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ΑΡ ΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

1:3 τ Χρυσοτόμα Εἰς Φ κῦ Μαΐϑαιον 

ῥυαγίέλιον ὁαιλίῳ α. 

{ ΔΕῚ ἅ ἡμᾶς μηϑὲ δεῖα! α πῆς Ὁσὸ ΤΜ γξαμμάτῳι βοη- ἀρεερξ δῖ, » 
ὕες νὰ: πες λεία, λ΄ ὅτω βίον πἰέχεοϑαι χαϑουρϑν, ὡς τῈ πφθύματος 

λο ᾿. ΤΣ ΤΙ δ τίῳ ἌΡ δυτί ̓ βιξλίων λνέοϑαι χαὶς ἡμετέρριρ ψυχῶν ἡ 

ἕν ὦ ΚῚΣ κε: τοὶ πω ζᾳῦτα δὰ μϑέθνος, στῶ ζ καρδίας τὰς ἡμετέρας 

ἐ 79 ἢ δὰ πνδυμαΐὸς ἐγεγφαφ)αι. ὯΝ 5 ζὠτίω διεκρυσα μἶδα, 

χϑιόπ σ' Ἅ τίω δέν," φί μ᾿" κιὶν Τ' ̓δαύερον. αασασώ θα πλοιεῦ᾽ ἐπεὶ 

᾿ ΜΖ; (ἐκ δ ο Ἂ ὅτι ὦ πσοϑτερϑν ἄμμον Ὑ ἃ οἱ ὧν ΕἼπεικαὶ δὶ ὧν ἐποίησεν, 
2ς ὌΝ πασα ὍΔ ἐδηλώσεν ὁΘεος. χδῇ "γ Νῶε, ἐφ Αδαια καὶ κ) τοῖς 

γεἀγγίνοις Φ ΝΣ 2: τε ἐδ ν δ ὦ "ἐκ κλϑνοις πῖς ὀκείνν, ὸ ᾧ ως, ᾧ ῷ Μωύσε “αὶ ἀφ᾽ 26αμ- 

ω μιατων λελέτενο νν ̓αὐΐος δὶ ἑαυΐν, τ, χαθου δ δ ὥϑσάσκων αὐ ὲ τ δρένοιαν. Ὧ4)5 Εἰς αὺ- 

»" ππ τὸν τὴς κακίας «νέπεσε ̓  ̓πυϑιδῥα ὦ ἀπε ζν}} ΕΟραίων ὁ 0 δαμορρς "λὐαίκμμως λϑιπὸν γφαμ- 
| 
[ 

ματα "᾽ πλάχερ ἡ: ἢ ' ὀζρ τότων αἰπσόμνησις, ἡ ἄγ υκ ἘΧΙῚ ἢ ον τῇ παλφιᾳ, ἀγίων μόνον], 

50 δλλα ᾧ ἔχ ὅ οὖν τῇ νη ἐσυμιαὶ ἰδὸοι τὶς ὁν. σεσὲ γὸ τοῖς ὡσιοςύλοις ἔδωκέ εγφατῆδνὸ 

Θεὸς, ΩῚ αὐτὶ γβξαμεμζῇ ΓΧ τῷ πνόύματοι ἐπηήείλριτο δώσειν ΧΟΡ. Ἐκῴνορ ΌΣ ὑμᾶς. «- ἵνειδι κει 

γαιαψήσει, φησι, πόρτα. ὃ ἵνα μαϑης ὁτί τῷτο πολὺ ἀΐμεινον ζώ,ἀκέσον δζΑ τῷ πσοϑφήτα 

τ Φησι᾿ Δια,ϑήσο αι ὑμῖν διαιϑηκίω καινῶω, διδοις νομοὺς μα Εἰς δζδνοιὸρ αὐ, καὶ Ἐχὶ 1"»»λα λα: 

Ἰαρϑίας αὐ γράψω ἀδθιᾷ ἐσον) πούτερ διδεουκζοὶ Θεῦ αὶ Παῦλος ὃ ζυτίωυ ἐνδωκψύ- ρ,1κ,». ».}. 
35 αϑμος ̓ αβοχέω ἐλελν. Εὐληφώαι νόμον, Οὐκ ωῳ» πλαξὶ λίδιναιρ,᾿ "χὰ ὧν πλαξὶ καρ- 

"τολῖ δίας (ἀρκίναις. ἔγᾷ δ᾽ Ἐπ χεὺν σσέϑίωτος ὀϊξωκειλαν, Φὰ γ" δὺσμ Χ ἔγεκεν, Φϑ 5 βίν Ὁ 

Ἔπων ἐδένσι πα, 'λῃ τῆς στο Μ γφαμματων αἰ πσομϑήσιως. οὐνόησον τ δὼ ἡλίκον. δὴ ἢ - 

“4. βιξλίε Κὸν, Οἱ Κ' στῶς ὀφείλονζᾷς ζῇν καϑωρώς ὦ ως μηδὲ δεῖαῦν γξαμμάτων, δ, δὐτὶ " βιδλίων 

πϑρέχεν ζὲ καρδιας τοί πγϑύματι, 7,5, τίω τιμῶ αἰππυλέσοιμδν ὀκείνωυ, ὑκατέσημδυ 

49 Εἰς τίω τύτων χεεία, μηδὲ τῷ δευτέρῳ: παλῃ κεγθνοϑαῦ φωρμαίχῳ Εἰς δέον. Εἰ »» 
ἔρραιμα, δ γβαμμώτων δεηϑέεσαι, ὁ μὴ Ἢ τῷ πνϑύματος Ἐχιασασο δ, ̓ϑέιν,σχόπησον ἧ- 

λίκη κατηγϑεία, δ μηδὲ μῷ - ̓τίω βοήγήθυ ζὠτίω ἐδέλφ χερδοιῷ, ΣᾺ ὡς εἰκῇ ὃ μοί- 
τίω κείμϑμα ᾷ λέμματα, «ὐξεοραν,ὶ μείζονα Ἐχιασάσασν, ὁ τ΄ κόλασιν. ὁ ΠΝ ἐμ ἡ λύα- 

ται ασο)σέχωμεν μ᾽ ἀκριζείας τοῖς γεγραμμένοις, ὸ μαϑωμν “πῶς ΓᾺ ὁ παλοιὸς ἐδύνη 

ΟΠ γγ (ΟΝ, ΤΟΙ, 2. νόμος, 



2; ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕἸΙ͂Σ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 

νόμος, πῶς 8. γ χαρὴ δζρ ϑήκη “τὼς δ ὀνόμος ἐκᾷνος ἐδύϑη τότε ὺ πότε,ὺ πού, μ᾽ ΣῈ Αἰ- 

γυτῆίωνδλε,ϑρον, ἐΧὶ τὴς ἐρήμον ον ᾧ ὀρᾷ Σινα [ὁ Φ]καπνοδ ὁ [7] πυρὸς ὀϑιώτος ᾿ὐστὲ 
δρφές, σοίλπιήος ἡχούσης, β οον δ καὶ ἀφραπτῶν γμορδύων, Ἔ Μωύσεως Εἰς αὐτὸν Εἰσιόντος 
4) γέφιν. ὧὺ τῇ χανὴ 5, ἐχ ὅτως ὔτε γὸ ον ἐρήμῳ, δ τε εἰν ὁρᾷ, ότε κ᾽ χαπιοῦ αὶ σκότυς 
ἡ γνόφε καὶ ϑυόλλοις, ὄν διρχονδμης ἡμέρας, ἐν οἰκία πλύτων συϊι αϑνμνϑώύων, μ(Τ' πολλῆς 5 
τῆς ἡμερότητος παύγτω "ἐγίνετο. τοῖς ὦ γὸ αἰλογωτέροις ὶ δυσηγίοις σω μιαΐοκῦς ἐδει Φα;-- 
τασίας, δῇ ἐρημίας ρας, καπνϑ, σούλπιήος ἡχηορὸ ἫΜ ἄλλων Ἔ τοιύτων ᾿ τοῖς ἃ ὑψηλοτέ- “Ἢ 
ὁ9ὶς ᾧ καταπειϑέσι καὶ Ὁ ἥ' σω μῶν ἔννοιὰν ὀμαιεζηκόσιν, συ λοϊενὸς Ζεῦ τούτων γφεία. εἰ ὃ ὦ ἐπ 
αὐ ὔμηχος ἐϑμετο,α ὅζρ «ἄν' φυὐποφύλοις, δλλαὶ Ύ ὧν πἰλόνζα Ἰουδαίος, δὲ ὅς ὦ "αἱ τῦ χ, δι 

πυρὸς ὠφϑυῷ γλώοσαι. εἰ γὸ ᾧ «(" τύτων ἔλεγον, ὅτι γλδύκϑες μιεμεςμϑύοι Εἰσὶ, ἴο χκιῶπ. “ 
πολλῷ μαλλο,Εἰ μηδὲν τόπων Εἶδον, ζωῦτα ἐν Εἰπινοὺ ἔλὶ Δ πῆς παλαιᾶς Μωύσέως ἔ 

ὀϑαξαντος, ὅτως ὁ Θεὸς χατέξη᾽ οὐγνζυῦϑα Ὁ τῆς φύστως Ὁ ἡμετέραις εἰς “᾿ ἔροινογ, μιῶλ-- ᾿ 

λον εἰς Δ ϑρόνον ἢ βασιλικὸν ἀιενελϑείσης, ὅτω Ὁ πγεύκα  καιτήει. εἰ ὃ ὦ πνεύμα ἔλατ. χιλόνεισιν. 
τον,οέκ ἀν μείονα ὦ ζὰ Ἄνουϑνα καὶ 'α μαςότεεο ὦ γὺ αἱ πλιάχες αὗται πολλῷ βεχ)ίας ᾿ 

κείνων, ὃ τὰ κουτορθώματα λαμιχσοϑτεροι. Ὁ γὸ ὡξ ὄρείς κουτήεσοιν φήλας φέροντες λίι- τκ5 ; 
φινας ὑχὶ ἣν χειρῶν οἱ δἰπόφολοι, καϑοίῶρ Μωυσις,δλλὰ ὦ πγεύα οὐ τῇ αἱ σνοίᾳ αἷϑε- , 
φέροντες, ὁ ϑυσοισρόν τίνα[ τ Ἱπηγέω [τὶ] δυγγλώτων “γορισμώτων ἡ πάντων Τα γαϑαὖν δ 
αγαθλύξοντες, ἕτω πϑμταγοῦ αὐἰθοίεταν,βιθλία καὶ νέμοι δ δὶ τῆς χοῥιτος ἔμοψυχοι ὅτωἢ «χήρμδμμ ἢ 
ὥυν ποιοαλίες, ὅτωκὶ ὥν' πεντοικιοαλίος, ὅτω (ὧν τὰς οἰκαμϑέης ἐπεασαίσαντοδήμυς, 
Θεοῦ ὅχ τῆς ἐκείνων γλωῆης τοῖς κασοϑσιούσιν ὥπασι δῥᾳ λεγϑνῦῥου. ἀφ᾽ ὶ ἡ ὁ ΜαἼϑγαιος :ο 
τϑ πνϑυματος ἐμπλυοϑεὶς, ἐγφαψεν,πν ὄγραψε, ΜαἸγαιος ὁπτελώνης. Ὁ» ̓ αἰογουύο.. »(οἴσωσχ ὦ 

μ(ϑ! καλῶν αὑτὸν ἰοὺ τὴς τέχνης, ότο τον, ὅτε ζἄν ἀλλύς. το ̓ Ψ μάλιςα δείκνεσι ἡ ; 

τίω  πνευ ματος «ϑρὶν, ὶ τίω ἐκείνων “ΣἸοετίω. ἐναέλιον ὃ αὐτῇ τίω πυραγματείδῳ εἰ-. 
χύτως κάλεσε, κα 7,5 γ κϑλάσεως ἀναίρεσιν, ἡ αὐ μδοτη μῶν λύσιν, κὶ δικαιοσιωίω, καὶ αἶγι- 

ΔΝ ΩΡ ! ΝΕ Ι' ι ἢ , ἢ ! ᾿ Δ 
ἄσμον, ὁ Φατολυτφρωσινἡ ἡ5)ᾳσιδυ ἡ Κη ϑνομειὸν ἿὮ ὀυρφενοὐν, ὁ συγίδνφαν (θ9ς ᾧῷ ὑὸν Ἔ: 

Θεοῦ πᾶσιν ἤλϑεν α'παγίελλιων, τοῖς ἐϑροῖς, τοῖς αἰγφώμοσι, τοῖς ὧν σχότῳ Ἢ αϑημένοις. ὁ . καὶ «ὧ; 
ποτ᾽ δίυ ἴσον “Ν)Ψῇ ἐναίελίων τούτων γιμοιτ᾽ ἀν, Θεὸς ἔχὶ γῆς, ἀίϑοφπος ἐν ὀρανῷρὸ τό Ἢ: 
αναμὶ  Ὗ ἀγίελοι ( μωεηθρθυον αν,ϑούποις, ἀν, ϑοφποι τοῖς ἀπέλοις «ἰκοινώνομυ ᾧ τὰς ἀλ- "ἐγλιπο 1 
λαοῖς τεῆς ἄγω δευυαίμεσι. ν ζῶ ἰδεῖν ῷ χρόνιον λυϑώτα πόλεμον ὦ καϊσδηλα,γαὶς Θεοῦ 5 

ϑς Ὁ ἡμοτόροιν γεβμημένας φύσιν, δχϑίφολον αἰαμουνονϑμον, δαίμονας δραπετεύογζῷς, ϑοί- χο 
νάτον δεδεμένον, τρραδεισον αἰγοιλόμϑμον, καταροιν ἡφ αφισμέγζωυ, αἰὐϑδοτίαν ὠκποδὼν γεγο 

νηρϑύζωυ, πλαγζυ αἰπεληλοιμδμζωυ, αἰλήθήαν ἐπὸνελϑούσαιν, τῆς δὐσεζείας θγ)ϑν “πόμτα-- 

χοῦ καιταασειρ 9 μῦρον καὶ κομδέυτα, τίωὐ “δὲ ἄγω πολιτείαν Ὠχὶ τὴς γῆς πεφυτϑυιδῥίω, μ(' 
ἀδείας ὠ δυιυυάμεις ἐκείνας ὁμιιλούσεις ἥμιν, "Ὁ τῇ γῆ (ἀωεχως αγήέλυς ἐχιχωριαζοζῳ, 

ἢ πολλίω ΝΜ μϑιηόντῶν τίω ἐλπίδα ἔσαν. δ τῦτο ϑυαήδλιον τἰω ἱςοοίδν ὠκαί- 35 

λεσιν᾽ ὡς ζοίτε ἀλλα πδύτα, ῥήματο μόνον ὅθ] πσραγμᾶν ἔρημα, δῇ “μοημδν αἰδεουσία, 
δωωνάςείας μέγεθος, Ὡρχαὶ ἢ δόξαι ὁ τικαὶ, ὦ (αὶ ἀλλα σα πὐ δαὶ ἀγιϑούποις ἀγα- 

θα 40) νομίξε.) τὰ ὃ ρα ΤΜ ἁλιέων "ἀπαγίελϑενζαᾳ, γνησίως τε ὁ κυρίως θαήξλια ἀν κἀταγγὶ ἢ 

χαλοῆτο᾽ οὖν γη 5. βέαια καὶ ἀκίνηᾳ μόνον ὅβν ἀγαϑοὶ, καὶ ὑπῷ ὃ ἀξίαν ὃ ἡμωτέρον, [ 
ὡλ' ὅτι Σ μέ βυκολίας ἁπασης ἡμῖν ἐδῦϑν. Οὐ εἰὶ Ὁ πογήσαιντες χαὶ ἱδρώσαντες, Αγ 40... φώωυπ 

μόντες χα] (αι, λαιπωρνγωτες, ὀλλ᾽ ἀγαπτηϑόντες ΡΟΝ Ὁ Θεϑ μόνον, ἐλοίξομδν ἀν ἐλοί- Ἀν ϑυλασο ; 

Οορϑν. ἡ τί δήποτε, τοσώτων ὄντων ἢ μα νη, δυο γραφοισιν ἐκ ἢ: δἰ ποσολων "μόνοι, ὁ δυο Ἀ. ὑμῶν ; 

ὀχ ταῦτοις αἰχολούθων; (ὀ δὴ “ὦ Παίδλου,ὁ 8. Πεΐου μαιϑητὴς ὧν, τὶ Ἰωαΐνου καὶ εν, { 

Ματϑαίν (αὶ δ)αήέλια, ἔγρανψαν)οτι ὀυδὲν πσοὸς φιλο ίλυν ἐποίοιου,ἰλλαὶ πανί ποὺς 

χε. 

ΙΖ ΠΝ 



ΒΥΑΓΓΕΛι' Ομίλ. αἱ 8. χὰ α; 
“είδν. πἰ ὅω Οὔκ ἤρκει εἷς ἐνατζελιςῆς πὸρᾷᾳ εἰπεῖν ; ἤρκει μδβ" δ λλαὶ κἂν τύοστιρες οἱ 

»ράφοντες ὦσι, μῖτο κτ' ὧν αὐῶν χαιρες » (μῆτε οὖν τοῖς ἀὐζοις τόποις, μήτε ((μωελῆϑοντες 

ὑδιαλεϑίντες δλλήλοις, εἴζῳ ὥασερ αἰφ᾽ ἐνὸς φύμιατος πάντα φϑεων:), μεγίφι“ ἀληθείας 
ὐπόδειξις τη ΤΥ Κ. αὶ μά μωδμτίον ((ἰωέξη,φησί, πολλαχοῦ "ὦ Αἱ αφωνοιῶτες ἐ- 

4 λέγχονται ἀὐ' καὶ δὼ δ» μέγιφον δεῖγμα “ὃ ἀἰληϑοίας δή, εἰ γὺ παγτα (Ἰωεφωνηῷ μ' 
ἀἰκριξείας, ἢ μέγθα χαιρϑ, μέχρι τόπου, ") μέχϑα ῥημῶ» αὐνννὝη οὐδεὶς ἐὺ Θχίφευσε ἿὟΜ 

ξηϑρωδν, τί μιὴ ( ὠνελϑόντες “δἰιπὺ ((μ,ϑήκης τινὸς δ, 369. πίνης ἔγραψαν, περ ἔγχρανψαν. 
οὸ ὁ! ᾧ ἁπλότητος Ὁ τοστούτέω συμιφωνίλυ. νιοὶ Ὁ ὸ ἡ δοκούσον εἶν μικροῖς ἐ}) δζρ- 

φωνία; πεσης ἀπαλλώῃᾳ ἀὐις κἰ πσοψίας, ἡ λαμαοεῖς καρ τὸ ἴθόπου ἢ γραψάντων 
10 Ὡστολθγείται. εἰ δέ τι αὐδὲ χαιρών ἢ πόπων δζαφόρως αἀἰπήγ[ειλον, ἧτο σϑεδν β λοίπηᾳ χ εἰρη- 

μϑύων Τὶ ἀληήθφθν κἡὶ ζωῦτω ὃ, ὡς αὐ ὁ Θεὸς “πλέχηνπειρασο ῖθα, ασϑοϊόντες Ὡποδεῖξαι ᾿ ἐ- 

χἀπιδοατρ χεῖο μ( Φ εἰρηνϑῥων ἀξιοιῶτες ὑμᾶς" τρλοατηρᾷν, δ τί εἰν τοῖς κεφόηαίοις καὶ (μέρεσιν ἡ- 
μφανεπα, δὲ ζωίω ἃ Ὁ κήρυγμα συϊκροτούσιν,ἀδουμιϑ τις αὐν δ" συτῖδ' μικρὸν Δ[ 9, Φωνήσοις" ἐυ- 

ἷ εἰσκεΐ). ηἶγα, 3 ζωώτα ὅδπ; σή, ὅτι ὁ Θεὸς δ ϑοφπος ἐλνεν, δι θυ ματα, ὀποίησεν, τί ἐ- 

12 ςαυρώ ϑη,6τί ἐτάφη, στι αὐέφη,ὁτί αὐλλϑεν, οἷς μέλλει κρίγῳν,δτί ἔδωχε (᾿τηφλωώδεις οὐτολός, 

τί ὃκ ορδμτίον τὴ παλφμιώ, νόμον Εἰσήνείκεν, τι ζος, τι μονοβυὴς, δι γνήσιος, δὲ, Ὁ αὐτὸ υοί-- 

"ὦ ας τῷ; πατοὶ, ἡ ὅσα τοιαῦτα. αἴθ γὺ πωύτα πολλέω ἐυρήσονϑυ 94 Ὗ ἀὐοῖς συμιφωνίδυ. εἰ 
Ἀ) οὖ τοῖς ϑιιῦ μασι μη πάντες παντα εἶπον, ὀνν ὁ ΚΦ Οὐτα, 5) ὀκῴα, τοτό σε μὴ ϑορυξείτω. 

Χο ποιΐτα Εἴτε γὺ εἷς πάντα Εἶπε, αἴϑεοσὸς ζῶ ὁ Μ᾽ λοντῶν διριθμός" τε 'παγτες ἐξηλλαγμδῥα καὶ 
20 χαιναὶ ασϑῥς δολήλρις ἔγραψαν, οὐκ δὺ ἐφαΐη τὴς συμφωνίας ἡ Σιτόδειξις. δορὰ ὅτο χαὶ 

χμήτ κοινὴ πολλά διελέηθηῷ, καὶ ἕκασος αὐ Μ ἰδιὸν ἴι λαίων εἶπεν, ἵνα" μή τί αἴθεοσὸς ἐ1) δὺ-- 
ζη ἀ κσοϑσεῤρίφϑαι ἀπλώς, ἡ τῆς αἰληθείας γ᾽ λεγομδῥων αἀκρίξη κἴδάοριται τίω βά.-. 

σαῖνον ἡμῖν. ὁ (Φ δζυ Λεχοξ καὶ Ὁ αἰτίλυν φησὶ, δὶ ὦ Ἐχ] ὃ »οφῳ ἐρχέται. ἵνα ἔχης 

ΣΡ, φησι, οἷ ὧν κατηγύϑης λόγων Ἢ αἀσφαϊλφαν᾽ τυτέσην,να ("ωεγῶς ὑπομιμνησκόμϑμος, 
25 τίω ἀσφαάλειὸν ἔχης, καὶ ὡ αἰστρόλεία μϑμης. ὁ Ἀ Ἰωϑθῴγης, αὑτὸς Ζ ἐσίγησε ᾽ αἰτίλν" ὼς 

κσῖνη δὲ λόχθς ἔχει λίωϑεν ἐκ πατέρων εἰς ἡμᾶς χαταξαὶς, Οὐ δ᾿ αὐτὸς απλώς Ὠχὶ ὦ “εαφᾷν 

ἥλϑων, κ᾽ ΚΦ, τοῖς πρίσιν ἡ απουδὲ γέχϑνε τω τῆς οἰκονομύΐας οὐνδιατοίο αι λόγῳ, χα ζὰ 

γῆς ϑεύτητος ὀκυδευύξυεν ᾿ξ)“ τοσιωπάαϑαι δύγματοι, Ὁ ολφοῦ χινήσαιντος αὐτὸν Λοιπτὸν, 
ὅτωςήλϑεν Ἐπεὶ τίω βὐ αγζελικὴν συγίοᾳφίω. καὶ Φ)» δῆλον χαὶ δξ αὐτὴς Ὁ ἱφορλας, καὶ ΡΜ 

40 Ὑ ἐυαηελίν αὐοϑοιμίων. συοίε Ν᾽ ὁμοίως τοῖς λοιποῖς χριτωϑεν ὠρ χεται,αλλ᾽ ἄτωϑεν, χσο ἧς 

ὁ ἡστείγετο, αὶ δ γτὅτο ὃ πᾶν βιδλίον (μέ ϑηκεν: θκ οὐ τοῖς ασδϑοιαίοις δὲ μόνον, ἀὐλ- 

λᾷ καὶ θὲ πόμτὸς ἢ ἐυα δία, “ν᾽ ἀλλὼν δὴν ὑψηλότερος. λέγε) δὲ καὶ Ματϑαῖος,ΥΜ' 
᾿ς ἴσδαίων πιςευσαντων τσολσελθόντων αὐτοῦ χαὶ πῇ ακαλεσείντων , ἀπῇ εἶπε ; βη- 

μὦ ὐζα ἐφῴω ΟΥ̓ γραμμὰς ἀδοῖς, καὶ τῇ Μ᾽ Ἐς δαίων Φωνῇ (ωϑάνναι ὦ ἐυα 

35 Ὑλιον χα Μαρκος δὲ ἐν Αἰγύπῆῳ, ξ μαιϑ»»Μ) αρβϑοικοιλεσαίντων αὐτὸν αὐ τὸ ὅτο ποιῆσαι. 
δ δὴ ὅτο ὁ μδμ Ματθαῖος, ὧτε Εξεαίοις »ραφων, δὲν πλόον ἐζήτησε δεῖξαι," στι Ἔπο Α- 

καὶ Ορράμι χαὶ Δαξὶδιζδ' ὁ δὲ Λυχας,ὧτε κοινῇ πᾶσι ἰαλελόμδνος, ἢ αγω]έρω (ὃ λόχον ἀ.. 

γώγ4, μέδρα Ἔ Αδοῖμε ππϑϑϊωνοὐ ὁ μδιὸ Στὸ τῆς “βμέσεως ἀρχέ!). (συὐῆν Ν᾽) ὅτως ἀνέπεισε 
(Ὁ ἸΙοδαγον, ὡς δ καϑοῖν αὐτὸν, ὅτι Ἔ Αὐρᾳαὶμ ὦ Δα δ΄ ἔκγονος ζω ὁ ΧΧολφυς) ὁ ὐἶχ, 

49 ὅτως, δλλ᾽ ἐτέρων στλειόνων μέμψηται κατοαγμαίτων, αὶ τότε ἐκ πίω γγμεδηογίαν ασδὸ4- 
σι, τίω ὃ συμιφωνίλν αὐνδῥ ὦ “δὺο τῆς οἰκυμϑμης πο ραφήσομϑμ ὃ ϑύξαμϑμης εἰρημέ. 

γα, ὦ απ’ αὐῇ ἢ τῆς αληϑείας ἐθρωΐ. αὶ γὸ πολλαὶ μετ᾽ ὠκείνες αἱρέσεις ἐπηϑηφ, οὐλυ- 

πίω δυξαζυσαι τοῖς εἰρημϑύοις καὶ αἱ μδὺ πόμζῳ, χατεδέξομν» (αὶ λεϑένι, αἱ ὃ μέρη ΟΜ 
Εἰρηνδύων οἰποκόψασαι ΜΔ λοιττῶν, ὅτω χε ἑαυτοῖς ἔχουσιν εἰ ἢ μοῖχν ὅὰς δώ οὐ τοῖς Εἶρη- 

ΟΒιεγίοιϊ,ἴομ,, 2, ἀς ΠῚ ψδίῥοιο, 

Δυκιαιϑδ', 
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4 ΧΡΥΣΟΣΤ, ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑ ΤΘ. 

αϑιοις, ὑτ᾽ δὴ αἱ τὠνλυτίὰ λέχουσαι ἀπόντα αὖ ἐδέξανν», λα μέρος ὃ δοκοιὼ αὐταὶς 
(μωκίδιν' ὄτ' δ αἱ μέρος υἰπολαίούσαι διελέηϑησαιν Ὀἰπὸ τῷ μέρφυς,ὡς μηδὲ τοὶ κόμμα- 

ΜΕ .νς, ἴω,“ δὴ ᾿ “ὰ ὦ Φ { ὲ Ι! ᾿ς πὸ πλϑ- 
τα «ὑτοὶ λονθοίειν, ὀρλαῦ βοὰν Ὁ πασθϑς Ὁ ολον σώμιφ. συτεγοιὸν. καθαρ ὁ Ὅσο πὰ, 

“, λάδηςι μέ Σ ὠν  ωἱ ἐπὸμ ἱρὴ δ᾽ ὦ δὴ αἱ ; ὲγῶ- ; εἰς λοίοης Ἧι μέρ6, ὃ ὧν ᾧ μερᾷ τὰ πόρτα βήσεις, αΦ᾽ ὧν Ὁ ὅλον ζα οΥ (μωμέφηκε, ν , ; 
οανὸ Φλέξας, κὸ ὀφτὶ, ὶ διστηρίας, ὶ αἷμα, ἢ ὀλοκλήρϑυ, ὡς αν Ε ποι ἴις, αὶ Φυροὶμα- 5 2553» : 

τοῦ διίγγλα ουτω ἢ ἐχὶ ἦὝΨ »ραφον ἔὰν ἰδεῖν, ὧν ἐχοίφ'ῳ τῶν εἰρημϑμων μέρᾳ τίω Ἔ πεωτὸς 
συλ μειὰν οἰφφανομδνίω. εἰ 8 διεφώνοιω, ϑϊτ᾿ ἂν τοῦ" ἐδέηϑη,ὸ αὐτὸ πάλαι ἐν διελυΐϑη κολέχϑο, Ι 

ὺ 

, 
ᾧ 
᾿ 

! 

ὦ δγμα, Πάσα »ὺ βασιλεία, φησὶν, ἐφ᾽" ἑαυ μερλαϑείσου, ἐυ ζα ϑήσεται. νεῶ ἢ καὺ τύ- λεϑωτῆε ἢ 
τῷ τὸ πγύματος ἡ ἰορὺς λα μιπτι, πείσοισου (ὃν' αὐ, ϑοϑύποις αὐδὲ τὰ ἀγαίχαιότερα ᾧ κατε- , 
πείλοντα “νομϑβοις, μυνδὲν “ἰπὸ ἢ; μικρωῖν τούτων οὐραιβλοι]οοῖ, ὕθα (ὦ ἐν ἔκατος ὄχᾳ-- το ; 
τοίξζων ἔγρανψαν,ὶ σφόδρα ἡμὰν δευνατ' διϊουρίσαο, ὅτι ἢ ὶ καὶ δήλων ἔφησαν, ἅτο δια κιδεϊιχνεῖνα. ἴ 
πασης ὃ τοραγματείας πειρασύ θα ̓Σἰποδειξαι. σύ Ὁ ζωυτὸν ποιᾷς, Δ] φιφωνίαν αἰτίὼμε. ὅ'μ, ι 
νος, ὥασερ ἀν Εἰ καὶ ῥήματα τὰ αὑτὰ ὀκέλθυες εἰπεῖν, αὶ ὥφπους λέξεων. ὶ ὕνπω λέγω ὅτι 
ὺὶὶ οἱ ὦγα Ἰηχὶ ῥυτορικῇ καὶ φιλοσοφίᾳ χομπαζοντες, πολλοὶ πολλαὶ βιθλία γραί ψαντες «αἴδὲ 
ἫὝῊ αἰών πραγμάτων, ἐἰ μόνον α'σπλεἷς διεφώνησεν, δυλα αὶ ἐνθωτίως ᾿διήλϑις εἰπο(ᾧ 15 

δ ἐτερόν ὯΙ αἰ φφόρως εἰπεῖν αὶ μαιχουδύους εἰστείν) λλ᾽ δὲν τύτων λέγω᾽ μα μοι Ἄιμοι 
ἐκ ὠκεύνων πϑρανοίας (ωϑείνωι τίω ὡὐπολογίδν. σοὶ »ὃὸ Ὡσπὸ ὦ ψεύδοες τίωῦ αἰλήϑχιλν 

συςήσα οἵ, βούλομαι. δλλ᾽ ὠκφούδέως ἀν ἐορίμέιν, πῶς ὅχιφζευ θη τα δζεφωνοιοῦται, πῶς 
ὠκροέτησι; πῶς ἐγόμήία λέχοντες ἐθαυμιάζοντο, ψ)ηφεύοντο, αγεκηρυἥονιο πλυταχού Ὁ οἱ- 
κουμδήης; καρ! πολλοὶ οἱ μδότυρες ῶ' λεγϑυϑρῶν ἦσειν, πολλοὶ ὃ καὶ οἱ ἐηθροὶ καὶ πολέμιοι. )ὺ 19 
ῳ γωνία μιᾷ γράψαντες αὐτὰ κατώρυξαν,δλλα " πϑρμταηού [Ὁ] γὴν ὸ θυ λοίήης ἡπλωῷ 

αὐτοῦ ταῖς πτλύτων αἰκοαῆς. ὁ ἐξϑροῖν πἴξοντων ζιῶτα λύεγνώσκειο, καϑούενῃ ὶ νεῶν αὶ ϑδὲν 

γά ἀδὲν δ Ε ἰρηνϑύων ἐσκόμδαλισε" ὁ μάλᾳ Εἰκότως. ϑκία, γδρδωώαμις ὦ καὶ πόϑτω ; 

"ρηρύσαι καὶ κατορθούσα ΟΝ πᾶσιν. ἐπεὶ Εἰ μυὴ τῶτο ὦ, πῶς ὁ τελώνης καὶ ὁ αλιθ)ς, "ὁ ἀν 
ἐἰγῥώμματος τοιαῦται ἐφιλοσοφᾷ, ὦ γὸ ἐδεογα οἱ ἔξωθεν φΦανζιαϑέωώαι ἡδευνήθησαν 15 : 

πυτε, ζῳυζο ὅτοι (τ᾿ πολλῆς τὴς σπρλιροφορίας ὸ ἀὐπαχλλουσι καὶ πείθουσι" ᾧ εἰχὶ ζωΐντες ἷ 
μόνον, δυλα ἢ τελδυτόσαντες᾽ Οοδ δύύουυ Εἴκϑσιν αὐ, ϑοϑόπους, σελ ἑκουτὸν ᾧ χιλίοις ἤ 
μυδίας, διαὶ πολής ὶ ἔϑνη ὶ δ μους ρὐ γὴν ἢ ϑουλαοσλμ, ἡ Ἑλλάδα καὶ βαρξαρον,ὺ Ἔ οἰκε-: 
αϑϑω καὶ Ὁ ἀοίκητον, ἡ αἴξ πραγμάτων σφόδρα Ἐ ἡμετέραν αἰ πύρραμώντων φύσιν. Ὁ δ 
γῴῦ ἀφέντές, πϑύτα αἴδὸ “ἣν ἀρανοῖς ὀῴμλέλϑνται, ἑτέραν ἡμὴν ζωζω Εἰσάχντες, καὶ 10 
βίον ἀλλον' ὶ πλούηον,ὶ πενίλν " ὁ ἐλέυϑεσίαν, ᾧ δουλείαν καὶ ζωζωὶ, ὃ ϑοίνωτον᾽ ᾧ κόσμον 

πολιτείαν, πόρτα ἐξηλλαγμένα᾽ ὶ καϑα Πλάτων ὁ 1 καταγέλαφον ἐκείνην πολιτείαν ᾿ 
( υμΝεὶε ἡ Ζμωὠύων,ὺ ἐἴ τις ἕτερος πολιτείαν " συνέγρανψαν,ἢ νόμως ((μυξϑηκε,ὺ γὸ αὐτό. οχἄχοψν, ᾿ 
9ιν ἀπόντες ἐδείκψιωυ"ο ὅτοι, ὅτι πνϑῦμᾳ πονηρϑν,χαὶ δαίμων τὶς ἀΐγριος πολεμιὸν ἡμὴ τῇ ἰ 

Φύσει, σωφρρσιωύης ἐϑρὸς ὁ θὐταξίας πολέμιος, πλύτα ὀβω  κατω ποιοῖ, οἰγήχησεν αὖν-- 35 
ξ τῇ ψυχῇ στὸμ γὸ κοιναὶς πᾶσι ζμ᾿ γώ αἴχαις ποιαῖσι, κὶὶ χϑρθένους γυμφώσαντες τὶ “ πα- 
λαίρρας ἀγωσι δχὶ λίαν αἱ ϑεϑίπων, ἀ λαϑραίοις κατασκῥυαζωσι γαίας, τλιτω ὁμοῦ 

ι οξαγματα μιγφμύτες (ἀωτωςοῆοντες, ἐ ὧν ὁρας Ὁ φύσεως ἀῥατρέπιντες, ἢ ὅτε.-. 
(᾽ν 691» εἰπεῖν ᾽ οτί γὸ δια μόνων ὄκῴα ἀπϑμζᾳ ευρημαΐζο, ὼ αἰδὰ Φυύσιν τὰὶ λεγθμϑδνά, ὼ 
εἰντὴ εδιοτυράσειεν ὸῤ ἡριν καὶ φύσις, ὐκ αἰαοομδύη ἕ εἰρηνϑῥων "αὶ ζωζῳ αὶ μα διωγμαῖ, καὶ ,ο 
ΑΙ κυδυύνων,ἀ μ᾽ πολ ἔχον, ὀνλαὶ κ᾽ ἀδείας ἡ ἐλθυλεοίας αἰπείσης γραφόντων, ᾧ' πολ- 
λοῖς πολλαιχο)εν κόιωπιζόγων τὰ 3  αλιέων ἐλουγομέγων, μας!ζορμϑμων,κινδυγευὀγ]ων,ὼὸ ἰ- 
διώτη καὶ σοφοὶ καὶ διίξλοι ᾧ ἐλευθαρφι,ὶ βασιλᾷς καὶ ςρατιαἶται, βαῤξαροι ᾧ Ἑλλζυες μ( 

πον ἐδεξονν ὁ ἐυιοίας, καὶ οὐκι ῤ ἔχοις εἰπεῆη,δτι δψῥ ὃ μικραὶ δ᾿ ζω αὶ χαμσίζι 
“ λέ, 

χιπύλαχοῦ : 



ΕΥ̓ΑΓΓῈ Δ. Ομρλι ἃ: ς χενα: 
κ, ἀδοκίν δε. λα, 4) οὐἰραδυῖα γέγϑνον ἅπασι. κ) Ν᾽ πολλῷ ζωτα ὠκείνων ὑψηλότερα. αϑλυίαι δ 

ὠκφνοι συ εἶς ὀγαυρ Οὐ οδὲ δγομια ἐφϑνταοϑη Οὐ εἶδ ακτημοσιονης, στὰ γηφείας, συ τῖδ ὅρος 
»" Ὁ" ἀνδον ἢ ἄλλο Μυψηλών, (Ὁ ἢ. Ὁ ἡμῶν οὐρα ἐχιϑυμίδυ ἐϊξοοίζοισι μόνον, εἴς τορα ξιν κολοὶ. 

ζοισιν,διλλα α ὄψιν αἰκόλρι σον, βήματα ὑραςικὶ ὃ γήωτα ἀτακῖον,ν, δὴ μαν ὁ βάδισμα, 
γα" 5 ὁ κραυγάώ, α μέρα Μ᾽ μικροτάτων " πτρϑαΐγϑυσι τίου ἢ ἀκρίξειλν,, ᾧ τίου οἰκουνϑμέω ἁ;- 
᾿ πασαν τῇ τὴς χὐρϑενίας ογέπλησαν φυτῷ. καὶ αἰϑὲ Θεοῦ 5. ζωτα φιλοσοφῷ πείθτεσι, ᾧ ἃ! 

εὖν θραινοῖς πραγ, ὦ μηδεὶς μηδύποτο ὀκείνων μιηδὲ Εἰς νοιῶῦ λαξῷ ἰδυσεπῶς γὺ, 
( κνωδαύλων ἡὶ ϑηδσίων χαμαὶ ἑρπόντων ἡ ἑτέρων αἰτιμιοτέρων Εἰκόνας ϑεοποιήσαντες; δὰ, 

ὅμως αὶ ἐδέθη ᾧ ἔχεςευϑη τὰ ὑψηλθ ζωῦτω δύγματοω, ᾧ χαϑ᾽ ἐκούτην αὐϑεῖ τίω ἡμέραν, 
»». ἀταλίσι. το ᾧ Ἰηπιδίδωσι᾽ τὰ ὃ ὠκείνων οἴχεται ἡὶ Σ'πόλωλεν, Σιραχνίων " ϑύκολωτερον ἀφϑδυιαϑέντα ὁ 
« μάλα Εἰκώτως. δαίμονες γὸ ζχῦτα διηρόρθυον. δ9 καὶ μ᾽ Ὁ ἀσελγείας καὶ πολιω ἔχᾷ ᾧ 
Μ τὸν πύον, όφοι, ἢ πλέον "ὦ ἄτοπον. τί αὖ ἕροιρ» χαταγλαφότερον τὴς πολιτείας οκείγης, Ὁ] 

μῦν Μερηνθμων μυοίος ἀνόλώσαις τἴηγρυς ὁ φιλόσοφος, ὧςε διυυηϑέεδαι δείξω, τί ποτέ 21 
ζω δίκαιον, κ᾽ τῆς μακρηγϑολας,ὑ ασαφείας πολλῆς τοὶ Εἰρηνῦμα, ογεέπλησεν ; ὁπῷρ εἰ χαί 

τς τί συμιφέρον Εἶχε »στφρόδρα ἀδγρηφον ἔμϑηεν ἐὴ τῶ ἢν αὐ, ϑοϑπων βίῳ οἱ γὸ ὁ γεωρονε, ἢ 
ὁ χαλιϑτύπος, ὦ ὁοἰκοδόμος, κ᾿ δ κυξεργήτης ὦ ἔχαφος ΟΦ ΤΡ χήρων πεφόμϑμος ἐργα- 

σίας, μέλλοι τῆς τέχνης (ὦ αφίςα οἵ, ἡ  διχαίων πόγων, αὐόηίσκᾳν ἢ ἔτη τόσοι ἡ τοσαι, ὧφε 
Μ' φϑὶτω μαϑεῖν τἱ ποτὲ 21 Ὁ δίκαιον, ᾿ ρὶν ἤ μαθών, πολλακις φθάσῃ λιμῷ δα φϑαρεὶς, ᾧ α'πε- 

λϑύσεϊ), δῷ Ὁ δίχαιον τθηο, μήτε Ὁ ἀλλων ἢ χρησίμων μηδὲν μίφϑων, ἡ (διαίῳ ϑαιναίτῳ καν- 
20 ταλύστις ᾧῷ βίον. δον υὶ τὰ ἡμέτεροι τοιαύτα᾽ ἀλλα Ὁ δίχαιον ἡ ὦ ωρέπον ἡ Ὁ συμφέρον 

ᾧ πᾶσειν τίω ἀἰλλίωυ αρετίω τ βεοιχέσι καὶ σαφέσι συλλαΐζων ῥήκιϑσιν ἐδ) δουξεν ἡμάς ὁ 

0 τίσ Χοισές “ποτὶ λέγων, τι εὖ δυσὶν ἐντολαῖς ὀνόμος καὶ οἱ ιπσοϑφῆται κρέμδυ )»τοτές!, Μανϑκβμ 

»ἐετότ τῇ τῷ Θεού ἀγάπῃ ἡ τῇ Ὁ πλησίον " ποτὲ ἢ λέγων, Οὐσα ἀν ϑέλεητε ἵνα ποιοῖσιν ὑμὴν οἱ ἀδ-- Ματθ, ζ, κ΄, 

“ϑεφποι, ὦ ὑμεῖς ποιξτε ἀΐοῖς. ζᾧ ) Δ} ΤῈ ὀνόμος αὶ οἱ πσδοφῦται. ὦ πῆρ αὶ γηπόνῳ καὶ οἱ-- 
25 κἔτῃ ἢ γοιναιχὶ χέρα, ᾧὶ παιδὶ αὐτῳ,, ὶ ᾧ σφόδρα αὐοήτῳ ϑυχνεῦτι ξ{), πότοι, ἐυσιωώο- 

κὔ!α καὶ ρᾷϑια χατα μαϑεῖν. τοιαύτω γὸ τὰ τῆς ὀῤνϑείας. ᾧ μδοτυρῷ “δ πραγμάτων τὸ 
τέλος. πόύτες φρεῶ ἔμαϑον τὰ τορακτέα᾽ ἡὶ Οὔκ ἔμιαϑον μόνον, ἀλλα ἐζήλωσαν ἡὶ (Ὡς 

ὦ; τῶςς πόλεσι μόνον, Οὐ οὶ ον μέσαις ταὶς αἰχϑοριῖς,αἰλλαὶ κὶ ὦ ταὶς κορυφαῖς ΔΨ ὁγαΐν χαὶ , 

ὀχ πολλίω δψ4 τίω φιλοσοφίδλυ ὀυῷ, καὶ Δρό9ις αἴλλων ον αν,ϑ ον πίνῳ σώματι λούμποι- 
30 (ᾳ,, ἡ τίω ὝὟὦΨιἰρανών πολιτείλν εἰγζοῦ φανομϑέίω. ὸ Ν᾽ ὁ πολιτείαν ἔγραψαν ἡμῖν οἵ 

ἀλιᾷς, οὐκ Οἰπὸ παίδων κελεύσαντες λαμξαίνειϑαι ,  ,ϑουύαῦ» ἐκ φνοι, συ δὲ τόσων ἡ ὐσων ἐδ 

χοτὸν νομιοϑῳτοιουτες 61) τὸ ογαβέτον, ἀλλ᾽ απτλούς πάσῃ ὀζελερθρυνοι ἡλικίᾳ. ὠκῷα ( γ5Ρ 

Ἀπ Ὁ Ὰ τη εἰραινὸν, ὦ" τεχνίτέωυ αὐ 1 Θεὸν Εἰσήγαφον,ὼ νομοϑέτίου δὝῥι ἐκᾷ ̓ γόμων,ὥασερ 

ὴ τντα 43 ὅΐω καὶ ὀγοίω. τὰ ὃ ἔπαϑλά τῆς πολιτείας, νυ φύλλα δαφνης, ἐδ κότίγος, ἰδὲὴ οὐ ωρυζᾳ-- 
κυμδιων, 

ὯΔ “ὦ ; ““,κ “ῳ{7 ἴω 

πλάνο βασιλικῷ, ᾧ διζωνεκὼς ἐὴ κ( τ  Χοιτού. δε μαγωνρὶ ὃ ὃ πολιτείας "Εἰσὶ ζαύτης, τε- 

Οἰιεγίοι, τομλ,:2. Α3 
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ό ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 

«ἰδὲ τὴς πολιτείας ζωτης καὶ ριδλιο ζη γέγρατϑ]αι ὁ ἡμῶν πυθϑκαί) γε εἰπεῖν, φησ. 

ἐχωμϑρ ἀκριφοΐς τῳ Ματθαίῳ «ἰδὲ ζωύτος τρὸναἷς δζρλεγορϑέῳ. ὶ γλῦ αὐτὶ δυλαὶ τῇ 
τίω πολιτείδυ νομοϑῳτήσαντος ΧΧολφού, πόυύτα 66 ἴα λευόνϑμα. αρολσέχωνϑμ ὃ, ἵνα καὶ 
ἐγζοαφίιαι δυωυνθώμϑν Εἰς αὐτίω͵ κὶ λοίμνψαι μ᾿ δῆ ἡδὴ, πολιτευσαμϑμων, ᾧ τοῖς αἰ μοι- 
δοίντους ἐκείνοις ὠκδεχουϑύων ζεφαΐσς. καίτοιγε πολλοῖς ὕκολος ὁ ϑηρς δὲ δὴ δόχεὶ, 4 

Ὁ ὦ ὐφοφηνῦμ δυσχϑλίλω ἐχῳ. δλλαὶ καὶ τῇτο αἰγνοοιούτων 68] ὦ βαϑος:ἿΜ ἐγαποκει- 

αϑέων ἀὐοῖς νουμοίτων. δ[6 πο νακαλαΐ μ(Φ᾽ πολλὴς ἡμῖν ἕπεοϑαι τῆς ασουδῆς, ὧφε Εἰς 
αὐτὸ ὃ πέλαγϑο “γεγραμμένων Εἰσελϑεῖν, τῷ Χριςοῦ παϑϑηγϑυνϑμου ζιώτης ἡμῶν 
Εἰσέδου. ὥςε κα θ᾽ μαϑέφερον δμέοϑαι (ὃ λθγϑν, δεόδθα ὶ εὐ νακαλούνϑμυ, δα αὶ (λὶ 
ὙΜάλλων »φαφών πεποιήκο ϑμ, πσοϑλαιμθθυῳ τίω αὐἰθεκοστὴν τὴς γφώφυς, ἐὼ αὐ μέλ- τ΄ο΄. , 

λωμϑν ὀϊξηγείοϑαι, α τῇ ̓ γνώσει! ἡ ὀμαγνωσις ποδϑοδὺποιούσοι (ο αὶ ἔχὶ τῷ θυνόχου γ59ν0) Χιαλγά 
« “ ἢ 

πολλίω ὩῬάοοι τίω βύχολίδν ἡμῶν. Νὴ "ὸ ζᾳ ξητ υϑμα, πολλαὶ καὶ ἐπαλληλδι. ὅρϑι Ὑ ὃν 

ἔϑϑέως οὖν ασοϑοιμίοις τῷ θὐαγίελίν ἀὐτϑὶ, πόσα αὖ Ἴις ἐπαπορήσειε. προζτον αν, νος ἕγεν- 
κεν ὁ Ἰωσήφ “λνεδηογεῖται, οἐκ ὧν ἜΧριςοῦ πατήρ. δεύτερον ὃ, πῦϑεν ἔςαι δῆλος ἡμῖν Ὥστ 
τοῦ Δαζὶδι κατάγων ὃ ὅμος, τὴς Μωρίας, αἶφ᾽ ἧς ἐτέηϑη ὁ Χριφὸς, ἢ ασϑϑοόνων ἀἰγνου μέ. κς 

γῶν. δὲ γὺ ὀβμεα λογήϑη κὶ πὔρϑώος. πδίρον, ἥϊνος ἕνεκεν ὁ (ζ Ἰωσὴφ, ὁ μηδὲν (᾿(ωυτελών 
ποθ 9 Ὁ λρνησιν, δ νεφηογεῖται" ἡ ἢ. πλϑένος, ἡ καὶ μι ἡ τὴρ ϑμομθῥη, ον δείκνυται τίνων πατέρων 
ἡ παΐπσων ᾧ " Ἐχιπαπτσων 64), μ(Σ ὃ. τῷ ἀξιον κακᾷνο ζωτῆσαι, τί δήποτε Δ 9. ἿἡΜύ: χισογνω» 
αὐδρών πνϑϑα γων τίω γλνελγογίαν, ἐμνήιϑη καὶ γωσωκϑῖν. ἡ Τ᾿ τῦτο δόστε " αὐτῷ ἔδυ-- 5 αὐτὶ 
ξεν, ἐδὲ παύσας πέθειχε ζᾷ« γινάχας λα ζμε δυδυκίμους τ ΡῬαδραρκοὺν δ τίω Σαῤραν, 20 

τίω Ῥεξέκχϑμ, καὶ ὅστοι τοιάύται, ζμκ ἐχὶ κακία βεξονμδνας, ζωύΐζς Εἰς μέσον ἤγαγε μένον, 
᾿δῇ Εἴ τις πόρνη μοιχαλὶς, Εἰ τίς ἐκ πο Ῥανίμων γαίκον, Εἴ τις δλλόφυλος καὶ βωῤξα- 

οος ἰώ. ἃ δ. τῆς τῷ Οὐρίου [5] ἡ τῆς Θα (δ καὶ τῆς Ρουθ ἐμφημόνθυσεν᾿ ὧν ἡ δ᾿ δλλος- 

“νύς τώ, ἡὶ ἢ πόρνη, κ5 τῳϊκηδεφῇ Ὡροσεφϑαίρη, ὶ σὐσὲ τ ὅτο νόμῳ γαίμου, ἀλλα κλέψασα 
«ἴω μίξιν, καὶ πόρνης οὐδ ,ϑενϑρη ωροσωπεῖον ἑαυτῇ. τ τίου τῷ Οὐρίου ὃ σευδεὶς αγνοξ ἐς 

᾿ς δὰ τίω αἰξεφόύφλν τῷ πλμήματος. ἀλλ᾽ ὅμως πασας ζᾳξάλλας ἀφεὶς ὁ ϑὐαηελιςής, 
ζωζᾳ ονέϑηκε τὴ ϑιμεῤλογίω μόνας. καίτοι Εἰ μφηοϑίωῶαι για θῖν ἔδει, πασῶν ἐγείῶ ̓ 

Εἰ μι πασῶν, αἰλλ᾽ ονίων, δῇὝὦω οὖν Φρετῇ, ὃ ΤΜ ο αἰ οδὸτήμασι βεξοημϑύων. Εἴδετε «ἔ-- 

σης ἡμὰν δεῖ πσϑόσοχις οὖν τοῖς πσδϑοιμίοις ϑύϑέως, καίτοι δοκεῖ σεεφέφερον (Ὁ) τῶν ἄδλλων 

ὦ αυρϑοίμιον᾽ τάχα ἢ πολλοῖς ἢ πἰθκοσθν, δζρῦ Ὁ ὀνομάτων Ὥὐοιϑ μὸν ἐϊ) μόνον. μ᾽ τῶτο 10 
ἀξιον καίκφνο ζητῦσαι, τίνος ἕνεκεν το πὐρέδραμε βασιλάς. Εἰ 7) ὡς σφόδρα ἀσεξων 
αἰπεσιώπησε τίω ἀσρλσηγροίαν, σοὶ πων ἀλλὼν τοὖν τοιούτων μψηοϑίωαι ἔδει. ὦ Ν᾿ ὼ 
τϑτο ἕτερόν Ἐ1 ζήτημα. δεχατίοσαι ρας Ὁ» Εἰπὼν ἥμεας, ἐν τῇ ποίτη μοοίδι ἃ Φρ"ὃ- 

μὸν ναὶ διέσωσε. κα ἴίνος ἕνεκεν ὁ (ζ Λουχας ἐτέρων ἐμψημόνάυσεν ὀγο μίξκ, ἢ νὶ μόνον ν ἢ αὐ δὲ 
αἰπόϑτων, δλλαὶ αὶ πολλῷ σλειόγων᾽ ὁ ἢ Μαϑαιος, ὁ ἐλοιῆόνων, ᾧ ἐπέρων᾽ καίτοιγε Εἰς Δ 35 
Ἰωσήφ ἡ αὑτὸς τελθυτήσοις, Εἰς ὃν ὶ ὁ Λουχαξ κατέληξεν. ὀρότε ὅσης αἰγρυπνίας ἡμῶν 
»οοία, οὐκ Εἰς ὦ λύδσοι μόνον, διαὶ αὶ Εἰς τὸ μαϑεῖν, τίνα γ,οὐ λόσαι. σε ΝῚ 9 μι- 
χρόν, ὃ τὰ οἱ απορυίνϑνα διωνηϑίωναι ϑυρᾷν. ᾧ "ὃ αὶ ὠκῴιο ὠποροι, πὼς ἡ Ἑλισοείξετ σῇ 
τῆς Λδλτικης φυλῆς ὅσαι, συγ[ονὴς ζῶ πῆς Μωρίας. 

ἩΘΙΚΟΝ ΑὸὴἶἌδα μή καταχωσώ δ ὑῶν ̓  μνήμξω πολλαὶ (ἰωείροντες, οὐδ τίως ἕ λόγϑν 49 

τῆσωρϑ. Φρκᾷ γὸ ὑμῖν εἰς διε οιϑέωσαι, ὼ "πὶ ζητούνϑνα ὡῷ» μαϑεῖν. εἰ ἢ ἡ ὃ λύσεως 

ἐρατε, ὁ τῦτο τνοϑ ΜΝ λϑγων Μ᾽ ἡματέρων ὑμεῖς κύφμοι. δ »ὺ ἰδὼ διεγοϑωζοι ὦ ὅκτ- 

ϑυμοιυζας μιοϑεῖν, πειροίσομαι ὶ τίωυ λύσιν ἐπαγαγεῖν. ἐῤ ὃ χασμωμϑῥους, κα μειὴ ποοοσέ. 
Ματϑιζι τ. χργζοις, οἰποκρύνομαι καὶ τὰ ζητήματα ἡ Ἔ λύσιν, γοίῳ νόμω πειθόψϑμος. Μη δὸτο γλ , 

Φησι, 

π' ππππὸο ςιπς τ. ΥΝ ἀργοῦν Καὶ 



ΕὙΥ̓ΑΓΓΤΈῈ ΛΔ. Ομω. α. 7 τος α. 

φησι, ταὶ για τοῖς κυσὶ, μιιδὲ βίψητε (ἦν μδονορίζα ὑμδμεμασοεϑυ Μ᾽ χοίρων, ἥα μὲ 
κατοπευτήσωσι τοῖς ποσὶν εὐ ἿΜ, ὅς δὲ 661 ὁ κασοιπα Μ᾽. ὁ μιῇ τίμια ζωῦται ἡχρύμϑμος ᾧ 

σεμναί. ἡ “ἰς ὅτως ἀϑλιός, φησιν, ὡς μυἱ σεμναὶ ζωῦτα ὁ πϑλύτων ἡγείαϑαι ζιμμωτερρι ὁ 
βοιδὲ τοστιυτίωυ πϑέχων αὐζ!ς οολίω, ὅσην τάς πόρναις γον αιξὶν εν τοῖς σαυτλμικοῖς )κα"- 

ς ζοις. ἐκ "ὸ καὶ διημερθύουσιν (ὦ) πολλοὶ, ὃ πολλαὶ δῇ Ἐχὶ τῆς οἰκίας πσοϑδιδδασι,ὄχρὶ Υ̓ 

ἀχαιθϑν ἀφολίδυ Φυτίω, αὶ μῶ᾽ ἀκριξείας" ὁσααἷῷ δὺ αἰκούσωσι, κατέχουσι, αὶ τα ὅχὶ 
λύμν τῆς ἑαυ ψυχῆς φυλάήοντες. ΥΣΣ τῷ Θεοῦ φθκήομϑύν συτδὲ μικρὸν λύξχονῖ) 

μεείναι δ όγον, “] 4 τοι τῦτο Οὐοίὲν χοινὸν χομϑν πσοϑς ( ἐφανὸν, δλλα μέχρι ῥημά- 
τῶν ἡμῖν ἡὶ πολιτεία. χαίτοι γέ κ᾿ γέεννδν ὃν τϑτο ἠπείλησεν ὁ Θεὸς, ὅΧ ἡώ ἐμξαλῃη,δλλ᾽ ἥα. 

ο χοτυφανΐδες γ0 πείσῃ φυγεῖν τέο χαλεπὴν {(μωήϑοιαν ζω τίω, δὲ ὧν αἰκουουϑν. ἡμεῖς ὃ τογαντίον ποιούμϑῳ. 

ἀκϑομνϑυ,ὼ καθ᾽ ἐκοίφην ἡμέξαν πσοὲς Ἐ ὀκῇ φέραφ, ἐδὸν τρέχοκϑυ ἀ Θεῇ κελεύοντες μὴ 
μόνον αἰκούψ, ̓ διλαὶ ἡ ποιφν ζᾳ λελόνϑνα, δὲ ακϑσαι ὀυεχθάῖδα. πότε δΐω πρρα ζουδν, εἶστε 

μοιζεὶ κελθυόμϑμα,  “ΨΜ ἔργων αύ ἄβα, στὴν μηδὲ «ὄν αἰπὺ τύτων λόγϑες ἀκόφν ἀγεχώ- 
θα, δλλαὶ ἡ ἀσαίλλωμϑμ αἰλύωμϑυ πποὸς τίω ἐγζωῦϑα, δέ τειξίω, καίτοι βεοαχεῖθν 

15 δῷ σφόδρα ; εἶτα ἡμεῖς ὦ αἰδὲ ψυγοοῖν δζμλεγόνϑμοι ποραγιλώτων, ἀν εὅν συϊκαϑυμέ- 
νοῦς μιἡ πρϑσέχινζᾳς ἰδωνδιν, ὕξριν τὸ πράγμα φαρῦμ᾽ (ὃ Θεὸν ὃ εἐχ ἡγου θα ὐλοξν.- 

γάν, ὑτὸν ἀὐτύ τδὲ τοιούτων δμλεηγοιϑμου, κοιτωφ φρονήσαντες ᾿ λεχϑυϑύων, ἑτέρωσν βλέ- 

πωρᾶν δλλ᾽ ὁ (ὦ τεγηρρικῶς ᾧ πολλέω ἐπελϑὼν γέ, ἢ κα δίων “δἰριβμὸν ἢ πόλεων ϑεσεις, 
“.. ἰχὸρ ὁ οδίκατα ὁ λινῦμας κ" αοροοὶς κ(Τ' ἀχριξείας ἡμῖν αἰπαηέλλά πάσης᾿ ὠΐοὶ δ, φυϊυὲ οσον 

30 ὠπέηοκϑν τῆς οὖν τοῖς ἐρφινοῖς πύλεως ἴσμεν. ἢ γὸ ἀν καὶ ἐασουδωώσα μϑμ 'δχττε μεῖν τὸ μῆκος, 

| Εἰ τὸ ὀούτημα ἔγνωμϑν. γὺ τοσῶτον ἡ δ] αἰφέφηκεν ἡ πόλις κείνη οσον ὀυραινο τσϑὲς . 

τίω γῶν τὸ μέσον, αἰλλα καὶ πολλῷ πλέον, ἐὰν αἰνϑηαδμὸν ̓ ὥασερ δέω ἐαν ασουδυξωμϑῳ » Ὁ 

ὧν ἀκορφ γούνῳ θχὶ ζε πύλας αὑτῆς ἡξομδν. οὐ “)Ὲ} μμύχει τόπων, αἰλλαὶ γνώμη πων 
δ αὐ ατήματα ζωπα ὡειςαι. σὺ τὰ (᾿ Ἐβίου ποραγματοι κα αἰκριξείας οἶδας, χα] 

25 (ανέα ᾧ τὰ ὄργανα ᾧ τὰ παλαιαὶ, ἢ ἀρχονζῳς ριϑμεῖν διούασαι οἷς ἐξρατεύσω ᾧδ εμ- 
χοδανλοβόρε ἀγδραθεν “Φόνον, κἡ αἰγωνοϑέτίων, αὶ " α'ϑλοφόροις, ἡ φρατηγϑεᾷ, τὰ μηδὲν σοι ὀχ φέροντα 

γ(υτίνα κατοῖ»- ἀρ ὴ ἄργων οὖν τῇ πολά ζυτη γέορνεν ἡ δος ἡ δούτερος" τρίτος, ἢ τιῦσον ἔκϑιφος χοὸ» 

δια ἢ ΟΠ Ὰ ἢ "ῳ χουτορθώσοις ὺ ἐργασοίμϑρος, σϑοὶ ὄνου» ἐφαντείαϑης ποτέ. νόβζῶν ὃ ἣν ον τῇ πολά 

᾿ς Ἰρηνξιϑω ὥωυτη χερδμων, Οὐ ἐτερῶν λεοόντῶν αἰκούσοιι νὰ αὐλσέ γεν ἰπσουϑμᾷς. πῶς δίώ, οἰπί 

ἰ 30. μοι͵ ἀσδύσδοκας  τιύξαεϑαι “μ ἐπτηγίελιθύων ἀγαθῶν, μηδὲ τοῖς λέχϑρϑμοις πγοϑσέ- 

χων! δλλ᾽ Εἰ μὴ πυδότερον, νι γϑεωῦ τη» ποιωώμδυ.ἃ "ὃ Εἰς πόλιν μέδλομδν Ε ἰσιέγω, 
ἐαλο Θεὸς ἐχιτοέπη, γϑυσῖν, ἡ γχουσῦ πϑυτὸς τιμιωτέραν. κοιτα μαϑωϑυ δωυ αὐ τα ϑε- 

μϑψα πύλας (αὶ ϑπὸ (ἀπφείρυ ἡ δον δι συγκειωϑέας ὁ γὸ ἔγρμϑν ριτον χει- 
ἐαγω)),Ὁ' Ματθαιον. “λ᾽ οἱ γὸ τὴς αὐτυΐ πύλης εἰσι νϑμ νεωρὴ δεῖ πολλῆς ἡμῖν ὁ απενδὰς. 

35 δρ γ0 ἴδῃ τινα μη αὐόσέχοντα, ἐκξαϊλλφ ἢ πόλεως. Δ» ὅ81 βασιλικωτατη καὶ πόλις κα 
. αὐξιφόλυὴς ἐχ ὥασερ αἱ πὸ ἡμὶν, εἰς αἰγϑοϑὶν ὁ βασίλήα διηρημϑμη, λα πόρτα βασίλᾳι 

(αὶ ἀχᾷ. ὀύαπετάσωμϑρ ποίνιω Φζπύλᾳς τῆς δχρνοίας μασπτετάσωρμϑν τίου αἰκοϊω ὐ μτ' 

φεύης πολλῆς, μέλλοντες Ἐχιζαίνῳ ν᾽ κσϑοϑύρων͵ πσσκιιυησωμὸν ᾧ οὖ αὑτῇ βασιλέα. 

ἢ γὸ δυϑέως ἡ πορϑτη αυοεσβολὴ καταπλῆξαι δυυύαται “᾿ ϑεωτέων. κεκλΑσμέναι (ζ νιῶ 

40 Εἰσιν ἡιῶν αἱ πύλαι ̓ ὁτὸν δ ἰϑωμϑμ αὐ ὀβαπτεταοϑείσοις (ὅτ δ ὅφηγ ἡ ζητημί 

ὌΝ λύσιρ)τοτε ὀφιᾶβα “πολλζω ἐνδὸν τίω αςραπην(ὶ οἷ τοῖς ὦ πγϑύματος ὁδησχρύμδμος ἐφ θ.- 

μοῖς πόρτα σοι ἐπαέλλδται δεικψιώαι ὁ τελώνης ζ ᾧ, πού Ζ ὁβασιλϑ)ς κα ϑηται, αὶ" ὅμα 

ὶ αὑτῷ Δ) ςρατάυ μιώτων ϑρεφήχασι, καὶ ποῦ (ὦ ἀἰέλοι, πού ϑοχαήελοι, τίς τοῖς νὲ- 

οἱς πολίταις οὖ τῇ πολά ζυυτῃ τύπος αἰφώραςαι,ὺ ποίσ, καὶ ἐκᾷ φέρφυσαι ὁδὸς, ὁ ἦα ἔλα- 
(ον 

Μοῖοῳ 



8 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΟΘ': ἰ 

βον ληξιν (Ὁ τοῦτον" πολιτέσαάμϑμοι ὑκῷ, (Ὁ μετ᾽ ὀκείους, ἢ ὦ κα τύτυς, ᾧ στὰ Ν πιλιτενῇ: ᾿ 

Ὼ λίμων ἐκείνων τάγμαΐζᾳ, ᾧ ὅσοι τὺς βουλῆς, ὦ πόσαι αἀξιωμαίτων δᾳφοραί . (μὴ τοί. 

γωυ μΡ' ϑορύζου καὶ ζοιοφιχλς Εἰσίωρμϑυ, δυλὰ μζ' σιγῆς μωςικης.εἰ γὸ Ἐχὶ ϑεαίζου πολ- 

λῆφ σιγῆς ἄνονϑῥης, τότε τοὶ τῷ βασιλέως ὀϑαγινώσκε:) »ραμμαΐζᾳ, πολλῷ μᾶλλον Ἐλὶ 

τὴς πύλεὼς ζωτης ἀπὸ δῖ κουτεςεύλϑαι, ὃ " ὀρϑαὶς ταὶς ψυχαῖς κ) ταὶς κοαὶς ἐςαΐγαι. 4 πη ϑδ 

4.9) ἔχιγείᾳ ἐνὸς, δολα αὖ ΜΝ αἰήέλων διαυύτυ πὸ »ραμμαΐᾳι ὀῥαγινώσκεαϑαι μέλ.- 

λει, αὐ ϑτως ἑαυζδν ῥυϑμίσωρϑυ,ἢ αὐτῆ τῷ πνθύματος ἡ χαρὰς ὁδηγήσει! κ(Τ' πολλῆς ἀ-- 

κριξείας ἡμᾶς, καὶ «σὸς αὑτὸν ἡξομδν τὸν «ϑ6όγον τὸν βασιλικὸν, τὸ πότων ἔχιτευξά- 

μεϑω ὙΜ ἀγαϑών, χαρλτι χαὶ φιλϑν,ϑοσ πία τῷ Κυρίου ἡμδΠησού Χοιςού" ᾧ δόξα καὶ ἢ 

ὥχρατος μα τῷ ἁγίῳ πνθύ ματι, νιῶ ἡ ἀεὶ, ὁ Εἰς «ὧν αἰαΐνας “δὝ αἰώνων. Αμώυ. 1ο ᾿ 

ποτ ππ σ ΉΤΟ 

Ομίλ. βι τ ΒΙΒΛΟΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ : 

ἐοῦ Δαξίδι, οὐ Αὐρᾳαμ. : 

ιν Ῥα μέμνηοδε τὴς αρδα Πελίας, ὦ Ὡρώζω ἐποιησοί θα πσοῤςὐμάᾶς, υς 
Ζ καλϑιώτες μ᾽ σιγῆς αἰ πάσης ἢ μυςικῆς ἡσυχίας ἀκούειν ΝΜ 
Ἂς λεγϑυϑϑων αἰπόμτων ; Ἢ γε μέλλομϑν τῶν ἱερών σήμερον Ἐχιξζαίνᾳν .(2}) ᾿ 

δ πυοοϑύρων᾽ 89 ὶ τὴς κυ δαιπελίας ὀῤέμμισα. Εἰ γὺ Ινδοῆοι κεκαυ- Ὶ 
Ἄς ϑύῳ ὄρει ὦ πυρὰ ἢ γνόφῳ ὸ σχϑτῳ ἢ ϑυέλλη παδϑσιέναι μέλλοντες ' 

.“"" ᾿ Ὗς (μάλλον συδὲ προσιέναι, δολαὰὶ πόῤῥωϑεν ζυ ταὶ ὁρᾷν ὁ ἀχϑυφ) 20 

πσὸ τοιών ἡμερῶν ὠὀκελέσοντο γυωαμκὸς αἰπέχεοϑαι, ἡ (α ἱμάτια δπυπλιῶα,,ἢ οὖ 69- 

μὼ ἡσανὰ φόζῳ ᾧ ὠΐρὶ, ᾧ μετ᾽ ὠκοίγων Ἱμωύσης᾿ πολλῷ μάλλον " υμως τοιούτων μέλ.- χεήἦμὶ 
λονζμ' αἰκ' ιν λόγων, καὶ αὶ πόρρω ὅρος ἐξαναι χαπνιζονϑμῥο,, ὄνλ᾿ Εἰς αὑτὸν Εἰσιέναι Τ᾽ ὑ- χιάκουσνῶς 
Θανον, πιλ εἰονα, “οὶ Ἐχιδείψυοϑαι φιλοσοφίδν, ἐν, ἱμαίτια ᾿Ἀατοστλιιωονζ; ΟΣ Ἐ ζο-. 

λίω ἡυχὴς Φποσμήχονζαμ, ᾧ πεώσης βιωτικῆς ἀπαλλωῆομϑμες μίξεως. ὁ γὼ γνόφον 23 

ὀψίοϑε, σε καπνὸν, σϑ εἴ ϑύελλδν ᾿ δλλ᾽ αὐτὸν (ὃ βασιλέα καιϑήνϑμον Ἐχὶ τῷ ϑρόν ὦ 

Ὡὐποῤρήτυ δόξης ὠκείνης, ὶ αἰἰέλοες καὶ δἰοχαγίόλες χϑρεςι ας αὐτῷ ἡ (ὧν δέμος δὝῥ αγί- 
ὧν μ᾿ ἢ ἀπτείρων μυνολαίδων ὠκείνων. τοιαύτη γ δ). τότο πόλις, τίου ὠκκλοησίδῳ ἔχου. 

σα “Μ' πολ τοτόκων, τὰ πνθύματω “Μμ δικαίων, τίω πὸρνήγνοιν ιν ἀήπέλων, ὃ αἷμα τῷ 

ῥλντισμοί, δ᾽ δ" πόρτα ((μυήφ 8»,  ὀρανὸς ἐδέξα"» ζοὶ οἰπὸ τὴς γῆς, γὴ τοὶ πο τῷ θ-- 30 λωτα καπ 
φανοῦ, καὶ πώλαι ποϑουνϑμη ἢ αἰγίέλοις ἡ αἰ γίοις χρδδα γέχϑνεν Εἰὐρίωη. οὖν ζωτη ὃ ᾧ9- Ἵ 
παρον ἔφη τῷ ζαυρφ ῶ λάμισοϑι καὶ πἰδεφανές, (ὶ λάφυρᾳ τῷ Χειςού, τὰ ἀἰκρο. 

θύγια, τὴς Φύσεως ὃ ἡματέρφις, τοὶ σκύλα ἴα ᾧ βασιλέως ἡμμ. ζωῶτα γὸ ὡπόμτα Ὅσο ἢ 

δ᾽ ἡλίων Εἰσί θα, κῷ ἀκριξείας. καὶ αἰϑλουϑῇς μτ ἡσυχίας τὴς πορόσηκουσης,δυ. “(ιὐκολιϑί 

νησῦ (ἴθ σι «ἰδία γαγεῖν πὸυτουχού, ἡ δεῖξαι, πού (ζ ὁ θαίνατος αὐεσχθλοπισμέγος κεῖται ᾿ 35 ᾿ 

πού δὲ ἡὶ ἀμοτία κρεμανδῥη᾽ π’ϑ ὃ τὸ πολλὰ καὶ πε Ῥοίδοξα οἰπὸ τοῦ πολέμιν τούτυ, οἰπὸ 
τὴς μοίχης ζφτης [ πὰ ] ὀϑαϑήματω. δψή καὶ (ὃ τύραννον εἐνζωϑα δεδυνϑῥον, καὶ τῶν 
αἰχμαλώτων ὃ πλῆθος ἐπόνϑμον, ἡ τίω ἀχρόπολιν ἀφ᾽ ἧς ὁ μιαρθς δωΐμων ὠκᾷνος ὡ'. 

πόντα κατέδραμε (ὃ ἐμσϑϑοϑον χεόον' ἊΝ, τοῦ ληφοῦ (ἐξ καταδύσεις καὶ τὸ ἀπήλαια, δὲ- 

ἐῤβωσῤτα Λοιπὸν χαὶ ὀμαπτετήαμϑμα. ᾧ Ν χαὶ ὁκᾷ πὐρολμετο ὁβασιλϑὺς. ἀλλα μὴ αἀ. 40 

ποχέίμιης, αγαπυπέ. συ χω Εἰ πύλεμόν ἧς διηγεῖτο αἰαϑητὸν ὺ ὥπαια καὶ νίχας, κὸ- 
6» ἐλαμθάνερ λρ΄ ὧν Οὐ εἰὶ σιτίων " συ εἶδ πυτων τσοὶ ζωτης ὁρ ἔθου τὴς ἱτορίας. Εἰ κἄλαρι ; 
5 κείνη πυϑη τὴ ἡ διήγησις, πολλῷ μᾶλλον αὕτη, οὐγόησον δ ἡλίκον α]ν αἰκούσαι, πώς 2 πυϑει : 

(ὦ ἐκ ἢν ὐρανών καὶ ΨΩ εϑόθνων ὀμα εὶς “Ὕῥ βασιλικϑᾷν, ἃ Εἰς τίω γέ αὶ Εἰς αὐτὸν ῷ 
ἀδέιν 

γ((Ὁ Θιοῦ 

-- 



Ν 

ΕὙΥΑΓΓΈ ΛΔ, Ομιλ. α. ὃ ὧς ὦ 

ἀϑέμ ἡ, "ΛΘ ὁ Θεός, καὶ Ἐλὶ τῆς οἰ δαταξεωρὶ ἐφη πὼς ἢ Θεῷ Αὐτεηῦν ἐταξαν ὁδίξολορ, 

μαλλον ἡ 5 Θεῷ γυμνῷ, ̓ὁα Θεῷ αἰ,ϑερπίνῃ χρυπήομδύῳ φύσει. ὲ πὶ ὃ "λυ μασὸν, ὃ ὅπ 

θαγώτῳ 9ανάτον θψοι λυόμϑμον, ὦ κατάραι ἀφλοιζομδύτων χαταίρα, ἡ ἡ δὺ ὧν ἰρῶσεν ὁ ἃ] 16: Η 

ζολος, δχοὰ τύτων ὠδοῦ χαταλυομδύζω πίω τυραννίδα. διαναςῶνϑν τοίνεωυ καὶ μι χαϑεύς- 

4 δρδυ. ἰδοὺ "ὃ ὁρώ ζμὠπύλας ἡμῖν λοιγϑιδύας αἷλλ ̓Εἰσίωμδῳ ματα  δὐταξίας ἃ ὡπά.-. 
σης Χὴ) ὃ ξόμιυ, ἽΜ κτρϑϑύρων «αὐτῶν δύϑέως ἐχτξαίνοντες. ἅνα δὲ 91 ζωτα τὰ ̓ αεϑουρᾳ; ; 

βίξλος μέσεως Ἰησῶ ολφοῦ ἰοῦ ΔαζίιΙδι, ὑοῦ Αὐρκαίμ(. τί λέπις ; «ἰδὲ μονοδινούς 

νοῦ τῷ Θεοῦ αἱ σλέξαοϑαι ἐπηήείλω, χαὶ τοῦ Δαζδ μφημονόνεις ᾽ αὐϑεύπου κῷ μν- 

᾿ς ρίας δμεὰς δρομϑρο,ξ αὐτὸν τῇ) Φῃε Ὁ πατέροι Ἷ πσξόλϑνον: Ἐχίαο,ὐ μῃ ἐπόρται α,6- 

10 ὡς ζύτει μαϊεΐγδνλν ἠρέμα κα μη μικρῶν. ον γα τοῖς πρερλύροις ἐφηχας ἔτι 7.» αὑτὰ 

τοὶ πτορπύλσια. αἰ τοίνωων ἀσεύδεις “ϑ» τὰ ἀδυζῳ , ὅπω τὰ ἐ ἔξω: καλως χατωκευ-. 

σας ὡπόμτα. Ουσὲ ΣῈ ὀκείνευ σοι τέως διηγϑόμαι τίω Ἄλύρισιν' μᾶλλον δ ᾿ στὴ ὁ μῷ 

ζωώτα. ὀμέκφρφιςος »δὺ ῦ ὙΚπέρβητος ὦ αὗτη. οὐ 69 ἐμοῦ σϑι ὅπο ὁ αροφήτης εἶπεν Ἡσαΐας. 

γμδιλανδγο α᾽ακηρύῆων )ὸ ἰτι ζω πα ᾧ τίω πολλίοὐ αἰ χὺρ τὴς οἰκουνδμης" κηδεμονίαν, ἡὁ ὧχ- 

᾿ 15 πληῆο αϑρος,τίρ ὧν γέϑνο, ὦ ποῦ κατέρη, αὐεξύησε μέγα, ᾧ λοβεαπεϑν ὅτω λέγων᾽ Τῶωὼ 

γνεαὺ εἰταῖτί τὶς διηγήσεται ; ᾿ τοίνωυ αἷξι ὶ ὀκείνης ἡ ἡμ! ὃ λόγϑονεῦ, λὰ «θὲ ὥωτης πὶ ἧς Ν 
καίτω, τῆςον τὴ Ὑῇ ἡ Ἄμουϑύης, τῇ τὴς μῷ μνθάων αδρτύρων. χφὶ  αὐδὶ ζωτης ἢ, ὡς ἡμίν ὃν. 

γατὸν Εἰπειῖν δυξαμϑύοις τίω τῷ πρύύματος ὙδΡν, ὅτω διηγησύκϑα. οὐ Ὁ» υτίω 

»ϑἴθαρύσα 5 μτ σοιφίεοείας πασης ,φὐ θα φῆσοι ἐ ἐμ" ἐπεὶ ᾧ " αὗτη Φεικωδεςαΐτη. μὴ πούιω μίκρ᾽ γο- 

ἐἦν ὦ. 29 μἰσῃς αἰχϑύειν, ΦυτίωυΝκούων τίωω »Ἄρνησιν᾽ ΣᾺ αἰγαΐςησεν συ τίω δχρένοιδι, θύλέως φρί- 

: ὁ ἔπι αἰκούστις ὅτι δ Θεὸς ἔχὶ ἢ γῆς ἤλϑενὅτω ΝΣ τϑτ λων μαφὸν καὶ ̓οἴράδοξον ἀωύ,ὡς κα 
χιτύσνν ὧν αἰέλοις χοδϑν ΠΝ τουτὸ ςήσανζς τίω τῶ τῆς οἰκϑυμϑμηρ Ἐχὶ τούτοις λϑαφέ- 

9.78 

Ρδν θυφυμίδι ̓  χα) (ὦν: πουφήζας ἀὔωνεν τῶῦτο ἐχπληήηεοϑαι, ὁτι ὅχὶ τὸς γῆς ὠφὴν, αὶ Βαρ, γ. ἀ}: 

γι ὑπόῥεις. ηρῖς δὐ,ϑεσποις συνδμεφρα Φη. αὶ ) δ» ὁ σφόδρα τἴθάδοξον αἰκούσοι!, δ στ ὁ Θεὸς ὁ" «-- 
25 πσϑόσιτος, καὶ λὐέκφρατος, χαὶ ̓αἰαἰξοόντος 9, ζΧ4) 'τῷ! πατῶ ἴσος, δὰ μήτρας ἧλϑς φ"- 

ϑηγικῆς, χαὶ ̓ ρέοϑαι οκ γαυναμκός, κατεδέξατο, καὶ δεν πέϑγϑας τὸν Δαρὶδ σ᾽ τὸ 

Αὐραάμι. καὶ Ὁ τί λέγω τὸν Δαᾷὶδ' ἡὶ (ὃ Αξρᾳαμι, ὦ ΧΩ δὴ φεικωδέχερυν, ζς γωναϊκας ̓ 
ὠκείγας ὡς πύρνας, ων ν θρτίως ἐμψήσϑηρϑι. ζα τα ἀ αἰκούων αγαςηι, τὰς ' μιηδὲν ζᾳπεινονὺ υ- 

Ἀααηδῃ ποπήδισῃρ᾿ δλλα ᾧ δα τούτο αὐτὸ μαλιςα λαύμασον, ὅΤί ὑὸς ὧν τῷ ἀνγαῤχου ̓ Θρού καὶ Χ) 
39 υγήσιος ἡός, ζωϑέογετο ἀἰκοῦσαι ὦ Δαζιὶο) καὶ ἡ66, ἵνα σε ποιήσῃ ὶ Θεού εο ΠΣ ἡνέρατ᾽ πατέρᾳι 

ἀτῳΐ “μέοϑαι δούλον, ἵνα. σοι τῷ. δούλῳ πατέρᾳ “ποιήσῃ τὸν δεαυότίου. ΠΕ Ἶδες ἐκ ὐξϑι-- 

μίων βύϑεως οἷα, ζὸ ἐυαήέλια ; εἰ: ἣ ᾿ αἰμφιξαλλεις αὐϑὰὶ Ἢ σω σῶν, πὸ Τὴ κείν κ) ζαύπεο 

πίσευε. πολυ Ὁ δυσχολώτερον, ὃ ὁσον Εἷς ὀρ, ϑοοπινον λογισμον θεὸν ἀν,ϑέρπον γμέοϑαι, 

ἢ Αἰ ϑεθνπον υὸν Θεοῦ χρηματίσαι. ὑτὸν δ δἷω ἀκείσῃς, ὁτί ὁ υὸς τῷ Θεού, καὶ ηὐς τῷ Δαζίδι 
85 ὑρ ὶ ὁτῦ 5 Ασρᾳαὶμ, μὴ αμφίξαλλε λοιπὸν, ὅτ ἡὶ σὺ ὁ ἐς τῷ Αδαμ, δὸς ἐ ἔσῃ τῷ Θεού. φὐοὲ 

Εἰκῃῷ ματέωυ᾽ Ὁσοίτον ἑκυτὸν ἐταστείνωσιν, Εἰ μὴ ἔμελλον ἡμᾶς ἀνυψοιῦ. ἐλυνήϑη 

ἢ ἐκ σείρκα ἶνα σν δυνϑῆς Κ᾿ τὶ πνεῦμα ᾿έλονθνηὺ οκχ ο γειναικος, ἥα σὺ παύσῃ γυ- 

ναρκορ ὧν υἱὸς, ΠΑ το» διπλῆ γένω ἡ βνησις ἡ ἐ ἐοικάα, ἡμῖν, ἡ ὁ αὐπαββθαίνουσει τἰωὴ Ἠ((Ε- 

, τίραν φύσιν. Ων “ ΡΎ ον γειυαριῶς ϑλυνηϑίωαι, ἡ ἡμῖν (ἀωέξαμε" τὸ ἢ Μ , ἐξ αἱ αμμκφτος; ἢ 

«“ μηδὲ ὧκ ϑελήμιατος λυδρὸς ἢ ἡσαρκὸς, δλλ᾽ ἐκ πνεῦ ἐματος αὐγίου, τέων χἰπβάανουσαν ἡ.- 
21. οὐνανέβω» μὰ ὺ τίω μιέλλλθισειν ̓ πρλλμαφωνᾷ ὅλύνησιν, ζῶ ἡμίν ἐνέμϑαον οκ ; πγεύ ματος λδρίζεοϑαι, 

᾿ πϑύται: ἢ ζᾳ ἄλλα τοιαῦτα ζω. ὁ} ὃ  λουΐξον τοιοῦτον ζω. Εἶχε »ὰ ἃ τῷ παλαιοῦ, 

ἀχὸ ΕἸγέτι ὸ τῷ Ὁ χαμοῦ." ὃ "δ" Ἂ αἰσῦὸ τὸ ασοϑφήτυ βααήιοϑίωαι, ὧ παλαιὸν ἐδεύῳν " 
Ἁ ἊΣ ὃ ὃ πνεὺ μαι ἐστιλϑεῖ ἢ νέον αὐ ἐγράφε, ἡ χαϑεύπθρ τίς ὧν » μιταρχμίῳ. φας δύο: 

"ων 



᾽ 

χρὸ ἀ. 1Ο ΧΡΥΣΟΣΎ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΊΑ ΜΑΤΘ. 

γῶν δλλήλων ϑιοπακότον, ἀμφοτέρας ἀπλώσας ζὰ χέΐεαε ἑκατέρωνεν λαῶν (ἀωώ: 

ψμιον ὅτω ΕΣ αὑτὸς ἐποίησε, τίω παλφιδ τῇ χανν ἡ ((μυαπῆων,τέωυ ϑηίαν Φύοιν τῇ ἤλῤϑον- 

πίν, ζὰ αὐπῇ τοῖς ἡμμτέρφις, Εἶδες τίω αἰφρατπτίω τῆς πόλεων, θη, σε ι ὧκ αρζλοιμίων κα 

τηύγασε τῇ ἢ λσιμιπηδὸν ; πῶς σοι (ὃ βασιλέα ἔδειξεν δὐλίως Ψ τοῖσῷ σῳ αματ, ὡσανεὶ ον 

“τ᾽ τρατοπέδῳ: οὶ »ό ὀκᾷ τίω οἰχείδ ἀξίαν Φαίνεται ἔχων διϊουεκὼς ὁβασιλθῦς, 5 

λα τίω ἰλουργίδαι ἀφεὶς ᾧὶ ὃ ἀφίδημα, φρατιωτα ἥμα αὐ έδυ πολλαχις. ἀλλα 

ἐχφ ἅ δὴ ; ὕα μηγνώφιμος δμάμϑρος ἐ ἐφ ἑαυτὸν ἑλκύσῃ ὁ πολεμίοις" ὠνζωύϑα 5 5 τὸν 

μπὲ δα μὴ γφώξιμιος λνόμδνος, φυγεῖν ἢ αρβδασκβυαίσν τῆ τῆς αϑϑς αὐτὸν συμπλοκῆς ῷ 
ὁ, ᾧ ὧν οἰκεΐος αἰ ϑταραξῃ πόμα. σῶσαι »., οὐκ ὀκπλϑξαι ἐασούδεισι. μα τὸ- 

τὸ  Ἂ λιως αὐτὸν Ὑπὸ ζαυτης ὠκώλεσε τῆς παξϑσνγϑεῖαι, Τησῶν ασδλσειπτών. ὃ ΧΩ Ἰησὼς τὸ 

τῶτο ὄνομα, οὐκ ἔςιν Ἑλλζωικὸν, Δλλαὶ τῇ ἢ Ἑὐραίων φωνῇ ὀυτῶ » λίγ Ἰησοῦς ὃ ὅθιν Εἰς 
τίω" Ἑλλάδα γλώηων" ̓μάιυδυόμϑψον, σωτὴρ ̓Θτὶρὃ ἢ, στὸ τὸ σώσαι ῷ λϑὺν στῶ, κα Βιλίωϊλ, 

Εἴδες πῶς αὐγοτό]έρωσε τὸ τὸν ἀχροα τέο ζα π ὦ (υμμϑείᾳ, φϑεγξάμδρορ,ἡ δὲ αὐδἶΖτα ἡ- 5: γα 

“ἰῷ ἐλπίδα," πάστν ἡμῖν ἐμεφίωας χφ ̓ γὃ αἡμιφοτεέρων ἣμὸ ὀνομαΐτων τϑτων πολλὴ ἡ "γνοἷ- λον 

σις ΩΝ τοῖς ς Ἰχδαίοι [ μ]. Τὴν : Ὃ ἴϑάδοξα ωὠὡᾷᾳ μέλλοντα ὐνεοαϑτυ,ἢ ὦ Μὸ ὀγομα- ι:ξ ' 

“τῶν σσόϑέδραμον τύποι ̓  ὧκε ἀύωϑῳν πόρτα χαμνογομίας “ϑλόάναιρ εϑέεψαι )όρυθον. αἱ 

“ΟΣ Ἰησῦς ὁ κ' Μωυσέα Θἰσεγαγων Φαὼ εἰς ̓γάῦ ἐπαγλίας ες λέτί.. Εἶδες τὸν 
τύπον, βλέπε καὶ ἡ τί αἰληθήλν. κφνος Εἰ τίου γἀῦ τὴς ἐπατελίας, Φῥ Εἰς τὸ ἐρανὸν 

ὑτὰ οὖν τοῖς ἀρρνοῖς αγαϑεώ᾽ ὀκῴνος κ᾽ τὸ τελβθυτήσοαι Μωύσέα, ὧι αἴ ὦ παύσαοϑτη 
νόμον ̓ὀκᾷορὼ ὡς δημαγω,χϑο, (ὗν ὡς βασιλϑύς. δλλ᾿ να μεὴ Ἰηδοιωῦ αἰκούσαις, «ἰδ τίω 2:0 
ὁμωνυμίδμ πλανεθῇς, ἐπήγα ν᾽ [ἴησῷ Χοαφού, ἐού Δαίξίδ, ὠκῴνος 3 οὐκ δι τῷ Δαξίδι, 

ΔΛ ὁ ὁτέρᾳς φυλῆς. πἰνορ Ὁ) ἔγεκον βίολον αὐτὼ δνέστως χαλᾷ Ἱνσοῦ Χοισού, υσϑῦι 4 
᾿ τῶν ἔχει μόνον τίω φόνου, ἃ ἀλλα πᾶσαν τίω οἰκονομίαν; δ! πασης τῆς οἰχϑνομιίας ὃ 

κεφάλαιον τῷ, ὦ Φρχϑ ὲ βίζα πότων ἡμῖν ν᾽ ἀγαλῶν οἵνεται. ὥασερ δ βίζξλογ 64: 

γοδ καὶ γῆς καλέ Μωύσης, καίτοιγα ἐυ ἰδὲ ἐρανοῦ χοὶ τς γῆς αἰ αλυϑεὶ μόνον, «ἀλλα ᾷ «ἰὶ 28 

ἣν ὧν μέσῳ πόϑτων ̓  τω καὶ ὸ ζῤ, πὸ τῷ χεφαλαίῃ (1 κατορϑώωματων ὡ βιθλίω ὦκα 

λεσε, ὃ Ἂ ὀκπλήξεως γέμον ἢ ΩΣ ἐλπίδω ἢ πε σδυχίαν πάσαν, αὐιϑενποι δνέ- 
οϑα Θείν. τούγου ἢ “πνουϑμου,ζῳ κῷ ̓ζῦτα ὡπόμτα κτ' Κ'' λόγοι Χ, ὃ ἀκολφυθίαν ὃ ὀπέται νος 

Ἀ ἕνέχαν Οὐκ Εἶπε, ἐο Αδρχάμ, καὶ Ἂ τότε ηοδ Δαῦίλι ἐΥχ, ὡς τίνες οἴδνται, καίτωθεν ὀϑω 

βυλόμϑμος ἐλϑεῖν. ἐπεὶ ἐποίησεν οὐνῦπερ ᾧὸ Λουχαξ. νιον ἢ  τομουδυπίον ποιᾷ. ἄμνος ὄξζζυ ἐνεκεν. “40 

φέδτο " ὅ Δαοὶλ ἐμψημόνδυσεν : "ὦ τοῖς πόρτων φόμασιν ὁ αὐ, ϑφόπος ἐὐ ὐπὸ τε αἷθω- 

Φανείας, οἰπὸ τ ὅχεύν." 1 ἰ γὺ παάλαι ὴν ἣν τεβῥυτηκώς ὡασερ ὁ 0 Αὐρᾳάμ ε ἣ ) ἀμφοτέροις ἐ ἐ- 

πηρήείλαιο κ οΘώῦς, αλλ ὅμως ὀκῷο ̓ ς ὡς πα λθιον ἐσιγάτο, τὸ τούτο ἢ ὃ ὡς πρείσφατω αἱ 

γέον «ἰασὸ πάντων αὐξειφέρεζ. αὐ) ,ϑεῶ λέγθυσιν' Οὐκ ὠκ τ απέρμιατος Δα, χαὶ »Ξ 

ἴοιζμβ. Ὁ στὸ Βηθλεέμ τὴς χώμη, ὅπου ἑωὼ ἡ Δαρὶδι, ὁ ἀρ έται ̓  Χολφῦς; ; ὶ ουεδδὶς αὐτὸν ἡ Αἴρα- 32 

αἰμ,αλλα παντες ον Δαζ(ὶδ' ὀκχάλθεω, » ὸ ὃ οὶ τὸ κέϑνον, ὡς ἐφϑίω Εἰπὼν, καὶ ̓ α.6 
τίω βασιλείδν μάλλοι ῳ βΑγήμιῃ πᾶσιν ὅπ ζώ, ὅτω γϑιώ, αἱ ὅς ἐτίμῶν βασιλέας μοτ᾽ 

ὠκᾷϑον, δξ ἐκείνου ὠπθνζῳς ἐκαίλοωυ αὶ ἀὐϑρὶ καὶ 0 Θεύς, ὃ »Ψ χα Ἰεζεκιήλ, δὲ ἔτερφι δὲ 

παόφηται λέ λρυσιν ἀὐδζις αὐ δαγύφοϑαι Δα(ὶδι χαὶ  ὀϑίφαιοϑαι" νὶ «ἰδὲ ὀκείνου λέγον 
τες τῷ τετελάυτηκότος, δλλα ζηλοιούταν τ Τθρε ἐτέων Ὁ ὠκεύνου. ᾧ ὁ Θεὸς τῷ Ἐζεκίᾳ, δ ,ο 409 

2 Βασ. ε. . 8, Τησιν Ὑπεραασιώ τὴς πόλεως ζωτης δὲ ἐμὲ χαὶ δορὶ Δαρὶδ (ὃ παῖδα μου. χαὶ τῷ 
᾿γιβασμα, ἈΦ, “Σολορδι: ὃ ἐλελν᾽ ὅτι δὰ τὸν Δαξιὶδὺ ̓διόῤῥνξε ζώντος αὐτοὶ τίωυ βασιλείδλν πολλὴ δι κι λον 

ἡὶ δόξα, ἢ ὀυδρὸς ἰώ ὁ οἷα Θεῷ καὶ . οὐ δοὶ αὐ ϑεόποις. δγρὲ Ἔτο θύϑέως ἐκ Ἐ γνωραμφτέ- ᾿ 

690 τῖο ̓ ρχίω ποιῆται, χα τότε Ἰχὶ ἰῷ χατέροι ὀματξέ ἔχε ϑῆὴ μόν 

ἰνδαος, 



ἙΥΑΓΓΈΛ. Ομιλ. ῥ᾽ 11 χν α; 
ἴνδαίοις, ὁμωτέρω ᾧ λθγϑν " ἀγαγεῖν. ὅτοι »Οῥ μάλιξα ἡσαν (ὦ ϑυω μαζόνϑροι, ὁ υϑρ, 

ὡς αγοοφήτης ᾧ βασιλθύφ᾽ ὁ ὃ, ὡς πατόκαργις ὸ ασόϑφήτης, νὴ ποῦα, δέλον ὅτ κ τῷ 
Δαξίδι 634, φησιν; Εἰ ἡ δξ ὀρδρὸς Οὐκ ἐγμνήϑη, δνλ᾽ τὸ γυοσαγκὸς μόνον, ἡ ὃ ϑε- 

νος αὶ διυεαλογεῖται, τταὺς Εἰσόμεθε, στι τῷ Δα (᾿δι ϑυχϑνος ζῶ, δύο γορόθ ζυτοίμϑνα: 

χιονδιῆχον 5. Ὥϊνος τὸ ἔνεκεν ἡ μήτηρ ὃ ψιμεωλογεῖται, καὶ τί δϑόποτε ὁ Ἰωσήφ, ὁ μηδὲν" (ἀωυτελὼν ποὺς 1 
ὅδένηισιν, μψημονθύε:) “ν᾽ ἀντών. δυκᾷ γ5 ὃ ιδὺ «εῆον ἐὴ, ὦ ὃ, εὐδεές. ποῖον δϊζυ 
πυοότερον αὐαγκαῖον Εἰπεῖν; τσαῖς ἐκ τῷ Δα(ὶδ ἡὶ χὔδϑωνος. πῶς δέζυ Ε ἰσόμεθαι ὅτ ἐκ 

τῷ Δαξζίδ; ἀκυσον τῷ Θεοῦ λέχϑντος τὠτ αὐ ρκὴλ ἀπελϑῷ πρξὸς τίου χορσένον μεμιρη- 

πρμην φευνϑύζωυ ἀνδρὶ ᾧ ὥομα Ἰωσήφ, ἐξ οι ᾧ πατέκας Διαριδι. ᾷ τοίνεευ βούλει τότα " σα.- Δ κια, κξ, 
"πρ 10 φέςερον, στὸν αἰκύσγι, ὁτ! δ οἶκια ὦ πάτϑιας Δαζιδ ὦ ἡ ὔϑενος ; ο)εν δῆλθν, 01! χαὶ ὁ 

Ἰωσὴφ ἐκᾷθεν ἀῶ. καὶ γὸ νόμος ιὖ, ὁ κελϑύων μὴ ἐξέναι γαμήν ἀΐλλοῦεν, δλλ᾽ ἡ ἐκ τὴς 
αὑτὴς φυλῆς. ἡ ὁπατϑίαῤχης 5 Ἰαχωδ δἰπὸ τῆς Ἰούδι, φυλῦς ὀμαςήσεοϑει αὖ τὸν απο οὺ- 

λεΐν, ὅτω λέγων᾽ Οὐκ ὀκλεί 4 αὐχῶν δξτέδω, στὸ ἡλουμϑμος ἐκ δ μηρών εὐστύ; ἕ. 
, ὡς δὼ ἔλϑη, ᾧ Σἰσύχειτα, ὸ" αὐτὸς “«ϑοσδοκία ἐϑγων. ᾿ »ὺ πασσοφητεία, αὑτη,ὁτί "δὲ ον 

15 γῆς φυλῆς Ἰούδα, γέγϑνε δλοῖ᾽ τι ὃ τῷ ϑροις Δαρὶδι, οὐκέτι. αἷρ δῶν τῇ φυλὴ [ὐδὼ 
υὐχὶ νος ἕν ζῶ μόνον ὃ τῷ Διαζίθι; δλλα ὸ πολλα ἕτεροι" ἡ (Ἰωέξαμο τὴς μδβ φυλὴῆς ἐὴ 
το ύϑα, οὐκ ἔτι ἢ καὶ Ὁ ὅβοις Διαξίδι, δλλ᾽ ἥα μοὴ τού» λέγῃς, αγφλέ συ τίωϑ αἰ πσόνοιὸν 
ζωτίω ὁ δἰ αγξελιςῆς, Εἰπών᾽ ὅτι ὼ δξ οἶἴκυ χαὶ πατριάς (ὦ Δαζίδι, Ε ἢ ὼ ἑτέρωθεν ζω 

᾿ς σοβϑλει μαϑῷ, δὲ ἐτέρρις διτορήσομϑυ Ὡἰποδείξεως. Ν᾽ δὴ μόνον πὸ φυλῆς ζόκχ ὅξ... 
39 “Ὁ ἑτέρρις, δλλ᾿ σσεῖβ οἰ πὸ πατοκῶς ἑτέροις, τῶτ᾽ ἐς! συπενείας, γαμᾷν. ὥφε αὖ τε τῇ ορϑέ- 

γῳ Ὁ δὲ ον καὶ πατοιῶς Δα()δι αὐῤμόσωμϑμ, ἔσηκε Ὁ Εἰρημδίον᾽ δ, τε τῳ Ἰωσήφ, δὶ ἐ-- 
κείνου χαὶ τῦτο χατασκθυαξεται. Εἰ)» δ οἶκυ Δα(ὶδι ἡὁ πατοιὰς (ὦ ὁ Ἰωσήφ, σέκ δ 

ἀλλοϑεν ἔλαξε τίωὐ γωνώχᾳ, ἢ ὁ9εν ἡ αὐτὸς ζῶ. ἦι δῶν Εἰ δέξῃ (ὃ νόμον, φησίν, δλλὼ 

, δζῳ “αὖτ ποοϑλαίων ἐρδοτύρησεν, δτί δίκαιος ζω ὁ Ιωσὴφι,ἕα (μὴ τον λέγη ̓ ιλλὰ μα- 

δνῆρνν 32 ὁ αὐιν τίω διρετέου, κακῷῴο" Εἴδης, ὅτι Οὐκ δῦ πϑβεθυ ᾧδυόμον. ὁ γὼ ὅτω" φιλοίν- 

χοϑκάμπρ, ϑοϑπος ἢ παϑοῖς ἐκτὸς, ὡς μηδὲ «ἰσυοήίας ὀναγκαζούσης βουληιϑίοσαι Ἐχεχειρήσοι 

κλάσαι τίω πϑέϑον, ποὺς δρ δὲ ἡδονίω χρέθη ἐζδινόμον : δηγὸ Δ ΖῸ νόμον φιλοσοφησο 
( ὦ ψΨ ῶ αἰφιέναι, ἡ λό, 9ρα ἀφιέναι, χἷῶρ νόμον φιλοσοφοιώτος ζῶ ) πώςρ" πορβκ(- 

πδλήμν,͵,. γομον ἐπραξέτι, ὁ ζῶτα οσυσὲ μιᾶς λϑαγκαζούσης αἰτίας » δλλ᾿ τί ὦ ἐκ τῷ Ἄμοις τῷ 

30 Δαζιδ κδὴ ϑϑένος, ἐκ τύτων δῆλον. νος ὃ, ἕνεκεν αὐτίω σύκ ἐϑμεαλόγησιν, δυλαὶ ἢ 
Ἰωσήφ, ὀϑαγκχα)ον Εἰπεῖν. ἦδος δξζω ἐγέχαν. Οὐκ » νόμος δὰ Ἰουδαίοις “ἡνεαλογοίοϑαι 

γωυάκας. ἣν δξίωυ Ὁ ἔγος φυλοίξῃ ᾧ μὲ δύξη αὐ οαχα ρα ῆον ἐκ πυρϑοιμιίων,ὶ τέωω κόρέωω 
ἡμῖν γνωοίσρ, Ὁ σ) τϑηο (Ζο' ἀσδϑλθνους αὐτῆς σιγήσας, τ᾿ Ἰωσήφ ἐβμεωλόγησεν. Εἴτε 

.. Ὑ Ἐλὶ τὴς αϑόϑόνου τῦτο ὀποίεσεν, ἔδοξεν δ χαμοτομῷ ᾿ Εἶτε (ὃ Ιωσὴφ ἐσίγησεν, σύν 
35. δὺ ἔγνω ϑμ τὴς πόλϑένου τοις πσδϑυρῦσς. ἡ δὼ μαϑωμὸν τίω Μαρίαν, τίς ὦ, ὁ πϑϑεν,ὃ 

ἐπὶ ΟΜ νόμων αἰχίνητα μείνη, τὸν μψηφῆρα αὐτῆς ἐλ μεαλόγησε, ᾧ ἔδειξεν ὄντα ἐκ τῆς οἰκίας 
Δαρίδι, τότε ποδεηθεντος, καἰκᾷνο ((μωαποδίδεικιαι, ὡ ἡ τίου ϑλϑένον ὐκέῖϑαν 

ἐῇ, δ τὸ ( δίκαιον τὔγου,κοιϑούπερ ἐφϑίω Εἰπὼν, μὴ ὀϑασβαϑτω ὁτέρωνγεν΄ ἀγωγέον 
“ “Δ γ1{ ! ΄“ ! Φ» ἢ “ ! 

γιίναικαι. ἔς] ὃ χαὶ τερον λόχον Εἶπεῖν μυς!κώτερϑν, δὲ ἐν ἐσιγήϑησοιν (ὦ τῆς ηὔϑόνου 
ΑΡ όθγρνοι ἡ δνῦτερ Οὔκ δυχαιοοννιῶ ὠκχαλύνᾳι ΟΕ τὸ πολλὰ 41) ῳ Εὐρηνϑία, 

Διόπερ εὐ ζωϑα ςήσαντες ᾧ, αϑὲὴν ζουτημάτων λόγϑν, χατέγωμϑυ τέως κα' ἀκχρι- 

ζείας ζῷ ἐκκαλυφϑώτο ἡμῶν᾿ οἷον, «ψατ τῷ Διαξὶδ' ἐμνήσθη ὩΘΡτν" “τὶ τὸ [ι-- 

Ολίον, δ μέσεως ὠκαίλεσε βιδλίον᾽ ὀζμτί Εἶπεν Ἰησῷ Χολτοδ" πῶς κἡὶ δώνησις κοινη,ὼ αὶ χϑιο 
μὴ πύλην ὅτι ἡ Μαρία ἐκ τῷ Δαξὶλ ὅσα ἐδείρϑη" ἢ Τίνος ἕνεκεν ὁ]ωσὶφ ἐγμεαιλογήϑη, 

᾿ ΕΝ σιγηλώντων 

χε γὶ 

Γιν μΆ..- 

»ἷπ 

Ἀὐμεγῖν 

ἩΘΙΚΟΝ 



ἦα ἵῷ ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘὄ.. 

σιγηϑέντων Ὁ ὠκείρης ρολόνων. δ δὴ Ν᾽ φυλοίήητε ζῳυτα,τροϑυμοτέρυς ἡμᾶς ὁ φρὸς πὸ 

μεέλλοντου ἐργασεοδτ αὐ αὶ γι ποτήύσητε αὶ ἐκζώλητε αὐτὰ ὃ «υχης φῳρὸς τοὶ λοιποὶ ὀκψηρϑ-- λοιρίην 

τέρον διακάσθ ἄθα. δὲ δ γῆς πὶ ὡρότερᾳ δια φϑειροίσης αρύρμασα, δ λοῖ᾽ ἀῤ" χιμελήσαο, “εὐλῶϑαι 

γεωργός. δὸ κυδακαλώ ζωῦτα φρέφᾳν ὐπὸ γὸ ὃ ἴα τοιαύτα μεειμψᾷν μέγα δι πῇ ψυχῇ 
αὶ σωτήθλον ἐγϊίε5) ἀγαϑόν. ἃ Ν᾽ καὶ ᾧ Θεῷ διωησυ ἔβα Ὡὡρέσαι Φυῦτα φροντίζοντες, καὶ 3 

ὑξρεων κὺ αἰομφολϑγίας ᾿ λοιϑυρλων τὰ φὐμαΐζῳ καϑευροὶ ἐςαι, πγϑυματίκαὶ μελοτωντα βήσ- 

ματα Ὁ δι μοσιν ἐσθ θα φοξερ9ὶ, καϑοπλίζοντες ἡμδδν" ̓  γλωΐῆλν τοιδίτοις ββ μασι ̓ ὁ 

τῷ Θεοῦ τίω χάριν ἔχιασασυ ῖθα μάλλον, ὶὶ δοροιτικώτερον ἡμίν ἐργάσητε [μάλλον] ῶ ας 

ὄμμα. χα γὸ ὶ ὀφθειλιμεες, ἢ σύρια, ὶ αὐκοίεὺ δζρὺ “τϑτο ἡμῖν ογέϑηκεν, ἥα αὐτοῦ πϑ μον 
δουλεύῃ "ἵνα τοὶ αὐτῷ φϑοήω ἴθα ἵγα τὰ ἀδοὅ “ρα Πωμῦν ἴα ἄδωμϑμ αὐτῶ ὑμνῶς " δι- τὸ μ. εδίωνεκῶ," 

ζιωεχέῖς" ἵγα θυχσρΑσιας αὐαπέμιπωϑι,ὼὁ ὅζο» τύτων ὃ ((μυειδὸς ἑαυ δ" ὠκκαϑαίρωμϑρ. λι ἐναρϑεί: 

ὥασερ »ὸ σῶμα ἀέρος δὀἰπολοιύοι χαϑωροῦ ὑγιεινότερον ἐξα ̓ ὅτω ἡ «ψυχὴ φιλοσοφωτέρρ. -" 

ζιαύπως " οὐτρεφομϑβη μελέταις. ὅχ ὁράς ὁ ὥν' τῷ σώματος ὀφϑαλμοις, ὑτὸν (ἃ οὐ ἀμώμία 

καπνῷ « ατείξωσι, δὲ τθ τὸς δακρύονζοις "στὸν 5. ἐν ἀέρι λεπῆῳ ἡ λειμῦυ! ᾧ πηγαῖς 

Ἂν “οὐρα δείσοις, ὀξυτέρρες τε γνουϑϑας 5] ὑγιφνοτέρεις ; τοιούγος χαὶ ὁ τὴς ψυχῆς ὀφθαλμός. κα 

δὺ "ὃ ὦ τω λειν ἦν πγέυματικἕυ βόσκητωι λογίων, καϑαρϑς ἔςαι χαὶ δια γῆς χαὶ 

ὀξυδερκϑνν᾿ δ Ὁ Εἰς τὸν καπγὸν “ν᾽ βιωτικδΐυ ἀπίῃ πραγμάτων, δακχρυσει) μνθλα, χα 

κλ᾿ αὔσοται, χφὶ γιοῦ, αὶ τότε, καὶ γ2)9 καινῷ ἔοικέ τοὶ δύ, ϑούπια πηραγμαΐζᾳ. ὅζῳ τὔν 
ὑλμ ρα δι χα!" ῆις ἔλελυ᾽ Ἐξέλειπον ὡσεὶ καπνὸς αἱ ἡμέραι μύ. δὰ ὠκήνος (ὦ «σοὶς ὃ ὀλιοργθ0-. Ὁ ἸΔαΩΝ 

γιον ἰδὼν χα! ὀϑυπύςατον ᾿ ἐγὼ 5 Οὐκ Εἰς τη μόνον, ὅλα χα Εἰς" ζαρᾳγῶδες Εὐποιμι 20 Ξ 

εὐ δεῖν ὠκλαιμθανειν τὰ Εἰρηνθμα. Οὐοδν γδ ὅτω λυπᾷ ψυχῆς ὀφθουλμὸν αὶ )ολο!, ὡς 

ὁ ΔῊ βιωτικϑέν φροντίδων δγλος, αὶ ὁ τῶν ζλιϑυμιών ἐσμές. ζωώτα δ᾽ τῷ καπνοῦ τύτο 

τὰ ζξύλα,χαὶ καϑούπερ τὸ πῦρ, στὸν υγρῶς τα οἰ αθρθχου τινὸς Ἐχιλοέξητω ὕλης, πολιω 

αϑαϊτῦ] 4 ῷ καπνόν" ὅτω χαὶ ἡ ἐχιϑυμία ἡ σφοόρᾳι ὧυτη καὶ φλογώδεης, στὸν ὑγρώς τῖγος 

χϑὶ αἱ φιλελυρδύης ὑχιλάζη) ψυχῆς, πολιωὺ καὶ αὐτὴ τίκὶᾳ τὸν καπνόν. δζρὶ τϑηο χρεία ὃ 2 
δρέσυ τὸ πγθύματος χαὶ τῆς αὐφαῖς ὠκείνης, ἵνα τὸ πῦρ σφέσῃ, χαὶ Τ' καπνὸν ἰαχέν, καὶ 
γῆμουὸν ποιήσῃ ἡμῖν Τ᾿ λογισμόν. καὶ γῈ 9 ὅθίν, σξν ἐς! τοσύτοις βαυρεινόνϑμον κακοῖς τὸς 
ῷ φρανὸν ὀματηζωαι, ΧΩ αἰγαστητον δυζωνοις ἡμᾶς ὀγζῷε, διιψηϑέοσαι ζαυτίου τεμεῖν ᾿ 

ὁδὲν "μάλλον ἢ Τοτϊὲ ὅτω διωνατον, δῤ μὴ τῷ πνεύματος λρφωμϑν ὦ τῆερόν. Εἰ τοήιω ἡ 
χϑύφης ἡμῖν οἰονοίας ὁ πγέυματίικὴς χάθατος δεῖ, ἡ δμαξίρδῳ Εἰς ὃ ὕψος ὠκῷνο, στὸμ 39 

μηδὲν τύτων, δλλαὶ ᾧ τόμωντία πόρτα ἐφελχω θα. ) κ᾿) βαΐρος σουτλμικὸν, σιοἰς δυωησο- 

κα ὀμαπήξωώαι, τοσύτῳ βώρει καϑελκό ϑμοιρὺ Ὁ» Εἴς ὥασερ οὖν δγχᾳίοις ξαϑμοις (ὧἔν γι λομημκ 

ἡ λρηϑὶς ἡ μδμ φῆσαι Ὀχεχειρήσειον, οὐ μυοίοις ζῳ λάνηοις βιωτικδν λόγων μόλις θύρύσει δνι-- 

γευρια ἐκουτὸν ῥημώτων πγθυματικϑν" μᾶδλον Ξ φχοῖὶ ὀξολϑις δέχᾳ. ἂρ ἄϊυ οὔκ αἰομἐιύη 

ὼ γέλως ἐδατος,οἰκέπίιυ δ ἐχονζομ, ζῳῷ πλείονα Εἰς τὰ ὀμαγκχαα χε. Θ᾽ οὐο αὐτῶ ΓΟ 43 

ματα᾿ φόμα Ὁ κειυτημδῥυς, μηδὲ οἰκέτη ὁμοίως φσοησφέρεωϑαι “τῳ μέλει τῳ ἡμετέρῳ, 
δλλ᾽ ὀῤτιςρόφως Εἷς ἀνγρηζα αὶ πὐρέλκοντα πραλματα νὸ Εἴ)ν Εἰς αὐ έλκοντα μόνον" 
γε ὃ Εἰς ὠγαντία ὁ βλαζεροι, αὶ Εἰς συϊννὲν ἡμ(ῶν γοίσιμαί. Εἰ Ν ζιὦ ἡμῖν χρήσιμα, ὼ 

ἐφθεγίοιῖθα, ὁ τῳ Θεῷ πϑρίτως φίλα ἑώ τὰ λεχϑμϑνα.. γιρυὶ ὃ“ περ ὁῤ ὃ Δ] 4θολος ὑ- 
ποξαλλη, πόρτα φϑεγίό θα, νιοῦ ὦ γελώντες, νμῶ  ἀἰφεῖα λέγϑντεφ᾽ νμῶ μὴ χαταρωώμέ- 40 

γο! ἢ ὑξράζοντες νεὼ ἢ ὀμψύογτες ὦ “ψευδύνϑνοι ᾧ Ἐχπορκοιώτες' ἡ νι ἅ ὑπιδυασφτοιῶ. ὁ 
τες, γι 3 βαῆολοχϑιῶτες, Ὗ »φαϊδίων ληρϑιέστες πλέον, πὸὶ μηδὲν κσδϑς ἡμὰς "πόρτα Εἰς 

μᾶσον φέροντες. “ἰς δ ὑμδμ!, Εἰπέ μοι, ΤᾺ ἰγζώϑα ἐφηκότων, ψαλμὸν ἕγᾳ αἰ ποιτηϑεὶς 
Εἰπεῖν διωίωγτ᾽ δν, ἢ ἄλλο τὶ μέρος πτοὖν )είων γραφαδ; οὐκ ἐςῖν συσδείς. καὶ ἡὶ πίξηο μόγον 

βὶ 
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ΒΥΑΓΓῈ Δ, Ομιλ, β. 13. χενά. 
3] ὦ δεγὸν, δλλ᾽ ὅτι πσϑϑς τὰ πνθυματιμὶ λβαπεαήωκότις ὅτω, προ) τὰ σατὸρμικα πυο 
ε΄: ἐφε στφροδρότεροι. 3} Εἰ βεληθείη τις ὑμᾶς φδαὶς ἄξετάσαι δἰ ϑίθολιχα, καὶ ὼ ὁ πρρι- 
καὶ καὶ κατακεχλιάσμέγα μέλη, πολλοὺς δὑρήσει κα αἰκριξείας ζωῶτα οἰδυύζ κὶ Ὁκῷ ΠΤ πολ- 

λῆς αὐπὲὶ ὠπαήέ λλονζα τῆς ἡδονῆς. Ὡλλά ἡρὴ ἡ ἀἰλυλογία μὲ ἐγκλημάτων, Οέκ Θέω,, 
᾿" Φησι, }] μοναχῶν ἰλλαὶν χαὶ γεναρᾳαι ἔχω καὶ ᾿ παιδία, οἰκίας Ἰηπμελοόμαι. τϑτο γέ ἐ- 

ςινὃ ὁπϑμταὲ ἐλυμήναηο,θτι ἐκείνοις μθνοις νομίζετε φροσήχειν ̓  ἀὐάγνωσιν ζ γαίων γραφῶν, 
πολλῷ πλέον ὠκείνων ὑμεῖς δεόμϑμοι. τοῖς, δ ὸ ὦ μέσῳ φρεφομϑοις, τ κα 9 ὡκίφίωυ ΠΝ 

μέραν πραύματοι δελορϑύοις, τούτοις μάλικα δὺ φαρμάκων. ὧφε τῷ μὴ αἰαγηώσχεν, 

πολλῷ χίον ὧ Ὄ ὃ ὡὐϑῆον δὴ ὃ ὡράγμα μομίξειν. ζῦτα Ὁ» σουτλμικῆς μδηύτος ῷ 
τὸ ῥέμστα. οὐκ ἀκούετε Παύλου λέγοντος" ὅτι σπεὸς νουϑεσίδν πρδ ζωώτα πούται ἐγφά- 

Φη; ἐσὺ ϑ)αγΐὲ ιον δέξαοϑαι δίῃ, χερσὶν αὐϊπῆοις σύν ἀν ἐλοιο τὸν ποιῆσαι (ὴ 

ἐγδὸν ἐγκείνϑνα υχ, ἡγῇ ἡ στρόδρα" ἀραγχαιον 48: ; Δ[9. τϑτο πόρτα, αἰῶ ὁ κοίτω γέγϑνον. 

εἰ ἰδ βέλει μαϑεῖν ὃ ὅσον ξγραφώ, ὧ κέρδος, ὀέτασον σεαυτὸν, ις γέη ψαλρδία αἰκούων, 

“τς ἢ ὃ σειτὸμικῆς φδαρὃ ἡ πώς ἀζρκεισαι ᾧ ἐν ὠκκρυισίᾳ ὀζατείξων, πῶς ὦ θεαΐφῳ κα ϑήμε- 
15 "06 Ὁ ὄψει πολυ μέσον ζαύτηρ κακείρηρ δ ψυχϑρικστοιε μιώς ὅσης, δια ἥ το Παῦλοςέλο- 
γ4 ᾿Φλείρεσιν θ.ϑη χθησα ὁμιλίαι κριχα. ὀχζρ 875 συγεχῶν ἡμῶν δὲὶ ἃ ω ὐπὸ Ὁ πγϑυματος ἐστ ῳ-- “. Κορ". λγν 

δογι ἃ Ν᾽ πὐῷ ἐφήν, ᾧ Ὁ αλόγων πλερνεκτούεϑμ,ὡς Με ἄλλων ἕνεκεν αὶ ὑσφίδρα. αὐνμέ ἐς- 

λαῆουζϑα. τϑῷ ἐς! Ὁ φὴ υχι, τῦτο κόσμος, τούτο ἀσφάλεια" ὥασερ δὼ ὃ μή ἀ- 

κούειν, λιμὸς τ) Φϑορϑί. Διωσω δ Φησιν, δος ὁ ου λιμὸν αὖτι, Οὐδὲ δίψαν ὑδέυτος, ἀλ- 
20 λθ λιμῶν τῷ Ὁ ἀκούσαι λόρρν Κυείν. τί ἐἌροιτ' αν "ὦ αἰϑλιώτορον, ὅτὸμ δα ὁ ο Θεὸς οἰ ον» ζψξαι Ἀμ.".1α, 

κολοόσιως ἀπειλῇ, τῷ ἀΐομάτως. σύ Κ᾿ τῆς στοῦ το κεφαλῆς ἐλκῃς ζὴ καικὸν, λιμὸν τι- 

γά χαλεπὸν ἐπεισαίγων τῇ ἡ ψυχῇ, κα Ὁ, ̓πόύτων αὐπίω αοὐτονεφέραν ποιῶν; πὸ ἡ γὸ. λόγων τ 

φλαίρειϑαι κα χη σωξεοῖ, πέφυχε. Χυ , γὃ εἰς ὀργάω τῦτ αὐτίων ̓ὀξαγει ἢ φραύνει Ὁ αὐτὸ ξ- 

τὸ πάλιν" ο “οϑὲς Ἐχιϑυμέὸν ὄξει ἡμᾷ αἰθρβὸν, ἡ Εἰς σωφεφσιοωυζωυ ἤγαγε λόγϑς σι- 

25 μνότητος γέμων. Εἰ2 λόγφ, ὅροι πσουὐτίω ἔχει τὠω κω, “πῶς ὖὟὙΨ γ(αφαῖ κατα- 

Φρονᾷς, Εἰπέμοι; Εἰ "ὺ αἴ δαίνεσις, Ὀσαῦτα, δυώαται, πολλῷ μᾶλλοι στὸμ κα πνθ.. 

μϑτος ὥσιν αἱ 1 αὐἰθαννέσεις. Χὴ ὸ γὺ πυρὸς μᾶλλον τίω πεπωρωρϑ ίρυ μαλομῆει ψυχίω,͵ ἡ 
ποϑῆς ὦπϑωτα Ὀχιτηδείαν χατασκόναζει ᾧ καλᾷ λϑλϑς δὴν θείων οἰνχούρϑμος 74- 

φών. οὕτω ὑ Κορινθίοις πεφυσιωρόμοις λαδων Παῦλος ἢ φλεγμαμιονζα. ̓ κατέσειλε ὦ 

40. ὑππωκεσερρος ἐ ἐποίησε.  γ)δ» ἐφ᾿ οἷς αἰριιύεοϑαι ἔδει χα! ἐγχαλυτήφοϊ, ὑλι τούτιις μέγα 
ἐφεύνοιω. ὄν (γ᾽ τίω ζχιφολίω ἐδέξαντο, ἀχϑυσον αὐδῶ τίω μεταρρλίωϑ, μῶ αὑτὸς 
ὃ διδσκαλος ἀὐύδις ἐμδρτύρεσιν, ὃ ουτῶ λέγων" Αὐτὸ 5» τῶτο ὃ Ψ Θεὸν λυπηϑέωαι βιΚερ ζια; 

ὑμᾶς, πύσζω "“Εἰργασων» ὦ ὧν ὑμῖν ασουδέω; δυλά ὑἰπολογίδμ, δ λώ αἰγόμακτησιν, φ- 

“λὲ ζὰ ον, δλλαὶ ὡκδίκησιν, ὅυτω χαὶ οἰκεζρε, καὶ παίδως, ὃ γαναιχας φίλους φυϑμίζο. 

24 μϑρ) ὧν ἐ ἀϑροι Φίλους" ποιούμϑν οὕτω ἡ (ὦ μεγάλοι λύφρε []ς Θεῷ φίλοι Ἐρῇ- 
αἰοις ἐλύονεο. καὶ Χὴ γν. ὁ Δα(ὶδ κῷ τίω «ἰεῦρτίον, ὯΝ' λόγων ἀπήλαυσε, τότε οἷν τόρ β. ϑασωβ,.γγ. 

καλλίς κείνων ἦλϑε μμαδμοιδν" Ὁ! Ι(ὦ ὑὐσπέςφολοιϑ ἢ δυτω )έῦλασιν ὅπερ γεγόνασι, καὶ 

πίω οἰκουμϑιμίευ ὦ ἀπασαν ν ἐπεαυείσαιγ. Ὁ ὸ ἰ ὃ κέρδος, φησὶν, ὁ ὅτὸμ αἰκούσῃ τί, χα; μὴ ποιὴ 

πὲ ἐλελόνδμαι: ΚΝ μικροὶ Κ καὶ Ὑπὸ τῆς ἀχροᾳσεως ἐξα! ὦ κέρδο. ) «σὴ δ καυτωγρωσεται 

40 ῥαυζτ' καὶ [φινα ξει, αὶ ̓ ὕξει ποτὲ χαὶ "Ὅη τὸ ὶ ποιῷ ζὰ λεχϑιϑδμα; ὁ ὁ8 μη, ὅτι ἡμζζτεν Εἰδὼς 
πῦτε τὐτοήσεται τῷὸὁἪ πλημμελᾷ! πότε κα τοιγνώσεται ῥαυζ ; (ἢ τοί καταφρνγαμὸν ὃ 
«ἰχροάσεως ἮΝ θείων »φαφών. στυτλμικὴς ᾿ ζώτα αὐ ϑυοίαρ, Οὐκ ἀφιείσος (δ ϑησαυ- 
ε ἰδεῖν,ϑα μὴ τὸν πλοῦτον κερδϑμωρϑν. νυ ς «αὍτο σὐσὴν ξἦναί φησι τίου ἀκρόασιν ἿἿΜ λιίων 
νόμων να μὴ τίω ποραξιν πὸ τὴς ἀκροάσεως ἰδ πγοϑσ'βνομδβίω ἡ ἡμῶν, Εἰδῦτες τοίνμω 

Οεγίοβ,ἴοηι, 2. 8 πίω 



Λικιθ, (ἢ, 

Ι4 ΧΡΥΣΟΣΤ, ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 

τίω πονηροῖν ζωτίω ἀντ τέχν ζω, πϑμτοϑον ἑαυζἦν " ποτειχίξωμϑμ να τοῖς ὑπερ ἔδησε. 

τϑτοις Φρρξαίμϑροι, ἀὐζοί το ὀψαίλωτοι ,ϑῥωμϑμ, ᾧ τίω ἐκείνου βαλωμϑυκεφαλίώ, ᾿χῷ οὐδ: 

ὅτω λαμασρα ζἀ νικητήρια ὀῤαδησαάμϑρμοι, “ἿΨ μϑιόντων Ἐχιτυύχωμὸν αἰγαϑοδν»χαίρατε χαῇ 

φιλαν,ϑοφπία τϑ Κυρίου ἡμδ Ἰησοῦ Χοιφοῦ" ᾧ ἡ δυξαὶ τόκρωτες Εἰς (ὧν' αἰοίνας ΝΜ 

αἰώνων. Αμέ. νον 

Ωμλ. Κγ ΒΙΒΛΟΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, 

ἐοδ Δαζιὶδι, ο Αζρᾳαιμ. 

δ: Δου τούτη δέλεξις, κὶ ὰ ἐν ασϑϑοιμίοις Οϑυδίητω διελυσείμῖθα. Οὔκ το 

ἀΐρᾳ, μάτίω ἔλθιϑν, δι τῶλὺ τὸ βάθος ἔχει τῶν γοηματων τούτωι 

φύσις. φέρε δὲ ἴα λειπόμϑμα σήμερον Εὐπωρϑυ. τί “πόὐ δὰ ἐς! τὸ 
ζητούμϑιμον γεοῦ ; γος ἕνεκέν ὁ Ιωσηφ “ϑμεωλοτεῖται, σε ϑὲν ποὺς τίω 

ἥδύνησιν (Ἀωτελάνν. καὶ μίαν (2 αἰδίαν Εἰρήκα μϑιυ ἤδη᾽ θύαγκχαον ὃ 

ἷ ἃ γἰω ἑτέροιν Εἰπεῖν τίω. μυς!κωτέροιν ἢ “διστοῤῥητοτέρφιν ὠχείνης. νυ 
ἰς δϊζω ὅ81ν «ὕπη; σέκ ἐξούλετο τοῖς Ἰουδαίοις δὴ δῆλον" χοτδῳ τὸν τῶν ὠδίνων χαιρϑν,ὅτι 5». ὃ σοὐ τὴ 
ὧκ πϑϑένου γελθηται ὁ Χολφός, λα μὴ ϑορυξφοϑε πσοϑς τὸ αὐ θοίδοξον τῷ λεχϑμϑῥου. νκοδι 
σϑοὶὴ ΝῊ ἐμὸς ὁ λόχγϑο αλλα πτίτέρων ἡμετορων ϑωυμαςῶν ἡ ὁχισήμων λῤδρών. εἰ Ν 

“πολλαὶ (ἰιωεσκίασιν δ ἰργῆς, ον δι, ϑοῴπου και λῶν ἑαυτὸν, ἡ συ ὲ τω πσοϑς (Ὁ πατέ- 

δᾳ ἰσύτητα πϑὸμταχοῦ σου φως ἡμῖν ἐὀξεκαίλυψε, τ ϑαυμαίζεις Εἰ ὁ τῶν ((μυεσκίασε τέ- 20 

ὡς, ϑαὺ μαφὸν Ἧι τὸ μέ γὰ οἰκογο μδα, Φ᾽ ποῖον θεω μιά φὸν, φησι Ὁ δγρισωιϑίοσαι τίου ὔλϑένον, 

ἐ «ἰατοψίαι αἰπαλλαλζαι πονηρῷφ. Εἰ γὰρ τού ἀξ Ὄρχὰς τοῖς Ἰσδα]οις γέχϑνά κατα-- 

δυλον, " καὶ κατόλθυσοαν τίω ἀἄρθένον, χαχϑυρηϑεῦτες ᾧ λεγϑίϑῥῳ, ταὶ) μοιχείας αὐτὼ κω 
ἐχρινὸν ἐν. Ε. ΝῚ τ Μ άδλλων, ὧν πολλάκις καὶ αἰπϑοδείδμιατα Εἶν ον τῇ παλᾳιώ, 

Φανεροῖς ἑωμαιο,ευυτοιυ(Ἕκαὶ γὸ ΚΠ, δαίμονας ὄξέξαλε, δοι μωονάξγτα ὠκαίλοιυ, ἢ Τ2) 5. ον 1: 
σαξξαάτῳ ἐθεραστά,σεν, ὀῤτίϑεον ἐῃ οὐόμιζον, χαΐτοιγε πολλαῖχις ἢ ἀσϑϑτερον ὀλύϑη τὸ 

σοζξξατον) οἕκ ἀν Εἶπον τότν λέρϑέντος "ὁ γδ Εἶχον πόμτω τὸν κατ τῶτν (φωα- 
γωνιζύμϑμον ἀύζις χα ον, ΘΟ  οἴδητοτό τι τοιούγον ενογκόγτοι. Εἶ ΡΨ μ᾿ τοσοῦτο σημεῖα, ἔτι 

αὐτὸν τῷὸ Ἰωσὴφ ὠκαίλϑιο [ ἐδν,} πῶς οὐ πσϑϑ Μ᾽ σημείων ἔχίφευσων ὅτι [9] ̓ὧκ παρϑῴνον 

ζω» δχρὲ δὰ τού ᾧ “με λογεῖται, μνηφεύφ.) τίωὐ ὔρϑονον. ὅπου γὸ ὁ]ωσήφ, ἡ δίκαιος 20 
ὧν ἡ θαυ μαςὺς ὀύϑρ, πολλών ἐδεή,ϑη ὧςε δέξζασϑαι τὸ γελρηνϑβον, χαὶ αἰπξλου, κα! τῆφιδὲ 

ὀνειρϑ' των ὄψεως, ὦ τὴς Ὄστ ΤΜ παρ φημ μδοτυρίας, πῶς ἂν (ὦ Ἰπδαῦοι, ἃ σκαιοὶ ὄρτες 
ᾧ διεφόαρρδμοι, ἡ πολεμίως δυτω πτρϑς αὑτὸν ἔχοντες, ζρωτίω ὧν χϑρεδέξλμ»» πὲ κἰσπή. ἐθαδον 

γοιαν; σφόδρα γὸ αὐεῶν' ἔμελλε ϑορυξῷν Ὁ ξένον αὶ καινὸν, ᾧ τὸ: μιγδέποτέτπι τοιούγευ μωγδὲ ἐδ 
αἴκοῃ τ Ῥαδέξαοῖ, ἐχὶ ΨΩ πσϑϑοόνων συμιεζηκός. ὁ (ὦ ))Ὁ ᾧπαξ πειοϑεὶς ὁτὶ τῷ Θὸοῦ 42 ὦ 
ἐὸς ὅφην," Οὐδὲ αὐθὸὶ τύτο λόϊπον ἀμφισζητεῖν Εἶχω 65 ἡ πλαΐον χαὶ ῥὠτίϑεον αὑτὸν “ἢ ΤῊΣ 

νομίζων, πῶς Οὐνι ἀν οἰπὸ τ ὐύτο χαὶ ἐσκὸνδουλίιθη μοιϑόγως, χαὶ πσϑϑς ὠκείνζωυ ὠδηγήϑη 6 τ 

τίων αἰ ασύνοιαν : δζρρντῶτο φ οὶ (ὦ) .ἰπύσολοι ρα τίωὐ πϑοχζω βυλίως ἐῶτο λέγθεσιν᾽ 
ἄλλ ΝΠ δὴ τῆς αγαςαίσεως πολλαὶ ἰ φλέγθν.) χα πολλάχις, ἴὴηφ ζωτης αἰστοδεί.. 

γμμάτα ζω «ὦ» τοῖς ἐμιασοϑαϑεν χβθοις, ΕΘ μὴ Οιαῦτα. ὅτι ὃ ὡκ παρϑένου γέγϑνον," συγ.» 40 
ἐχῶς λέγϑυσιγ᾽ ἀλλ᾽ συϑὴ αὐτὴ ἡ μήτηρ ἀξενεγκεῖν χῶτο ἐτὸλμυησεν ὄρ. γϑεῶ ὶ ποὺς αὖ. 
τὸν “ φησιν ἡ όρϑένος᾽ 1δὸυ ἐγὼ χϑ ὁ πατὴρ συ ἐδιτῦμϑ σε. Εἰ Ὁ» τϑιολύχο: τήθυϑη,͵ 
εἰδ᾽ ἀν τῷ Δα) δ λουπὸν εἰγομέαθη ὁἢ νορ᾽ τῦτο καὶ μοϊνομιοϑέντος, πολλα ἀν ἐτέρϑὴ ἢ ἕ- 
περ κάκα. ΟΡ τῶτο σοὶ (ὦ ἀγίολοι πᾶσι ζωπα λέγουσιν᾽ ἀλλὼ τῇ Μωρίᾳ μόνῃ χα 



ΒΎΑΓΓΕ ΔΛ. Ομιλ: γι. ε τ ᾿ς 

τὠϊωσὴφ ϑιεσαίφησειν τοῖς Ὁ ποιμεέσιν ϑύαελ ξόμδμοι τὸ  γοδνημδῥον,οὐκέτι τῦτο Ὡρυσ-- 

ἐϑηχαν. μος 3 ἣ ἑγέκδν μφηιϑεὶς τὰ ᾽ Αὐρᾳάμ, χα Εἰπὼν, ὅτ 

» Βλύνησε ῷ Ἰσχαὶκ, ἡὶ ὁ Ἰσαακ ᾧῷ Ιακως, "Ουκ ὀμψημόνθυσε .}} ἀπλφών 

αὐ ἦν ὅτε ὃ ἢ Εἰς ῷ Ιακως ἤλϑο, ἡ τὺ ς [ουδὼ καὶ ϑ Ἥ αἰδελφών ΔΙ τύτου μέμψῃ.) πὲς 

4 Ζ δώ φασι, δα το  δύφροπογ τῷ Ἡσαῦ, υ ἫὝῬαλλων Μ προτέρων. ἐγὼ "δὲ" οὐκ ὧν Ἔ-- 

σοφαίμω. Εἰ [δ τῶ» ὡνπτώς μικρὸν ὕφερον τοιάτων μέμψηζ) γωυαρδν; σὺ ΡΨ ω 

οὐγαντίων νούσων ἡ δόξα, ἀντυΐφαίνοται,Οἴκ Ὡστὸ τῷ μὸ »αλὲς ἔχεν πσδϑηϑνοις, δλλ᾿ τὰ 
τϑ μικρους ὁ ϑύτελᾷς. τῶ! "ὃ ὑψηλῷ δξαπι πολλή, το " δωωνηϑέεαι (απειωϑίωαι σφο- 
δρωΐς. ηἶνος δίζυ ἐγέχεν Οὔκ ἐμψημόνθυσεν ; ΠΝ ΚΘΙνΟν ογϑῖν "Εἶχον ὀκῴνοι, “δός τὸ κω 1σ- 

χολρβο, χ0 ὁκηλιταῖ ὅλος, Σαφακδυοὶ κα κ᾿ ἰσμαηλίται κα ὃ ̓Αξαθερ, Ὡ ὅσοι γεγόνασι ὧκ {9} ̓ξλγόνων 

"πιλαιδε 
2 εἶπ 

“Μ᾽ 

ὠκείνων. ὅζῳ δ τῶ κείνες Δ ἐσίγησεν, ἐπείγεται ὃ πσοϑς τοις ἀὐτε ποθ ϑνας, καὶ ἃ ὅ δὲ- 

ΜΥ τοῦ ἢ ᾿νδωϊχού. δὲό Φησι" ἴαχως: ὅ , ἐλρνησε τ Ιουδϑμ καὶ Ὁ τοῖς ; ἀδελφοις ἀντ. 

Ἐνζωῦϑα »ϑ τὸ ινδαίΐων λοιπὸν ,χαρακτηείξεται “νυος. 

3 Ἰυδας: ὃ  ἐλυνισεφ Φαρές καὶ - τὸ Ζαρε ὧκ τῆς Θα 

:ς Τί ποιῴς, ὦ Ὁ ἀν ϑεσπε, ἱξορίας ἡμᾶς ἀγα μιημψήσκων Α αἴδανομον μίξιν ἐ ἐλουσορρὸ . τἰζ' ϑ- 
τπὸφησυ; Εἰ ζ γὸ ἀνιϑεύπου χατωλέχϑμϑν νος ψιλού, Εἰκότως ἀν ᾿ (αὐτὰ τις ἐσίγήσεν" 

Εἰ ὃ ) Θεοῦ σαιρκωλέντος, ὁ μόνον οὐ ̓ σιαν,δνλαὶ κα ὼὸ ̓ὀκποριστάλεν αὐτὰ γφρή, δεικρευΐζρα αἰν-- 

ὑ. ̓κηδυμονίδν ᾧ πίω διώαμιν ὧν "Ὁ τοίη ἤλϑεν, οὐχ ἵνα φυγ τα ὀνείδη τα ἡμέτερα, 

δ λ ἥα αὑτὰ ἀνέλῃ. ὥασερ δΐευ Οὔ τὴ αἰπέλαυεν, δι᾽ τὴ ὼ ἐφανρωδη, μάλλον λιω- 

20 μαζεῖ, καίτοι ἐπονείδιτον τὸ πιράγμα, δ)λ ᾿ὅσῳ ἐπονείδιφον τὸ ̓ πρλγμα ζοσύτῳ φιλβ'ν-- 
ϑέσπο αὐτὸν δείκψυσιν" οὕτω ἡ ὁχὶ τὴ τὴς ϑιυνίσεως ὅφην Εἰπεῖν, Οὗ Ὁ σείρκαι ανέλαξε 

ὼ ἀγϑέσπος ὀλμενοβαυμαζῳ εἰ αὐτὸν δίχσιον μένον, δνλλ᾽ ὃ δ τί αι 'ποιουτος συγλνά; χατηξι- 
ὠσιν ἔμεν, οὐδουμού' ων ἡμέτεραι ἐπαιοκυυόδνος μοιχοί, καὶ του ὧξ αὐνὴμ τὴ τῆς δλυνήσνως 

ὀκήρυῆε ὝῇΨμ Ἂ πσοϑοιμίων, τι συσὴν ἐ ἔπαι μαγύμδεται ἿΜ ἡμετέρων, πουιδόύων καὶ ἡμᾶς δ τού. 
24 τῶν μηϑύποτε ἐγχαιλύπηηεοϑαι Ὠχ τὴ τὴ Ἔ ̓ ππξϑγϑνῶν κακίᾳ, ἄλλ ἕν μόνον Ἰηπιξντῷ, ἢ Ἐ Θρε -᾿ 

τίω. ὁ δ) τοιοῦτος, καν δλλόφυλον ἔχη σσξόγϑνον, κἀν πεποριθυμϑμίεν μητέρα, καὶ ὁ- 

“πιοιο ἕτερον ὅσαν, συν αὐ δαθλαξ αι, δυωυήσιτοι. εἰ ̓  αν Τὸν » (ἢ πὸ πρρνον μεταθληϑὲν- 

τὰ Οὐδὲν ὁ πσοϑτερος αἰλεωει βίος, πολλῷ μᾶλλον Τ ἐκ πόρνη ὺ μογαλίδος οὐνγάρετον ὃν. 
σα,ουτδν ἡ κω “σδϑηόνων κακία, κρυταιογαιῦαι διωησεται. ὀχημᾶς ἢ) μόνον ζζωῦτοι παι- 

80 δυύων ὁ ἐποίει ᾿ δλλαὶ ᾧ Ιουδαίων χαταφελλών Ω φύσημα. τὰ δ τῆςχν ΔᾺ ̓ἠυχίωτθρε- 

᾿ γῆς αἰ μαλοιῶτες ὀκᾷοι, ᾧῷ Αζ, οαάμ αἴω ὼ χῴτω πϑρέφερϑν, μρίξονο ἐχὲν ̓ὐπολογίς 

ανγτέω ἣὮ ασόλγϑνων “Σπρετίω, δείκψυσιν ἐξ αὐ σσοϑοιμίων, ὅτί οὐκ ἐχὶ ἰτότοις αὖ.- 

χον δεῖ, δ Ἐπὶ τοῖς οἰκείοις ᾿ατορθώμκασι. κ' τῷ» δε θτερον κατασκδυαΐξει, Ο δεῖξαι 

πὐρᾷς αὑδυϑιύοις αἰμδρτύμασιν ὀΐω, ᾧ ὧν «πέϑλθις ἀδοιζ. ὁ ϑι πατοιουβχὰς 
23 αὐτὴ κα ων ἀμφιυμος, ὦ μικρὸ Φαρέται ἡεδρτοκώς. ὲ γῥἐφέσικενη Θαϊ δ ἈΦΤΗ “φθηδ 

σαι αἰτεῖ τίω πορνείαν. ὼ ὁΔαρὶδλἢ ὐπὸ τῆς. πορνβυϑείσννς γωιυαμοὸς, ᾧ Σολομδάί ἐ ἐ- 

κτήσο», Εἰ ὃ ον μεγάλων ὃ γόμος οὔκ ἐπληρωγη, πολλῷ μάλλον “συ δ ἐ- 

λαῆδιων. Εἰ: ἣ οὐκ ἐπληρώϑη, πόμτες ἡαῦρτον, ὶ Ὁ λὐάγα γέγονεν" ἡ τὺ ἡ Χοινοῦ ρυ- 

σία. οἱ τῇ καὶ τῶν δωώδιχα παταιαρλῶν ὀμινημόνθυσε, καντεύνω πάλιν ὃ χὶ τῇ δΨΜ' 
40 τοϑοόνων θλνείᾳ φύσημα κατααστὼν. χϑὴ “δ τολὸ τύτων τὸ δουλίϑων ἧι ἧσαν τϑεν 

τες γωυαρδῖν" ἀλλ᾽ ̓δαψῃ ἡ ΤΩ γϑνέων ὀζρφοραᾳὶ, ὀχεφοροὺ τοῖς τεθεσιν οὐ ἐποίησε. πὸ» 

τς ὍΣ ρὸ ὁμιοίως ἥσο ᾧ πατδιανόχαι ὁ Φυλάβλοι, τῷ γὰρ τῆς ὠκκλυησίας ὃ τῶν 

πέρημα,. αὑτὴ τῆς δῇ ἡ ἡμῶν δ) λμείαρη ἢ ππόεδρία, λβωλεν(ὺ τύπον λαμθλύσσο. ὡτερκάν 

δούλος ἢ ἡφ, καν ἐλεύθερος, συσὲν σοι πλλέον, συνδὸ ἔλσιῆον οἰὐντεύθεν γύ, ἀλλ᾽ ἐν 61 ὃ ἕγ- 

Πμεγίοῖ, ἴοτ.» 2. Β»"» τούνϑμον, 

τὸν 4: 



-“-Ὸϑ-πνὺῸτ.Ὅ»ὦαὰ ὖ. “ἰττὯ»»-- ἀν- Δ 

{ἃ 

Τινιλη,κθ, 

Φαλ, υῇ..6. 
3 ΓΙ . 

Ἡσ. ε.8, 
Βρι β..δ. 

16 ΧΡΥΣΟΣΤ ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΤῸΟ: 

τούμϑμον; ἡ γνῶ μι χρα ὁ τὴς ψυχὰς πος. ἔςι δὲ ἢ, μΖ' ΔΜ Εἰρημϑῥων ᾧ δ τέρον, δ ὁ χα 

πῆς ἱσορίας ζωτης ἐμνημόνθυσεν. σϑοὲ γὰρ ἀπλαῖς πσοϑσέῤριπηαι τῳ" Φαρὲς ὁ Ζαρφ, 
αὶ γὸ πρέλκχοι ζω αὶ αὐβεοσοὶ τῷ Φαρὲς μεμφηνϑύον, φ' 9 (ὃ Κύριον ἔμελλε δ μεώλογεῖν, 
αὶ τῷ Ζαρθὰ μγηοϑίωγωι παλιν. τίνος δξχω ἕνεκεν ἐμινήιϑη:ζεύϊκαι ἔμαλλεν αὐθις τἰκ]ν ἡ Θα:- 
εἷὸ, ὝΨ ὠδίνων πρϑδαμομδρων, ἀξεωώεγκε" τοῦτον ὁ Ζαιοοὶ τέων χεῖρρι" Εἶτα ἡ μονα κα. 6 Ἧ πεῆϑε 
σαυϑῥη τῷ»», ὧς γνώραμον δ) Δ οῦτον, κοκκίνῳ τίω χεῖδϑι ἔδησεν. ὡς ἢ ἐδὲιϑη, σύγ.- 
ἐξειλε ὃ παιδίον τίω χεῖθϑ, ν) συφιίλαντος ὠκοίνου τσοϑλλϑεν ὁφαρές,κχαὶ ζτὶ' ὁΖα-.. 

οί. ἴωῦτα ἰδούσα κὶ μα]α,, φησιν ̓ ΤΊ διεκόγτη σὲ φραγμός; Εἶδες μυφηρίων αἰνίγμιατω ; 

᾿ Ν᾽ απλωώς ζώτα ἡμῶν ὀϑατέγρατῆαι δὲ "ὃ ἱτορίας ἄξιον ἣν τὸ μαϑεῖν, “ποτε ἐφϑέζατο 

ἡ σα" σοὶ διηγήσεως, τὸ γναύναι, ὅτι τ χεῖρ, πσοϑήχα Ὁ προῦτος ὁ δυὕτερος ὄξελθων ὃν τὸ 

δι τὸ ὠνιγμία ̓  προῶτον δπὸ Ὁ ἀσοϑσνοροίας Ὁ πευδίου μόνθανονϑυ τὸ ζητόρϑρον. ῷ δ᾽ 
Φαρὲς, δχαίρεσίς ὅ91 καὶ ὀζᾳκοπή. ἔπειτα αἰπ' ἀντι δ συμιξαγζος. δὲ “ὃ φυσικῆς αἰκολουϑίας 
ὦ χέῖορ: ὠκθαλόντα συςεῖλφι παλιν δεθέντα. Ουοὶὰ »ὃ κιγήσεως ἣν λογικῆς ζζῶτα, Ἰςγεῖὰ κ(οδκξανλον. 

“στὸ φυσικῆς Γέγϑνεν ἰκολουθίας. " ασδλέκπτεσούσης υϑὺ "ὃ δι χειρϑς ὅτερον πσοοεξελϑεῖν,1- δ λλ᾽ 

σὼς φυσικόν" Ὁ ὃ συφεῖλαι ζιυτίω, ἑτέρῳ δοιῶαι γϑροϑὸν, Οὐκ ἔτι κτὶ (Ὁ ὟΨῬ  ριτομέ-- 15. γ. σονεμνί, 

γῶν νόμον ζω, αἰλλ᾽ ἡ τῷ Θεοῦ χαφὶς ἡ »ίω τοῖς πτδιοις ζει τα οἰκονομούσω, ἢ εἰκόνα ἡ- “" 
μὲν ἔνα “ν᾽ μϑιηόντων αἰ πσογοαφουσοι δὲ αὐ γ᾽. Τἰ δίυ φασί ἥινες Ὁ ζαιύτα ἀκριξως ὄἴξητα-- 
κότων; ὅτὶ ἢ δυο λαύν τύπος 68] ζι ὅτα τὰ παιδία. εἶτα ἵνα, μαϑης, τί ὃ δυυτίρφυ λαοῦ κα 

πολιτεία πσοϑεξέλαμψα τὴς τὸ πρϑτέρου μνήσεως , τίωὶ χεῖοϑι ὑκτεινομθμζον ἔχον ΩΝ 
α δέον, ὀυγ ὀλϑκλ ρον ἑαυτὸ δείκνυσιν, ἄλλω ἡ αὐτίωὼ συςέλλει παάλι᾽ ὼ τ ΩΝ ὁλόκλη- 40 

69» ὀἰξολιάϑησαι (ὃ ἀδελφὸν, τότε αὶ αὖ τὸς ὅλος Φαίνεται" ὃ καὶ δἐχὶ ῥ᾽ λαων ἀμφοτέρων 
γήλϑνε.τῆς γὺ πολιτείας τῆς ὠκκλησιας]χῆς οὖ» τοῖς τὶ ( ΑΘρφιαΐμι γγθόνοις φανείσης, εἷ--. 
τῶ ὧν τῳ μέσῳ συςαλείσης, ἤλϑεν ὁ Ἰουδαϊκὸς λαὸς καὶ ἡ νομικὴ πολιτεία, καὶ ζτι ὁλόκληρος 

ὁνέος ἐφόμη λαὸς μ᾽ αὐτὰ νόμων. δ] 9 ᾧ ἡ καγα φησιν᾽ “( διοκόπη ὀχ σὲ Φροιϊμός ὅτι 1 
ἐλθυϑερίαν τὴς πολιτείας ἐπεισελδων ὀνόμος διέκοψε. ἡ "ὃ φραγμὸν αεἰ δ᾽ νόμον ἡ γραφὴ ᾿ς 
χαλᾷν Εἴωϑεν. ὦ ασερ καὶ ὁ πσδυφήτης Δαξίδ φησι" Καϑοίλες Τ᾿ Φροιομλὸν αὐ, αὶ τουγῶσιν 

,. ἊὋ ͵ Π Ι λὴ νιν αΓς “ Ἱ ."ν "» ! .ν αὐτ' πόρτες οἱ πο οφιπορυόνϑμοι “Ἢ οδὸν ἐ[ὸ Ησαΐας, Καὶ] φραγμὸν' αὑτὴ αὐϑκέϑηκα ἡ ὁ »(. αὐγίω 

ὙΠαύλος Καὶ ὃ μιασότογχον Ὁ φραγμοῦ λύσακ. ἄλλοι ὃ Ὁ Τἱ διεκόγτη ὀχρὶ σὲ φραγμός; χΧὶ «πωίνφες 
δ νόε φασὶν Εἰρηοῖ, λαού. ἔξ γὸ αὐδαβμόμϑρος “νόμον κατέλυσεν. ὁρῶς ὡς Οὐκ λῆωαν 
οὐὐοϊὶ μικροὖν ἕνεκεν ἐμψημόνθυσε δ τὶ δ Ἰούδϑμ ἱσοοίας ἀἰπαίσης » ϑζρὶ τῦν» ᾧ “δ᾿ Ρούο αὶ “δ .2ο 
Ῥαας μέμφηται, τῆς (ὦ ἀλλοφύλου, τῆς πόρνης, ἥα. μαΐϑης, ὅτί πόρτα ἦλθε (ὰ κακοὶ 
λύσων ζᾳ ἡμέτερα. ὡς “δ ἰαίξ)ς, ἐχ ὡς δικαςφὴς χυγραγέγϑνεν. ὥασερ δξίυ πύρνας ἔλαιον 
γαναϊχᾳς ϑγοι ὕτω αὶ ὁ Θεὸς τέωυ φύσιν τέωὐ οὐκπορνθύσαρτιν ἡῤμόσε;» ἑαυτῳΐ ὃ ἡ (Ὁ 
πολ φῆται αἴωϑεν πσδϑλέγϑυσιν ἐ)ὶ ὃ (μυαγωγὴς γεοονέναι δν, ὀκείνη ὦ αἰγνώκον γε- 
δἔιύῦυται αἰϑὶ (ὃ (ἰμωυοικήσαντα᾽ ἡ ἢ ὀκκλοισία ἄπταῖξ ὠπαλλαξεῖσο “ἣἶμ᾽ πατρῴων κακϑ, 45 
ἔμενον αἰασαζουδμη τ νυμφίον. δι χρεὼ ἢ ζρ; Ἐχὶ τῆς Ῥοὺϑ" γυόμδμα ἐοικότα τοῖς ἡμετέ. 

69ι. αὕτη γδ  δλλόφυλός τε ἐωώ, ᾧ Εἰς ἐοαϊτίωυ κατίωέοϑη πενίδν. δλλ᾿ ὅμος ἰδωναὺ- 5 
τίωὐ ὁ Βούζ, ὔἴτε τὴς πενίας χα τεφρϑνησεν,ουτε τίου δυσίξιοιον ἐξδελύξατο᾽ ὥασερ ὄξω χαὶ 
ὁ Χοιοὺς τίω ὠκκλησίον δείξαι ϑμος, ὶ δλλόφυλον, ἢ ον πενία πολλῃ, ἦν μεγάλων «- 
γαϑῶν ἐλαῦεν αὖ τίω χοινωνόν. δλλ᾿ ὠασερ" αὕτη Εἰ μὲ πσοότερον ἀφῆκε πατέρρι,  γ.- 40 χ. αὐτὶ 
πίμασι οἰκίδν ὺ δύο ὺ πατοίδει ἢ συγίενεῖς, οὐκ δὐ ἐπέτυχε τὴς ἀἰγχιζείας ζωώτης" ὕ'. 
τῷ τὸ ἡ ὀκκλυσία ζᾳ πατρῷα δϑη χαταλυπούσοι, τότε ἐπέρριφος ἐπῆμε;» τῳδυμφίῳ. ὅπερ 

ψελμιμδοιβ, δδο ᾧὶ ὀπσφοφήτης [αὑτῇ] ὀζᾳλερόμθμός φεσιν᾽ Ἐπιλοίϑου τῷ λαοί συ καὶ τῷ οἴκου τῇ πα- 
! ᾽ « “ “ « 3 

Ὡς συ, ὁ ὅχτθυμύήσει ὁβάσιλθυς τῷ χρίδλους σν᾽ τῶτο ὁ" Ρουθ ἐποίησε. δζρὰ τῦτο ἢ 
« - ᾿ . , ͵ 

μήτηρ 



πε --“--π-“«“«ΦρῊΕΕΞἘΠἘπ-“π-πππππΠ,, 

χ)έισν 

"9 

»ἀποη 

»ὐσύτ 

ΕΥ̓ΑΓ͵ΓῈ Δ. Ομιλ, γ. 17 χορὸ α: 
ζἶτερ ἐδύοο βασιλέων, ὥασερ ὀΐω καὶ ἡ ὐκκλησία ᾧ γὸ ὧκ ζω της ἔξὴνὸ Δαζδ. δίῳ δὴ 

πότων πόμτων ογτρέπων αὐτν;, ὁ πείθων με μέγα Φρϑνᾷν, τίω τε ἡμεαλογίϑῳ ( ιωξϑη- 
χε, ἡ γασαικας ζωζᾳ Εἰς μέσον ἤγαγε. αὶ ὙΣΡ̓ τὸν βασιλέα τὸν μέγαν αὖτν δέκ ΤΜ. 

ο΄ μέσων ἐϑμνησε. ἡ Οῷο αἰοεωε:) ὁΔακὶδ ἐχὶ τύτοις. ἐυ γ  ἔθ1ν, Οζα ἔςῖν οἶτε ὧζ “οοετῆς, 
5 ἅτε πὸ κακίας πσϑϑούνων ἐῃ ασουδοῖον, ἢ φαύλον, ἢ ἄσημον, ἢ λαμιασοέν᾽ δδλ Εἰ “εἴ ; 

φιὼ αὐϑΆϑοξον Εἰπεῖν, ὠκῴνος "ἐχλάιπει μειζογως, ὁ μή [ὠλ] Τ᾽ «σουδαίων ππτϑϑοόνων' 

ὧν, γυόνϑμος 5 ἀἰγαϑος. 
“Μηδεὶς τοίνεω Ἐχὶτντοις μέγα φρϑνείτω ᾿ ἀλλ᾽ ὠνοήσοις τῷ ὃ βεσσῦτο (ὦν" παϑϑο νοις, ἢ ΘΙΚΟΜ 

Φύση μᾷ πὸ χένούτω, ὼ Ἐχὶ κατορθώμασι μέγα Φρονοτὼ ' μάλλον ἣ μηδὲ Ἐχὶ τούτοις. 

τὸ τω γὺ ὶ ὁ φασασοῦος τῷ τελώνγου γέλϑνεν ὑςέροφ. εἰ" "5 βούλει μέγα δεῖξαι ζ κατόρ-- 

ϑώμα, μεὴ μέγα φρόνει, ᾧ τότε τῶτο μεῖζον ἀπέφζωας" μεὴ νομίσῃς τί ποποιηκένωι, ὁ 
πῶν Εἰὐργάσω. εἰ γὸ,στὸμ αἱ μδο τωλοὶ ὦμϑν, αὐ νομίσωϑμ τῷτο ἘΠ) στὸ ἐσμέν,δίχαιοι γ4-- 
νόθα, ὥὡασερ ὅζωυ ὁ τελωνης᾽ πύσῳ μάλλον, ὁτὸν δίκαιοι ὁντες αἰλζοτωλοις ἑαυζῶν: ἐδ) 

γομίδωμϑυ Εἰ γὸ ἐΐξ αἰεδβοτωλδν δικαίοις " ποιᾷ ὃ ζᾳπενοφρονῷν (καίτοιγε συ ζαπει-- 
ι: γοφ φϑσειύη ὦ ὠκῴνο, δλλ᾽ β᾽γνωμοσεωη) Εἰ ὀΐω δυγγωμοσιώη τοσούτον δευ)α ἢ) Ἐχϊ ὡς. 

εϑοτωλών, ἡ ζωπεινοφρϑσιώη σχϑπησο; ἘχῚ δικαίων ἃ Ούκ ἐργαίσᾳ!) ; μιὴὴ τοίνιον λυμυζωῃ, 

(ἄν: πόνοις, μηδὲ "Αἰ ασότεμψε (δν; ἱδρώζ, μηδὲ Εἰκῃ δραμμης, Τ᾿ (ὄν μύλους δζμυλοις. 
παΐγτα κεγών (2) πόνον. ὸ γ)δὴ σοὺ μᾶλλον οἶδε ζῷ χατορϑώματοι ὁ διανύτης τοὶ σοί. κἀν. 
ποτήσμον ψυγοού δῷς, Οὐτίᾳ τῦτο πϑρορῶ᾽ καν ὁζο2ϑν χαταξαλῃς, καν φενά ζης μύγον, με-- 

20 τὰ πολλὴφ παῦτοι ϑόχεται τὴς θυνοίας, καὶ μέψλνηται, (ᾧ γεγο λοις αἰδίοις ὁρίζει μιοϑοις. 41- 

γος ὃ ὅγεκεν ὀϊξεταΐζεις τοὶ σαὶ, τὺ φέρεις ἡμῖν Εἰς μέσον διζωνεκῶς , Οέκ οἶδεις, ὅτι ἐαὶ ἐ-: 

“ταινέσης σοωύτον, ξύν ἔτι σε ὁ Θεὸς ἐπτωνέσετει : ὥασερ δίζυ, αὐ ζα λοιίσης [ταυτὸν,]υ 

παύσεται σε ΟΝ πᾶσιν αὐακηρυήων. συσὶὲ ἘΝ βούλεται σου ςἄν" πόνοις ἐλατωϑίώωι ᾿ 

ὁ τί λέγω ἐλαῆωϑίωδαι» παντα μδρ δωυ ποιᾷ καὶ ποραγλατθύετα,, ὧςε αὶ δἰπὸ 
χπρῦπα" 25 μικρῶν σφ΄ ζεφανω ϑέωα" ὼ αἰξάεισι ωροφάσεις ζηᾷ δὶ ὧν δυνήσῃ οὐπαλλαγηνοη ὃ »εδννηο. 

δ σασ - 

᾿ς β)}Ὲ 

δ τὸ καν ἐνδεκατίωυ ὥραν ἐργάσῃ τῆς ἡμέροις, ὀλόκλοιρον τὸν κιιαϑ0) δίδωσι. καὶ μη- 
δυμίαν ἔχης ἀφορμδιὐ σωτηοίας, φησὶ, δὲ ἐμὰ ποιαΐ ὀτως μὴ τὸ ὑνομαὶ μὰ βεξηλωθη. καὶ ΒΡειλεκχἢ δ, 

φεναΐζῃς μόνον, κα δακρύσῃς, αὐπαζει ζωτω πόρτα (αχίως Εἷς αφορ μέιν τὴς σὴς σῶ--: 

τηρίας αὐτός. μυὴ τοίγιωυ ἐπωιρωμεϑα ᾿ὥλλα [] λέγωμϑν ἑαυτοῖς α᾿γρείης, ἵνα ϑωυώμεϑω 

30 θὔγοηφοι, αὐ  γὺ σὺ Εἴπης σοιυτὸν ϑ, δόκιμον, γέγϑνας ὔρησος, καὶ θύδύκιμος ἧφ᾽ ἐν 
ἌΝ ᾽ Ι ᾿ " ΡΥ, Ὡ Πν, “ιν, ᾿ ᾿ 
ἣ αγρῴον οἰομκασῃς, γέρρνας θυγρηφος, καὶ ἀδόκιμος ἧς. διὸ ὀμαγχα)ον ἔχιλαϑκοϑαι κα- 

τορθω ματων. χαὶ πῶς δυυνατὸν τῇ τὸ, φησιν, περ δητιφοίμεϑον, ζωῶτα μι] Εἰδέναι; τί 
λέγής ῃ πὐοϑσκρφύων διζωυεκῶς τῷ δεκουτη τρυφὰς δ γελᾶς, ἡ Οὐ σὲ οἶδους ὅτι ἡμζότες, 

λήθη πο δοιδους πόρτα᾿ κατορθὼ μάτων ἣν δυουύαστη ὠκξαλάν τω μγήμέζωυ; καῇ πὶ ἰοω-: 

49 οὐτερϑι ὁ Φόζος. ἡμᾷς ὃ τουναϊίον ποιούνϑμ. κα ϑ'᾽ ἐγάφιἑυ Κα [2] ἡμέρφιν αὐδϑσκοϑύογο 

τες σ᾽ εἶδ' Εἰς γοιοῦ βαλλόμεθα " αν ἢ μὶκρὼ Φηογύφμον' πένητι δωμῖν, ἀγὼ χα! κοίτω 855 

φρέφομδμ᾽ ὅπερ ἐαώτης ὅ4}, αγοίας καὶ μεγίφι τὸ συλλέγρντος ζημία; ἀσφαλὲς γὰ τα- 
μμιφον κατορθωμάτων, λήθη κατορθωμκοίτων. ὦ καϑοαίπερ (οἱ ἱμάτια ἢ ὁ γουσῦς, τὸν ΖΦ ’ 
ἐπ᾿ ἀἰγρροις ζωῶτα πσδοϑαΐϑμ, πολλοις" ὅχπτασω θα (ἔν Ἐχιζούλες, ὁ δ δισοϑώμε. 

492κὸ οἶζρϑι αὶ χατοικρύψω ρϑμ, ον ἀσφαλεία κατα, ϑήσονϑμ ὡπϑμτα᾿ ὅτω δὴ καὶ πὰ χατορθώ.- 
μᾶταω, αὖ μϑβ (ἰιωεχῶς ἔχι τῆς μνήμης φέρω ῥϑι, “πἰλοξύνομνϑῳ ᾧ δεασότίωι, ᾿ ἐρϑρὸν δ 

“πλίξοιϑρ, Ὀχὶ Τ κλοσιζω χαλούμδν" δῦ 8 μηδεὶς Εἴδῃ αὐτοὶ, δ᾿ ον Εἰδεγω γον μόω 

γον, ὧν ἀσφαλείᾳ κείσε᾽). μιὴ τοίνιυ "«ὐθέςρεφε (μωεχῶς, ἕνα μή τὶς αὐτοὶ αἰφέληται, μεν» 
δὲ ποίϑης δὶ ὁ φαοισοῦος ἔπαιϑεν, τὶ τῆς γλωήης αὑτὰ αἰδεφέρων γον καὶ ἥρπασεν αὑτὰ ὁ 

Οἰμγίοβε τοῦ. ὉὉῸΘϑΘϑΘ Β2. ἀ(ρεθοδορ. 



ἦν] 18... ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
δζρέξολος᾽ καίτοιγε μ᾿ θυ γδρισίας αὑταὖν ἐμέμγητο, ὁ ὃ πὸῦ ὀμέϑηκε τω Θεῷ. ὦλ' 
Οὐδὲ πη ἤρκεσεν ἀστῷ. ἐδ θυ γδριρίας Ὁ ὀνειδίζων ἐτέρρις, ὃ φιλοτιμεοῖ, Ἐλὶ πολ-: 
λώ;, ὃ κατεζλμνίςα αϑαι Ἷ πεπλημμεληκότων. Εἰ δ᾽ δύχαρακεῖς “ψ' Θεῷ, διοκέϑϑητι 

μένον ἀτῳ, ἡ μὴ Φξωνέγκης Εἰς οὐ, ϑεύπυς, μηδέχατοιδιχάσῃς () πλησίον. καὶ ὙΡ ΚΘ 

- “(. 
20... 

γ,ἀ χαρκίε, 
ἥϑ ̓δχορικίας. βούλει μαϑῷ β γρριςίας λόγνυς; ἀκύσον ἢ τοιῶν παίδων λεγόντων 4. χομῶ, 

) - ᾿" » .-»ν {4 ᾿᾽ 

ἡμῦδτονϑν, ζιϑομΐσει ϑμ, δίκαιος Εἰ Κύριος, ἐχὶ πᾶση οἷς ἐποίησας" ἡμῖν, οτι οὖν αἰληϑινῇ 

κρίσει πλύτα ἐπήγαγες. Ὁ γὸ (Οὐ οἰκᾷα αἰρδοτήμκατα ὁμολογῷν, τῶτο ἔςιν δ γοριςεῖν τῳ 
Θεῷ ὁμολοοριωΐζῳ, ὅπερ δείκψωσιν μινοίων (ζ αὐτὸν ὅγτα ὑπ θύϑιωον, Οὐκ αἀπαχτϑμε-: 
γον ἢ τίω ἐξίλυ δίκίω. τὶ μαλιςεί ὅδιν ο χαφιςῶν. φυλαξω θα ζίνιωυ δ ἰδὲ ἑαυ- 
δ τι λέτε. σῦν Ψ ἀ ΟΝ ὀϑιϑοίποις μισητοὺς, Ὁ «δα Θεῷ Ι βδελυρϑις ἐργαζε- 

ται. δ(ῥ τϑνοῦσῳ αὐ μεγαίλα κατορϑώσωμϑν, τοσύτῳ μιχρᾳ αὐξι ἑαυτῶν λέγωρϑρ. ὅ΄- 
τῷ 75} μεγίς“ἑω καυρπωσό θα δύξον, ὶ κυδκαὶ αὐ, ϑοϑίποις, ὶ οὐϑαὶ Θεῷ "μάλλον 5 υἰ- 
δέδοξαν μένον οὐ Θεῷ, δλὰ δ μιαϑὼν ὶ ὀυτίδοσιν μιεγαίλίω. μὴ τούνιω ἀπαίτει μὶσ-: 
φ0ν, ὕω λοίδης" μιοϑόν. χα οι ὁμολόγή σώξεοϑαι, ἵνα σοι αὑτὸς ὀφειλέτέω ἑαυτὸν ὁμιο-- 

Ι ᾽ ψ ! Ι ᾽ ᾿ ᾽“ ͵ ᾽ ͵ ) «“λκὰὼ 
λογήσῃ, ϑχί ΜΨἝ͵εχατορθω μάτων μόνον, λα και τὴς τοιαύτης θυγγωμοσιωης. στὸ μὰ 

καιτορθώμϑυ, ΝΜ) κατορθωμάτων ὀφφᾳλέτίωυ ἔχομϑι μόνον ὁτὸμ ὃ" μϑ' ἡγώβθα τι χατωβ- 
θωκέγα!, ἢ ἀδούτῷ ὅτω Δἰακείαϑαρκαι μαζόως " ὐκείνων. ὦζε ὀῤτίῤῥοτον ἿΜ χφιτορλῶ-- 

μάτων τὕτοῖςινν. δ) Ὲ} μὴ τῶτο ΠΗ ΡῊ "ν συ ὀκᾷνα Φλνάτω μεγάλᾳ. χαὶ γὸ ἡ ἡμεῖς 
οἰκέζι ἔγνντες, τῦτε αὐτάν; μάλιςκ Θἰποδεγθάῖθα, ὁτὸμ πόρτα μετ᾽ θυγοίας Ὡ ,σ»κονησοίμε.- 

10. βδελυχ) ες 

γ,.αὐτὸν, 

ΠῚ 

Ἑ μδὰ 

τὶ χατᾷ 8... 
{41) 

Π.»-»ν ; ! “ ἢ Ι δ ; 7 “ Ὶ : 
γ!, μι δὲν ἡγῶνται “πεποινκέναι μέγα. ὡςε Εἰ βουλει ἡ σὺ μέγα λφ συ ποιήσαι τὰ Κουτοβ-. λο 
ϑωματα, μη νόμιξε αὐτοὶ {1 μεγάλα ὸ τότε ἔξαι μεγαίλᾳ. τω καὶ ὁ ἑκατοντάρχας ἔς- 

Μετϑι νην λρλυ Οὐκ Θἰμέίχανος ἵνα μιν αἰσὸ τί φέγών Εἰσέλθης. δζᾳ τϑο ἀξιος γέχϑνο, καὶ 
« Κορακεϑ, αἷπῷ πϑρζι Ἰουδαίος ἐδωυμαζειο. ὅτω ἡὶ ἸΠαύλος λέγων, Οὐκ Εἰμὶ ἰκόμὸς καλφαῖ 

Ματδ. γι Ια Οὐ πέφολος, δζρὶ τϑηο σοῷτος πόρτων ἐλρενο. ὕτω χαὶ Ἰωώννης, Οὐκ Εἰμὲ ἱχανὸς λίίσαι 
ὠϊζύφ ἱμόῤτο τϑ κι ασοδήνκοτος, ὀρ τού)» χα) φίλος ζω ζου γυμιφίν, χαὶ Ὁ χεῖρ, ζωὼ 25 

αἰαξίον ἔφησεν ἐἢ ῇῬ᾿ αἰ αποδυμάτων, ζυυτίω ὁ ολςὸς Ἐχὶ “ὶ κειφαλίω Εἵλκωυσε ἃ 

ΛΚ, ῥα, ὕὅτω χαὶ ὁ ΠΕ 9ς ἐλ) ν Ἔξελϑε ἀπ’ ἐμού, ὅτι ὀνὴρ ἀρδοτωλός Εἰμδ, οζβτ 

ϑεμέλιος τῆς ὀκκλησίας γέγϑνεν. Οὐεῖδη γ δ ὅτω τῳ Θεῷ φίλον, ὡς ὃ Ω τῶώ ἐρώτων 
«ἰϑοτωλαδ ἑαυτὸν δριϑμῷ. τϑ φιλοσοφίας πασης Ὄχῇ. ὁ Ὁ ν τετουπενώμϑϑος ὰ 

ἘΚυριν, 

" ἕτω 

( ιὡτετει μμένος δ κεγοδοξήσει, Οὐκ ὀργιφται, υ᾽ φθονήσει τῶ στλησίον, Οὐκ ἄλλο τὶ δέξοται 30 

πάθος, Ουυὴ Ὁ} χεῖρ ((μωπετοιμμένζω, καῦ μνολάχις φιλογεικήσωμϑμ, Εἰς ὕψος αἷ. 

65: δυωνησὸ θα. αὐ τοΐιω χα! Ἐ ψυχίω ὅτω (ἰωτρίψωρϑυ, κἀν μυρία αὑτίω ἐϑίῃ 
φυσώντα[ τὰ [παιϑη,Ο ον μικρὸν δ ριϑίωα) δυωυήσε!). εἰ ,ὃ ἄν βιωτικϑζυ ἧς ποιϑών 

ποραγμάτωι, πόρτα δξοοίζᾳ ζῷ νοσήματο τὴς ψυχης᾽ πολλῷ μᾶλλον ὁ αἰ αἰ μδτι- 
οὖν τη ποιοῖν σἰπολαύσυται τὴς φιλοσοφίας. καὶ Ὡς ὅτω διυνήσεται ((μυτείψψαι “ὃ ἑαυζ" 
καρδίαν, Φησὶν :ἀκύσον τῷ Διαζὶ δι τοῦ ὅζο τον μάλιςα, λόψεψαντος, ἠ " Εἰσῃ ἀὐζ ὁ ὃ 

(ωτειξιίω τῆς ψυχις. μζ' δ μυρία χατορϑώμιατο, ἡ πατοίδος κα οἰκίας, ὁ αὐτῆς 
μέλλων ὀκπίαδηεν τὴς ζωῆς, ον αὑτὸν (ὃ χαιοϑὲ τὴς. συμφορϑις, φρατιωτίωυ θυτελῃ χαὶ 
αἰπεῤῥιμμένον ὁρῶν ἐπτεμξαίνοντο αὐ ὁ τῳ χαιρῷ ὶ λοιδορφύμϑμον, ὦ μόνον Οέοι ὀῤτελοιδὸ- 

3 
7. θλάπε 

ῳω» 

εδαφυις ια,Σ βῆσεν, ὄλλα ᾧ τῶν ςρατηγωῖν να βουλθυϑμον αὑτὸν ὀὐελῷν διεκώλυσιν, Εἰπὼν" Αφετε 40 
1! 

αὐτὸν, οτί ὁ Κύρμος ἐἰγοτείλοαη» αὐτῷ. ἡὶ πάλιν, ἊΝ ἱερέων αἰξιάντων μέ ἀδρέ Ἐχιξζωτον 
βιΒασο ιν. κ, συμιαὐξεφέρειν, " ἐν κρυτεδέξατο ὥλλα 4" φησιν; Απέφρεψον Γ᾽ κιξωτὸν τῷ Θεού Εἰςῦ 

πόλιν, ἡ καϑισάτω Εἰς τὸν πον αὐτῆς. ἐδ ἑνρω χάοὰν ὁγώπιον Κυρίου, ἡὶ ἐπαλλα. 
ζη με ΟΜ οὖν χιρσὶ δενοῖν ὁ Θεός, ὑψομαι Ἐ θ  αρέπειδω αὐτῆς αὐ Εἰπῃ μοι, τεθέλη- 

ἐ Ν 

οὐκ ξαπὶ 
δι. φησιν 5 
“Ὁ γαοῦ χαϑὶ' ἢ 
σω χὰ αἰ 56λ" 

λαΐν 



“ε͵)4) Ἰ δ 

χὐν 

ΕΥ̓ΑΓΓΕ ΔΛ, ΟΜΙ Δ, Δ᾽ ι χον ἄς 
»οὐσε, ἰδοὺ ἐγώ, ποιείτω μοι ζὼ Ῥηρεσονι ὡρώπιον αὐ. Ὁ 5. ἐκὶ τῷ Σαουλ παῖ αὶ 

δὲς ὃ. ὁ πολλάκις γεϑμημῦμον, ποίλν σζνκ εγδείκψυται φιλοσοφίας χυαβοολίω; Ὧ γ [ κ] 

(ὃ παλσιὼ δ λών γόμον, ὁ ἦν γσπσολικδὼ ἐπ ἐρμε» πξοσα μάτων. δὶ τϑῦτο 
πόϑτα "Ὲ ἐφεργεί οἶδα τῷ διαυύτυ, ν ἰ διχάζων τοῖς γενομθμοις" Σλ ὃν μόνον απουδάζων, 

φ πομτοιηοΐ πείϑεοϑαι κα ὦ ὅπτοϑαι τοῖς Εν ἀὐοό καηυϑῥοις γόμίοις, "Ὁ ὃ ὁρῶν κ᾽ τοσαῦτα αἰ. 

τῇ κατορϑώματα πὸ τύραννον, ζν πειτραλοίαρ, ἵ ᾿ ἀδελφοκζόον, τοὺ υξολς ἴω, 1 Ὲ 

αϑυον ὀμτ'᾽ ἀὐό τίω ̓ ἐὐοδε ἔχοντα βασιλείαν, συ εἶς τως ἐσκανδαιλίζον δλλ, δὼ τρις 

ὦτα: δοχῇ » Φησιν, ἐμὲ ἅ ̓ ἐλαύνεοϑαι ἰὑπλλνάοϑαι 1 ὶ φάνπιν, ὀκῴον ὃ ἴῃς ον δμῇ, 

ξέργω ἢ δέομαι, Ὁ χάοιν ἔχω ΜΡ μυρίων ὠδ ἱκονδῖν' ἐγ ὡς πολλοί 2} δμοιαυτων ἡ 

10 ἰταρδίι, Οϑοὲ Ὁ πολλοςῦν χατορϑοιώτες ΜΔ ἐκείνῳ καιτορθουμϑίων," αὐ Εἴδωσι ῳ "ας οὐ ὃ- 

ἡμερίαι ὀγζε, ἑαυςἦν" ὃ. μικραν “(σπσομείνδνζος ἀθυμίορ, μιυφίαις (ας ἑαυτῶν ψυχαρ 
πολλύνσι βλασφημίαις. ᾿δὴ ὁ ὀυχ ὁ Δα(ὶδι τοιούτος, δλλ πε πᾶσαν ἐπεδείχψυν ἐπ είκει- 
αν. δ[δκὰὶ ὃ ἔλεδωμ ὁ Θεός Εύρον Δαρὶδ τὸν τῷ [εοσα, αὐδρα κι τίω κανρδίδν μα. τοῖ- ἡνμ οθ για. 

αὐτίωυ ὶ ἡμκᾷς κἸησω θα ψυχέω, καὶ αὶ ὅπερ ἐρ παϑωμϑμ, οἰσωρϑυ ῥαδίως, ἡ πσοὶ τὴς βάσι- 

1: λείας οὐτεύλον καρπωσαώθα τ τὴς ἴα πεινοφ φσιωηᾷ τίω «έῤσοδον. Μαλετε Ὁ», Φη- Ματϑ, Ια, κχἢ, 

σῇ, απ’ ἐμὰ δ Τί τος Εἰμικὶ Ὁ ζυπεινὸς τῇ ἤκαρδια,κἡ ϑυρήσυτε λῥαΐγταυσιν ταὶ: υ "χοίς υ- 

είν. ἵν δζιυ Ὁὐπολαύσωμδμ ὀματπτειύσεως ἡ ὠὐζωθα χ ὁκΆ "ἐῷ ̓ πολλῆς τῆς ασουδὴς τὶ τ 

“πόώτων μωγτέρρι ων} ἀγαϑωδ, τίω (απεινοφεοσιωίω λέ γω,ὦ ταὶς ἑαυτὴν φυτϑύσωμϑμ 
ψυχαῖς. ὕτω δ βὲ ἡ ὦ σῷ βίου τῶτν πέλοιγϑς χρεὶς κυματων δουυυσο θα Αἱ ̓ϑιθίωαι, κα ᾿ 

240 Εἰς τὸν γαλζωυον ὥκήνον χαταπλ εὖσοι λιϑμα, χέθιτ χαὶ ᾿ φιλαν δοφ»πίᾳ τῷ Κυρίου ἡ-: 
εϑῥ!ησοδ)κοιφού᾽ ᾧ ἡϑυξα καὶ ὃ κρῴτος Εἰς δν᾽ αἰώγας ὝΨΜὋ'αιωώνων. Αμώύ. 

Ομιλ. σ᾽. 1 ΠΑ͂ΣΑΙ ΟΥΝΑΙ ΓΕΝΕΑῚ ΑΠΟ ΑΒΡΑ ΑΜ 

ἕως Δαξὶ δι, ἡ νεαὶ δικατεοστιρε' ᾧ χπὸ ὁ Δαζισ ἐὼρ τῆς μετοικεσίας Βαζυ-- 
14 λώνος, διμεαὶ δικαιτέοσαιρες χα! σὺ τὴς μετοικεσίας Βαζυλώνος ἐ ἐως τῷ 

Χοιςού, ϑμεαὶ δεκατεοσαρες. 

Ἰςτοῖς διῴλε μερίδας ζὶ διυεάς ἀπάσας, δεικγιὶ δτι " σεῖς Μ΄ πο- 
λιτειαν ματαθλυϑήσῶων ἐγμοννο βελτίσς: δλλὰ κα “Ὁ αἰθατοχραντμα- 
γοΙ, ὦ " βασιλϑυόμϑμοι, καὶ ᾿ἰὀλιγαρχούμϑμοι, εἰν τοῖς οὕζοις ἦσαιν τοθίδ' 

ὦ ὑΐτε δυιμαγωγαΐν, δ ὅτε ε ἱερέων, ὅτε βασιλέων αὖ ἂν δλιοπόντων, ἐ ἐ- 

δΩν τί πλέον Εἰς Φρετής. λόγον. τίνος ὃ ὃ ἕνεκεν οὖν ᾧ τὴ μέσῃ μεριδιὲ 

ἈΡῪΣ 4 σες πϑρέδγαμε, βασιλεῖς" ὡ δ᾽ τῇ ἐχαίτη δώδεκα ϑεὶς Ἄνες, δὲ- 
κατέοσουρᾳς αυᾷε' [0] ἐφήσει; νὴ πεότερον ὑμῖν ἀφίημι ζητῷ (οὐ Ὁ» πόρτα 

24 Ἐχιλύενυ υμο ἀναγκαῖον, ἵγα μὴ ̓ ἀγαπέσητε) τὸ τὸ ἢ δῦ πέρρν ἡμις ἐσφύμϑυ. ἐμοὶ! ὶ γὸ ΠΣ 

λυ δυκᾷ ἡ Νὸ τὸν γόνον τῆς αἰχμαλωσίας ον» τάξει νεὰς ἀϑύναι, ᾧ αὐτὸν ὧ Χρισον, πϑρ- 

πεχόνε (ιωα πων ἡμῖν αὐτὸν. αναμιεμψήσκοι 5 τὴς αἰχμαλωσίας ὀκείνης κωλώς, δὰ-- 

λων ὅτι σὐσὲ ἐκᾷ κατελθόντερ, ἐλμον» σωφρρνέφεροι᾽ ὡςς πούτοϑεν ὀϑαγχαναν φδυΐζωα) 

ταύ αϑρουσίομ. ηἱ δζζω ὁ ἡ Μαῤκϑ6, φησίν, εἰ ποιφ τῶν», ουτὲ ὶ δνεωλογεῖ τὸ τὸν ἴησοιον, Ὅλλ᾽ 

40 Ἐλιτόμος πόρτα φϑέγεῖ 6) ; ἐμοὶ δυκᾷ ὁ 2 Μωτθαῖος, πενοϑ δ ἀλλων ἤρχλαι ν ϑοοαΙ: 
μιάτος, δ|9 α τίω δυοαλογίαν ἀϑησι κὦ ̓αχριθείως, ὴὸ ἡ ποῤεᾷ χατεπείγεντου" ἵζα ται" ὁ 
ὃ ̓Μαρίος μετ ̓ ὀκῴνον. δ Ἐχὶ (ἰμτομονὴ ἤλϑον ὁδὸν, ὧτε τοῖς ἤδν, λᾳϑείσι ὶ ἡ δύλοις γεσες 

γηρμϑύοις ὕχεχειραν. πῶς δίζυ ὁ Λουχαξ καὶ ὺ “δμεαλογῴ, ὁ δα πλειώνων το ποιᾷ; ; ἅτε τῷ 
Ματϑαΐν αυρϑοδὸποιήσαγτος, βλεταίτι ΝΜ Εἰρημδμων διδούξαι πλκέον ἡμᾶς. ὰ ἐκα- 

φῦς 



10 ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 

σὴ ὁμοίως ᾽ν διδοίσκα λον ἐμιμήσον᾽ ὁ τὸν ΤΠΠαύλον τἷαρ (ἄν παταμὲς ῥέονζᾳ" ἢ 

πὸ Πέζξ, βεοαχυλϑγίας Ἐπιμελούμϑμον. ὲ τ δήποτε Φρϑιϑμος ἢ ὁ Μάϊ)αῖος οὐκ Εἷ- 
πο, ὡασερ ὡ φένφιται" ὀρϑισις ὡ εἶδον, καὶ Ὁ ὁ λόγϑρ ὁμονϑμος πτοὲς μὲ; ὅτι πσθϑς 6). 

γνώμονας ἔγραφε κ᾿ σφόδρα ἀτῳ ππρεσυχονζας. Ὁ ὸ γὺ ᾳᾳ ϑνόμνα γαύματα ἐθύα, ( ἐ 

ὡ δὲ ἐχόυϑιοι σφόδρα ἡ σαν πιτοί, θχὶ ἢ δὰ παοόφητῶν, 5 λιύματα ζω τοσουῦτα αὐνῶν' ξ 

γἰαυηβοτα, ἃ πολυ ὃ ὃ ψωυδα φη " ὁκωώμασιν ἔϑνον, οἷς ὺ μάλλον κοι. ς γι δρήμα 

ΧΡ ὁ τῶν Ἰουδουίων δῆμος. διόπερ ὀμαιγκαῖος ὧέ ἡ πσδλοιμίων ὁ πος ζὦ “ν᾽ αὐ "δ. ἱπθὼ 

Εἰ δὲ ποτεὺὴ ἐμέν σηριφα, δα βαρέξαρων ἃ ἕγεχεν ἐγένετο, ὥφε πολλοῖς νέοι, ὧν ἈΝ ζω 
ηλύτες, ᾧ Εἰς ἐνδειξιν τὴς τῷ Θεοῦ διιυαιμεως, εἰ ποτε αὐτῶν ὡ “πολέμιοι λαρὸν τεῷ, 

ὡς ἐν “ν ἀὐζῖς ϑεών ἰοωροδν ὀγτῶν, ονομιῷ κεχρατηχέναι ̓ καλαῖπει οὖ Αἰγύπτῳ, γεν ὁ τὸ 

πολὺς ὁ ὁσύμμικζος αὐέξη λαῦφ' ι μῷ ̓ ὐταὺ ὧν Βαξυλών, πὲκχτ' ΔῈ κοίμεινον ἡ ὀίφρίζοι. 

ἔλυεν 5, ὁ ἱωΐκα καθ᾽ ἑαυτοῖς ἤσουν, σημεῖα οὖν τὴ ἐρήμῳ, ἀαϑάπε κα ᾧ ἐφ ̓ἡμδι! ὃ "δ χιδαζε 
Ὁ ἐφ᾽ νμδιν, ξιυϊχᾳ τὴς πλόύης᾿ ἐδ ὅμῴυϑυ,πολλα λιύμαΐζοι ἐδὶ [ϑν. κῷ Ὁ ζαῦτω ἔφη, τῆς μἀξιομ; 
ϑύσεξείας πϑμταχεῦ φυτάυ)είσης. Εἰ5 ὃ ἡ Τ᾿ ζαῦτα γέγϑνον, ὀλίγα ὦ ὺ ατο εοἰδέωυ᾽ οἷον, ἊΝ 

ζω ΐκα ὁ ἥλιος ἔφη τῷ δρόνϑ, ἡ πάλιν αὐεγαίτισιι Εἰς (ὁ ὀπίσω. ἰδὸι δ᾽ δὼ τίς τῦτο παλιν κ5 

ὶ ἐφ ̓ημμ γελνηνδίον. καὶ ἡ)» [αἱ ] ὦ τῇ ἡ )μεῳ" τῇ ᾿ἡμετέρα, Ἐχὶ πᾷ πὸρζῃς αἰσιξεία ν.- 5" πωτῇ 
χήσαντος Ινλιανού, πολλα ̓ ὑποθδοξα (Ὠωέζη. ἸΆ }) ὧν Ἰουδευίων τὸν οὖν εερτολύ. 
μο!ς ναὸν ὀἀϑαφῆσαι Ἔλιχειοουν τῶν, πὸρ ἡΜοκμολίων" ὀκπηδησον ὡπόμζρα διεκώλυσε" ᾧ γ,«αὐλτν! ἢ 

ὁπ ἔχὶ ἐπὶ σκθύη τοὶ ἱεροὶ τέων αἰντῖ " παροινίαν ἐπεδείξατο ὃ πε ζαμίας, ὃ ὁ τε λεῖος α ὼ ᾿ἀιϑὶ- γ; παρβῖοιν 

γυμος ὠκείνυ,ὁ μϑὲ σχωληκθθρωτος νόνϑυος ὀξόψυξον,ο 5 ἢ" ἐλόκησε μέσο. ἢ δ πη- 10 τον 
“αἷς ὃ Ἐλιλιπείν ϑυσιων ἐκὰ “ ϑνορδῥων, ὁ ὦ μέ) ἀυτυ τῷ βασιλέως τὸν λιμὸν Εἰς ὡς πὸ- 

λεὶς (ωμεμπεσεῖν, σημίζον μέγιφον ζωῦ. ἔθος .Σ» ζιαύτοι ποιῷ τῳ Θεῷ, ὁτὸμ αὐξηϑὴη τὰ 

κουκαὺρὺ τος μδὺ αὐτί; "σι κυρῦμας ἰδ χτὺς ὃ ογαρτίας ;σφοδρα τήχατ ̓ ὠδὲ! τυρᾳ: γίδι μ6-- 
ϑυογίᾳς, τότε τὴν οἰκείλν Ἠπδείκψυοϑαι δευυαςείαν ̓ ὃ ἡ Περσίδι πεποίηκεν ἔχι ῬΙΜΊου-. 

δωυίων. ὅτι μδὺ δξζυ ἐχ ἁπλαῖς συτῖν ὡς ὄτυχο ποιωῖν Εἷς πῇς μοΐρφις τοὺς πο, γς διέ 25 

γέμα το Χοιςού, δῆλον οχ ΜῈ ἰρνμϑμων. σχϑπει ὃ αὶ πολιν αὖχει), ἡ πού πλίτᾷ. 
σὸ τὸ 9 Αξρκαμε Εἰς τὴν Δαξίδι' ὐπὸ ζο Δαζὶδι Εἰς τήν μιετοικεσίαν Βαξυλαίνος᾽ δἰπὸ 

ζωτης Εἰς αὖ τὸν ον Χοιςον. ὴ ἡ) [ὁ] δρλχόμδρος τοὺς δυο πέκικεν ἐφεξες, ζν τὸ 

Δα(ισὴ κ ὁ Ὧν Αθρφαμ, ( ς ἀϑάκεφαλαιούμϑμος αἰμφοτέρων ἐμὲ ἡμεογέσιν ὁμοίως. ὦ )), 

ὅπερ ἐφϑϑέω Ε {πῶν, πσϑϑς αὐτοὺς ἦσειν αἱ ἐπατίε ἐλίαι γελνειδῥαὶ. τί δήποτε, ὥαπερ τῆν. 40 

μετοικεσίας Ἰλαδυλαδνος ἐ ἐμνήσθη, Οὐκ ὀμψηόϑη ὃ τῆς καλύδου τὸς Εἰς  Αἴγυπῆϊονῦ  ΟΥ] ἐ- 

χείνυς μϑρ οὐκέτ ̓ ἐδεδοίκεσαν,τύτας ἢ ἢ) ἔτρεμον ἔπ" ̓  τὸ μῷὼ :ς χοὶν ὦ, τὸ ὃ νεαρϑν ᾧ «β- 

ἄγε “λνημδῥον᾽ κακῷ μδν κυ δ᾽ ἀμδρτήματα χατηνίβθησαιν, οὐ ὠφϑα 5 δζᾳ πο οφνομίας 

᾿αἰπίρθησαν. Εἰ δέ ἡ ὅμο ὀνομαίτων αὐΐῷ φὰ ἐρμεδωυείας Μιεταξα λεῖν ππιχειρήσει,πολ-- δῷ 
λίω᾽ ̓θϑρήσει { λα τίω θεωρίαν σαν, κ᾿ μεγώλᾳ πσδϑς Ὧν ̓χαμζω "Ὁ ̓ἰωτελοάσαν 43 ΑὐαΡα ὦ ον 

δ, «πίω Ὁ 

ε δ 

ΩΝ ᾿ϑιϑυκίω οἷον, ὐπὸ δ ̓Αὔρκαμ, Ὡστὸ τοῦ Ιακώς, ὐπὸ τοῦ Σολομιῥητος ὐπὸ τοῦ ὑΖορ»- γιῦδι. ἼΣ 

(τῇ. ἐν "γὸ α'πλαῖς ζαυτα ἀὐζις ἐπετίθετο ᾳ ὁ ὀνόμιατοι. δᾺ ἴα μη ̓δυξωρϑυ: πολὺ μὴ- Ὁ Ουπμὴ 

»ϑς ποιοιυυτες ὠνογχλῷ, ζζστα χὐρώτες Ἐχὶ ᾳᾷ κουτεπείχοντοι ἰώ ϑι, εἰγπτν τοίνμω τουξ ῶρο-- 

ϑναρ ἀηϑμί (ὅκα, ἃ τελδυτήσας Εἰοτ ὶ Ἰωσὴφ, οὔκ ἐσῃ μέλοι τότυ, ϑλώ σρϑσεγηκεν Ιω- 
σῷ 1) λὐδρα Μαρίας, δειερύρι ὅΤί δ ὠκείνζευ ὼ τίν ὀλμεαλόγησεν. Εἶτα, ἵνα μη ἄ- 40 

χϑύσαικ δὐδ Ῥα Μαείας, τῳ κοινῷ γομμίσῃης πετοθαι τὴς Φύσεως νόμῳ, σκόπει ποἷς αὐτὸ δι. 

ορ)υο τῇ “τῆ ἐπαγων γῆ. ἦκυσεις, φησιν, εὐδρα," ἠκυσας μητέρα, ἠκϑυσῶς δγοί(ᾳ' τῷ “παιδίῳ 

τι )ὦ ᾿υκοιοῦ αἰκϑῈ αὶ τὸν ν ὅ9πον Τῇ ΤῊς ϑρνήσιως, 

18 Ὑοδ 5 Ἰησοί Χοιφοί ἡ ἢ δλύνησις οι ὀυτῶς ζω. 

ΕΝ Ποίαν 



ΕΥ̓ΑΓΓΕΛ. Ομιλ.Ά. "1 

ΠΠοίλυ [μι] δένησιν λέγης, Εἰπέ ΜΙ ,χαίτοιγα ὥν' σπρϑλϑιοις εἶπας: ἄλλα βείο.: 

μα! δ ὦ Ὥσπωντῇ τῆς ϑυνήσεως Εἶπεν. Εἶδες πῶς Δ σνέσησε (ὃ ἀκροατήν; ὡς "ὃ μέλ- 
κηδὰ χαινότερον ἐρᾷν, ἐπαγἤίκλεῖ) ἃ τὸ ΤΌν (πον λὲν. ω σκόπει Μ Εἰρηνϑῴων αἴχολου- 
“δ ϑρίφιν. ουδὲ γὸ θϑέως Ἐχὶ ἢ Ὑ ρνησινὴ ἡλλεν, λλ᾽ αὐαμεμνήσκει πεῦτον ἡμᾶς,πο- 

4 σὸς {ὦ δἰπὸ τῷ Ὁ Αξρκ αὶ, πῦτος Ἀπὸ τῷ Δαρὶδι,πύςος ἰπὸ τὴς μετοικεσίας Βαξυλαδορ, ἀ 
τον ν ἀκριζη δίῳ τ ὅτων αχροα εἰς ϑξέτωσιν ἐμμιδαλλει ἣν χέίνων, δεικψες, ὅτι ἅ τὸς ὅν ἐ-- 

χοῖνος ὃ ὁ Χοισὸρ,. ὃ ὁδί. ἿΜ θο φῦ »αρυηθείς. στὸν ὃ ριϑ μυήσης ζῶ δνεάς, ν λ μάϑης 

στο τὸ ἰγεύου, ὁπ ἕξ ἐ ὀκᾷός δβτηθυκόλως δέξη κα ῶ λαῦμᾳ τὸ ἰδὲ τίω Ἄλύνησιν συμέϑδύ. 

Ὁ γδ ὁ ἐμέλλε μέγα γ φϑεγίε αϑαῳ, ὅτι ἐκ ,ϑώου ἐ ἐτέρϑη, φρῖν ̓ ἅ ̓ϑριθμῆσαι Υ̓ “90- 

1ο γον, συσκιαζει ζ Θέρηνδῥον, ὀἶδρα Μαείας Εἰπὼ γ, μᾶλλον ἢ ἡ (μωτέμψει τίω ̓ δήγησιν 

εἰύζφις τὴς ϑλυνήστως. ἀφιϑμιεῖ: Ὁ ᾧ (α ἔτη λοιπὸν, λὐϑαμωμψήσκων ᾧῷ ἀχροατέωυ, ὅτι (ὅν 
ὀχφός ἴξν, ὃ δνὸ πατειαρ Ιαχώδ, ἔχιλειπόντων λοιπὸν ΟΜ Ισδοϊκϑὶυ Ξρ »χον τῶν, κῃ 
στοϑαι ἔφησεν᾽ δ᾽ ὃ παῤοφήτης Αλδυιὴλ τῷ ζιὶ ἐξδομυάδας ζιὶ πολλαῖς ἐκῴιας ἥξειν 

,᾿ ἡσοϑαμεφώνησε. κἀν ἐδελησῃ τίς τὰ ἔτη ζωτα ως ὧ ἐοδομαΐδων ριϑμὼ υ ορα το ὁ πές 

15 λου Εἰρννϑμα τῳ Δόνιήλ ᾿ἰπὸ τῆς οἰκοδὸ μιῆς τῆς πόλεως ὡς Θὐριθ μι, χαταζίῶαι Εἰς 
εἰντο; γίρνησιν, ὄψεται ζωτα ὀκείνοις συμιφωνοιῶτα. “πὼς δϊυ ἐδλυνήϑη Εἰπέ; 

Μνηςευϑοίσης τὴς μι 63ς αὐτῷ Μαρίας. Ουκ Εἶπεν, “ἰὐϑώου" δλλ᾽ ἑπλας 

χΜαίίαι "μος, ὧςε δ᾿ αϑοχϑυον λυέοϑαι  λόγϑν. δ “ετέρον ὐϑασιθυασες πρησδὸ- 
ΤΟΝ καν τὸν ἀκροατίω ἀκούσεαϑαι τ ἣν (ὐωνϑων » ᾿ὀκατασων ᾿τϑηο, τότε ὀκσληήῆει τῇ 

26 τὺ 9 αὐϑαδὺξυ πράγματος ἐπαγωγή, λέγων᾽ 
οτι φὔρν ἢ "((ωελϑεῖν ἀδρις, βὑρέϑη εν γαφρὶ ἔρρυσαις ὧκ πνθύματος αἰγία. 
Ουκ Εἶπε, αγὸὺ " ̓ἀηθίωαι αὐτέων Εἰς τίωυ οἰκίον τὸ νυμφί. » δ γὴ ἔνδον. ζιὦ, ἔγος γὸ 

τοῖς παλσιοῖς ὡς τὰ πολλα εἰν οἰκία, χὰ ἐ μεμνηφ΄δυεδμας ἔνγειν, ὅπου τε . νκῶ τ ὅτο γενόμϑρον 

, ἰδ ῦις α αὖ ἊΦ γαμί οὶ 5 δτν “Λὼτ ἐὐδὸν ἦσαν μΤ' ἐστ. ἐνδὸν δξωυ ὺ αὐτὴ κζ' « Ἰωσὴφ 
85 ω. . ὁ νος ἐγέκεν ὀυ τῷ τῆς μνναείας ὥκνησιν; ὕα ὅπερ ἐφϑίω Εἰπτων [ἀξ [κα ζὰ ᾿ς,} συ- 

σκιαοϑοῇ ῶ γε υϑιον τέως, ὺ ἵνα, πιάσουν πονηδοὶν Αἰ αφύγῃ 1 “πϑοϑένος “ὑπαϑιοιὰν. ὁτὸμ 

“ὃ ὃ  ζυιλοτυπεῖν ὁ ὀφείλων μάλιψα, πότων, Φαίνη:) μεὴ μόνον μὴ ) ὀκπομεπτάψων αὐτὶ, μα. 
δὲ ἀτιμαΐζων, δλλα καὶ δεχόωδιορ καὶ Ὁ ϑερφισγήζων κί τίω κύησιν, βὐδηλον τι, Εἰ μὴ σαφεῖς 

τώ ποπεικῶς ἑαυτὸν, οἷς ἐκ τῆς τὸ 9 πνθύματος ὦ «ὐνερτείας ῶ γελνημδύον, Οὔ δῤ κατέ. 

30 56, ὑπάλλα πόύτα ὑπο ρέτησε. κυεάως ὃ σφόδγα καὶ ὼ Ὁ Δρέϑη εἰν γαςρὶ ἔπθυσαι τόλει-- 
ἘΧῚ ἢ ἰδαδύζωνὺ ὴ αἷδὲ ἐλπίδα πᾶσαν Οὐκ θαινόντων, κὶ ἡ εἰ πσοϑσδυκωρϑέων λέ- 

γαϑαι ἄωνε. μή τοίνευ περαιτέρω χώρει, μηδὲ ὶ ζύτει- πλίον ὦ δὝΨ εἰρηνϑίύων, μηδὲ λέγε, 

ὃ πῶς πνέμα εἰ εἰργαίσαιτο τῶτο ὧκ ἡξϑῶυ , εἰ γὸ, τὴς Φύσεως ἐργαξομϑῥης, αἰδυυύατον 
ἐ ῥμέιυφζσε, τῆς Ια πλάσιως τὸν (6 4πον᾽ πῶς, τὰ πυϑύματος γι ματαρηϑεώτος, κὁ δυ- 

35 γησθ ῖθα ζύταω εἰπείν ἴα Ν᾿ μὴ Ἰσκωτ]ης Ὁ ἡ ϑϑὐαγίελις ἴω, μηδὲ ὠροχλῇς (νεχῶς ζω»- 

πὰ ἐρωνἣ, εἰ εἰπὼν “' "ἐργασεύμϑιον ὧ οαῦα, ἀπηλλάγη. Οὐδὲν "ὃ οἶδα, Φησι, πλέον, ὀν 
δεῇ 

ἡ δῖι ὧκ πνθύματος ἀἰγίου γέλϑνε τὸ γελυημϑδύον. αἰοιυνέοϑωσαν Φ πίω αω «ξεργαζό- 
φϑυοι δύσι. εἰ δ ζαὐυτίω τίω μυρίους ὀλουσαν εδοτυρας,ὼ χη ὦ) ) τισύτων ανακηριρϑαῖ- 

τ στον χρόϊων, ὦ φανφσανὶ γπλαφυλίσω, σγοδεὶς ἐρμιόυν ὗσαι δυυϑα ), ποίαν χαταλείπουσι 
40. μανίας αὐροολώ (ὦ Ἐ ὐπέῤῥηϊον ὠκείϊω «ὐξεεργαζόμϑμοι ᾧ πολυκογοαγμμονοιιώτερ, 

᾿υοὶ γ.}6) Γ αρριήλ, σοὶ ὁ Ματθίας ἐδυωή ϑησοίν ἀ, πλέον εἰπεῖν, ΟὟ ἡ δι ἐκ πνθωμα.- 
τοὶ μόνον ΩΝ πῶς κ πνεύματος, δ᾽ ἡυνίξγπῳ, Ὀγλϊεὶς τύτων ἡῬμάυδσει. σὴ 7» 
δωυναζον ωὦ. μιὴ ἢ γομιίσης ᾧ πὸ ψί μιαιϑηκέναι, ἐ ἐκ πνβύματος αὐκούων. καὶ "ὃ πολλαὶ ἀγνο.- 

! 
Χδηκν οὗν ἐᾷ, ἡ τϑτ μιανϑούοντες, 4 " πῶς ὁ ὠπειροο οὖν μυίτφα." ὅθ᾽ παρὸ ὁ πόῥτω συγο 

ἐχων 

φς 



χψα ᾿5 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙ͂Σ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤῸΟ: 

ἐγὼν κυοφορήται αἰ αυϑ γυναικὸς "πῶς τίει κα γϑρϑώνος, ὁ εϑύει ϑρϑένος "σαΐς ἔπλασιν, 

Εἰπέ μοι, ὃ πγεύμᾳ (δναὸν ὠκῴον᾽ πῶς ἐυ πᾶσαν τίω (σῤκα Οἰπὸ τὴς μηΐδος ἐλάεν, 
τὴνδϑ δλλα μέρος αὐτὴς, ἡ ἠύξησε Ἢ ϑιετύπωσεν. ὅτι ἃ τὰ ζω τὴς (ἀρκὸς τὴς γρϑένα πσ2- 

᾿ πρὸ ἤλϑῳν, ἐδέλωσεν Εἰπων᾽ Ὁ γὸ οὖν αὐτῇ “γωνηθέν᾽ ᾧ ὁ Παῦλος, " Γενόνϑμον ἐκ γωναριός, 5 ἥμδόχῳ 

Ἰ κι γωαικός ᾧησιν, Ὠλαφομίξων ὧν λένοννᾷς, ὅΤί ὥασερ ὀζρῥ τίνος σωλέωος πέρηλϑεν ὁ 5 

]! Χοιτός, Εἰ γὸ ῬῸ ζω, τὶς “οεία τῆς μήτρας; Εἰ το ζω, συ σὴν ἔχει κϑιγὸν τσδὸς ἡμια δ᾽ 
αλλ ἄλλη “ἰς ἔδιν ἐκείνη ἡ σεέρξ, ἐυ τῷ φυρφματος τῷ ἡμετέρου. πτῶς δξώυ ὧκ, τῆς ῥίζης μαεῖ, 
ἴερσα! ; πῶφἢ ῥαϊοδὸς ; πώς ἢ ηὸς αὐ, ϑοθπου; πῶς ὃ μήτηρ ἡ" Μαριαμ; πῶς ἢ ὧκ ασέρ- ὙΠ. 

ματος Δαξίδ; πῶς ὃ μορφίω δούλυ ἔλαφξε; πῶς ὃ. ὁ λθγθς ἐϑιμότο σοίρξ ; πῶς ὃ Ῥωμαίοις 
φησὶν ὁ Παῦλος Ἐξ ὧν ὁ ολφος ὃ κτὶ σείρχα, ὁ ὧν Ὡχὶ πϑρτων Θεός ; σι ὦ δὰ “5 ἡμδ τὸ 

Ι ἡὶ Ἐφυροίματος δ ἡμωτέρε, ὶ τῆς μήτρας τῆς “δ λενικῆς, δῆλον ὧκ τύτων ἡ δ 8 ἑτέρων 
“πἈοιόνων᾽ τὸ ἢ, πῶς, οὐκένι δῆλον. " μὴ τοίνευυ μυγδὲ σὺ ζήτει, ἀλλὰ δέχου τὸ Ὀιτοκαλυ- λ.. μηκίη 

, φϑὺ ἡ μὴ αϑεργαζου τὸ σιγηϑύν. 19 Ἰωσὴφ ὃ ἢ δμὴρ αὐτῆς δίχφιος ὧν, φησι, ὦ 

μῆϑέλων αὑτίω κε αδειγμματίσοαι,ἐθυληϑη λό ϑρα δ᾽'πολύσοι αὑτίω,. Εἰπὼν ὁ 
ἐκ πνθυματός ὕδην αἰ γίου, ὸ ((μυνσίας χωρὶς, τὸ ἑτέρωθεν κοιτασκέυαιζᾳᾷ (ἢ λόχον. ἵνα ας 

' ὃ μή τίς λέγη, πόθεν τῷγο δῆλον; τίς εἶδε, ἐἰς ἤκυσε τοιθτὸν τί ποτε συμκξεξηκός ; ῥωὴ 5 ὑ- 
ποτ] θύσῃς Τ᾿ μα ϑη τέο ὡς ϑριζόνϑμον τῷ διδασκάλῳ [ἡ] ζῶτα πλώῆοντα, Εἰσαγή 

Ι δ Ιωσήφ , δὶ ὧν ἔπαϑε, πσόϑς τί ΤῈ ἰρημδμων (ἰιωτελοιῶτα πίςιν, μονονουχὶ λέγων 

δὲ ὧν ἀπαήέλλφ᾽ Εἰ αἰπιτεῖς ἐμοὶ, καὶ ὑποιύθυ4ς μὰ τίω μδοτυοίδν, πίζευσον τω λυδρί. 
ἡ Ἰωσὴφ δ, Φησιν,ο ὀψὴρ αὐτῆς δίχαιος ὧν. δύχοον ον ζωῦϑευ, ῷ οὐγώροτον ἐν ὦπασι λέτει. 1 1 

ἐς δὴ )ὃ διχαμοσὐη,ξ ζὼ μή λεονεκ] ν "ἐς 3 ̓ὴ ἡ καϑόλυ Ὡρετή. ὦ μάλιςα Ὠλὶ τόώτο 

τῇ τῆς διχαοσιώης τσϑϑσηγϑθζα, κέχρηται ἡ γραφὴ, ὡς ὁτὸμ λέγῃ" ΑἿ᾽, ϑοφ πος ϑίχᾳιος αἰ-- 
ληϑινόφ᾽ ἡ παλιν ἦσαν ὃ δίχφιοι αἰμιφοτερφι. δίχαιος δέζυ ὧν, πῶτ᾽ ἔς! χευοὺς ἃ λτωκής, 
ἐόυλήϑη λαθρα Σιπολύσαι αὐτίω,, “, καὶ τῦν λέγει ὃ συμ( αὐ κσο3 τῆς γνώστως, ἵνα μιὴ ; 
αὐπιφήσῃς τοῖς μα τίω γν»εὖσιν γεὐνηνϑμοις. χα τοιτε πο αδεγματισμοῦ μόνον ζω «ἰασ' θ). ἐς Ἶ 

ϑιωος ἡ τοιαύτη, δλλᾶ τλαάζειϑαι αὖ τίω ὀνόμος ὠκέλένεν. διὰ ὁ Ἰωσὴφ ὶ μόνον ζ ἷ 
μεῖξον ὦκῴνο, λα ᾧ ὃ ἔλαῆον (ὐωεχώρησι, τέων αἰογωυύζω. εἰ γδρ μόνον αὶ κολοέσαι, δολ᾽ ἔ 

᾿ οὐδὲ τ δαδειγμαλίσοι ἐξούλετο. Εἶδες φιλόσοφον ὀῤθρα ᾧ πάθους ἀπηλλαγμένον τῷ 
τυραννικωτάτα  ἶξε ὁ ρήλίκον ζηλοτυπία. δβ τῦτο ἢ ὁ ζωῦτα σαφώς Εἴδως ἐλεγε' 

τας τ. » Μεφὺς γὸ ζήλυϑυμὸς ὀύδρος [αὑτὴς,] κυ φείσεται οὐ ἡμέρα κρίσεως ὦ, ΣΚλοιοθς ὡς δος 30 

ζόλος. ἡμεῖς ὃ πολλὲς ἴσμεν τίω υ γδω ἐλομδῥος πσοοέοϑαι μάλλον, ἢ Εἰς ξηλοτο.. 
ἢ πίας κ' ασοψίαν ἐμυπεσεῖν. εγζφλα ἢ σϑτν οἰ ασο ία ἰώ, ἃ τῆς γαςρὸς ὀγχϑυ διελέγηρν- 

πος. Δλλ᾽ ὅκως ὀυτως ζω παϑτες καϑτυρβς, ὡς μὴ ϑελῆσοι μηδὲ οὖν τοῖς μικροτάτοις λυπῆ- 
᾿ ! "Ζγσ "ἃ «Ἑ ͵ " . ΣᾺ ἢ, 314» 

σαι τίω ὔδλένον. ἘΝ" γ)5ρ τ ἅ χαιτέχειν ἐνδὸν, τωὐδανομίας δὴ ἐδόκει " τὸ ὃ ἐκπομι- 
᾿ πεύφν χαὶ Εἰς δικαφήρλον ἄγειν, θειναίτῳ χρή κδοιώαι ἐὠάγχαζον, οὐ οδὲν τύτων ᾿ ἐποίη, αὐλλ᾽ 35 χι ποῦ; 
' οὐπεῦῇ νόμον ἤδη, πολιτεύει. ἔδει γὸ, τῆς τὸς ρα μονϑῥης, πολλὰ λοιπὸν ἐδ ταὶ σηα 
' μαῖα τῆς ὑψηλὴς πολιτείας, χαϑευνεῖρ γὸ οὕλιος χαὶ μηδέπω ζρὶ αἰζῆνας δείξας, πόρῥωϑεν 
ἕ τῳφωτὶ κκζφυυγάζει τῆς οἰκουμδμὴς ὦ πλέον᾽ ὅτω καὶ ὁ Χοιςὸς μέλλων ὀμίαν Οἰστὸ τς 

᾿ Ῥοῆς 

Ὁ 

' μήτρας ὠκείνης, ἢ ωρὶν ἡ ἀξελϑεῖν, τέων οἰκουμϑῥζωυ χατέλοιμψεν ἁπασαν. δ9 [υ] κσο9 
᾿ 1} ὠδίνων φρεηφῦται ἐσκίρτων, ὼ γωσαϊκες τὰ μάδλογτα παϑϑυλεηϑν, ὁ Ιωῤώγης ὅπω τῆς 40 ἱ 

, νηδύος πσοϑελθῶν, δυτὸ τὴς μυΐτρας αὑτὴς ἐπήδου᾽ ἐντεῦθεν ᾧ ζπ πολλωῤ" ἐγεδεύψυ;» ἐπϑιιπὶ 
. 7 ᾿ νι, ΝΕ, ,»» , , ἢ ͵ μδὰ φιλοσοφίαν. αἴτε γδγ ογεκαάλεσιν, το ὠνείδισεν ΔΛ ὀκθληᾧν ἐπεχείρησε μόγον. ὧν τύ- 

ὔ Ε] ΓῚ ᾽ ΑΝ . 3 Ι “τῷ τοῖνεον ἦν πραγ ὀγτῶν, ν πόϑτων ἐν ὠμὴ χϑνίφιχαϑεςώτων, πο βοιγίνεται [ ἀ. | 
Ἅ“Ἱ 3 )} .ἢ} ο ε}) . ͵ γελος πόρτα λυωνζᾳ ὠπορᾳ. ἀξιο 8 ὄξετάσαι,, [τί μυὴ τοϑτύτυ Εἶπενο ὠγίελος, μᾶφν ἢ 



κι: ΒΥΑΓΓΈΛΔ, Ομιδ, δῦ ’ .3 

βπ πποὶ τῷ δμιοηιϑιωαμᾷρ ὀῤδρα τϑηρ᾽ δλλ᾽ ὯΝ, ὀνεϑυμοίϑο, τότε! ἀἰφικνᾷται. ζώτα γὼ 
" ἀντω φησὶν, ὐθυ μηϑέντος,ὁ ἀνγίελος ἔρχεαι) ̓ χαίτοιγε αὖ τίοὐ ὸ τσο9 ἃ συλλαξᾷι θθαήελίς 

ζοται, δ"ὸ ἐδρ' πάλιν ἑτέραι ὀἰπορίαν ἔχει. Εἰ γὸ καὶ ὁ ἀήέελος οὐκ Εἶπα, ἥΐνος ἕνοκεν κα 
“ὐθώος ἐσίγησεν, αἰκούφοισας οἰδα τα ἀγίέλι, ἡ {ὃ μνηφῆρᾳ ὁραΐσαι ϑορυζούμνϑμον, Οὔκ 

ἄλυσον ἀνε τέω Σποράδμν ἥος ἀξζυ ἔγεκαν 69 τῷ ϑορυξηνϑίωαι αὖ τὸν ὁ ἀήελος σύν εἰ- 

πειὸ γὸ αγαγχάγον ὃ ποοϑτεαον λύσαι πσοϑτον. ἦδος δξζω ἕνοκαν Οὗ Εἶπεν; ἵνα μυὴ ἐπι- 
φήσγ, κα παϑη πὸ ἀῶ ταἱ' Ζάγορίᾳ. ὁρωμϑβου δὰ δ τῷ “οράγματος, ϑύκοδλος καὶ πίς!ς 

ορπόν᾽᾿ μήδέπω ὃ “δρχδω λαθύντος, ὀυχ ὁμοίως δυο οίδοί)ον"ώ δ ιλεχόμϑμον. [αὶ 

, το οὐκ Θἶπω ἐξ εἰρχῆς ὁ ἀήελος αὶ ἡ πο ρθύος ὃ τῆς αὐτῆς ἕγεκεν αἰήίας ἐσίγησεν. ἐὶ γὸ 
τὰ ογόμιζε πιςεύεεϑει ποθ κμ“τω μνηφῆολ,τυράγμα ἀπαγίέλλυσα ξέγον᾽ δλλαὶ αὶ προξιώφ 

μάλλον κὐνδ, ὡς αἱ δδτηρῷ γελμηνϑίον συσκιαζασα. Εἰ Ν᾿ αὑτὴ ἡ συοδέχεοϑαι (ϑ(- 

λύσει τοσταύτίων τίου γΡιν, δ ϑοϑπινὸν τί ππιοή, κα! Φησι, πὼς ἔξαι τ3,», ἐπεὶ ὀύδρα οὰ 
νώσχω ; “πολλῷ μᾶλλον ὀκεῖνος ὠμφέδϑνλεν δρ, ἡ μάλιςα δὰ γωιναικὸς αἰκούων τῆς υ- 

“ποτ θυορδῥης. δζοὶ ζωῶτα ᾿. πταρϑένος (ὦ Οὐεῖν αὐτῷ λέγᾳ, 65 ἀγίελος τῷ χαιφοδχα λοι. 
οΠς Αϑιπὸς ἐφίξαται. τίνος δξζυ ἐνεκέν, φησιν, ἐχὶ (τὶ τὸς παρθώνου τῶτο ἐποίησε, ὸ «(Τ᾽ πξωῦ κύησιᾳ 

γιϑηνίῳ αὐτίω ἐυηήολίσατο ἵνα μεὶ ὠνζαραχηὴ Φόδῳ πολλῷ. ᾧ ,ὸ Εἰκὸς ἑώ, Ὁ σωφέὲς οὐκ 
Εἰδλῦδν,  βουλθύσωρϑαῤτι αἷδὰ ἑαυτὰς ἄτοπον, χαὶ 6 ΧῚ βοϑχον ἐλϑεν ᾧ ἘΧῚ ξίφος, ὁυ 

᾿: φέρφυσαν τίω αἰονουύζιυ χα ὙᾺΡ̓ ϑαυ μαςὴ “δ ἡ παρθένος, χαὶ δεύψυσιν αὐτῆς τίου Ὥγρε- 

τίω ὁ Λυκαῖ, λέγων᾽ ὁτί, ΡΤ ῷ αἰασασμὸν ἤχϑυσεν, Οζκ θύϑέως ἑαυτίω ὄξέχεεν, σὴ 

2. ὀδίξατο ἢ λέϑεν᾿ δλλ᾽ ἐταρφίηθη ζητϑσου, ποτωπῦς Εἴη ὁ ἀασασμός «ἶπ,.ἡ ἢ ὅτως ὕσω 
διηκριξωμϑρὴ, καν ὀδξέςη τῇ αϑυμίᾳ, τίω αἰοευύζωω λογιζορμϑμη, ἡ ὁυ τδϑσδυχώσα, ὅσω 

δὦ λέγῃ, πείσειν ἡψαὶ “Ψ αἰκουόντων, τί ου μοιχεία ὃ γεϑνηνϑβον. ἵν δέίυ ζωῦτα μιὴ Ἄν.) 

μος ἤλϑῳ ατολ πῆς συλλήψεως ὁ ἀήελος, αὶ Ὁ» ἔδει ζαρφιχας οντὸς τῇ τίωδνηδυυ ἐκείνζωυ, 
χἰὰ ἀνῇ "ἧς ὁ πάντων δημίουρχθς ἐπέξη ᾿ χΑὶ σϑωτος αἀἰπηλλάθαι ϑορύζου τίω ψυχίω, τίω χα 

κ4 ταξιωλειααν ζυιούτοων δι νέαϑτω, “λί φίκϑνον μινσηοίων. ὅζρὶ ἕαῦτα τῇ ἐξ παρϑῴνῳ πσοϑ τῆς κυήν 
ηἷῷ σέως, ῷ δ ]ωσήφ οὖν τῳ χαιρῷ ἿΨΜ' ὠδίνων αἰ 4 λέγε). "ὃ πολλοὶ τὴν αἀἰφελεφέρων ἐυ ( νωδ 

εἰδότες, Δ] αι φωνίλυ ἔφασαν ξ1) ὁχρ Ὁ (δὸ δ Λεχϑῦ λέγφν, ὅτι τῇ Μωοία ϑπγελίζοιο, 
4 ' Ματϑοον, ὅτι τῳ Ἰωσόφ, οὐκ Εἰδὸτες, ὅτι αἰμιφότοροι γέχϑνεν ᾿ ὅπερ ὀμωγχϑΊον 
“Ὡἶἴδα πᾶσαν τίω ἱξορίλν τα τηρᾷν. ὦ Ὁ πολλαὶς ὅτω λύσωμϑμ δυκούσοις τ αἰαφω- 

89 γίας. ἔρχεται τοίνιου ὁ ἀήελος ϑορυξουμϑβῥου τῷ Ιωσηφ, ᾧ ΝΣ ἡ τον εἰρηνϑμων ἕνεχαν, χαὶ 
ὕα φανῇ αὐτιη φιλοσοφίᾳ; ὀῥαίξαλλεται τίω παιρφυσίθν. ἘΚ) 5 Ὁ ἔργϑν ἔμϑιεν ὦκξαί- 

περ ων τος μὴ ανῆδα γίνοται λοιπόν." ἐς ᾿ 
ἐκε δνν τς ον πριν δ» ἜΝ ᾿ 2) ! ! “ χἰδέγΣ Ὁ 320 Ταύτα ἢ αὐτο θυμηϑεντος, ἀγίελος χα! ὁγον» Φαννέται τω Ιωσηφ. ΟΣ 

γΝ δα τὸ ὀυδῥὸς τί ϑχτείκειδω ᾿ ὀυ μόνον ὁ7| ΟΥ̓ ὄκοόλάσιν, ΔΛ ἐπὶ σϑεἰὶ ὄξ{πέ μι, ὀυδὰ 

Ἀν εἰσιλτίῳ ὃ «τὴ τῇ οἰ αφοτήθυονϑμν, αἰλλαὶ καθ᾽ ἑαυτὸν ἐλογίζοτο, ὁ" αὑτῇ τῇ πϑρϑένῳ ποουδοίξων 
Ἂν χρυ αι τίου αἰτίαν. φεεῖδ γ5.) Εἶπεν, ἐκξαλῷ αὐτίω ἤθελον, δλλ᾽ ϑὀπολύσαι. τοσθς 
ἀδλδημο. τον ξῷ ἡμαρϑς ᾧ ὑχιεικὴς ὁ αὐήρ. ζρωῦτα ὃ ἀυτυ" ὠκϑυμουμδμου, κατ᾿ ὄγωωρ φα νε΄.) ὁ ἀἰγε- 

ἵλὸς τωωσήφ. χαὴ δζῳ τ μὰ φανερώς, χαθὼς τοῖς “ποιμέσι δ τω Ζαχαεία, κα) τῇ πρϑένφι 

στῥόδρα περὸς ζω ὁ αγήρ, ᾧ οὐκ ἐδεῖτο τῆς σψεως ζούτης. κἡὶ Κ' γὸ αἰ οϑύος, ἅτε πολὺ μέγα 
4. βϑαήολιζορδύη, ὦ τῷ Ζαῦδρ ου μέζον, ὁ πο τῷ πυρόγματος ἔχοηζε ἡ ὐραδόξου δ. 

“κως [92 ποιρῦψες, τε αἰ οϑινικώτηρον 2] φκείνϑμοι. «ὅνξ ὃ μ(' ἀὺ τόκον, τῆς ψυχῆς 
χη Ἄνιπο “ἑασὺ τῆς πογηρφυς αὐπσονίας κατα ληφϑείσης χαὶ ἑτοίμου: ὀυσης τσο8ς χ85- 

υδέν!. φῶς ματα δοϑαὶ ὀλπίδας, εἰ φϑμείη ἧις ὁ πατολς 8 ὀδυγγῶν, " βὐκόλως δέχεται πίω «- 
'ποχρίλυψῳ. 9 (Γ᾽ τίω κἰ ασυψίον θ)αήελίξε) " ἥα αὐτὸ τῦγο ἥμηται αὐτῳ ΟΜ λο- 

γϑόβων 

Ψ ̓  ὦ, 



χὴῷ α. 34 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤ᾽. 
χλιϑέων ὑπόδειξις. τὸ γὸ μηδενὶ ἐξειπεῖν “δὴ. ὦ τὶ ὀχρόνοιδω οἰνεϑυμήϑην τα αἰχούσαι, γι ἀνὰ ῳ 

λένε τῇ ἀγΐλου, ἀναμιφισζήτητον αὐτῷ παρᾷχε σημεῖον τῷ αὐἶϑα ". Θωοδ "λέγοντα, δάσο τὰ 
ἀφ᾿: . ἀἰὐτῦ γὺ μόνου Ὁ ὐπόβῥητα τῆς χαρδίας εἰδίναι ἄν. σφι γϑιῶ πῦσ

α γύνεται ἢ λὲν ὁ αλῖπε 

αὶ ἡ τὸ ὀῤδρὸς Φιλοσοφία δῴμδυίκψυ.). ᾧ πσεὶς τίω πίφῃ αὑταῖ συμξαίλλοται Ὁ θύκαίρως 

λαϑέν᾽ καὶ ὀλόχϑο ὀμύποπῆος Ὁ, διωψεῤδτι ἔπαθεν ὧπερ Εἰκὸς μιὦ παϑεῖν λύδρα. “πῶς 

δὼ «ἰδ πιςούται ὁ ἀγίολοριώκουσοι καὶ θωύμασον “ὃ σοφίδν Ὦ Εἰρημδῥων. ἐλθὼν "δ Φησιν᾽ 
“»}! 

Ἰωσὴφ ἡὸς Δαζὶ)δι, μιὴ φοζηϑῆς φ κλαξῷ Μαρμαμ τίω γωυάϊκᾳ σν. 
Ἑυϑέως αὑτὸν ὀμαμιμγήσκει τῷ Δαξὶδ, ὅϑεν ὀοιφὸς θμαλλῶν ἔσταϑαι, ἡ Οέκ ἀφίησιν. 

αὐτὸν οἱ ᾳταρρλϑέῶαι, ᾽ς τῆς δ“ " πχολοόνων ασϑϑσνχϑθλας ΤῊς ἐπαήθλίας τὴς αγοδ . - 
Ὁ ὅλον Ἄμος δμουϑύης αἰαμψήσας. ἐπεὶ τίνος ἕνεκεν ἢ ἐὸν Δαξὶδι αὐτὸν ὠκώλεσε; μὴ. το», βιλομῥν 
φοίηϑῆς. καίτοι δλλαχού ὁ Θεὸς ὧχ δυτὼ ποιξ, δρλαὶ “βουλένομδμου τινὸς αὐϑέ γωναι- 

κὸς τῇ Αὐρκαιε ὅπερ οὐκόδει, ἸὨχιπλιρηικώτερον ἡ «(Ὁ ὠπειλὴς τῳ λόγῳ κέχρηται". 
καίτοιγε ὃ πσράγμα ᾧ ὀκξ ἀγνοίας ζὦ. συν ὦ Εἰδὼς ἔλαξετίω Σαββὸν ὀκφιο, ϑην : 
ὅμως ἐπέπληξεν. ονζρῶϑα ὃ ἡμερώτερον. πολὺ γδ} ὃ μέγεθος “δΨ οἰκοιοκαμϑῥων ὦ. ὁ 
καὶ ὃ μέσον ἑκατέρων ΤΥ αὐδρων. δίδπερ συν" ἐχιπληξεως ἔδει. Εἰπων δ, οἰ φοζηϑῆς, ἐΚ χερνλᾷν 
δείκψυσιν αὗτον δεδοικότα, μιὴ δλσκροϑύσῃ Φ Θῷ; ὡς μοιχαλίδα, ἔχων. ὡς Εἰ μὴ τϑ»» 
ὦ, ἐσγ᾽ ἀὺ ἐγούησεν ἐκζαλῷ. αἰ9 πότων τοίνωω δείκγυσιν, ὅτί ΓΝ τῷ Θεοδὸ ἀγίελος 
᾿ ἢ « ᾽ . ᾽ ᾿ 4 2,- ταῦτα ἣ 
ἧχει, κα περ ονωόησε ἢ περ ἔπαϑε τὶ Δ[σνοιϑω "ὁ πόμτα, Εἰς μέσον ὠχφέρων ὁ τρό-- κιαυλα οἷν 

[Ω] πῦγν 

τϑείς. Εἰ πὼν καὶ αὐτῆς Ὁ ὄνομα, Οὐκ ἔτη μέλρα τύτυ, "“δλλ᾽ ἐπϑγαγε᾽ τω! γε ἀἰχᾷ σου, 
οὐκ δ ὅτω καλέσας, Εἰ διέφθαρτο. γώναικαι ἡ ςγζῦϑω τίω μφυς ἰὼ λέγ " ὥασερ 26 

! δδὼυ ᾧ γαμέρφυς Εἴωλεν ἡ γραφὴ λέγη  πτοῦ τῷ γακια (ξσ μγηφῆρας. δέ ὅ81 ερδα- 
; λφῦφ: εἰδὸν χατέχήν. ἤδη) δ αὐτῷ τῇ αἰ ονοία τ πολέλυτο." ζωυτίω τίω ὡὺἰπολελυ-- ,.. ΞΕ 

μδύζω, φησὶ, καίτεχε, ἰώ σοι οὐ δαϑίδωσιν ὁ Θεὸς, ὀυχ (ὦ) χϑνᾷς. αρὐοα δίδωσι ἢ, σα εἰς πάλάν; ἢ 
} γαΐμον, δλλ' εἰς τὸ (( ωοικεῖν᾽ καὶ θα δίδωσι δζ. Φωνὴς τὴς ἐμῆς . ὥασερ δξζω ἢ αὐτίω ᾿ 
Ἷ ὁ Χοιοὺς ὕξερην παρέδωκε ὃ μαιϑητὴ, ὅτω ὑνιῶ ᾧῷ Ἰωσήφ. εἶτα ἡ τίω κἰ απόϑεσιν αἰγι-- 19 
ι ξάμϑμος, τίω ὦ πονηρ ον κ᾿ αὐοίαν οῴνι Οἶπο᾿ σεμνότερον ὃ ὁ ωροπωδέςερον ᾿ΥΜ 

ὠδίνων αἰτία καἰκείνωυ αγᾷλε, δεικνυξ ὅτι, δίθπερ ἐδεδοίκει ἡ ὠκξαλῴνηθαλο, δὲ αὑτὸ ὥ 

δϊζ τῦτο ὁ λαρῷν ὁ καυτοιαγεῖν ἐνδὸν ἀν Εἶτ δίκαιος, ἐκ πὐθεουσίας λύων τίω ἀγωνίθμ.: ἐν 
, »ὺ μόνον κπὐὐοανόμου, Φησίν, αὑπήλλακ]αι μίξεως Ὡνλὰ ᾧ ἐν. φυσι κυ. . ΜΙ πίνω ὦ 

φέζον ὠκλύσῃς μόνον, λα Ὁ ϑυφρορίνου μειδόγως. ε. 49 

Τὸ ὃ ἐν αὐτῇ μρνηθὲν ἐκ πνϑ' ματός ἔβιν ἁγίου. Παραδοξον ὃ Εἴρηνϑμον, ᾿ 
αἰπβοώνον δύ, ϑοϑπινου λογισμόν, ἡ αγώτερι Μ τῆς Φφυσιως γόμων. “ὼς δξώω" πιφεύσι! ὁ κα πενη ἢ 

τϑτων ἀπειρος τοῖν διηγημοίτων αὐέρ :" ὐπὸ τῆς ΝΜ αδρελϑόντων, Φησὶν, ὐποκαλύψεως. 5: πὸ τι ἢ 
ἢ δῦ)» τῶτο το οὖν τῇ οἰ σνοίᾳ ἐἰπόμτα δοσίλυψω, ὧπερ ἔπαϑεν, ὠμαῷ ἔδεισιν, ὧπερ δηνν, ἀπὸ ἷ 
ν ποΐσαι " ἐξουλθύσατο᾽ ἵνα δ ὠκείνων καὶ τῦ» πιςώσηται. μάλλον ἢ, Ούκ στὸ ΜΝ παρῇ 433 κα ξέλμν Ἵ 

ούγτον μόνον, δλλαὶ ὁ οἰστὸ δ μϑηόντων αὑτὸ ἐπα γε). ὔ 
“" χι ᾿Τέξοται δέ, φησιν, ἰὸν, ὸ κουλέσεις ὦ ὄγοκίᾳ αἰντυ Ἰησοιῶ. Μὴ ἡ, ὧκχ 
' πνϑυματὸς ὅθην αἰγίου, νομίσῃς δρλότοιόν σε τῆς ὀζμιονίας 4 ἢ) τῆς κι πίω οὐκωνομίδν. Εἰ 

ὃ" γι ἢ 

Ἷ “ὃ ὁ Εἰς τίω δρνησιν δ ξεἴδν (πουτελάς, δλλ᾽ ὀμέπαφος ἔμενεν ἡ ὐϑένος, ὅμως ὅπερ ὅ6] 
Ϊ παΐξος ἴδιον, αὶ λυμαινόψϑμον Ὁ τῆς π ϑοίας ἀξίωμα, τῶτο σοὶ δίδωμι, Ὁ ὅγομα ἔλτϑππαι Ὁ 
Ϊ τῷ! τικζουδύῳ. σὺ γ αὐ καλέσεις, Εἰ γὸ ὶ μὴ σὸς ὁ Ὀχος, λα ὶἰ παίξϑς ἐχεδεί. 
᾿ ξῃ πύϑε αὐζον. δζα τῶτο᾽ σε αὶ Οἰπὸ τὴς τῷ ὀνόματος ϑέσεως δθέως οἰκειώ φ φρζουϑιϑᾳῳ.εἷ- 
| ζὕα μὴ πάλιν ὧκ τῦτο πατέρα ἥις ἀὐζον αὐἰασοτήθυσι,, ὠκύυσοι ταὶ ἑξης πῶς μ'' ἄχρι. χιίξινά ἢ 

(ία ἴϑνοι, « τέξοπε γλγή, φησν, Κῶν οι Εἶπεισίξεταίσυιρνο, ὠπλκῶς τίξυλαιβ - τῇ" 
τῶν 
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ΕὙΥΆΑΓΓῈ Δ Ομῶ. ἃ, Ὡς χὸν α, 
πίωρον ανντὸ τέθεικεν. δ) αὐτῷ ἐτικεν,δλλα τῇ οἰκυμϑμη πασῃ. δὶ τοὶ τὲ ὑγομκα εἰν 

Μ ὠρανών ἦλϑε κημίξων δά γίελος, ἃ εἰντεῦϑεν δεικγυς ϑαυ μαφὸν ὦτα Ὧν ἴσχον, ῷ ζγΘε- 

ὁ Φἢ ὦ τίω πσξεσνγϑοίλν λύωθεν πέμπονζοι δζρὶ τῇ αὐέλε ᾧ; Ἰωσήφ. σγοὶ γὸ νοὶ 
τὔτο" ἀἑπλώς ζω, δυλαὶ μυοίων ἀἰγαϑοὖν γησειυρός. δ αὶ ἐρμιζινίψει τοῦτο ὁ ἀήελος, 

ς ϑηζαὶς αἰ πυυτείᾳ ἐλπίδα, ζοωΐτῃ πσοϑς πίςιν αἰὐζον ἐπαρόμδνος.. ασοὶς γὸ τα ἐ- 
πιρρεπέφερον Εἰωθτιμδν ἔχειν δ[9 ὶ μάλλον ἐδθῖς πιφευάν "φιλούμϑν. ὐπὸ πλύτων τοί. 
γε κατασκθυαῖσοις τίω πτίςιν, Ὑπὸ παρελθόντων, ὐπὸ “ν᾽ μελλίντον, Οἰπὸ Ὑ ὠεζώς 
τῶν, ἐπὶ τὸς Εἰς αυτὸ ἡ, μῆς, Εἰσείγή ὶ Ὧν πσοοφήτίω βὐχαίρως Οὐτοις ὧπασι ψηφιζό- 
μϑμον. “ρὶν ἢ ἢ αὐτὸν Εἰσαγανγεῖν, τὰ μέλλονζῳι τῇ οἰκυμϑρη δὲ αὐτο συμιξήσιοϑαι ἀἰγαϑω 

τὸ ἀσοϑόναφωνᾷ. ἴα ὃ ζωῦτά" ὅδιν; αἰ μδὸ τιν ἀπαλλαγὴ καὶ ααίρεσις. 
Αὐτὸς "ὃ σώστι, Φησὶ τὸν λοιὸν ἀντι στο Μ᾽ αἱ μδοτιων αὐτῶν. 

Κα εν ζῦϑθα τὸ ὐϑαδοξζον οὐγδείκρυται. γὸ πολέκδν αἰαϑη τὴ, σστῖὶ βωρβαρων, 

Δλλ᾽ ὃ πολλῷ τύτων μεῖζον ζω, αἰ μδοτημαίτων ἀπαλλαγδὺ βὐαγίελίξεται" ὁ μιιδιυί ποτ 
ἐϊμικσδοοδεν ἐλνετο δυυνατον. καὶ τίνος ἐνεκέν, φησι, (Ὧν λαὸν ἀντ Εἶπε, ἡ οὐχί χαὶ τοὶ Ε ϑγη 

τς πὐρόσέϑηκεν; ἵνα μὴ τήοήσῃ τὸν ἀχροατίωυ τέως. τῷ γὸ (μωεταῖς αἰκροωμδέῳ καὶ τεὶ ἔϑνη ἡ- 
γίξαρ», λαὸς γ αὐτο ἐχ (Ὁ Ἰσϑαῖοι μόνον, δλλα ὦ πλώτες (Ὁ πσδϑσιόντες καὶ δεχόμϑμοι 
αἰοὶ ϑΡ ἀὐτύ γναῖσιν. σκόπει ἢ πῶς ἀυτώ ἡ Ὁ αἰξίωμα ἡμῖν παρζωύοιξε, λαὸν αὐ καλών 
«τὸν δῆμον Ὧν Ιουδα ϊκόν, πστο δ συ᾽εδν ἶλλο δεκνιώζος ὅθν, ἢ στι Θεού παῖς ὁ Δικίομϑμος, 

") αὐἰϑὶ τὸ δ᾽ λύω βασιλέως ὁ λόλϑο ἔφην αὐτῷ, σγοῖὶ "ὃ αἰ μδοτήματω ἀφιέναι ἑτέραις β 

20 διουαίμκεως, αἰλλ᾽ ἡ τὴς ὕσίας μόγης κείνης. 
Ἐπεὶ δ Τυσαύτης ἀπελαύσωμϑυ δωρεᾶς, πϑρτω ποιώμϑυ ὡςι μὴ τίω ἐυεριτσίδν ἵκων ΠΘΙΚΟΚ 

ϑυζρίσαι [τω ] Ὁσαὐτίω. εἰ γὺ ᾧ τοῦ τῆς Ἰιμῶς ζώτης ἄξια χγλάσιως ζᾳ" γνόμε. 

να ἐμ, πολλῷ μᾶλλον μζ' τίω ἄφατον ζιυτίω ἐνεργεσίθν. καὶ τα ἐχ ἀπλώς λέγω 
γιοῦ, αλλ γ᾽, πολλοὺς ὁρωῖ μ᾽ ὃ βατῆισμα ῥαϑυμότερον “ΝΜ αἰ μωνήγων ὀζετελοιώζ, 

25 ὅδ ἔγονζᾷς ἴδιον γνώφισμα πολιτείας, δζρῥ τοὶ τῦτο Οὐκ ὧν αἰγϑρῷ, ον οὐ ὠκκλησίᾳ 
διωατὸν Εἰδέναι ζυχέως, Ἧς (ζ ὁπιςὺς, Ἧς ὃ ὁ" μὴ πιφὸς" πλίω ἐ τις Κ Ὁ Ὅν καιοϑν ἐ- 
“πιςαίη δ μυφηρίων, καὶ ἴδοι τοὺς »μὃρ ὠκθδιλονϑυος, τὰς") ἐνδὸν νϑῥονζμ. ἐχοίῶ ἢ) (ἕκ αὐ 

πὸ τῷ όπου, δ “απὸ τῷ ῥόπου γνωρίζεοϑει. ζο ὦ "ὃ ἫὟὮΘ ἔξωθεν ἀξιώματα εἰκότως αἷ.. 
πὸ δ)΄έ ἔξωϑον αἰξικεινϑῥων τεκμυγοίων ὅδ] κατάδηλοι (ὃ ἡμέτεραι δἰπὸ τὴς ψυχῆς ἢ 

20 γρώραμα χ,6.. (Ὁ 2» πιςὸν οὔκ Ὡἰστὸ τῆς δωρεᾶς Ὁ" Φαίνοοϑιι μόνον, αἰλλαὶ ᾧ ἰστὸ τὴς 
ζωῆς τῆς χανῆς. (ὃ πιφὸν φωςῆρφι διΆ Νῇ τῷ κόσμου αὶ ὦλας. ὅτὸμ ὃ μηδὲ σείυῷ φαί. 
νήθ, μηδὲ τίω οἰκείδιν σηπεδὸνα ξχιστφίίῃς, πῦϑεν στ εἰσο(ῖθα λθιποὸν ; οτὶ ἾΨ) γα μοαύτων ἐπέ-- 
ὧς Μἱερωΐν; δλλαὶ τῷ τὸ σοικολάσεως ἐφόδιον ο΄. “μῆς γὸ μέγεϑες τοῖς ςέκ ἀξίως ᾧ 
τιμῆς ζὴν πσοϑαιρόμδμοις, τσϑϑοϑήκχη ἥιμωρίας ἐξ], (ὃ Ν᾿ πιφὸν, Οὐκ ἀφ᾽ ὧν ἐλαῦεπα- 

45 ἐ τῷ Θεού μόνον, διλλαὶ ὦ ἀφ᾽ ὧν αὑτὸς Εἰσίώεγκε, λσίμιπειν δίκαιον, ᾧ πϑρταχόθην 

ἐΐ γνώφαμον ] οἰπὸ Ὁ βαδίσματς [κ] δ πὸ ὑβλέμμα:ς [] ὐπὸ ογήματος, [ὑ Ὁ 
Ὁ φωνῆς ζζώτω ὃ εἶπον, ὧχ ἵνα ὡρὸς ̓ σχίδειξιν, ΩῚ ἥα ωρὸς ὠφέλφδυ ἕξ ὁρώντων ἑαυτοιᾷ 

βυθμμίσωμδν νυνὶ 5) ὅϑεν δὺ ζοντήσω σε ἐπιγνωύναι,πανταχῇ σε ἐπὸ ἢ ἐναντίων ϑἡείσκω φαμό. 
μενον. αὖ τε Ν᾽ πὸ ὃ τόπν βυληϑῶ σε κατα (αϑεῖν, ἐν ἱσπτανδρομίαις ὶ γεαἴξ ις καὶ κρδοκνομί- 

40 ας ὁρῶ διημερθύογτα, οὖν πονηροῖς συλλόγοις τοῖς ὧν ἀχϑρῷ, ἢ ὀ ,ϑϑπων ( μωνσίαις δες. 

φθαρυϑῥων᾽ ὁῤ τε πὸ τῷ σίμοιτος τῆς κως, ὀνακαγχάζοντα βλέπω διδιυεκῶς  δζᾳ-- 
λελυμϑέον, καϑαί εν {΄ λύοι)ον ἐχουῷ ὧ σόμα] σεσηπ᾿ηὰν ἐτωιοάδα, Ὗ ὡσφλελυμϑμῶν “ 

αὔτ ὑπὸ ΔΨ ἱματίων, Μ᾽ ὈχῚ σκονὴς Τὐὐντὴν ἀϊμεινον Ὁ. φρκείνϑμον ὁροδ᾽ αὐ τε “ἐπὶ ΝΜ ἐν 
πορδίων, τὐδασίτοις αὐθεφέρεις ᾧ κόλαχας ᾿ δῦ τὰ δα Μ᾽ ὑμῶν, δὲν ὑγιὲς συν ὁῥατ- 

Οβυγίοῖ, τοη1,2, Ω καλον 

ΤῊΗΘ ΕΙΌΓΟΙν 
Εχϑίθγ Οοιθαθ 

Οχίουη. 



4 ΧΡΥΣΟΣΉΤ, ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 

χαὶον δδὲ συνέχον ἡ ζωήν χϑύω φϑεϊρμϑιον' δῦ τε ὐπὸ παπίέζης, μείζων ἐντεύθον 
ἡ χατῆχϑθλα Φανέται. πύϑεν δζζυ͵ εἰστά μοι͵ δυνήσομαι! σε Ἐχιγνάναι Τ᾿ πισὸν, ἢ εἰρηνϑρων αἷ-- 
παΐων ταγϑυτία ψηφιζονϑῥωνμὰ τἱ λέγω ᾧ πιφύγιξονε' γϑνεἰ δ ϑοφπὸς εἶ σαφῶς δυωα- 

»"Μ « «“ ἃ Ι! «Δλω γ »νκΔ0 "ν᾿ ἢ ἦν 
ΜᾺ μαϑειν οἵαν ἃ ) λακήίξῃς (χ ὠασερ (νος, σκιρτ᾽ας ὃ ὡαχηρ ζιὐοϑο,χοεμῆϊξης Ὁ ἘΠ) 

»υωαιξὶν ὡασερΐσαος" ᾧ γαφριμδογης ὥ ὡασερ' ἀρίος, πιαίνης ἢ σοίρκα ὡασερ ἡμίονος, 5 χοῶκθ, 

μρησιχαικῇς Ὁ ὥασερ καί μηδλος "ὁ οὐρπαζης (ὦ ὡς λύκος, ὀργίζῃ Ὁ ὡς ὀφις, πλήν αὶ ὡς 
σχϑρπτίος, ὑστολος Ἀ [ἡς]ώασερ ὁἠωπηξ, ἰδν 5 “πονηρίας δια)ηρῆς ὥασερ α᾽ασὶς καὶ ἐγιφνπολεμιὺς 

"ΗΚ ἢ; ἀδήφαίν ὥασερ ὁ πονηρθς δαίμων ἐκᾷνος᾽ πῶς δευυήσομα! σε μ(Τ᾽ Ἔ ανθρώπων αἰιθ- ». ἃ 

μῶν ὐχ ὁραν εἰν σοὶ ὃ τοιαύτης φύστως «ὅν χορακίλροις:κατεχουμϑρα »δὺ πισοῦ ὀζρφοραν 
᾿ζα  κυδονθω μηδὲ ὀυδερὸς αὶ ϑηθα ϑύρᾷ δχαιφοροὶν “ἱ γαἱρ σε εἴπτω; δηθίον; λα ϑηρία 1ο 

ἐνὶ τϑθτων 7 ἐλοιῆω μῶν κατὸ ᾿ "σύ" Ἀ ὁμϑ συμᾷορήστες πὸρτα,ποῤρωτέρω ὃ ὀκυίγων ἀ- νὰ 

λογίας οδούεις, ᾿διλαὶ διαί μονα σε φροσείπων ὀγγαὶ δαίμων ὅτε γαςρὸς δύλόδύει τυραννίδι, τε 
ημζχ ἐρά «τὸ ὃν αὶ ϑηθίων αὶ δαιμόνων ἐλοιΠώικατα πλρίογα ἔχης, πῶς σε ἀγθρωπον κοι-- 

λέσυρδυ, εἰπέ μοι; Εἰ ὃ ἀν, 8» πὸν σε ἐκ ἔςιν Εἰπεῖν, πῶς σε πσολσερφόμϑν πισὸν : καὶ Ὁ δὴ 
χαλεπώτερον, τί ἅτω διακείνϑμοι καχῶς, δὲ ἐὐνοοΐϑμ τῆς ψυχῆς ἡμδν τέων αἰ μορφίων, ι5 

συ εδ κατα μανϑαγονϑυ αὐτῆς ὦ δυσειδὲς. δλ ὧν κουρείῳ Κ καϑήνϑμος ὶ τίω" κὸ 

πὐτοχείρων, [ἐ] χω κατοτήρον λαίξων αἰρέσχοστεις μ᾽ ακριζείας τέων δ τοιῶν (ιωώϑεσιν, 

αὶ ὧν αλεςωΐζᾷε ἐρωτάς, αὶ (ὁ ϑστοκείρφινται αὐτὸν, Εἰ χαλῶς ᾷ σοῖς τῷ ̓μτωστὼ 

(ὐμωέϑηκεὼ γέρων ὧν πολλαΐχες Οζι αἰεγουύῃ νεωτερλχα)ς Φάντασίαις Ἐχι μα νόνϑμος "γῆς 

ἢ ψυχὸς ἡδύ στα αἰμόρᾷου μόνον, “λα ὼ ϑηρλομόρφου, χαὶ σκυλλης τιγὸς " “μμαϊεας χα 20 

τὰ (Ὁ) ἐξω μυῦϑον γυλρννϑῥης Οὐεῖδ' μικρὸν αἰοϑανο θα. χαητοιγ χα! εὐ ζυῦϑα, καίτοτῦ]ρόν 

ὅδ1 πγϑυματικὸν, χαὶ πολλῷ βέλτιον ἐκείνου καὶ χθησι ϑτερ)ν. συ δὲ Ὁ» δείκψυσι τίω 

᾿ὐμορφίαν μένον, δλλαὶ χαὶ μετα τίθησιν αὐτέων τατος καίλλος αἰυυ 'χόμον, ἀνϑεέλωμϑυ.τῶτο 

δε θην, ἡ ὟΜΦιαἰγαθῶν αὐδρῶν μγήμη χαὶ τῆς μακαθίας ζωνς αὐτῇ ἱφοοία, καὶ ὟΜ' γραφῶν 
αἰναΐγγωσις, (ὦ ὌΡΑ τῷ Θεού δυϑύντες νόμοι. καν βυληϑὴς ἁγταξ μόνον ἰδεῖν Εἰς ζιὶ ὦ :9 

αἰ γίων ὠκείνων Εἰκόνας, ᾧ Ὁ δυσειδὶς οὐ 4 τὴς οἱ δνοίας τὴς σὴς ὼ ἰδὼν συ εϊὶγὸς δεήσῃ 

λοιπὸν ἑτέρου Εἰς ὃ ἀποηαγάδαι τὴς αἰο,φότητος (ζω της. "ὦ "ἡ Εἰς τῇ γοήσιμον νιν 
ὦ κατοπῆρον, ὼ ῥα δίδιν πτοιεῖ τίευ μετάθεσιν. μηδεὶς τοίνιωυ τὖν τῇ ΟΜ αἰλθγων »ϑμέτω 
μορφη. Εἰγὸ ὁ δυύλος Εἰς τίω οἰκίαν τῷ παΐξϑς Οὔ Εἰσέργχεται, ὁτὸμ αὑτὸς ἢ ϑησίον 

ἐλϑη, πτῶς δυνήσῃ ΟΜ ̓ σσδοϑύρων ὄχιξίωαι ὠκείνων »; ὦ τί λέγω ϑηδίον » ϑηρίου ( πὸρ--χ9 
τὸς χαλεπώτερος ὁ τοιούτος ὅ81ν. ὠκῴνα ἐξ γλγδ, χαήτοι ΚΟ φύσιν [δγτοι] ἀγα, δώ, ϑ69.- 
πόνης Στολαύσοντα τέχνης πολλάκις" ἥμ(ορφι γε)" σύ 8) ὁ τίω ὀκείνων ϑηφλωδίδυ τἰὼ "ΕΝ 
τὶ φύσιν Εἰς τίω ΓΝ φύσιν ἡμερϑτητα μεταδόλων, ποίαν ἕξεις “Συτολογίθιν τέων. σεαυλν, γον 

πραότητα τέων καὶ φύσιν Εἰς τίω “δα φύσιν ϑηρλωδίαν ὥξαγαγων ἡ ὃ Κ᾿ ἀγφιὸν φύ- 
σφι" δεικγεξ ἥμερον, στὶυτ' ὃ (Ὁ) ἥμερον Φύσει αρῖδα φύσιν ἀνγρλον ἱξαᾷ » αὶ λέανζῳ μδὲ χ.5. κιπειῶν 
φϑιχοσεύων καὶ χειρ9η ϑη πιοϊωῖν᾽ “Σ᾽ 5) ϑυμὸν δ᾽ σὺν λέοντος αγολώτερον καιτασκθυαίξων; χαὶ τοί 
δύο ὀκξα κωλύματα, αὶ Ὁ λογισμοῦ ἐξερῆαϑαι τὸ ϑηοίον,ὼ τὸ πόύτων ἐἢ ϑυμωδέςερον᾽ 

λλλ᾿ ὅμως τὴ τὐβεισία τῆς τρβᾳ τῷ Θεού δυϑείσης σοι σοφίας, ᾧ τῆς Φύσιως χρα]ᾷς. ὁ 
πίνω Ἐχὶ δ“ ϑηοίων ᾧ τίω" φύσιν νικδίν, «εὡς Ἐχὶ σαυτῷ μα τῆς φύσεως αὶ τὸ τὴς ασόϑ.-- 
αιρέσεως πσο:δίδως κα λθι χαὶ Εἰ μϑὲ ἶλλον ὀκέλδυον δ, ϑοφ πον ποῖσαι Ὡράον, Ο δὲ ὅτω 40 
φϑὲ ἀδιώατα ἔδοξα, δῦ Ὠγέχίηειν᾽ πλιωὶ δλλ᾽ οὐϊῶ σοι αρϑοῦ, ἐοϑα τὸ μὴ κύρμον Ὧ) 

τῆς ἐτέρου γνώμης, μηδὲ Ἐλχὶ σοὶ κείοαϑαι τὸ πϑβν. νιωὶ ὃ τὸ σοἰντίξ λόγω ποίδσαι ϑηρίον ἥ-- 
μέρϑν, καὶ 8 πόύτως κύριος ΕἾ. γα δ ἔχεις αἰπολογίλν, τὴς φύσεως μὴ κρα ; 
᾿ τὐνά ἢ] πυϑόφασι θυ πυοόσωπον ποϑϑοϑλέοϑαι δυιυήσῃ, λέοντα μϑὲ “ποιοῦν ὀῤιϑοφπον,σάυ.- “(ποΐω. 
ον ἢ 

τι 

“,. ἔζοϑι» 



τ υσαντανι πτας. 

ἘΥΑΓΓΕΛ.: Ομίλ: δ᾽ 27 
τὸ ἢ αἰδωρὼν εἷ λὐ ϑοῴπου γοόνϑμον λέονζῳ : κακείνῳ μϑὲ τὰ αὐ φύσιν λϑϑιζομδνο, 

σείυτῳ Ὁ ὑδὲ ζὰ κῦ φύσω τηρῶν ̓  δλῶ (ὧν κ»ϑ.) ἀγοίσς ϑηρας εἰς τίω" ἡμάτέραν φιλο- 

᾿ἩΝΡ νεικδῦ " ογαγεν θύϑμειαν, σαυτὸν ὃ ὐπὸ τῷ ϑρΆιου τῆς βασιλείας χαταςρεφων, χαὶ Εἰς 

τί μϑμίὰν ἐϊξωνγῶν τίω ὠκχοίνων; γόμισεν Ὁ», Θἰἐβούλαω, ὁ ὦ θυμὸν ϑηθάον ἐὴ) ᾿ χα 

4 ὅσην αἰϑὶ «ἦν λέονζος ἕτερρι, τοσαύτίωυ σὺ αἰθὶ σοἰυτὸν Ὠχίδειξαι δὶ ασουϑέω " αὶ πιοΐισόν 
ϑμφ9ν ὁ ωρᾷον {η Ὁ τιῶτον λογισμόν. καὶ Ν᾽ ἕξ  χαλεποιὶ ὀδυγζῳ ἔχή ᾧ ὄνυχας "καὶ μὴ, 
ἡμερώσῃς αὐτὸν, πόρτα Φοτολῆ. συν 5 ὅτω λέων καὶ ἔχις ζῷ αὐλάγιχνα [9ασα- 

γηδίμαπ.͵ ϑίξαι διωύαται, ὡς ϑυμός͵, τοῖᾳ σιδηρφῖφ ὄνυξι διδινεκῶς 1» ποιῶν. αὶ γα ρ δὴ ' Ὁ σώχ(ς 
λυμφήνοται μόνον͵, δλλοὺ καὶ αὐτέου τὴς ψυχὰς αἰ φθείρει τίου ὑγίειαν, χατεοϑίων, 

χιποδν, 166 ὑῆων, Αἱ σ,ξαίνων τίω δυυύαμιν αντὴς ὥπασαν, καὶ ἀΐγφητον πσοῦς ποτα" τιϑεί. 

Εἰ γὺ σκώληχας ζις ον τοῖς ἐγκατοιφ τζέφων, συτῖδ ὀμαανῷν διυνήσε")." ϑώτως ΝΜ ἐγδὸν 
Μ' αὐτῷ͵ " ἀντ δωπλνωκϑῥων ᾿ πῶς ὄφιν ἡμᾷς Τηλικούτον ἔχοντος κϑυτατρώλϑύτα πόρτα, ζς ἐνδὸν, 
«τὴν Μ Ν ἣ , ΜΝ 

" τὸν ϑυμὸν λέγω, διωνησέ ἴθα! Ἧι “μρμναῖον τεκᾧν ν πτῶς δίυ ζυύτης ἀπαλλαγησόμιθα, τὴς λύ-- 
μμης: αὐ πίωμδν ποτὸν νεκραΐσοι διωυαίψδνον πες ἔνδον σκώληναις ἢ τοὺς ὄφεις. ἡ ποῖον ἀν 

:5 Εἴη ὃ ποτὸν, φησι, ὃ τί Σ ' ἰοεὼ ζιτίω ἔχον , ὃ ἤίμμον αἷμα τῷ οατού, Εἰ μὦ χέρας 
γ. ἧπ σίας ληφϑείι ( πάσαν γὸ νόσον σξέσαι δευ»ἠσεῖ) τῦτο ) αὶ «(Ο " τύτυ δὴν ϑείων γραφών ἡ 

κ᾽ ἀκριβείας ἀκρόασις ἢ ἐλεημοσεωη τῇ αἰκροασει ατϑϑσγινονϑμη. ΟΣ. "ὃ τϑτων χϑρ- 
“τῇ ψυχῇ τῶν διωωήσε") νεκρω,ϑέοσαι ζῳ λυμοινόμδνα! τίω “υ ; ἡ .8}} παϑη “ὦ ζπ ζησὸ θα μό- 

νον. ὡς γεῶ γε ΟΥ̓ εν ΜΓ τεθνεώτων ἀΐμενον Ὧι] φκεί θα." ἐπεί εῖρ σῴι. ἔς! ζώντων ὠκείνωι 

χδν μὰ 30 αὶ ἡμᾶς ζῆν, δλλ᾽ δύαγκη ἡμᾶς Σπολέοϑα;." δὴ γᾺ} μὴ φϑαίφο μϑμ αὐτοὶ ἰποκ)είνοιντες 
ὐζῦϑα, ὁκῶ πό τως ἡμᾶς [ αὑτὰ ] Σἰποκ)ενφ᾽ μάλλον ὃ καὶ ασ ὠκείνου τῷ ϑαναῖτυ Ῥ 
ἐοαύτίιυ ἡμᾶς αὶ ὠταῦϑα, ἀπαιτήσει δικίω. ᾧ γὰ ἔχᾳφον τῶν παϑαΐν τῶν ζοιώτων, καὶ 
ὠμὸν αὶ τυραννικὸν ᾧὶ αἰκόρεφον νὼ καθ᾽ ὀχοιφην ἡμῶς ἐσϑίον Ἢ ἡμέρφιν σσοίίποτε ἵξαται ὀδῦντες 

᾿ΔᾺΡ λέοντος (ὦ) ὀδόντες αὐτῶν, μιῶδλον ὃ αὶ πολλῷ χαλεπώτερϑι. ὁ Ψ λέων ὁμοῦ τῇ 

γεν ψπιο, 25 ἐχορέοϑη, ὁ αἰ πέφη τῷ ̓  χοραιπεσόντος αὐτῷ σώματος" ζαῦτα ὃ τὸ πα 9», ὅτε ἐμιπίμιπλα. 
δ᾽πὶ ται, ὅτε ἀφίζαται, ἕως ἐὺ ἐγίὺς τῷ ὀζρμθῦλν φήση Ὧν αἰλόγτα ὀρ, ϑοφ πον. τοσουύτη ΣΡ 

αὐτῶν ἡ δεωώαμεις, ὡς τέων δουλείδν, ὦ ὁ Παῦλος αἷδὶ Ὧν Χραςὺν ἐπεδεύωυτο, αὶ γεέννης ὁ 

βασιλείας δὲ αὐτὸν χατα φοονών,τίω αὖν τίω αὶ αρῖδοὶ τῶν αἱλόντων ἀγτεχτῷν. τε “ὃ σωω 
μιαίτων ἔρωτι, αὐ τέ γρημαύτων, ἐὺ τε δόξης αἰδεπίσν Ἴις, αὶ γεέννης χατα γελα λοιπὸν, χαὶ 

40 βασιλείας χαταφρϑνᾷ, ἵνα ὃ θέλημα τϑτων ἐργασν"). μὴ τοίνω ἀπιτωνϑν Παύλῳ λέ- 

ἌΤΙ, ὅτι τὸν ΧΧραφὸν ὕτως ἐφίλησιν. ὅτὸν Ν᾽ θὐρεϑωσί ᾧγες τοῖς παϑεσιν ἕτω δουλϑυῤγ. 

, τις, πῶς ἀπιφον ὠκῷᾷνο δῦξει ἘΠ) Δοιπὸν; ἡ ὙῈΡ δχοὺ τῶ ὁ αὔθ (δῇ Κοιτὸν πόνος αἰαϑενέ- 
4ερ9ς, ἔρτῃ πάσω ἡμὴν κἡὶ δεώα μις Εἰς τϑοι χατλνωλούται τὸν ἐρωζᾳ, ἡ αὐῥπαζοιϑρ, ἀ 

πλεονεκζούμϑμ, ᾧ δόξῃ διαλεύονϑῳ κενη᾽ ἧς δι ροιτ᾽ αὐ θὐτελέφερον 'καν γὸ μνελαίχις γέο: 
45 η αὐἰϑέολεηῆος, σὐοὴν Μ᾽ ἰτίμων ἔσνν βἤτίιων λα δὲ αὐτὸ ὅ' δ τῷ ὶ ἀτπιμότερος, 

στὸ .»» ΦΟβυλόμϑροί σε δοξαζεν ὁ λαιμιτσδϑν οἰστοδεικνιώαι, δὲ αὐτὸ τῦτο σε γελῶσι, 

χξίη.͵ ὅπ τὴς ΠΡ αὐτῶν Ὀλιϑυμῴς δόξης, πῶς οὐν Εἰς ὃ εἰὐγαντίον" αἰξετραπήσετοί σοὶ ταὶ τῆς 

Οιαύτης ασυδὰς; ᾧ Ν᾽ ὴῬ κατηχϑρόμϑύων ὃ ράγλα ὅδην. ὡασερ δ᾽ ( ϑλιϑυμούντα 
μοιγθύειν κ᾿ πορνθύειν ἐὺ ἐπαμῇ τις ᾧ κολακεύῃ,αυτω τύτῳ μᾶλλον κωτήλορος ΤΥ, ἢ ἐστοι 

40 νὲτης τῷ (αὶ τοιαύτω ἔχηθυ μοιῶτος" ὅτω καὶ τὸν δόξης ἔλτϑυμοιῶτα στὸμ ἐπτωνω μϑν ὥπϑμ.- 

τες, κουτήχρρφι μάλλον ἐσμέν ,ἢ ἐπουνέται “ἦΜ βουλουϑρων δουξαίδριϑαι. 4 τοίμω ἐφέλ- 
κεις ὃ ρα. γμα, ἀφ᾽ 8 Ὁ οὐγλρτίονσοι συμζαίνειν Εἴωϑων; Εἰ [ Ὑ» ] δοξαζεοϑαι βου. 

λ4, Κκαταῷ "4 δόξης, ὼ πότων ἔσῃ λαμιτρέτερος. ᾳι παδχεις ὅπερ ἔπαϑεν ο Ναζουγ9. 

χλά δονόσορ "ὁ γὸ ὀκᾷνος Εἰκόνα ἔφησεν, Ὁ πὸ τὸ ξύλν ὦ "τὰς ὀμαιαϑήτν μορφῆς χσοϑεϑηήκδω 

Οἰεγίοιὲ, τοι, 2. ό: νομίζων 

, 

κῶν. 



κἀν ὦ. 28 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
νομίζων ἑαυΐ πορίζεν θὐφημίας, ὁ ζαὖν πὸ τῷ μὴ ζωντος λαιμασοότερος ἤϑολε φαΐ. 
γέαϑαι. Εἶδες τὸς μλμίας τίου αἰ πιρ(ολέω, δυκϑὲν γᾺ ἑαυτὸν ὄιμάν, μᾶλλον ξυξρισεν. 
ὅτὸν ) φαΐ) τῷ ἀνύχῳ ϑερῤῥῶν μάλλον," ἑαυτωΐ χα! τῇ ἐν αὐτῳ  ζωσν ψυχῇ, καὶ 

ἱ δὶ ὃ» ὃ ξύλον Ἐλχὶ τοσωωυτίω ἀΐγη πσοϑεδρίλν, ππῶς ον αὐ Εἴη γάλωτος ἄξιος, Οὔκ 
στὸ ζῴπων, ΔΛ ὐπὸ σονίδων καλλωπίζεοϑαι ασϑύδων ; ὥαυε Ρ αὐ εἴης ΟΡ ὦ βαὶ ϑρϑν 4 

Ὁ ὦν τῇ οἰκίᾳ αὶ δζρα τίωὐ κλίμακα καλίω ὅσον αἰξιοῖ μάλλον, ἡ δζρὲ Ὁ λὐ ϑοϑπος ΤΠ, γα.- 
(ριώεοϑαι. σϑτον ν ἐφ᾽ ἡμδν πολλοὶ μμεμοιοῦται γιῶ. ὥασερ » ὠκάνος στὸ τῆς Εἰκό. 

γος ὅτως Σἰπὸ δ ἱματίων ὅτερϑι, ὶ δΖ οἰκίας ἄλλοι, ὦ δᾷ ἡμιόνων καὶ ὀχε μάτων, αὶ ὐπὸ 
κιόνων ΔΙ᾽ εν ταὺς οἰκίαις αἰξιούσι ϑαυμαίζεοϑεῳ. ὯΝ δ ὃ οὐ ϑοοποι δὴ αἰπώλεσαν, 
κὐξιέρχονται συλλέχοντες ἑαυτοῖς ἑτέρωθεν τίωὐ πολλῷ γέλωτος γόμεσαν δόξον. δλ᾽ ἐχ τὸ 
(Ὁ διυναγοι αὶ μεγάλοι τῷ Θεού ϑερφέποντες εἰὐντόῦϑεν, δλλ᾽ ἀφ᾽ ὧν ἔδει μάλιςα, ὡν τύ- 
τῶν ἔλαμιπον. ὦ ὙΣΣ [ ̓] αἰχμαάλωτοι,ὺ ϑῦλοι, ᾧ νέοι, καὶ ξένοι, χαὶ πόμτων ΔΜ οἴδω.-- 

ϑεν ὄντες ἔρημοι, τῷ πόρτα «ὐδεξεθλημδμου ζυῦτα σεμψότερϑι πολλῷ τῦτε ἐφαΐησαν. ᾧ 
᾿ “ὠ ἸΝαξιγχοδονόσορ, Ούοε Εἰκὼν σαύτη, ἀ στυτφαίποι, εἱ ςρωτηγϑὶ,  ςρατόπεδω ἀ.. 

σπείρρι, ὃ “χευσίᾳ πλῆϑος, ἐκ ἀλλη φόμτασία πτϑϑς τίω ᾿(χηϑυμίδν ἤρκεσε δ' δεῖξαι 15 κάξαίπρί 

μέγθρμ᾽ τύτοις Ὁ τούτων πλύτων γεγυμνωρϑβοις ἄρχεσεν ἡ Φιλοσοφία μόνον, τοῦ τὸ δγϑε- 
δυμαᾧ τίω πορφυείδα ἔχοντος ἡ πιιαύτω «ὐΘκξεσληνϑμου αν; συν τϑτων κεκήηνϑμοις 

λόμ ταϑϑ τέρας ὐπέφηνο, ὥρσϑτον, ὅσον ὁ ἡλιὸς 661. εδογαρε λαμιασδότερϑο. καὶ ον, Χο βορζίγ 

μέσῳ πῆς οἰκανϑῥης αἰ παίσης λϑντο νέοι τε ὀγ τὲς ἡὶ αἰχμάλωτοι Ἰὼ δυύλοι,κὶ φδνέντων β94.- 

ως ὁβασιλϑὺς πῦρ Ὁποῦ ὀφϑϑη δ! ἡφί4, καὶ φρατη οὶ, καὶ ζοπείρχαι, καὶ ὑπλοι, ἐ «΄. 1:0 

“πὸν τῷ ο᾽αθόλε τὸ ϑέαίζον αἰθεφσνκει, χαὶ φωνὴ συράγίων “πϑμταηθ)ῳ χαὶ σοι λπίήων Ὁ χπαΐπιϑιν 

ποίσος μιϑσικὴς ασοὺς (Ὁ ἐρανὸν φερφιϑέη ὐϑιύγει κ᾿ ὠκείνων ἀχϑαῖς" αὶ καίμινος αὐε--, 

---- --...--ὄὄἕ -  - - :---. 

Ξοπα-- -- στον ---- - - 

(.... Εἰ ΟΣ 

.Ξ..- Ὁ .0ὃ:05..:.. 3Ξ. τ ... .. 

, ὩΣ τὸ - μ ἥ 

τας 

χαίργο χσϑϑφύνος ὠπειρον, ὁ αὐ δ μη Φλθξ ἡπῆετο τῶν νεφελων, ὶ πόμζο, φέξι αὶ "ὠκ.- τ. φοίκνε 
͵ ᾿᾽ 1} ν ᾿»» ἤ 2 αἱ , ἐ» ! ῃ . 3 ὦ { Λ “ρὐφιφησῃν" 

σλήξεως ἐμ ἀνα μεεςτι. Φλλ᾽ ὠκείνος Οὐδὲν τούτων ἀξέπληξεν᾽ δλλ᾽ ὡασε ρ παίδων πε- ει πωδίων 
᾿ .} [μι] ΐ ζώντων κατατελοίσαντες, τίοὐ ὀῤδρείδι καὶ τίω" " φχτείκειαν ἐπεδείκψιωνηο, χαὶ ἢ σαλπίτίων 29 ΠΥΨΗΜΉ. 

Δα» 7.η, (κείνων λαμ» τέραν ἀφιέντες φωνζω ἔλεγον ᾿ Γνωφῦν ἔξω σοι, βασιλεῖ. σὲ Ὁ} 
μόχθοι ῥήματος ὑξρίσοαι ἐξούλοντο () τύρριννον, αλλ τίω ϑύσέθειαν ᾿βχιδείξαοϑαι μό-. ; 
γ0ν, δίθπερ σϑ εν μιφκροιᾷ " ἀὐπετείναν»» λῤχϑές, ὄν ον βραχεῖ πόρτα Ὠχιδείκψυγται. χιαπίιιν ἢ 

ἐφ! 75, φησι, Θεὸς οὐ ὀυρφινῷ διμνατὸς ἐζβέαϑαι ἡμάς. Ὅ( μοι 5 σλῆϑος δεικψύεις, Ὧ{{ ; 
μοι τω χρμίνον; " τί μοι τὰ ξίφη τὸ ἠκονηνϑμα.» Ὧἰ «ὃν φοζερεους δορυφόροις ; πόμτων 30 Ὑα  τε ξίν ' 
τότων ὀϑώτεροο ἡ δι) ὁ δεαυότης καὶ διυνατώτεσος. ΕἶἾτοι, οἰγιοήσαντες {τί συμεξαίνει (ὃ ι 
Θεὸν βουληϑέωναι ὑσυγχγωρῆσαι αὐ(δο καυϑίοϑαι, ἵνα μὴ τούτο δινονϑμου δόξωσι «ιυδὰ 

λέγῳ, «ρός!ϑέασι ἊΝ τϑτο, λέγϑντεφ᾽ ὁ ἐδ μὴ τούτο ὄληται ἢ γνωφὸν ἔςω σϑ!, ὁτί τοῖς 

θεοῖς συ οὐ λάτοθύομδυ. Εἰ »ὺ Εἶπον, “τ δὶ ἀμξδτήματα ὀυ ῥυ 6) , κἀν μὴ βυσηται ἡπτι- 

φήϑησοιν αὐ. ὅρα τούτο εὐ ζῦϑω υϑὺ τούτο σιγῶσι ᾿ λέχϑυοι :) αὐτὸ ἐχὲ τῆς Κρομίνου, ὀβω ὦ 33 

κούτω τοὶ αοὐδτήματα φροξλιόρϑμον" Τὴ ἢ Ὁ βασιλέως ὁδὸν τοιού, ᾿ὰα ὅτ κάν κφίξοϑοιῃ 
μέλλωσι, τέων θὐσέξειαν αὶ πσοοδώσουσιν. καὶ γδγὶ ἐπ᾽ αἰμοιδαις αὶ δύ ζιδυσεσιν ἔνευραἣον ἀἰ- 
περ ἔποοἤοι, ΔΛ δὲ α᾽ γάπης μένηφ᾽ χαίτοιτε εν αἰχ μια λωσία, ἥναν ἡ οὖν δουλεία, ἢ 
δινὸς ὐπολελαυκότες χρηφού, ὁ γὺ ὁ πατοίδος, ὁ ἐλδθυϑεοίας, “τῶν ὄγτων πόβτων ἐἶξέ.- 

πέσον. μὴ γᾺΡ μοὶ ζακ εἰν τας βασιλιχαὶς αὐλαῖς εὔπης Ἴιμαῖς. ὅσιοι γὸ ὄντες χαὶ δίχαιοι, 45 
μωφιάκις ὁν Εἵλοντο πολ σομτεῖν οἴοοι, ἃ “ν᾽ ἐν τωναῷ χαλῶν Σιπολαύεν. Ἐξελεξαίμην 

9. ), Φησι, τὐρδαῤῥιτῆφαϑαι ον τω οἴκῳ τῷ Θεοῦ μὰ μάλλον, οἰκεῖν μα εἰν σκηνώμασιν 
εὐμδοτωλών" κα, κρείων ἡμέφᾳ μία εἰν ταὶς αὐλαῖς συ Ὑρ χιλιάδες. μυρμακις [ὅδ ] 

αὐ Εἴλοννο ἀἰπεῤρίφϑαι οἴκοι, ἢ βασιλδιεν εν Βαξυλαζι. καὶ ὅτο δῆλον ἐξ ὧν ὶ ἐν τῇ καμέῳ 
δυλούσι, 

πῃ. ..«(ὍὉ0., τος τἀν αος τοῦ, τὰσσασα.... “τς λγ.. πς ας - Ὁ 
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ἘΥΑΓΓΙΓῈ ΛΔ, Ομιλι δὶ 9 ὧν α: 
ΝΝ -. .- “ ᾿ κενοῦ "» 4 

δυιλούσι, βουρου μϑμοι τέων αὐντῦϑι αἰϑτεκοίω. Εἰ ὃ καὶ ἀὐὶ πολλῆς ἀπέλαυον Φιμῆς, ζω, 
ἫἮΨ ὄνων ὁρωΐντες συμφοροὶς σφόδρα ἐδώώκψοντο. ὅπερ μάλιςα ὅθ1ν αἰ γίων ἴδιον, μεὴ δὸ-- 
ξϑυ, μὴ διμδυῦ, μηδὲν ἄλλο προϑτιμιᾶν τὴς Ὁ πλησίον σωτηρίας. ἔξ χϑιωῦ, πῶς οὖν και μί- 
γῳ ὄντες, χω ὅ δήμε πϑρτὸς δ ἱκετηοίλμ ὁποιῶντο' ἡμᾷς ἢ 9δ᾿ ον αὐέσει ὀἐγτες, ἢ αἰδ φών 

χα 4 μημονεύομϑῳ. αὶ ξυΐκο ὃ (αὶ εγύπνιω ἐζήτοιωυ, ὁ "Ὁ ἐαι δ ἐσκόποιωυ, δ λαὶ " τὸ ἣν πολ- 
τὶ λών. ὅτι »ὺ θαγατν και τεφοϑνοιω, δζρ πολλύν κΦ ζωτα ἐδειξαν. πϑυταχού ΠῚ ἑαυ 

παοϑξαίλλονται, (ὃ Θεὸν δυσωπῆσαι βουλόμϑμοι. Εἶτα ὅ) 7) ουϑὶ ἑαυ(δο “διρχεῖν ἡχϑιοῦ. 
“"», ἔχὶ (ὧν πατέφοις καιταφευλόυσιν ᾿ὠζὶ ἢ ΟΥ̓ϑδν πλέον ἐφάσαν Εἰσφέρειν, δλ ἡπνεύ- 

᾿ς μα( μωτετειμμένον. τούτες δὲ καὶ ἡμεῖς ζηλώσωμϑρ. αὶ γα» νεῖ ἐφῆκεν Εἰχὼν χρυ- 
10 σῇ, ἡ τῷ μιαιμιονά, τύρρωνίς. λα μυὴὶ τὐδϑσέγωϑρ τοῖς τυμεπτόμοις, μι δεῖς αὐοις, 

μηδὲ γαὶς κινύραις, μαδὲ τῇ λοιγτῇ τοῦ πλούτου φόυτασία, “λα κἀν Εἰξχάμι- 

γον ἐβεπεσεῖν δὲῃ πενίας, ἑλω ἴθα ὧξε μὴ «ὐϑοσκιουῆσαῳ ὀχείγῳ᾽ χαὶ ἔςαι δρόσος τ μέσῳ 
χιπηΐω «ἰόσυείζασα. μή πίνω Φοίῆωμϑμ, " πενίας ἀκούοντες καίμινον. ὸ γὸ χαὶ τότε, ὦ ἅ 

ἐμπεσόντες Εἷς τίω κϑύμεϑον ἀπεδείηϑησαν λαμασρότερϑι" ὦ ἢ ααδοσκιυυήσαντες ὀύηρέο 

15 ϑησαν θα τότε ( ὁμὃ παάντω ἐδμειονι ἢ τὰ (ζ εἐὐζώϑα ἔςαι,τὰ ἢ ὠχᾷ, τὰ ἢ καὶ ἐνῷ.» 

ϑα ὁ ὦ τῇ ὑμϑηϑόσῃ ἡμέρα. οἱ (ζ γὰρ αἰ χῦβ 9 μ᾽ φροσκιυυῆσαι “᾽ μαμωνάν πενίλυ ἐλόμε- 
γο!, ὃ ον ζῶσα αὶ τότε ἔσον") λαμυσόϑτερϑι" (Ὁ 3 πλυτϑντες ἐν ζυῦϑα αἰδίκως, ἡτεῖ 
ἐσχαύτην δώσωσι δίκίωω στὸ ζρωυ τῆς καὶ ὁ Λαζαρος «τῆς χαμένα δξηφ ἢ παίδων ἐκείνων ὄχ ἦτο 

ὍΤΟΥ λαμαυοός ὁ ῆ ῳ τῇ τάξει }} ππδοσκιυησαντων τίω Εἰἰκόνα σλούσιος, ο» “τέννη χα]ε- 

Ἂ ἐαπούγπε 89 διχάξερ. ὶὴ γαῤ τά ἐἰρημδῥα, τύπος ὀκχείνων. ὡασερ δὼ ον ωῦδα (Ὁ ΚΑ ἐμπεσόντες συυϊὲν 

ἔπαϑον, (ὦ ἢ ἔξω κα ϑήφϑροι μα πολλῆς ἡρπῶγησαν ὃ σφοδρότητος' ὅτωκαὶ τότε ἐςαι, (ὦ 

' ἅγιοι φζῳ τῷ ποταμοῦ τῷ πυρὸς βαδίζοντες δυνδν πείσονται ἀηδὲς, ἰλλαὶ ᾧ φαιδροὶ 
φαροιουται, ὧ ἣ τῶν Εἰκόγα κοδϑσκιευήσαντες, ΘΜ ον.) Ω "πῦρ ἀδθις ϑηρλου χαλοπώτε- 

Χὶ ἀπ 690 πϑρτὸς ἔχιπηδὼν ᾧ καϑέλκον ἔγδὸν. ὡςε ΕἾ ἦς "ἀχαπιςεῖ τῇ γεέννη, ζαύτίω ἰδὼν τίω 

32 κὐἰμινον, διστὸ ἢ πειρόντων πειςευνέτω τοῖς μέγλουσι, μὴ φοζείοϑω πενίας χα μίνον, δλλαὶ «- 

δὰ τίας κα μινον. αὔτο υδὺ ΡΝ φλὸξ Ἂ ὀδυυλη, ὠκῴφνο Ἧ δρόσος δὴ αἰέσις" κακείνη ̓ ὴ τῇ κα - 

μμίνῳ αἰρέφηκεν ὁ Δἰϑθολος, ζαυτη ὃ ἀπέλοι, δινάοσοντες “τω φλόγα. ζα ύτα αἰκονέτωσοιν 
οἱ πλαστούντες, οἱ 7; καίμινον “ὃ πενίας ὀμαϊὠγοντες. κείνοις ὦ δ) στείλη βἈόῤουσιγῦ δρόσου 

χιὐπὶ τὐραλροιδιης ἀδοῖς" ἑαυκῶν ὃ ἐνχειρώτος ἐργάσονται τῇ ῳλογὶ, (ὦ " πὸ τῶν ἰδίων ὀϑὴ. 
39. ἀν χειρῶν. τότε ἃ δὼ ἀπέελος συγκωτέξη τοῖς πεωσὶν ὠὐκθίνοις᾽ γωωυὶ Κὶ ἡμεῖς τοῖς ἐν κα 

μένῳ πενίας ὀυσι συγκαταξώώμδν, αὶ ὀζρὲ τῆς ἐλευ μοσιωύνδ ἐργασω θα, δρόσον, καὶ ὠκήνα;- 
ξωρδι[τίω] φλόγα, γα ᾧ δ᾽ φεφανων αὖ ὴἦὖωβμώ (λα κοινωνοί" ἵνα καὶ τίω ᾧ λόγα τὴς 

χιύψευχγει 7ϑόνης ἡ τῷ Χοιτοῦ “λ] ασκεδοέσμ Φωνὴ ἡ λέλουσαι᾿ ΠΠεινώγτα ἐμὲ Εἶδετε  ἐκϑῥόψατε. Ματῇ. μιλϑ, 
ἄον αὕτη “5 φωνὴ τε αὐτὶ δρίον τ θα φησυται ἡμῖν, δγρὰ μέσες συρίξῳσα τῆς Φλοούς. κἀς" 
μμρφιω. 93 πέλθωϑμ τοίνωυ «(Τ᾽ ἐλεημοσεωης Εἰς τζω τῆς τῆωχείας χαμινογ᾽. ἰδονϑμ ὦν" Φιλοσδ. 
ἐπάν πενᾳ, ἢ φοιύζας βαδιξονζα οὐ αὐτῇ, ὁ (ὧν " ὀβιϑραχαᾷς πατοιωΐζακ᾽ ἴδωνδν ὃ ϑαῦμα Ὁ χαμον ἢ 

τίν προ δὺξον, ὀρ, ϑοφ πον -ῳ καιίνῳ ψάλλοντα, αὐ ϑιοϑ πον .ῳ, πυροὶ ϑ φοιοῶτα, πενίᾳ 

μῶν᾽ ὃὰ “οδσδεδ ἡνϑυῦον ἐσωτη, πολλίω φέροντα τίω βὐφημίλν τῷ" Χολσῳ. ὼ δ) τοῖς “πωρσὶν 

ἡβανρα. ὠκείνοις ἴσοι γίνονται (ὦ) πεγίαν μέ! θὐχαρατίας Φέροντες. Ν᾿ πυρϑς Φο(ερώτερον ἡ τὔ]ω- 

Σπρεν μο μῶν, ἀπανῷι εἶδον" ὅδ δ τῦνς τς ἀτενν τανε; 
ἐς "Ὰ τὸ ) ζω; χρείας ὠμωολϑγησοιν ᾧ δεαυότῃ, ἡ ΐζᾳ δεσμὰ θυλκὼς ἀοὶς δολυέν. ὀυτῶ δ νιῶ, αἢ 
᾿ ὌΥβα ἢ ἐμπεσω Εἰς πενίαν ἐνλσριφησῃε,ὺ τὰ δισμα: λυξ)ὶ ; φλϑξ σξένυζ) κὰν μὴ σξεοϑοῇ, ζ 
πῆκάνης πολλῷ λυ μαφοτερον,ὀύτι Φλοννς πηγή ού. οδὲ χαὶ τότε (ὑμωξογ' αὶ ἐν τη χαιμίνῳ μέσῃ 
εἰ πίνω ϑροσου καϑοιδοις απολαυον. τὸ ζ γὉ πῦρ οὐκ ἐσξεσε, τὸ  καυϑίωναι «ὦν, ἐμιοληϑέγζεις 

ἜΣ ΣΨΝΝΝΝϑΝ. δυο". 



ζζαε 

,Ἄ 44,189, 

20 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΟΘ:’: 

διεκώλυσε, τῶτο καὶ (ὐχὶ ΝΜ φιλοσοφοιύώτων δὴν ἰδεῖν. ὁ 2} ὧν πενία; Μ᾽ σὐλλουτοιούτων 
αἰδεέςερον ἀφίκεν!). μὴ τοί ἔξω τῆς χαρμίγου καϑεζω ἔβα, ὀνηλεος πυρὸς (ἦν στυνᾳς ἡ 

ἔχοντες, ἵγα μιὴ παϑωρὸν περ ὄπαϑον τότε ἐκῴνοι. ἀν "Ὁ χαταξας δὶς αὐζᾶν ςήσῃ 
κα Π παίδων, οὐκέτι σε συοϊὲνἐριγαίσνται δεινὸν τὸ πῦρ' ἐαὺ δὲ ἄγω και ϑήρϑμος αἴθ είδης αν- 
εἦν' ἐν τῇ φλογὶ τὴς πενίας, κατωκαύστισε ἡ φλόξ, χα ταίξηϑι τοίνωυ Εἰς τὸ πῦρ, ἴα μὴ 5 
χατακαῆς αἰ ποὺ τῇ πυρόφ᾽ μὴ χαϑίσης ἔξω τῷ πυρϑς, ἵνα μη σε ὐῤπασμη Φλοξ. ἂρ μϑρ 
οὸ ἴλῃ σε μα δῇἢῥ" πενήτων, ἰὐἰποφήσιται συ᾿ ἀν δὲ δλλοτοιούνϑμον αὐν ν᾽, ἐχιδραμεῖται “σοι, χχιον 
ζχίως, καὶ ωρπασεταίσε. μὴ ζρίνιου ἀἰποφὴς αὐ ἐμοληϑέντων. λλ᾽ στὸμ ὁ ὀζρίοολος »κἱκβνή. 
καλθῦη (ὧν μὴ ασοϑσκιωυήσοιγζος τῷ χουσῷ βαλῷ Εἰς τίω κούμινον τῆς πενίας, μωὶ τῶν 

ἐμξαλλόντων, ἀλλα ΜΨΜ ἐμοὀνονϑῥων γίνου ἵνα “μη σωζορϑμων καὶ μὲ Ὁ} χαιονϑέων. χο 
ὲ ὃ μεγίφη δρόσος, ὧ μὴ κατέχειϑιῳ Ἐλχιϑυμίᾳ πλούτου, Ὁ πώησιν ὁμελᾷν. ὅτοι πότων 
Εἰσὶν ἐυπορωτερρι, (ὦ τίω ὩὨσϑυμίαν τὸ πλούτυ καπουπατήσοντες᾽ ἐπεὶ ᾧ ὠκφιοιχατα- 

φρρνήσαντες τότε τῷ βασιλέως, ἐλμον»» τῷ βασιλέως λαμασόόθτερφι. ἢ σὺ τοίνεω αὖ ὑ.- 

αἰϑέδῃς δον τῳ κόσμῳ ποραγμαΐτων, τῷ κόσμου πϑωτὸς ἔσῃ ιμμώτερος, κὸ (ἦν αἷγί: 
οἷς ὠκείνοις, Ων Οὐκ ζῶ ἀξιος ὁ κόσμος. ἣ᾽ δῶν ἀξιος “βρη “ΜΨΜ) ἀροινών, καταγέλασον δ] χς 
“ϑρώτων τω γῈ ἢ ον ζωϑα ἐσ λαμπσοότερος, ἡ ΤΜὋιδιηωτωκοπολαύσεις ἀγαθῶν, 
Ὅτ Νὴ φιλαν, δος πία τὸ Κυρίου ἠδ Ιησοΐ Χοιτού͵ ᾧ ἢ δόξα ὁ ὃ χκραίτος Εἷς ὧν 

αἰ νας “Ὁ αἰωνων. Αμζωυ. 

Ομιλ.ε. ἂν ΤΟΥ͂ΤΟ ΔΕ ΟΛΟΝ ΓΕΓΟΝΈΕΝ, ΝᾺ ΠΛΗ- 29 
ρώϑῃ ὧ ῥυϑὲν εἰ«ὸ τῷ Κυρίου αἱ τὸ “«οοφήτυ λέχϑντος᾽ 

1 9. Ἰδοὺ, κα χδέϑενος οὖν γαφρὶ ἔξει, καὶ τέξεται ε)δν, καὶ "καιλέσουσε,͵ 6. μίπιν ἢ 
ὃ διομα αὐτο μι μόνα ἥλ. 

ΦῈ Ολλωδ αἰχϑύω λεγόντων , ὅτι όκοντες Δ ἃ τῆς αἰχροαΐσεως Ὥστο-- 25 

Φ λαύοντις, συφελλο(ίθα " ἐξελθόντες ὃ ἔτερφι πώλιν ἀν 9᾽ ἑτέρων γι- 
νόθα, ὃ πῦρ τῆς ασοϑϑυμίας σξεννιώτες. τἰ δέζυ δὺ Ἄβοιηο͵ ὅππως 

ΥΩ. τ» μὴ γίνη}: σχϑητήσωμϑῳ ὅϑῳν γεμε). πόλον δΐζυ γίνε.) ἡμῖν ἡ τος 
423 χἡἃ »» ̓ ὸ στεύτη μετοιζολή : Ὑαο τῆς δζορετοίξας Ὁ μὴ πυξοσηχϑύσης, ἡ τὰς 

δ Μ᾽ ποινρων δῤ,ϑεϑπων" ((μυσσίας. αὶ γδ Ρ ἐγοίῶ ἀπὸ τὴς (χω. γο κδμλίαι, 
ξεως ὀμαγωρφιας εἰς (μὴ πϑλσήκϑντα τῇ (ωυαξει ̓  ἐμιξαλλειν ἑαυςᾶν' ποράγμα- Ἅ. ἐσιμβάν} 

το ᾿ Δλλ᾽ θύϑέως οἴκαδε" ἐλϑυγζ τὸ βιξλίον μεταχειράξεοϑαι, ὁ πίω γυαϊκαι ὲ ῳᾳᾷ “ται- Ν κϑυῆθ 
δία πατρὸς τίω κονωνίδν τῆς ΜΕ ἰρημδύων καλῷ συλλογῆς, καὶ τότε ΟὖῇὝΜ] βιωτικϑὺ ἀἰ]εῶζ, , 
“ραν ΝῚ πὸ βαλανείν ὑκ' ἂν ἕλοιο εἰς αἰχϑοονν ἐμξαλλειν, ὦζε μὴ Ὁ ὀκᾷϑεν αἴεσιν γιαδαλέηρ 
λυμδιύασξ, τοῖς ον ἀγϑρῷ ποραὶ "πολλῷ μάλλον εἰπὸ ( μυάξεως ἔτ ποιῷ ἐπγγρζωῶ. 55 Ν 
γι ἢ τοιοναντίον ποι μϑυδζμ δὴ το κὶ πθύτα ὩΣ πολλυμϑυ ϑπω Ν᾿) τ ὠφελείας Ὁ λέϑεντων 
παγείσος καλού πολλὴ ῥύμη ἢ ἔξωϑῳν «ροασικροντων πόρτα “οὐ δασύγεισαι οἴγς.}}}" δὼω .κνρμπ 
μηδ γένη), πὸ (ἀωάξεως αγαχωρών, μιηδὲν ποιδ Δ ἢ εἰρημδῥων συλλογῆς ὀμα ἰχαιότερϑν. 
᾿ ὟΣ ἐσαίτης αὐγνωμοσιεούης ἐν εἰῃ, “πέντε ἡ ἐξ ἡμέρρις τοῖς βιωτιχϑὶς στον μονζς, τοῖς πνϑυ- 

ματος μιηδεμιίδῳ ἡμέραν, μάλλον ὃ᾽ μηδὲ μικιρὼ “ἃ ἡμέροις μιὐεϑο, διδόναι, ὑχ ὁρᾷτε τοὶ μα νιωπῖων παιδια ἡμέδτερρι τι τὰ μα ϑηματα,ώπερ ἂν δέξων"), ζωῶτα δὲ ὅλης μελεταίσι τῆς ἡ- ναι μεῖς 
μάρφις; τοῦ δὲ καὶ ἡμεῖς ἐργασα θα. ἐπεὶ πλέον συν ἡμῶν ἔςαι τὴς εν ζιῦϑα, ἀφίξεως, δε μότερῃ 
Εἰς πίρον τετφημδμον ὀῤτλούσι καθ᾽ ἐκαίς- ἡμόραν, ἡ μηδὲ τοσαύτίω γϑρεχοιϑῥοις αυυυ. 
δὰυ τῇ ΤΕ ρηρϑῥων φυλακῇ, ὁσυν θὲ γευσον ἡ ἀὐῤγυρον ἐπδυικφυ θα. δευεἰεια 

νὰ 



ὮΣ ΒΕΎΑΓΓΒ ΔΛ. Ομ. ἐ δι 

τς ὀλίγα λαξων, ἡ Εἰς Θαλλαύτιον απ] )..), ὁ σφσαγίδα, Ὠγτί ϑησιν ̓ ἡμεῖς  ᾧ 

χὐνεν " “χρυσῖου αὶ λίθων πολυτελῶν τιμιώτερα δεηθρδνοι λόγα, ἡ (ὄν: τῷ πνϑ' ματὸς αἰ πσοδὲ- 
ολᾶνοι ϑησωυρϑις, Οὐκ Εἰς ἰμμφα τῆς ἡυχες ϑ'ποτιϑε θα" δλλ᾽ ἀπλας αὶ ὡς ἔτυ- 
ΧΡ ὀωΐμδν τὴς ἡμετέροις οἰ σνοίας ὠκρᾷν. ἧς δξχω ἡμᾶς ἐλεήσει λοιπὸν, ὁπ υλδύονζω ἔ» 

ς αι, καὶ Εἰς τοστωὐτίω ἐμξα λλονζζᾳ πενίαν ἵν᾽ δζωω μὴ πῶτο γένη), γραψωμϑν ῥαύΐζις γό.. 

μὲν αἰκίνητον, καὶ τς γωναι ξὶ αὶ τοῖς πτειισὶ τοῖς ἡμετέροις, μίαν:τῆς ἐδδὺμαδος ἡμέραν ζω: 
χπϑήν δ τσίω δλώωυ ὁματιϑέναι τῇ αἰχροασει ὶ “ν᾽ αἰκουοϑέντων τῇ συλλογῇ. ὕτω γῈ} ἡ δύ μαϑέφε- 
ἐιρέπυ, 69: ἀσοθς ζὰ μέλλοντα ῥλιϑησταϑερ απὸ μτήσομϑρ, καὶ ἡμῶν ἐλοῤήων ὁ πόνος ἔςαι, ᾧ ὑμῶν ὃ 

ἡρώμδμαν χέρδυς σλόον, στὸμ τοὶ τοοϑόζων Εἰἶρηνϑνα φέροντες ἐπὶ μνήμης, ὅτω αὶ κ᾽ τα ἀκού. 

το ητι. υὶ 5)" μικρὸν τι ᾧ τῦτο [μωτελᾷ πρὸς τίω ΜΔ λεγϑμϑῥων (τμώεσιν, τὸ τί αἰκολου. 
φ,αν Εἰδέναι κ᾿ ἀἰκριξείας “ἿΜ δῇ ἡ μϑϑυφαμουδύων ὑμῶν νοημῶν., δὴ “Ὁ Οέκ ἔνι πόρτα 

χιρπαλαν ςἰν μιὰ '"καταξζαλλλῷ ἡμέρα, ζὰ Ἐν πολλαὶς ὑμῖν ἡμέραις κουτωτιϑένϑμα, τῇ ̓' ψήμοις (ων. 

ίᾳ, ὥασερ σειξοὶν τίνα ποιήσοιντες ὅτῳ δ τὐθετίλεοϑε τῇ ψυχή, ὦξε ὁλόκληρον φαίνεαι, ὦ 
φὴ ᾽ ! , δ ν} ᾽ Ι « τ΄ιν 4 Ν Ι ᾿ ᾿ 

σὼμα »ραφωνὀψαμνήσειντες τοίνιευ ἢ ἔναγχος εἰρηνῦρων ἐαυςᾶν', ὅτω ὁ σημέρϑν ἔχ ᾷ 

14 προοκείνϑνα ἤωμᾶν. Ἴύα δὲ ὅθι τὰ πσφοκείμϑμα σήμερον ; ὅτ ὃ ὅλον γέγϑνεν, ἵνα πλη. 
χιόξν ρωϑῃ τὸ ῥ»ϑὰὺ ὑπὸ ὦ Κυοίου δύ ὅ πσοοφήτυ λέχϑντος αἰξίως Ὁ θαύματος,ὡς αὐτῶ" διωα- 

τὸν ζω, λμείξοησεν, Εἰ πων δ ἢ ὅλον γέγονεν. ΚΝ, γὸ ΕἾδι ὃ πέλαγος  Ἔ ἀἰἴδυοσον ὃ φιλαν. 
. θρωπίας Ὁ Θεῦ ἡ τὸ μιηδέποτο ἐλπειοϑὲν εἰς ἔρον ἐλϑονρὸ Φύσεως λυϑωνζᾷς νόμος ὁ κα]αλι- 

Ἀαγαὶς γνοιδμας, ἢ (ὃ πϑύτων ὀῤώτερον «πτοῖς () πότων κατώτερον κατιόντα, ᾧ (αὶ με. 

Βὸ σότοι γα λυόμϑγνα, ἡ (ᾳ κωλύματα ὀναιρόρϑμα, ἢ πολλῷ πλείονα τϑτων ἕτερϑι γυνόνϑμα, 

ἐνὶ ῥήματι τοϑαῦμᾳ. αϑβρέφησιν,Εἰπων᾽ τϑῦη Ὁ ολϑν γέλϑνέν, ἵγα πληρωθῇ τὸ ρηϑὲν «ποῦ Ὁ 
Κυρίου. μή γΔρνοιίσης, Φησὶν, τινων ζμῶτα ἔδοξε παλαι πσοϑετυπού. ὅπερ χαὶ ὃ 

β Παύλος πϑωταχού δεῖξαι ἐασουδασι. "Ὁ τ βαπίέμπει (Ὁ᾽Ιωσήφ το ΗἩσαΐα, λοιπὸν" ἥα 
, καν λιν ρημῖν Ἐχιλο. 35.) αἰφυπνιοῦτις, αὐτε τ 9 στρ τον Εἶρνρδμων, ἽΝ “δ έφητι- 

[ χων. κ«ς κϑίν, οἷς" (ἰμυλυετεάφν, αἱ οἱ πόμτος ὀυα μιν θεὶς, κ᾿ (2 ἀν λῴϑεντα χατάσχη. ὁ 

» “ἢ γκυνακὶ οὐ εἰν τύτων Εἴρηκεν, ὧτε κόρη ϑΐσῃ καὶ ἀπείρως τούτων ἐχούσγ᾽ τῳ ὃ ανδ)ὶ, 
ὧτι δικαίῳ [τ ἐντὶ ὦ μδησόμτι “ολφήζς, ἐντεῦθεν ὁζαλέτε). ἡ) “σο9 Α τότε Μα- 

διαὶ μι τίου γον κα! σὰ λέγει᾽ οὐνζωθα 5 στε () «σδοφήτίω Εἴλκυσιν Εἰς τὸ μέτον, τότο 
χάναχθ κἰυτῷ πιςεύει τὸ τῆς 71). ϑωίας ὁνομα. ὃ "ὃ. ἀν ἕτως' ἀὐτάρφτος ἔμϑμε, ϑάνον ΔΟΡ ἀἰντυ' 

40 αϑύων, εἰ μιὴ ποοῦτον ᾧ οὐρα Ἡσαΐσ ὐ γαρ συθὲν ξένον, δλλαὶ τὸ ((μώνϑες τὸ ον πολλῷ 
δόῳ μδεοτηϑν ἐνϑηὼ αἰχουσεοῖ, ΟΝ Ὁ παροφήτυ δ τῶτο ποιών ϑυκο ρα δεκ]ον τὸ εἶα 

ρῆμϑβον ὁ ἀήελος, το άπι εἰς μέσον“ Ἡ σαΐαν.καὶ τὲ ον ἰςα.)᾽ ἀλλ᾿ ἐχὶ ὁ Θεὸν ἀὐναρ-- 
τά τ' θην. ὁυ γαρ αὐτέφησιν τη τὸ εἰρημϑμον, ἀλλα Ὁ ολων Θεού. ζω ὅθ» Οὐκ εἶπεν᾽ 

ἵνα πλυρωϑὴ ῷ ῥηϑνν οἰ πὸ Ηυαΐα, ᾿δι αὶ τ ῥηϑεν ὑπὸ Κυρίν. τὸ ἅ Ν᾽ φῦμα ἣν ΗἩσαΐν 

35 ὃ χρησμὸς αἴωϑεν ἐφέρειν. τὶ δξῶυ ὅτός φησιν ὁ χρησμός; δὸυ ἡὶ χ:} Θένος οὖν γαφρὶ ἕξει, τέ- Ἠσιζιδι 
ξε1) ὑόν, ἡ χα λέσοισι Ὁ διομᾳ ἀὐτυ Εμιμόνθήλ πῶς δξζυ σἕκ ἐκλήϑυ,φησι,ὦ ὅγομαι αὐ 
Ἐμιμαψεήλ,δυλα Ἰησῦς Χαλσῦς; δι οὖν εἶπε, χα λέσεις,ἀλλαὶ κα λέσοισιν, (ὦ ὄχλοι τῷ 

χησμζ ὄρ, κὶ ἢ, ποραίμν ἔκξασις. ον Τοῦ 75 ᾧ (υμθανονῦι ὄνομα τίϑησι ἡ ἔθος τῦη» τῇ χρα- 
χρὴ φῆ, ἴᾷ συμιξζαννοντα πορδαγίώτπε αὐτὶ ὀνομῶν “ϑένωι. συν δῶν ἀλλο "δηλοῖ Ὁ, καλέ- 

40 σοεσιν Ἐμιμιανεήλ, ἢ ὅτι ὄψον.) Θεὸν μ("' ὀὐ,ϑοϑπων. ἀεὶ μδὺ οὃ γέγρνο κ᾽ δύ, ϑοόπων" 
οὐνέποτε ὃ ὕτω σαφες. Εὖ") αϑαιομμιωτοῖοεν Ἰουδαῖοι, ἐρησθ θα, αὑτοις" πότε »ται δέοι 
ὀκχλήδη, ζαχέως σκύλξυσον, ὀξέως πσοϑνόμιθυσον ; αἰλλ᾽ Οὐκ ὧν ἔχοιεν Εἰπεῖν, “πῶς δὲὼ ὁ 

Ἀν καὶ, πρροφήτηφθλεγε᾽ Καΐλεσον Ὁ ὀγομίᾳ «τι τουχέως σκύλθυσον τι βωνηθέντος αὐτο ἰσθ9- σον. 
ἔμδιαγμ, " ἢ » ἢ] ἢ ,“» 4ν»ν “ ἣ « 9) 

]) σκύλων ἐγμε» ὕ αἰ ονομὴ, ὄρ τύτο τὸ ἐπ αὐτῦ. συοίγμα συμρεξηκὸς, ὡς οομα 

εἰντῦ 
- Ὁ 

( 



] ἀφ 4. 3. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘῚ 
' εἰντυῖ ηἰϑησι. καὶ ἡ πόλις δὲ, Φησι, κληδησι.) πόλις διχσιοσιμύηρ, μξόπολις πιφη Σίων. ἐ 

ὔ ῳδωμού θυράσχομϑν ὅτι " διχαιοσιώη ἐκλήθη ἡ πϑλις αὐ ἐμεπέν ἰερσολυμα καλθρθμη. 5 ΤῊ 

ἐλ ὯΝ τῷ» ὁξέξζη ασολς τὸ βέλτιον αὑτῆς μεταρληλαίσης όζῳ τῶ)» αὐ τίω ὅτω χαλῇ- " 

᾿ «αι 'ἔφησιν. ὁτὸν γᾺ} ὧι συμ(ῃ δῆγμα, 9 τὴς ρον τ σαι φέτερον γνωείζει ω »ἴρη 

ἤ κατορθοιουζα, ἀύδ᾽, ἢ καὶ Σπολαυονζοι αὐτν, ογομ(φ: αὐτῳ Φησιν τ) τὸ μορκγματος τίωυ ἀ-Φ 
λήθφαν. Εἰ ἐντεῦθεν ὕλχηφορμιιοϑέντες ἕτερον ζητοῖον τὸ - Τῆς πϑνλονίας λεϑυνὴ “ῷ»- 

(αλλοινηο ἡμῖν ἑτέρυς ἑρμιώσθυζῳς λέγοντες, ὅτι Οὐκ" εἶπον “ϑρϑένον, δλλα νεᾶνιν ̓ τ- πᾶν Ὁ 
τον μϑρ ὠκῴο ἐρούμϑ, ὁτι “δὝ'ϑ' ἀἴλλων μᾶλλον αἰπόρτων τὸ ἀξιόπισον Ἃ ἐθδὰμήκοντα ἔγριον 

ἀν ϑιχαίως. οἱ μϑῥ γοῦβ «Τ᾽ τίω τῷ Χοιφοῦ πϑρουσίὸν ἡρμιάυβυσοιν » ἰουδοαῦοι μιαίνθυτες, 
᾿ὶ διχαίως ἀν οἰ πσοτήθυοιν;», ὧτε αἰπερϑείᾳ μάλλον εἰρηκότερ, Ὁ Ω παφοφήϊεϊας συσκι- ἴον ἡ, 
αἴοντες ϑχίτηδες " (ὦ ὃ ἑοδομιήκονζα τ ὀκοιτὸν ἢ ἡ στὰ ειόνων ἐδ τῆς Χοιρού. αἶε- 
σίας χὴ τῦτο ἐλϑύγτες, ὁ τοσῦτοι ὅγτες, παύσης τοιαύτης εἰσὶν αοσυίας ἀπηλλαγρδίοι, χαὶ 
οὐδὲ (ὃ χοῦνον κα ὀζρὲ τὸ πλῆϑος ὦ δ τὼ συμφωνίαν μᾶλλον ὦν εἰον πίφευφαϑαι δίκαι. 
εἰ ἢ ἡ τίω ὠκείνων οὐ λγϑιεν ζοτυοίαν, ἡὶ ὅτω ζᾷ νικητήρια τὴν ἡμῶν. καὶ γὸ τὸ τῆς μά" ιν 
γιότητος ὄγο μοι ἔχὶ τῆς αὐ λυίας εἰωϑον ἡ γραφὴ ἀϑέναι, οὐκ ἐπὶ γωιυαικδν [3] μμῤγονανλι- 1 

λοὶ ἡ Ἐχὲ ἀγδραΐν. νεανίσκοι γάρ, φησι, ᾧ αϑϑλένοι, φρεσξυτερρι «ὦ νεωτέρων. Ὁ “ὅδ χρης 2. «δὶ 
αὶ Ἐχιδαλδυομδῥης δχρμλεχονϑῥη πάλιν φησίν᾽ ἐαν φωνήσῃ ἡ νεάνιρ, τοτέσην ἡ πἰπλένος. ᾿ 
τὰ “23 τύτο ἢ εἰρηνϑμα, τῦτον (ὃ λόγον (ιωΐφεσιν, Οὐοα γλοὸ ἀπλώς Εἰπεν δου ἢ κ- 
ϑένος οὐ γαςρὶ ἐξει᾿ δλλαὶ ασδότερον Εἶπτων, ἰδοὺ δώσοι Κύομος αὗτος ὑμῶν σηῥδείον, τοτο 
ἐπήγαλμ, ἰδοὺ καὶ χεϑώος ον γαςρὶ ἐξοι. χαὶ τοι Εἰ μὴ πθρϑώνος ζω καὶ μέλλουσα κύειν αλλ. 29 

λοὶ νόμῳ γάμου τϑη» ἐλμειο, ποῖον ἀν Εἶη σημεῖον τὸ γινόνϑμον ; τὸ γδ βὶ σημεῖον ταῦ- 
(αίνειν δεῖ τίω “ν᾽ πολλαΐν ἀκολουθίαν, καὶ ξένον 4ὴ καὶ πϑρηλλαγρμδέον. ἐπεὶ πῶς ὧν 
εἰ σημάῖον} " .- “ Ν 

14 Διεγδεὶς ὃ ὁ Ἰωσήφ Οἰπὸ τῷ υηγθ, ἐποίησεν ὡς σαοϑσέταϊξεν αὐτῶ ὁ ἄβλιος Κυ- 

φἰου. Εἶδες ὑπο ακϑζω, ὸ καταστειϑη δζρίνοιθμ κ εἰδὲς ψυχέω διεγογρνϑρίω καὶ ὧν ὦ-- 15 
πασιὺν αἰδέκαφον, ὅτε γὸ ζωυϊκαι ἰασ’ὠτ]θυεν «δὲς ᾧ καὶ ἄτοπον, και ζαοχεῖν ὠύξφεγετο τίο 

λον ""ογοὶ ὯΝ ζατης αἰπηλλαγη τῆς “ἰσσομίας, ὀκίαλῷ αὑτῦ ἐμεινέν, ἀλλὰ χαὶ »εἶπ 

χατεχή νὴ ὀζρεκον ται τὴ οἰκϑνομία, πάσῃ. 

Καὶ χα έλαξε[γ)3 φησι ἸΜαρκαιμ τίω γωναῖκα, ἀϊρύ. ᾿ 
Ἰ Εἶδες πῶς (ωυεχὼς Ἧτο {(ϑησι Ὁ ἔγομια ὁ ϑὐατελιςής, οὐ βελόνϑμος ἐκκαλυφ ϑίῶαι 30 
ὸ τὸ μυζήρλον ζὐχῦνο τέως, χαὶ τίωὐ πονηροὶ ὃ ὀκείἑω αὐωιρών «ἰαυῤψίον , αἰ δαλσαθων 
ἶ ἢ ἀντίω, ὔ ᾿ 

᾿ 2ξ Ουκ ἐγγωσκεν αὐτίω", ἕως δὶ ἔτεκε τὸν ἐὸν αὐτῆς Ὧν προφτότοχϑν. 

᾿ Τὸ ἕως, ον ζυῦϑα εἴρηκεν, ὀυχ ἵνα εἰ πσοπή δυσὶ ὅτι μ᾽ ζιῦτα αὐτίω ἔγνω, δυλ᾽ ἥα 
, μαϑης, ὁτί τσ 9 ΝΜ ὠδίνων πόϑτως ὀὐέπαφος ζω κἡὶ αϑοϑένος. ἥϊνος δίζυ ἑνεκέν, φησι, τὸ ἐ-- 44 

ὡς τήϑηικεν ὅτι ἔ90ς τῇ γθαφῇ τρηο πολλαχις ποιφν,ὺ τίου ῥῆσιν ζοωυτίω με ζχὶ διωρισμέ- ον} 
Ἱ ΤῊΝ γοόνν. ῥγὸ κὶ σχὶ τῆς κιξωτῷ φησιν, Οὐκ" ἐπέφροψωιν ὁ κόραξ ἕως ὀϊξξηροίνε. Ἀ ϑοί γον Ἱ ψνμ. ο, (. 9)" γ᾽ καίτοιγε σοὶ μΤ' τα ὡπέφρενα. ὺ «ἰδὲ τῷ Θεοῦ ἰαλορομϑδύν Φησὶν, 
᾿ Απὸ ἘΞ αἰώγος ὦ ἑωφ αἰωῖνος σὺ ΕἾ, 'χ Ὁρδς )κίσα, ογζυῦθα. ἡ πάλιν ϑϑατλιξομδίη ὼ ᾿ 
] λέρθυσα ᾿ Ανγατελᾷοὺν τς ἡμέραις ἀστῷ διχαιοσεωη, ἡ σπλῆϑος Εἰρίωης ἕως αὶ αὐτὸμαι- 45 
Ϊ ρέϑ 5 στλζωνη᾽ καὶ πέροις δίδωσι τω χαλῷ τούτῳ φοιχείῳ. οὕτω δὰ ἡ ἐγζωϑα τὸ ἕως Εἴ- 
᾽ πε, ζῷ “πο τῶν ὠδίνων ἀσφαλιζομϑμη, ζι ΚΟ ζῶ πί ἴσοι καταλιμητλμουσο, συλλο- ΒΝ 

οἰζεοϑαι. ὃ ὦ γὸ αὐαγχαῖον ἑωῦ οὐδ᾽ ἐντσε μαϑᾷν, ζο αὑτὸς Εἴρηκεν, ὅτι αἰέπαφος ὦ “ 
ἡ αὐλόορέως αὶ κυ" δ 5 ὡκ τοῖν Εἰρημδύων ἀκόλυϑόν τε ἐφαίνενρκὶ ὡὠμολογημδίον, τούτο 

ἡ κι 



ΕΥΑΓΓῈΕΛ. Ομὸ. ε«. 33 

σΌΙ Ἄϑιπϑὶ αἰφίησι (ἀωιδῷ ᾿ οἷον, ὁτί συ οῖδ' καὶ ζαύτα τίω οὕτω δινουθύζν μητέρᾳ, ἡ χᾷ- 

γαΐν ὠδίνων κὶ ξένων χαταϊξιωθεῖσαι λοχβμμαίτων, Οὐκ ἂν δίκφιος ὧν ὠκήνος «ὡαινέμενε λοι. 

᾿ποὸνγνώνι. Εἰ γὃ ἔγνω «τέευ͵ καὶ ὧν τάξει γωναικὸς ΕἾ χε,πτὼς ὡς αἰπσδεςατόυτον αὐυ-- 
ἡ σύ να. ἔχουσαν τῷ μαϑητὴ το ρατίθεται ὁ κελδύει αὐτῳ Εἰς ἴα ἰύζῳ αὐτίοὐ "λα.- 

[] 

Δι αὐτι ᾿ “ ΠῚ 4 » 

μίξει αἰὴρ τῆς Μαρίας. πολλὰ ὁ ἐγμεν ᾧὶ ο͵δαπετάσματα, ὧξε συσκιααϑίωμη πέ- 
κ«Φὐαδ ὡς Ὁ τοιούτην τόκον. δ9 καὶ ὁ Ἰωαΐγης ὅτως" αὐτὸς ἐκάλει λέγων Ουδὲ γὸ οἱ ἀδελφοὶ ἀντεέ- 
Μ)ν" “πίςεῦον Εἰς αὐτόν. δλλ᾽ ὅμως (ὦ) μὴ πιςεύοντες πσοϑτερον, δ μαςοὶ ἡὶ αὐἰξεφανεῖς γε- 

οὐνασιν ὕζερον. στεγριῶ Εἰς Ἱεροσόλυμα ἀνῆλθον οἱ αὐϑὰ ΓΙαύλον δογμώτων ἑνεχενγωρὸς 
το αἰκωζον θύϑέως Εἰσίλθον. ὕὅτω ϑω ϑαυμαφος, ὡς ᾧ τίου Ὀχισχοσσίω ἐγχοιοιοϑοῦ-: 

να! οῦϑτος. Φασὶ ἢ αὐτὸν ὁ σκληροιγωγία πσϑεσέχειν τοσαύτη, ὡς τὸ τοὶ μέλη γεκρω,θῃ.-- 

γα! πόρτα, τὸ Ὄστὸ τὴς (ἀωεηρυς θῦχες καὶ τὰς διμυεκὸς πσεὶς Ὁ ἐδωφος ὁμιλίας Ὁ μέτω-. 

πον ὅτως αὐτωΐχατεσκ ληκέναι ως μηδὲν ἀΐμεινον γϑναύτων χα μήλο αἰ ϑκείοϑαι τῆς ὀμτίτυ- 

πίας ἕνεκεν αὑτῆς. οὗν ἡ ( Πα ύλον μῷ ζωῦτα πάλιν Εἰς ζῷ Ἱεροσόλυμα ὀϑελϑόντα 
ις ῥυθμίζει λέγων᾽ Θεωρᾷς, ἀδελφέ, πόσαι μυφλάδες Εἰσὶ ταῖν (μωεληλυϑότων; Ὀσαύτη 

ζὦ αὐτὴ (ιώεσις ὧς ζῆλος "μάλλον 5 τοσαύτη ἡ τῷ Χολφοῦ διώαμις. ὦ Ἂν αἰ ασύ- 

οϑντες αὑτὸν ζαίγτα, κ᾽ ὦ ̓ἰπυϑανῷ ὅτως αὑτὸν ὀξοπλαΐγησαν, ὡς ἡ ἰποθανᾶν καρ 
ἐὐ τ πολλῆς τὴς πσολθυμίας᾽ ὡτρ μάλιςα δείκνυσι τὸς ἀψαςεώσεως τίω ἰοουυ, δορὰ 
Ὁ» τοι τϑ ζὰ λαμισοότερϑι ὕξερον ἐτηρεῖτο, ἵνα. ὀαμεφισξήτητος ἀὑτὴ κἡὶ Ἐἰπόδειξις γέ- 

λονηται. Εἰ γὺ ᾧ ἥν ὦ Τῇ ζωὴ γα καξομϑύων ΓΝ ἡμῖν αἰ πελϑθύντων ἐχιλανθαγόκθα, πῶς 

ὡ ζώντα δαχλέυαζοντες τῶτον ὑξερϑν Θεὸν τ οὐόμίσαν, εἰ δν᾽ πολλὼν Εἷς ζω ὁ Χοι- 
σῦς; πῶς δ δα αΡ ἀδιδὺ σφαγέα κῳτεδεξόμτο, Εἰ μοὶ σαφῆ τῆς ὀμαςείσεως ξλθι- 

(ον τίωὐ ἰσύδειξιν, 
Ταύτα ἢ ἂχ ἥα αἰκούσητο μόνον λέρρυϑμ, ΔΛ γα ὦ" μεμῆαθε τίωω τε αὐδρείδν, τίω 

ὃς τῇ ΤῊΣ ρησί ἂν, τίω το διχαιοσὠώζω ὥπασαν ἵνα. μηδεὶς ἑαυ" ̓διπογινωσκη αν “αοϑπτύτου 

ῥᾳϑυμος ἑωὦ, ὕνω Εἰς μηδὼν ἕτερον ἔχη (ᾳς ἐλπίδως μ᾽ Ὁ ὅλεον δ᾽ Θεού, δλλ᾽ Εἰς τοῖρε- 
τἰω οἰκείδν. Εἰ). ὅτοι τῆς" τοιαύτης Οὐεδὲν απώναντο συγεένείας χαὶ οἴει, ᾧ πατειᾶς ὃ 

γομιμέσηϑε 

χιτναίπὲ 

μης ἡμῴς, συγίενξς ᾧ ἀἰδελφοις δικαίος πσοοξαλλόυϑνοι, ἐν μυὶ σφόδρα ὥμϑμ ἐηπεικεῖς 
40 χαὶ οὖν Ὥιρετῇ βεζιωκότες ; αὶ γ,)δγ) ὁ πσδόφηήτης αὐτὸ ἅτο αἰνεπόυϑρμος ἔλεον" Αδελφὸς εἰ 

λυτοῦται, λυτφῶστ!) αὐ, ϑο πος: κα Μωύσῃς ἡ καν Σαμσὴλικαν Ἱερεμίας ἀκέόσον ὙΦ ἃ 

Φησι τπσδὲς αὐτὸν ὁ Θεὸς Μὴ πτδεσεύχου ἰπὺρ ὃ λαϑ τουτῦ, 1 Οὐχ Εἰσαχούσο μαί σῳ ὁ 
“ἰϑαυμαζεις Εἰ σὺ οὖν ἀἰκούω ν χαὶ "ὃ ἄὐυτὸς ὁ Μούσης, φησιν, Εἰ τω ἡ Σαμιϑέλ, 
Οὐκ αὐ αὐνὖὍῪΜμ!᾽ ἐδεϊξαίμιζω τίω ,“ἷξῷ τούτων ἱκετηρίαν. κἀν Ἱεζεκυΐλ ὁ ὁ πὐδακωλώὼν, 

44 ἀκούσεται, τί ἐαὺ φῇ Νώξε γα! Ιωὡξ καὶ Διλνιήλ, ὅοις ἀυτῶν ὶ ϑυγοιτέρας οὐ μιὴ Ὡῥέλωνται. 

κἀν Αὔρραιμ ὁ πατομορχος ἢ κι πὸ “ΝΜ σφόδρα ὀῤίατα νοσοιούτων καὶ μὴ μεταξϑιουϑῥων 
δεόνϑμος, ἀπελθύσεται ὁ Θεὸς ἀυτὸν καταλιμιπήμων, ὥφε μή δέξαοϑαι τίω Αἰ τούτων 

φωνζιώ καὶ Σαμπὴλ πάλιν ὁ ἧτο ποιῶν, ἐρᾷ πσϑϑς αὐτὸν, μιὴ πειθή «ὐδὲὶ τοῦ Σαούλ. κἀν 
χρ ἀδελφῆς τίς τὐρκχαλῇ μὴ πσρλσηκόγτως, ὠχουσεῖ) παΐλιν στρ 'ἹΜωύσης Εἰ ἐμγῆϊ. 

40 ὧν ογέτηυσον ὁπατήρ Εἰς ὃ πτρόσωπον αὐτῆς. μὴ δὴ ποὲς ἑτέρας ὡνϑρ χεγίωυότες. ἔ- 
φυσι Κ᾽ γὃ διώαμιν αἱ δ) χα) ἫῬΜἜἝἰγίων μεγίςζων᾿ δυλ᾽ στὸν ἡ ἡμιᾷς μετθμοώ μϑρ καὶ γι- 
νω θα βίας. ἐπεὶ ἡ Μωύσης (ὁ ἀδήφον ἢ ἑαυ ὁ μνοιώδεως ἑξήκοντο, τῆς ϑεηλοί- 

αΥΝ τα" ζαύτης ὀργῆς ὑξωωρποίσας, τίω ἀδῥφιωώ Οὔκ ἴδίυσεν δξελέαϑαι ᾿ χαίτοιτε Οὐκ ἴσον ὃ 

χιπίλμε αν ἀὡρδδτημα ὦ, ἐκείνη ἅ' γὸ (Μωυσέα ὑξρισιν᾽ ογζωῦϑα ὃ ἀσέξεια ζὦ ὦ ̓ τλιίηϑάν: 
τ  λὰ 

" ὄ -“» ᾽ ᾿ ᾽ « 3 ((ν) σΟῷ πῶς δέυ, φησιν, αἰδελφοὶ ἐντυ) χρηματίζοσν (Ὁ αἰ  ἰώκωῦον; ὥασερ ἡ" Οα’ οο- 

Ιῳωοζ. ἐ, 

Τρᾳξι και κι] 

ἩΘΙΚΌΝ 

εἰυτὴς ὁγτες τῳ Χοὶς ᾧ, ἕως ρετίω ἐπεδείξαντο, νος δυωνησο θα δἰπολοιύσαι συηγώ-᾽ 

Φάνμ μα, ξ, 

ΟΝ 

Εζε. “Ὁ . ,ἢ, Ἵ 

α. Β1σ' Ὁ, ά, 

Αι, ι8, ὃ. 



34 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ: 
λα γῦτο μδϑ ὑμὴ ἀφίημι ὃ ζήτημα ᾿ ὃ κὶ ὅτι τύτυ χαλεπώτερον ὕλτλ ὅσαι πει- 

σασομαι. τί γα χροὶ λέγην τίω ἀδελφίωώ ; ὁ) } Ὀυσούτου δήμου" πυοοφεῖς, ἑαυ- 
τῷ! ̓ Ξοκέσαι Οὐκ ἴοχυσεν,, δολαὶ μ᾽ οἶδ᾽ μυοίους πόνους καὶ (ας ζαλαιπωείας ᾿ 

᾿ ὁ τίωυ ὡ πεοσαρφίκοντα, ἕτισι κλσιδρίλυ, ἐκωλύργ» τὴς γῆς Τχιθζοσαι, Αὐαὺρ ἣς ἐπαγοῦ 
ἣ γἩλίωι τοσαῦται χαὶ αἰσσοοέσεις, γί δῶ τὸ αἴτίον, σύκα ζω λυσιτελούσα ἡ χάρις αὕτη, 

λα ᾧ πολὺ τὸ βλοίξος ἔχουσαι γὼ πολλοις Υ̓ΜΊαδαίων κ᾽ ασοσκελίζοιν ἔμελλεν. Εἰ Ὁ», 

ἤηἴ" τῆς Αἰγύτηου μόνης αἰπηλλαίγησαν,) Θεὸν ἀφέντες, Μωυσέα ἐζήτοιωυ, καὶ ἀστῷ τὸ , 
πὸρ ἐλογίζονζο, Εἰ καὶ Εἰσοιγασρντα εἶδον Εἰς τίω γὠξ τῆς ἐπαηελίας, πού σφι αὐ ὦ “- 5 

Δώτ' δι 6. κειλον ἀσερείας ; δζοί τοι τϑτο σοὶ οζαφος ἀὐτο κατάδηλος γέγϑνε. ὶ Σαμνὴλ ὃ, Φυν 

κασι ας αὐλ οὐκ ἴδγυσεν ἀπαλλάξαι τὴς ὀνωδεν ἐργηφ᾽ (ἦν ὃ Ἰσραηλίζῳς πολλάκις διέσωσε ὁ 1ο 
δι,β. δϊρρεμίας Ἰυδαίοις ὦ Οὐκ ἤρκεσεν ἕτερον δὲ ἦνα" ὁκάλυναν οὖν τῇ πποοφητείᾳ ἡ ὁ Δα. κχἴχρυψιν 

γηὴλ ὧν ὦ βωρίαροις φξείλεν σφαῆομθμοις᾿ «ὅν ὃ Ισδοαίους σύν ὀξείνετο χ κι- 
λωτίξονϑμοις. κὶ ὧν τοῖς ἐνατελίοις ὃ οψόμῶθα σύκ ἐφ᾽ ἑτέρων, δλλ᾽ ἐχὶ τῶν αὐτῶν αμφό- 
τέρα (τα γινόνϑμα, καὶ () αὑτοννιῶ (ὦ οἰρκέσαντα ἑαυτῷ, νιῶ δὲ πσϑόϑεδορδμον. ὁ δ) 

Μετϑι, ζάμνεία τάλαντα ὀφείλων, ᾧ ἀξείλεγο ἑαυτὸν τῷ κυδευύου διυθεὶς, ὁ παλιν Οὐνι ἰχωσεν. κ5 

ἕτερς δὲ ὀύτιςρόφως πσόϑτιρθν ἑαυτὸν ασφοδοις, ὕφερν ζοὶ μέγιςα ἑαυξῷ βονιϑῆσοι ἰδω- 
Αννα, σῃ, τίς δὲ ὅτος Ων 50 τίωυ πατρῳθν κατοφάγων ἐἰσίαν. ὡςε ἐδὼ ἃ ῥαϑυμόυϑρυ, ὀυδὲ δὲ ὁ- 

τέρων διωυνσὸ θώ σώξεοϑαι ᾿ ἐαν δὲνήφωρν, καὶ δι ἑαυ δβ τούτο ἰοιύσοϑι, ἡ δὲ ἑαυτῶν 
μάλλον, ἢ δὲ ἑτέρων. “ὦ ὁ Θεὸς ἡμῖν μᾶλλον δοιῶαι βουλεῖ τίω χοέφαν, ἢ ἑτέροις ὠπυβ' 
ἡρδ" ὕα καὶ πϑρρησίας ὡἰὐπολθύωμϑυ, καὶ βελτίους γνω θα, αοουδαζοντες "δὶ λύσω Ἐ 2ο»’ῦ 

ὀργά. ὀυτώ τίου ανόναίαν ἠλέησεν᾽ ὅτω τίω πϑρνζωυ ἔσωσεν ϑυτὼ ῷ ληφῆν, δ εἴνγὸς ,4- 

νομϑῴύου μεσίτην ᾧ πυφοςάτα. ᾧ ζυῶτα λέγω, ὑχ ἵνα μιὴ ἱκετεύω ϑμ «ἦν' αἰγίοις, δϑλ᾽ ὕα 
μὴ βαϑυμώνϑμ, μηδὲ ὀϑαπίποιτις ἀὐοὶ ᾧ καϑευδὸντες, ὁ τέρϑις τάχα ϑ᾽ ἡμᾶς Ὀχιπφρέπω- 

βϑἔιν μόνοις. νὴ "ὃ Εἰπὼν, ποιήσατο ὑμῖν φίλοες, εἰ μέχρι τύτυ ἔφη μόνον, δλλώ ποϑλσίϑη-. 

κιν, ὧκ τῷ αἰδίκου μαμιονῶ ἵνα παλιν σὸν ὃ κατόρθωμα λῥηται. Οὐὐοὲν "ὃ ἐτερϑν,ἤ ἐλέην 45 
μο(ιωΐϊω ἐγζώϑα ἡνίξα». κ᾿ Ὁ δὲ ϑωυ ματὸν, ὅτι " ζ δι ακριξολογοται πυοϑς ἡμᾶς, κἶκ 

! Ὡσοςώμϑμ τῆς ἀδικίας. Ν᾽ λέγή ζοιῶτον ὅθ1ν᾽ ἢ ὠκ τήσω κοικῶς; αὐαίλωσον καλώς ἢ συ- (Ὁ 

᾿ ἐλεξας ἀδίκως ν σχόρπισον δικαίως, χαίτοιγε ποίᾳ τῷγο “δἰρετὴ Ὁ ἐκ ταῖν ζιούτων διδῦγαι; 
λλ᾿ δίς ὁ Θεὸς φιλάν, ϑοφ πος ὧν, ἡ μέλοι τάτυ " συγκαταξανει᾿ καὺ ὅτω ποιωίμϑν, ὅδέυνστε: 
πολλά ἡμῖὲν ἐπαήέλλεται α'γαϑα. αἰλλ᾽ ἡμᾷς Εἰς τοσούτον ἀγαιεϑησίας ἤχϑυδν, ὡς μιηδὲ ὧκ Ν 

τῇ ἀδίκου διδοιαι" λα μνοία εὐρπαάζοντις, δ πολλοφὸν μέρος χαταξαλωρϑυ,Ὁ πὸ 
νομίζονϑν πεπληρωχέναι. Οὐκ ἤχϑυσας Παύλου λέγοντος, ΟΤἿΙ ὁ ἀπείρων Φειδουϑέίως, Φει- 

δουϑέως ᾧ ϑισίσει; ἥννος δζζυ ἔνεχεν φείδια ; μὴ »» ὀμωλωμίᾳ τὸ πρᾶγμά ἔφη, μή "Ὁ 

δωπὸμη; πξήσοδὸς [51 ἡ ἐμιποοία. ὅπου γ)δ  ασόρϑς, ἐκᾷ ἡ αἰ μιητὸς ὅπον ἐμιπορία, 
ὀκᾷ ἡ πλθονασμός. συ 2, Εἰ (ὦ γάϊ λιωρῦδαν ἡ βαϑείαν,ἡ πολλαὶ διυναϑύίω δέξαοϑαι γ5 
απέριτα γεωργεῖν ἔνϑιες, ὶὶ τὶ ἡτα αὖ δξέξαλες, παῤ ὁτέρων ἀν ἐδϑλινείσω, ζημέλυ τίω 

ων τοῖς τοιούτοις Φφειδῳ νομίζων ἐβ ̓ ῷ ἢ υὠρρινὸν μέλλων γεωργεῖν, ᾧ Οὐ ὲ μιᾷ ἀγωμαλίᾳ 

ἀέρων κἰπσοκεΐνϑμον, ἀλλα πόμτως Οἰποδωσοντα «(δ πλείονος ταρϑοϑήκης ὰ χαταζαλ- 
λόνϑμα, ὀκγᾷς ἡ ἀναδύη, ᾧ οὐκ οὐνοῴς ὅτι ἔς! φειδόνϑνον οἰπολέσαι, ὸ μεὴ φειδόμϑμον χερ- 
διλῦαι » σχθρττισον τοίνευ, ἵνα, μυὴ ἰπτολέσῃς᾽ μυὴ κατάσιχῃς, ὕα χατασιχυφ᾽ ἔκθάνο, ἥα φυ- 49 
λρίξης" αγαϊλωσον, ἵνα, καρδϑύης. κν Φυλοίξαι αὑτὰ δέῃ, μὴ σὺ φυλαῆΐζπαντως ὁ» 
[αὑτὰ] ϑἰπολᾷ) δυλα" Ἐχίτρενον ᾧ Θεῷ. οὐὐϑδεὶς γὸ ὀκᾷϑεν εὐρπαζει, μυὴ σύ προαγο.͵ γοίπισ ἢ 
ματπευουζουοὶ γὸ οἷοϑο κερδα μειν) λλλα δλμεισον Ὁ πλέον τῇ κεφαλαίου τῇ τόκον πα- ΝΣ ἐμ} 
᾿ρέχοντε᾽ δλῴεισον, ἔνθα μηδεὶς φϑύνος, ἔγθευ μιαδεμία, κατηγϑοία, μηδὲ Ὡπζυλὴ, μηδὲ φό. 

. (ρρ. 

β.ἴζερ. 9. ας, 
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(ὺ. ϑλύμσον ᾧ μηδενὸς δτορμϑυῳ, κα λρθὰν ὄλοντ δ σέ᾽ ῷ πάντας πρέφοντι, ὼ πειναΐγτ, 

ἴα σὺ μοὶ ᾿λ᾽ροξηφ᾽ 'ᾧ ποορδύῳ, ἣ ἥα σὺ πλουτήσῃ. ϑϑλμεισον, εν Οὐκ ἐξ! φρίγατον, ὡ»λά 

εὐ ξωϊω ὠνὴ λανάτα καρπώσαιϑαι. ὅτοι ἃ γὸ βασιλεία, ἐκ ῷοι 5 ἣ γεεην ευξενοῦσιν(ὦ 

᾿ὐρνλξᾷ ὅκοι. (ὦ ἅ “ ὃ φιλαργυθίας" 09 ἣ φιλοσοφίας Θἰσί' μι ᾿ (Ὁ ὃν ομήτητς 6) ὦ ὃ φι- 
ἡ Δημίέ, 5 λϑυ,ϑον κίας. τίνα, δέζυ ἔβονϑυ “διπολογίλν, στρ χαὶ πλείονα "ὀζὼ λαοᾷν, ὦ δ μ ἀἄσφα- 

ὙΠ} Μῦν “λείας, ὼ ὦ» τιρῷ ἃ ν ἀρϑϑσήχονίι, ἡ ὧν ἐλάυθεοία πολλῇ, ὺ σκωμμάπων ας «υρ)ς κ᾿ ἡ φόβων ὑ 

κἰγδυυύων; ἀφέντες ζιῦτα χέῤδθνδα, δϑιώκωμδῳ ὀκῴα ζὶ ὁ αἸλγρα, ὁ δτελη ὑ σφαλέροὲ χαὶ 
χρί ὀζρπίαήοντοι, καὶ Ὁ πολλζων πσϑϑξενοιιῦται τέων " Ἀρίμινον ἥμαῖν: ; σχοῆν »»» σεσὶν" ἦν Ἂν ἴαυλὰ 

᾿ χηέτογαγε όκῶν αἰρότερον, σοοῖν ὠμώτεῤον. ἀν» αἰλλοχίως ὁ ζοιούτος " “οὐπγμτθυεται συμι- 

μον τὸ Φὸρς, ὦ αοϑσοδὺν τίωω ̓ ἔταίοου δυσημεείαν ποιξται,χαὶ μιοϑὸν α'παητεῖ φιλον,ϑ ον πί-- 

χιὑμήμων αοᾷ χαϑουπερ δεδοικας μὴ ̓αὐελεήμων φόρῃ, τσϑὉ “ἤματι φιλαν,ϑε5 πίας βαῦυ τρϑν 

δ θα ὀρύοννι “ ζ  βόϑρον, οὖ 7] βονϑεὶν Ἰητείξων τίω πορίδῳ, καὶ -Ψ τῷ χεῖδϑι ὀρέτειν ω )ῶι, ὲ 

4 δηδέϑωος δ δὰ ὡς Εἰς λιμδία, ναναγίῳ υ ) αὐἰδιζαίΐλλων, ὦ ὡς ον» σχοπέλῳ Ὁ ὑφάλῳ χα (ῦ!-- 

λά δὶ τῦτον. ὅλα ὦ χελ ὅνεις, φησί; Ωὶ συλλεηϑὲν ἰργύειον ὼ ἐμοὶ χβύσιμον ἑπέρῳ διδόναι 
1:5 Εἰρὲ ἐργασίαν, ἢ μηδένα μιαϑὸν ἀπαιτεῖν; ἀπατε᾿ ου φημι τῦτο ἐγώ, δνλὰ σφοδρὰ 

βούλομαί σι μιοϑϑι ϑθᾷν,ὁ ον μέων ᾿ ϑύτελη ὦ μικρὸν, αλλά πολλῳ: ἡ μείζονα. ̓ὀντὶ .» χ- 

σίου, ΣΙ ἀἰρανὸν βύλομσι σε Τῦκον λαζφῷ,. φζίνιω Εἰς αϑωχείλν σεαυτὸν κἀτοικλβίεις; 

“δὶ τίω γάσυροιϑνος, ὃ μικραὶ ᾿ δυτὶ μαγάλι ων ἀπαῦῖμ; τῶτο ὙΣΡ̓ οὐχ Εἰδυτς ΤΥ 
πλουτῷν. ὑτὸ [»»»] εκ “ Θυός δλὐτὶ χοῦς μϑξ ὀλίγων ἐπαγήῥλλντα στι τιὶ δὲν τοῖς θφοι-- 

ζῸ νοῖς αἰγαϑα" συ ἢ λέγης, μή ἐρανὼν μοι σῷ, ΕΥ λὐτὶ τῷ Ὁ εἰρανοῦ χεύσίον ῷ ̓ὐπολλύμϑιον, 

ἐδ βουλορμϑέου γϑρειν ὅν « ε πενία" ὡς ὁγ ἔχϑυ δι πλουτα [ δύποσιας τα ἰ μδύοντα 

προ νῦΜ Ὀὐπολλυρμθρων, ζᾳ ὀύάλωτα ανς9 χω ̓δαπλμωμδμων,ζα πλλα ὧς; δ ο ὀλίγων, 

ζὰ ἀκέρστα πσοϑ δν φϑήορυϑμωναὶ αἱρήσεται. ὕτω Ὁ κακῴα ἕψεται. ἃ 5» τίω" γάῶ 

ὸ καο τῷ ἐἰρρνοῦ ξηνὴ, καὶ χ ὥωτις ὠκ πεσεῖται πόμτως “ὁ ἣ ὀκφὸν ζω τς πορ»τιϑεὶς, 

χ Φουα, 25 αἰμφοτέρων Ὡτολαυύσετο «ᾧ ̓πολλὴς Τῆς ̓ καιβθολῆς, δτ ἣ γα, ὦ ἐξ ΕΦ ̓ ἡμδ ϑλρνπαιρκα- 

γειφ φρονήσαντες ον ζω πότων, ἐλω θα 1 τα μέλλοντα α. ",αϑα, ὅτω Ὁ» καὶ Ὁ τῦτων 

κακείνων τόξο ιῖϑα χαειτι χα! ' φιλανϑεφπίᾳ τῷ Κυρίου ἡμδι Ἰνσού Χολφοί" ᾧ ἡ ' δὺξοὶ 

ὃ τὸ χροτος Εἰς τὸν ὁ αἰαΐγας ἣὝῬΨΜ αἰώνων. Αμέω. 

39 Ὁμιλιφ. τ ΤΟΥ ΔῈ ΙΗΣΟΥ͂ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΕΝ ΒΗΘ-χρν β. 
λεέμι ῬΊσϑαιας ον ἡμέραις Ηρωδὸυ ᾧ βασιλέως, ἰδοὺ μάδρι οἰπὸ ἀγατο-- 

λαΐν παρελμοντο εἰς ἰσροσέλυμια, » Λέροντερ᾽ ποῦ ὅν ὁτιλθεὶς 
βασιλῶς ΨΨ Ἰουδαίων : ;Εἰδομὴν "ὃ αὐτὸ ᾧ « αἰφέρρι ἣν τῇ αἸατολῇ, ὰ 

ἠλϑομᾶν καρ ἐσκιρυῆσοι τῳ. 
5 

Ἀ  Ολληςυμῖν δὲῖ τῆς αἰγφυπνίας, πολλών ἹὉ βὐχᾶν,ὧξε διιυηϑέεναι ἐ- 

) μ πεξελϑεὺ τῶ, πῆροτι γωρίῳ, ἢ μαϑεῖν Δνες (ὦ μμάϑι τοι, ὦ πὸ- 

Ὁ 90» ἡλθυν,ὺ πῶς, ἡ ὅρος α«ὑζᾶν: πείσαντος, ἡ τίς ὁ ἀφηρ. μάλλον ὃ, εἰ 

5) [Ὁ βύλεοϑε ασέστερον ὡ φασιν (Ὁ τὸ τὴς αἰ ληθηία; ὠθροὶ,οῦζᾳ Εἰς 

"ἂσ ΘΟ Ν μέσον αἰγαιγωρδρ. δ» τοσῦτον χατ'᾿ αὐ πυθυσὰ ὁ δρέξοῖος; 

Ἐ Νν ὡφςες οὐντεύλεν αὐςἄν: Ἐχινγειρᾷν ὁπλίζει χ᾽ Ἣν πῆς ἀληλείας 

λόγων, ( δξζυ φασιν ; ἰδού, Φησι, ν τῷ Χριλςοΐ δλυννλέντος, αἰ ζχ ἐφάρη, ὁαῷ ὅ6] σημεῖον᾽ Ἢ 

ΚΟ αἰςρολογίαν ἐὴ βεζαίαν. πῶς δῶυ, Εἰ κατ ̓ὁκᾷ γὸν ἐτίθη δυό νόμον, αἰφρολογίαν ἐ- 

Ἄυσο, ὦ Εἰωδουνδμίω ὀνῴλερὼ δαίμονας ἐπεσόμισε, ὼ πλόυζοο ὄξέζαλε, καὶ Ὁ πᾶσαν τοιαύ.: 

ΚΝ 

. 



36 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ: 
τίω μαγϊλυείαν ὀλρέτροψα; {" δαὶ ἡ οἱ μαίγι οὐδυὶ τῷ ἀξέρος αὐτοὶ μδρϑοίνοισιγιστι βώ2 γδὶ 

, σιλθὺς ν᾽ Ινδαίων ὠὠδνᾷ μέω Ἢ ὥωτης ζιὦ τῆς βασιλείας βασιλῷς, καϑῶς ὼ τ Πρ- 

" λαφαρνμνλς, λοτῳ ἔλεν᾿ Η βασιλεία ἡ ἡὶ ὁμὴ Οὐκ ἔςιν ἐκ τῷ κόσμου τάτου. συνε ,ϑώυ  ἐπεδυίξανν 

᾿ τοιοῦτον. σε σὲ "ὁ δορυφόρεις, ὅτε ἰπ’αασιςας, ὅτε ἵσπτσοις, ὅτε ἡμιόνων ζού,ος, τε ὠλ- 

Δ τ τοιούτον δ᾽ 4 αἰϑὲ " ἑαυτὸν " δλὰ (ὃ δτιλῇ αὗτον βίον κα ὼ πἸωχὸ ματήᾷ, δδικᾳ δ θ)- 5. χιαῖεν, 
τελῴ αγιϑεϑίποις (δ᾿ ὁ αὐῦ αἰξιφέρων. Εἰ3 ἡ βασιλέα ἤδισαν ὁ ὀμπ, τἶνος ἕνεκεν 
γένονται ; ὸυ Ὁ δὴ τῦτο αἰφρογομίας ἔρλϑν Ὧν, Ὅσο ὙΝΜ ἀν ἀφρῶν Εἰδέναι, ὧν “ἰΚ]. 
δλλ᾿ Ὡσο τῆς ὡραρ Ἢ τικϊονϑβων “ϑϑαναφωνᾷν πρὶ μέλλοντα ἐσιαϑαι, ὡς Φασν. χὐνη ᾿, 

"ἀπε ὠϑδεηούσῃ τῇ ὐτϑά ἐπῆλησαν, ὅτε ᾧῷ χβιθϑν ὀγνωσαιν ἢ καθ᾽ ὃν ἐτέθη, ὅτε ὀντεύθον χοὺδὲ 

λαθόντες πίω οἰρχίω, (υρέϑναα ζω τῆς ὟῬ'ἀφρων κυήσεως ἴᾳ μέλλοντα, ἐσεεϑει 10 
δνλ᾽ αὐτιςρόφως͵ ἀφίρα δ πολλοῦ ὧν )ιασαρϑιοι φϑλνέντοι Ἐχὶ τῆς νὴ λθεα, 

ὄρχονται ὀψόμϑροι ῷ τήϑυντα᾽ στδρὰ ἡ τ» τὸρ τῷ «ερτίρν σφόδρα ὐπορώτερον ἀν εἶ. 
ἰς γὺ αὐτῶν ἔπεισε ε λόχϑο, ποϊων ἀγαϑοδἐ ἐλπὶς Φὲ οκ τοσύτου ου Ὁ ϑιήμματος φτυσκωνῆ- ι 

σαι βασιλέα; Εἰὰ ζ γὰρ αὐνμε εβασιλίζειν , μάλιτα ΚΑ οὶ ἕτω λόγον Εἶχε τὸ 

τρέμω. ἡ »» Εἰ ὧν βασιλικαὶς αὐλαῖς ἰρ ἐτίκ]εη, καὶ ἡ παΐζος αὑτῳ βασιλέως πἴδότος, 15 

Εἰκότως ἀν τις ἔφη τῦτοις,βουλοιϑίίους ᾧ πατέρφι λεραπεῦσαι, τσθησκιωυῆσαι τὸ ὁ τεθὴν 

παιδίον, ὦ τη πολλζω ἑαυτοῖς αὑπύλσιν «σξραπολέοϑει ϑγγοίας. γιουὶ ὃ Μὴ ὁ αὐνΕὖἝ 
«πρνσδυκδίντερ ἔσεοϑτι βασιλέα, δλλαὶ ἐϑνοις ὈΛΛΟΧΟΤῸ τὸ πυλὺυ τῆς αὐ αἱ ἀφεσυκότος 

λθεα, ὅτε ἀνόρα δα γ]ες ἦδη δόκϑρυον, τίιος ἕνεκεν τοσωωυ τέρω φέλλονται Ὀὐποδυμιλυρὺ δῶ- 

ΤΥ ̓ππεοσφέροισι, ὺ Φῦτα μέλλοδίες μ᾿ κυδυώων ὥπθωτα πορκῆειν » ἡ Ὑ ἡ Ηρώ- 20 χινορῖ- 

δὴς αἰκούστις  διεζα οαξθη, καὶ ΕΣ ὁ δῆμος ᾧπας ἐχρυοξ» αύζᾳ ἀἰχούσαϊες ζχ αὐ. λ᾽ Η 

ποέλίδεσαν ϑτοι Ὁῦζᾳ. ἀλλ᾽ Οζν ἀν θχοι Ἅθ.ϑ9ν. εἰ ἰγὸ ἡ σφόδρα ἡ ἤσουν ἀγόητοι,τῦγ)» Οὐκ ἐὼ 
ἡγνόησαν, ὅτι Εἷς πόλιν ̓ βασιλθυομϑμίωυ ὀλλύῆες, ἡ τιαῦζᾳ κηρυξαήες, κα ἡ βασιλέα. ἕτερ ον" 
οἴϑὰ ᾧ τί τὸτὸ οἰκϑεώζο. δείξομερ,ἐχὶ μιυείοις καϑ ̓ ἑαυδμὰ ἀγ ἐπεασαάσανη» ϑείναντουρ ἃ ,τί 

δὲ ὅλως ἢ κυξ συκιούοιιν οὖ ἄσαρ γθύοιρ ὄντα; Εἰ ἘΝ ὀμϑὴρ ὦ Εἴ. χῖν δ τις Εἰπεῖν, 25 χ. δα] 

ὁτί ππρϑσϑοκδῖτες τίω ὰ ἰντν βοηθφὰν Εἰς πσοού πον ἑαυςῶν' ε ἐῤῥιψου κίνδωιυον" ὁαῖν 

ΟῚ ὺ αὐζ' τῆς ἐλάτης ἀλογίας ἰώ ῷ Πώρσίωυ, ῷ βαρξωρον, κα ἡὸ ΟΥ̓εἰδν κοινῦν ἐγριτα τέϑε 
[ ἰνδαων ἔϑνορ, βούλεεϑαι τὴς οἰκείας " ἀφίζαοϑαι, ὺ πατείδα καὶ ὼ συλ μεῖς καὶ Ἢ " οἷζ. 
χείοις αφᾷιαι, ἑ ἑτέρα δ᾽ ) ἑαυςἂν “ππυβάλλεν βασιλείᾳ. Εἰ τῷ αἰόητον, ὃ μῷ τῶτο α;- 
γοητότερην πολλῷ πλέον. ποίονδὴ το; Ὁ εἰϑιχρ Ἀν ϑτως ̓ ἰποδυημείαν ἐλϑυνζως ,ὁ ανδ9σ- 30 

κιιυήσαγζ ὁαράξανίς πϑύζος, ὠπελϑεῖν ϑύθεως. τί ὅλως ἡ βασιλείας σύμιξολον 

Εἶθω, καιλύζξυ ᾧ φάτνζω, ἢ παδῖον Ψ ασαργόμοις, κὶ ὶ μμητέρᾳ πἰωχίω ἰδῦντες ; νι 
0 δ [ ᾳ] δῶρα. πυρϑσέφορον ἐχαὶ τίνος ὁνεκεν: ;ἄρᾳ νόμος ζῶ ὦ ἔθος, ὧν πόρτα, ὅ ἀκη- 

μϑύοις βασιλέας ὅτω ϑερκστάζειν; χαὶ πᾶσαν κὐξεήεσεων αἱ ἀεὶ ὶ τἰω οἰκουμϑρώυ, ὡς ἡδιῷ ἐ ἐσ. 

μϑέύσς βασιλέας δἰπὸ μικρῶν κὶ Ἢ ὃ δτιλώ, αρὸ ζω τ' θρόνο Υ̓ "βασιλικὸ λέαιζαι,ατησκυ- ς 43 

νομστερ; δλλ ̓Ούκ δ ἔχοι ὡς εἰπεῖν “ἶγος ἢ ἕνεκεν ὶ ἀσοϑσεκιωοιωυμεὶ ἐξ παρόντων ἕγε-- 
χέν, Ὁ ὸ τί ππξϑσιδύκων «δὰ “παιδίου καὶ ὁ μηΐξος ϑὐτελοις ληψειϑαι! Εἰ 3 Κη μελλόντων 

ἕγεχον, ἢ πύθεν ἤδεσαν ὅτι ὐπομιψημονδύσει ΜΕ τῦτε ϑνομϑίωνο ᾿ παῖς ον ασαρ γαϑοις (τδ9σ- 

΄ κιωυηϑείς ; ῤ Εἰ ἢ ἡ μήτηρ θμεδλεν ἀὐαμὴμψήσκειν αὐνηον, συν ὅτω τιμῆς," λα κολοίσε.: 

ὡς ἦταν ἀξιοι, Εἰς ασοϑύον ἐμίξαίλλοντες αὑτὸν χύνδιωον. οὐτεύθον γϑιὼ ἢ Ἡρώδης ζ- 40 
ἐριϑὲ, ὦ ἐζώτει ὁ «ἰΕειργαίζετο, ο αἰελῷ ἐ ἐπεχείρει. .ὦ σϑυταγο 65 "ὃ. ὁ ᾧ μάλλοντοι βα.-- 
σιλθύειν κατάδηλον ποιών, ἐκ πρϑέας, ἡλικίας ἰδιωτίωυ ὀντα δὴ γ ὑτρον ἥ σφαγῇ ἢ αΐδα- 

δίδωσι, καὶ ὸ μυρίας ὀμαΐτῆει πολέμους αὐτῳ, Εἶδεο" πύσοι τὸ ἀτοπα Φαίνεται Εἶν δ δν,3.9- γιἴπ|᾿ 

πίνω ἀκολυϑίαν ᾧ χονίω ̓(ιωήϑοιον ἴω ὄξετασαιυϑμ; ἐΟγνδὴ δ᾽ Φῦτα μικοβυλε ὡ 

“πλείονα 
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χρϑζε πλείονα τύτων οί εἰπεῖν, ζύτησιν ἔχοντα " πλείω “Μ Εἰρηνδῥων. δλλ᾽ ὕα μὴ (ωά.-. 
πῆοντες ἀπορίας ϑπϑοίαις ἰλιήϊαν ὑμᾶς ποιῶρϑμ, Φέρε δὲ λοιπὸν ᾧ Ἐχὶ τίω λύσιν ᾧμ 
τύρδίων ἔλθωμδυ,;ὐοχζωὺ τὴς λύσεως ὐδτὸ τῷ ἀςέρος αἰτῶ ποιούνϑμοι. δὼ ὃ μάϑωμϑν 

ἰς ὁ αἰφξήρ, ἢ ποταπὸς ,ὸ εἰ δῬ᾿πολλών εἰς, ἢ ξώος αἴθ (ἂν ἀλλας" ἡ εἰ φύσει αἰζήρ, Υχ 
4 μόνον αἰφήρ, θύκόλως ἡ ζῷ ἀλλα, πόμτα εἰσυῶθα. 'πποϑεν δὲὼν ζωῶτα ἔςαι δὅλᾳ; ὑπὸ ἿΜ 

γεγραμμένων αὐ ἦΜ. ὅτι γὸ νὶ ΟΝ πολλῶν εἰς ὁ ἀφὴν Φγέ μδ΄ μᾶλλον "αὶ ουυὲ ἀἰξὴρ (ὡς ἔ. 
»δ- Μοιγ4 δυκᾷ) Ων διωαμώς τις ἀόρατος εἰς ζω τίω " μεαυταιόρη ματι αϑεῖσου τίου, τοῦ- 

ἈΡΑ τὸ τῷ υπὸ τῆς πορείας αὐτῆς δῆλον. ν᾿) ἘδΙν, Οὐκ ἔξιν αἰζύρ᾿ τις ζωτίω βαδίξων τίω ὁ. 
χα δῶ κα καὶ ἥλιον Εἴπης, κἀν σελίωυζω, κἀὺ (ἦν ἄλλας ὡπόνζας αἰξέρας, ἐξ ὀμαη»λῶν 
Ἀν; τὸ ἔχ! δυσιν ὁρώδν χωροιώζᾳ' ὧπ' 5 ὑπὸ αὐῤκτυ" σοὺς μεσημιδολαν" ἐφέρετο. ὅτω γὸ 

ἤ Πρηαιτήνη “τϑϑς τίου ἸΠερσίδε κεῖται. δούτερον κὶ Στὸ τῷ χαιο9 ὁ τῦτο ςιν ἰδεῖν. ". 

εὐννυκαι φαίνεται, αλλ ὧν ἡμέρα μέσῃ " λδμυποντος ἡλίου" ὅπερ οὐκ ἐςὶ δωειυναίμεως ἀἶςε- 

69ς,᾿νν σγεῖδ σελίωης. ἡ "ὃ ζοσῶτον πλώτων κἰπέχησα “] ἀέρων, τῆς αἰκίζνος φα.- 
νοίσυς τὴς ἡλιακῆς κρύτῆε.) ϑϑλέως ἢ ἀὐφωνίζεται. ὧὗτπ ὃ τῇ τῆς οἰκείας λαιμεασόϑτητος 

Ἂ αὐπαβοολῇ, ὰ ζὼ ἀκῷας ἐγύνησε ζι ἡλιάχας, φόνότερος ὠκείνων φϑρεὶς, ᾧ εν φσύτῳ 

φωτὶ μεῖζον λόμψας. τοίην, στὸ τῇ φαΐνεοϑαι, ἡ πάλιν κρύγήεαϑαι. τώ ἅ 7» ἐὼς 

Παλσικῖνης ὁδὸν ἐφαίνε,» χειρουγωγῶν. Τ), 7) ὃ ἐπέξησαιν Μ Ἰοροσολύμων, ἔχρυψων ἑαρ.. 
τὸν. Εἶτα πάλι" τε (ὃ Ἡρωδέω ἀφέντες, ᾧ διδούξαντες αὖτὸν τῷ ὧν ἦλθον, ἔμελ.- 

λον ἀπιέναι, δείκψυσιν ἑαυ τόγ᾽ ὁπερ Οέκ ἔςιν ὠςρῦ κινήσιως, αἰλλαὶ δυω αἱ μεώς ἦμος λογικω--: 
δοτάτης. Ουνὶὲ ). ἰδίαν νὰ πορείδω Οἴχο" αλλ ὅτε ἔδει βαδίσαι αὐῶδν, ἐξωδιζεν " 

ὅτε ἢ ςῆιαι, ἵξαγο, σὸς Ὁ δέον πόύτα οἰκονο μϑδμ" καϑοῦπερ ὁ φύλος τὴς νεφέλης, χαϑίξων ἡ 

ἐγείρων ὃ φρατυπεδὸν Ἣ Ἰουδαίων, ζωυΐχᾳ ἐγοίω. τέταρτον, δἰ τῷ 9πνυ τῆς διώξεως Βξοδ'.,»: 

τϑτο αὐ ἧς χϑιτουμμιαίϑοι σαφώς. ᾽ Ν αἴω υϑύων ᾧῷ τόπον ἐδεΐωυ ( Ογοϊδ γὸ διωυατον ἐμὴ Λοιϑιθ., 

ὐζις τω μαθεῖν) ἀλλα κατω κατοιίαις τϑ» ἐποίει, ἕξι ΡΝ ὅτι πον ὅτων" μοιρὸν καὶ 
, 414 ὁσὸν ΕΞ ἱκὸς καλυθξω χατασεῖν, μά Ἄλον 5, ὅσον εἰκὸς σῶ »οἰδίου μεκρονδ' κουτέογειν, ἐν ο]όγ-- χισνρῖη, 39 καταυχεῖ, μᾶλλον 5 ὅσον εἰκὸς σῶ μαι πτφιιδῆου μεικροδ' κατέχειν, εἶχ 

τι ἀφέρᾳ γνωρίξεν. Ἰ2 7, γὺ ἀπειρον Ὁ ὕψος κοὐκ ἤρκει ὕτω φενὸν τόπον γδρακίηρίσοι 
Χ' ΟΑ "Ὁ γιωφίσαι τοῖς βουλορδῥοις ἰδιᾷν. ἡ τϑη» σὺ τὴς σελζονης ἰδὸι τις δ "ἢ ζοῦτον " χρ- 

χοάς Φερὴς ὅσοι Μ ἀςρων,πόὶσι τοῖς κτ' τίωω οἰκυμδμίω οἰκούσι,καὶ εἰς ζοσῶτον πλλώτας γῆς κ»- 
᾿ χε χύρϑρμοις αἰπασικέγίθς 6) δυκᾷ. πῶς δξυ ὁ «φῆ, εἰπὲ μοι, τόπον ὅτω κενὼ φατγηςὑχα- 

80 λυύζης ἐδείκνυ, εἰ με ὃ ὑψηλὸν ὠκᾷνο αἰφεὶς, χάτω χατέζη ἡ ἰῷ αὐτῆς ἔτη τῆς κεφαλῦς 
τῷ παιδίου τ ὅπερ ὅζζυ ᾧ ὁ δυαμἰελιςὴς αἰννθόρϑμος ἐλελμ" ἰδοὺ ὁ αἀἰφὴρ ποοϑνὴν αὐκᾶν,, ἔ- 
ὡς" ἔλθῳων ἔση ἐπόμω ὶ ὦ ὃ παιδίον. ὁριῷς δ᾽ ὅσων δεύῳν᾽) αὶ ὟΨ ' πολλῶν εἷς ὧν (ὅτ ὁ 
ἀφὴ», ουϑὲ κτ' τίω αἰκολουθίαν τῆς ἔξω “λυνήσεως δεικψὺς ἑαυτὸν; Ἢ ζψος ἔνοκαν ἐφόμη } ὡς. 

κὐνυΐωο. φεχαϑικέεϑαι τὴς Ιουδαίων ὀμαιεϑησίας, ᾧ πᾶσαν ἀδοῖς οἰστοκλιζσαι " ἀπολογίας αφορ- 
ἐμμι ς΄ 24 μέι ἀγνωμονοίσν. Τὴ), 75} ὁ πο δαλμόμϑμος, τίω ζ᾽ παλαιδι" λῥαπαύεν ἔμαλλοπο. 
ταν λιτείλν, τίω ὃ οἰκυμδμίω " εἰς τίωὐ αὐτῷ πσροσκιώησιν καλᾷν, καὶ εν γῇ καὶ ὧν ϑωλοίῆη 

παοϑσκιουφοϑαι πείσῃ, κ «σϑϑοιμίων βύϑέως τοῖς ἔθνεσιν αὐοίγή τίωὐ θύραν, ΡΥ ἥΜὴν- 

λοτρίων τοὺς οἰκείας παιδυῦσαι ϑέλων. (η) )5} ΔΜ αυσοφνῦμ ((μυρρῶς ἀκούοντες λε- 
σέντων ἰδὲ τὴς αὐ αὐρσσίας καὶ σφόδρα αγρησεῖχον, ἐποίησε χαὶ βαυρθωρυς ἐλϑῷ ὑπὸ 

49 γῆς μακράς, (δ) πο ἀὐοὶς βασιλέα Ἐχιζιποιώζα,, νὰ Περσικῆς πορϑέτης φωνῆς 
μανϑανεσιν, ὦ ὡῬὰ ΤΜααδοφῦΜμ μαϑῷ Οὐκ ζωέηοντ ἴα αὐ (2 θὐγνωμωνῶσι, μεγί- 
φίω ἔχωσι τῷ πείθιαϑαι ασοϑφασιν᾽ ἐδ 5 φιλονεικῶσι, παίσης ὥσιν αὐπιφερημῦμοι λουτὸν 

“ἀπολογίας. Τ( γὸ αὐ ἔχοιεν εἰπεῖν, μυὴ δόξαι νϑμοι () ΣΧελφον μζ' τὸς Οσύτυς ασρφήζς, 
ὑτὸμ ἴδωσι μαγϑες ἐἰπὲ ὄψκως ἐνὸς ἐςρυ ττον δεξαμδῥας, ᾧ ασοϑσκιιωυήσανζως 4 φάνέν- 

᾿ς Εβιγίοδ,τοπι, 2... Ὁ συ... .--ἢ .«.«- Γ ἂἍ͵ἔὧΛ. 4 

αὐπμδὶ 



τ. 
48 ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΕΒΙ͂Σ ΤΌ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 

τοῦ ὅπορ [δὼ 1 (χὶ ΜΝ ΝΜ ὑπούισς, πέρι ψας τὸν Ἰωνλῦ ἡ ὕπερ ζγὶ τὰς Σαμδρείτι- 

Μετϑ. τύ, μα, δὸς ἡ διΧανόμαίας, ζῃ καὶ Ἀχὶ ΔΜ) μιαίγων δζὶ ὅτο ἡ ὑλελμ᾽ Αἰδρὸς Νηδυῖται ὀϑμαφησον") ὺ 
«Ἄυκείῷ, λ4. 

4.8κ.σ... 

ΚἰΒασις. 

κι Βασ Κη. 

πῳ8, 

κατακρηούοι, ὁ βασίλιοσου νότυ λύαφίσε,) ὁ χαζακρινᾷ Ὁ ϑμελρ ζιύτίω᾽ ὅπ ἐχεῖνοι (ζ τοῖς 
ὀλούθοσῳ Ὠχίξευξ, ὅτοι ὃ ἐδὲ τοῖς μείζοσι. τένος ἔνεκον ὀρ τοιαύτης αὑςᾶν' εἴλκυσεν σψοώς, 
Φησιν; ϑιλαὶ πτὺς ἐγρῆν; ροφυΐζᾷς πέμψαι ὧν, ἐκ δν οἱ μαγϑι ῳροφηΐ; ἡμέραν. λὰ φω-5 
γζοὺ ὀύωϑθεν ἰφῴιαι ; ἀλλ᾽ οέκ δὺ παρϑσέοον. ἀλλ᾽ ἀϊελον Ὄστοχειλαι; ἀλλα ἡ ἅτον αν γ»»- 

ἐδρα μον. δῇ, διὰὅτο παντα ὀκῴα ἀφεὶς ὁ Θεὸς, ὀχρὶ Ὁ ((μωυήθων αὐςδν' καλέ, σφόδρα συγ-- 
χαταῦα νων, ὼ δείκψυσιν ἀςρον μέγα ᾧ δῥηλλαγμμένον᾽ ὠφε ἢ ῷ μεγέθει ἢ ᾧ χάλλει ὃ ἔψιως 
αὐςἄν: ὀκπλήξαι, ἢ ῷ ζζγτῳ ὃ πορείας. ζωῦτα καὶ ὁ Παῦλος μιμούνϑρμος Ὅσο βωμῇ τοῖς 
Βλλησι ὀζᾳ λέγη.) ποιηῖ! μζοτυο ας, Ραὶγ4 εἰς μέσονρὸ μι αὐϑιοτο μος τοῖς Ἰεδαίοιφ' δο.- το χιόμος 
μηγερᾷ, αὶ ἀἰπὸ ϑυσιῶν πορὶς ἀν" ἐν νόμῳ ζώνας τίω Ὡὐρχζω ποιξται τὴς διδασκαλίας ἐ- ϑδηρεγα 
πτιδὴ ΝῚ ἑκαίςῳ ᾳῳᾳ (ωυήϑη φίλα, ὐ ὃ Θεὸς ν ὦ πὴ αὐτῷ περιφϑέντες δθϑόφποι πτὸἊς 

τίω τῆς οἰκουμϑῥης σωτησίδμ, ουτω (ὰ πράγματα μαεταχειράξουσι, μκὴ ζίγων ὀμάξιον εἷς- 

ναι νομίσῃς ἰντο ὃ δὲ ἀἰςέρος αὐτῶν καλέσαι" ἐπεὶ δυτῶ καὶ Τὰ Ἰουδαϊκοὶ παγτα αἰαβαλᾷς, 
ὰ Φιλϑυσίας, κὶ ὧν καϑαρμοις, αὶ ζω νεομέωυυίας, κὶ του κιξωτον, αὶ (ὃ ναὸν ὃ. αὖ τὸν. χαὶ ν5 
ΝᾺ ἐξ Ἑλλίωικης ζωωτα παχύτητος ἔλαίξε τίω Φρχίω. αἰλλ᾽ ὅμως ὁ Θεὸς δχρὶ τίοὐ τῶν 

πλόυηλέντον σωτηρίδω ζιθέογε δζρὶ τούτων ϑεροιπτά, ϑέεδαι, δὲ ὧν (ὦ ἐξωϑεν δαίμονας ἐϑα-- 
οοἰστάρον, μικρὼ κοὐ δαλλάξας αὐτά᾽ γα αυςᾶν' κτ' μικρὸν τῆς ( ἐωηϑείας Σ΄ποασάσαις, ἐΧὶ 

πίω ὑψηλίω" ἀγαγη φιλοσοφίδν ᾿δ δὴ ἢ ὕΧΙ: Ὁ μάγων ἐποίησε, δὶ διψιως ἀξρου καλέ-.- ΑΜ αὐαγάγ 
στ αὑςᾶν. ὀῤαοόνϑμος, ἵνα, λοιπὸν ὑψηλοτέρρες ἐργαί σι). ἐπεὶ δῶν ἤγαγε Ὁ ἐχειροιγῶνγ.- 10 
σε ἢ αὐξϑς τίωὐ φαΐτνζω ἔφησεν, Οζκ ἔτι δὶ ὠςρου, αἰλλα δὲ ̓ αϊίελου λοιπτὸν ἀζ, δχκλέν- χλιν 
ται ᾿ ὅτ χτὶ μαιρὸν βελτίοις ἐϑμοντο. τούτο ἢ δὶ Μ᾽ Ασκαλωννδ καὶ Γαζαίων ἐπόησε. ἢ 
δὰ αἱ πέντε πόλεις ὀκᾷναι, (33, τῆς κιζωτοῦ πρδαδμονῦῥης ἐπλήγησαν χαιοίλν πλιι- 
γὼ, ᾧ ἀπαλλαγάυ σελ μιὰν θὕολσχον Μ ἐχικειρδῥων κακδΐν, τοὺς μλύδις καλέσαντες, 
καὶ ἐκκλησίαν ((μυαγαρόντος, ἐζητοιω λύσιν θύρν τὴς ϑεηλούτυ πληγὴς ὠκείης᾽ Εἶτα 25 
Ν᾽ μαϑτεων ἐκείνων Εἰ πόντων, ὅτι ϑωμάλεις αἰδαμιοίφους καὶ χυοφτοτοκούσας κἰποοζεύξαι 
τῆ χιξωτῷ γον) καὶ μηδενὸς χήριγαιγρεῶτος ἀφῴαι βαδίζειν ὅτω γὸ ἔξαι χατάδηλον, Εἴ- 
τὸ ϑεήλατος ζω Ἀπληγή, Εἶτε ἐκ αἰθεφορᾷς τίνος ἡνόσος. ὁῳ (ἢ Ὁ, Φησι, ῷ ζυγον 
εἰ χοῦ τῆς αἰπειφίας (μωτοίνωσιν, ἢ ασοῆς ἐς δωμάλεις μυκωμδῥας Ἐχιςραφώδσι, συν- 
τυχία ὃ γελνηνϑμον ξῖγ" αὐ δρ3α βαδίσωσι, καὶ ουτε ποὺς (δ) μωυκηθμὸν ὉΜ πει δίων 30 

πεϑωσί τι, ὅτε αἰ ασὸ τὴς ἀγνοίας τὴς Χο Τὶ ἐδὸν πλλμηϑῶσιν, θύδηλον ὅτι ἡ τῷ Θεοῦ χείρ 
δρηνὴ αὐψαμϑδύη ἿΨ πόλεων τύτων. ἐπεὶ δζυ ζᾳῶτα ΔΨ μόύτεων Εἰ πύντων ἐπείϑησον ὡὼ 

Ι »" ᾿ - ε "“ ῃ 

(δὲ πόλεις οἰκοιώτες ὠκείναφ,  ὀτοίησαν ὡς ὠκελεύδθησαιν᾽ ὁ ὁ Θεὸς τῇ δΨ μαϑτεων ἡ- 
 χκολϑύϑησε γρω μεν, συγκα τοίξαίνων πάλιν, ἢ Οὖρι ἐνόμισεν ἀμ αίξιον τὴ αὐτο τῶν αὐἷῇ μόμ.- 

“τῶν τίωὶ πρόρρησιν Εἰς ἔρρον δξαιγατεῖν, τὸ ποιῆσαι πιφουᾺ δ ϑυκεῖν, οὖν οἷς τότε Εἰρέχα- 45 
σι, ὁ Ὑδ μεῖζον ὃ χατορθουκϑνον ζω τῳ. αὶ ἀύζις τυὺς οἰγὸντίους μδίοτυρῆσαι τῇ τῷ Θεοῦ 
διυναΐμει, καὶ τίω οἶδέ ἀὐτῳ ψῆφον τ ἐς αὐτῶν διδαισκαίλους ὄξενεγκᾷν. καὶ ἔτερφι 5 πολλαὶ 
Οιαύτα ἴδοι τὶς αὖ οἰκογομοιώτα ῷ Θεό. ᾧ “ὃ ἡ ὦ Ἐχὶ τῆς ἐπαφριμώϑου τύτῳ ποϑσέ- 
οἰκϑ Τῆς οἰκονομίας το ἴδ στ, ὃ ὶ ὑμεῖς λοιπὸν οἰστὸ τῶν Εἰρηνδῥων ἸὨχελόσοι διινήσεω. 
τῷ (Κ δὼ ἀφέρος ἔγεκεν Ὥρα Κα ἡ ρδλίζωῦτα Εἴρηται" «ὐδα "ὶ " ὑμδίχαὶ πλείονα λε- 40 γι. ἡμῶν 
ϑίωαι διωαιτ'᾽ αἴ. Δίδου γλ 3, φησι, σοφῷ αἰφορμέωυ, καὶ σοφώτερος ἔςαι, δεῖ ὃ λοι- 
πὸ ὑχὶ τίω ὠργίω ΝΜ αναγνωοϑέντων ἐλθεῖν. τίς ὃ ἡ τιοχ; τῷ ὃ. Ταῦ ϑρμνηθώντος οὖν Βηθ.- 
λεόνι τῆς Ἰουδαίας, ον ἡμέρρως Ἡρώδου τῷ βασιλέως, ἰδοὺ, μαΐγϑι οἰπὸ ὀϑαγολων ἐρ- 
ρρβαῃ Εἰς Ἱεροσόλυμα. μιαλγϑι μϑ αἰφέρος καιταρχοντος ἠκολουϑησοιν, ὅτοι αὶ συν ατθ9-- 

ἢ ὌΝ φηῦμ 



ΕΥ̓ΑΓΓΕΛ. Ομὶλ. ξ. 9. κα, 
ΦΗ͂Μ οὐηχοιώταν Ἐχίςευσειν ἴϊνος 5. ἐνεκεν ἡ μὲν ἢ (ὃ) χρόνον λέγ (ὃ τύπον, εν Βηθλεὲμ 
Εἰπὼν, ὺ ἐν τεῆς ἡμέραις Ἡρώδου τῷ βασιλέως; Τίνος ὃ. ἕνεκεν χαὶ ὃ ἀξίωμα ασοϑείϑησι ; 
ὃ ἀξίωμα μϑὲ, Κη καὶ ἕτερος ἰὦ Ἡρώδης, ὁ (ὃ Ἰωλώνων ὀῥελών " δλλ᾽ ὠκᾷνος τετξαίρο. 
χες ζώ, «ὅτε ὃ βασιλόθύς. (δ πον δ αὶ (ὃ χοῦνον (ίϑησι, πσολφητείας ἡμιῶς αναμιμνής 

χλῶρ,. κ σκὼν ᾿παλαίας᾽ ὧν τίω μϑὲ ὁ Μιχαίας πδοεφήτεσε λέγων Καὶ σύ Βυϑλεόμι γὴ ἴν- Μιχ 4. 

δω, ὕδα ὃς ἐλαχίφη Εἰ οὺ τοῖς ἡγεμόσιν οὐδ τίω ὃ ὁ πατοιώρχις ἰαχώθ, ἀκριξως 
χα ὑὸς ἡμῖν οακτηρίζων 7" γοόνοι, "ὁ μένα ΩΣ αἰ ράσημον τῆς αὐτὰ ,ὐρουσίας ἴγησιν. σέκ ὧκ- 

τῇ λείψει γδ», φησιν, αὐῤχων ἐΐξ [ούδω, συνὶ ἡορύμϑμος ὀχ μηρῶν αὐτῷ ἕως αὖ ἐλϑη ῷ 
“Σσύκειται, ὁ αὐτὸς τσδϑσδοχία, ἐθνωγ. ἄξιον "ὶ καἰκεννο ζητῆσαι, πόθεν Εἰς ζοιαύτίω ἡλϑον 

το ἔνοιδν, ὸ Ἴἰς αὐςῆν" Εἰς τούτο διήγειρεν ; 8 )δ) δὴ Τῷ ἀςέρος ἐμοὶ δυκεῖ ὃ ἔρηϑν ἐῃ μόνον, 

δλλα καὶ τῷ Θεού τῷ τίω ϑρχίω αὐντὖὦἶ κινήσεινγος τίου ψυχίω ̓ ὁΠῈρ ὁ θχὶ Κύρε πεικοί- 8. Πέραν, ἈῸ, 

χε, το βασκθυαζων αὐ ἀφᾷιι (ἦν Ἰουδαλοις. ὀυχ ὅτως μδβ τοι τούτο Εἰργασοϊίο, ὥφε 
Ὁ αὐτεξούσιον λυμέω κα ἐπεὶ ἡ Παύλον καλέσας ὀύωθεν δια φωνῆς, ἡ τίωὐ αἰντῷ Πρε3. 9. 

ϑρν ὦ τίου ἐκείνου ἐν αχϑίο δήλδν ἐποίησε. καὶ τίνος ἕνεκεν μι πᾶσι τοῖς μαι γρις τῶτο, 

ἃς Φησιν, αὐπτεκοίλυψω ; τί συ δ πλύτες πιφεύειν ἔμελλον, Ἀλλ᾽ ὅτοι δὴᾺ ὠλλὼν ἤοτιν ξχετη.- 
δειότερϑι ᾿ ἐπεὶ ᾧ μνοία ἔϑνη αἰπωλον»», ᾧ ἸΝινδυΐταις ὁ πυφοφήτης ἐπέμιποτο μόνοις ᾿ «αὶ 
δύο ἧσαν ληςαὶ ὡ τῶ φαυρῷ, ὦ ὁ Εἷς διεσω,ϑὴ μόνος. ὁρᾳ ,ϑιὼ τούτων τέο Ὡὀρετίωυ,, Οὐκ 

ἀφ᾽ ὧν ἤλϑον, ἀλλα καὶ ἐφ᾽ ὧν πικρησιαζονται οὐ δ ἵνα μὴ δυξωσιν αἰ πυοξολιμᾳ)οί τίνες {1} 

λέρρυσι (Ὁ ὁδηνυγήσαντα, ᾧ τὴς ὁδυδ᾽ μῆκος, ἡ τίωω χϑερησίαν οἰὐγδείκψιωται (λϑονϑμ 
20 δ, φυσι, ποοϑσκιουῆσαι ἀὐυτοῖ ) καὶ ὅτε τού δήμν 1 ϑυμόν, ουτε τῷ βασιλέως τίωὐ τυρῳν.ὅ 

πὐμῖη νίϑα ἐδεδοίκεισαν. ὅ9εν ἐμοί γε δοκϑύσιν ὅτοι ἡ " οἶκϑι διδώσκαλοι μνέαϑαι Μ᾽ ἐγχωοί- 
ων. ὦ Ὁ ὐζαῦϑα μὴ τὐϑαιτησαίυϑμοι τῷ.» Εἰπεῖν, πολλῷ μᾶλλον Εἰς τίω αὐδἶ 

ἐπ βρησιασοινι», ὧτε καὶ (ὃ χοησμὸὼ (ὃ οἵδα τῷ ἀγίέλου λαθωτες, κὶ τίου αρδα τῷ 
προφήτου μδοτοοίαν. ͵ 

βαλῶ, ὃς 3. Ακουσαζἢ [.] Ἡρώδος φησιν, ἐτωροίηθη, ἃ πᾶσα Ἰεροσόλυμᾳ μετ᾽ ἐντϑ, 

οὔ Ηρωδὴς Εἰκότως, ὧτε βασιλῶὺς ὧν, ἡ διδοικως αἰχῷ» τε΄ αὐτο ἢ ΤΜ' παίδων" 

(ἀν᾽ Ἱεροσόλυμα τἶνος ἕνεκεν ν χαίτοιγε σωτῆρι δὐεργέτέω καὶ ἐλέυθερω τέωυ ὀῤωϑεν αὐτιν 
(ὦ “«ποοφῆπω πσδούλεχϑν. τίνος ὅδ ἕνοκεν ἐζᾳ οφίγθησαιν; δἰπο τὴς αὐτῆς γνώμης, ἐφ᾽ 
ἣς α ἐμεασολοϑεν ἡ“ Θεὸν δὐοργετοιώτο αἰπεςρέφον»»,ὁ Αἰγντῆιανδὲν ἐμέμνίω κρε- 

59 οὖν, τοσοιύτης ὡἰπολαύοντερ ἐλθυϑεοίας. σὺ δέ μοι σχόπει Μὴ  πσοο φημ τίω ἀχρίξειδμ, 
ἡ γὸ ἡ ἀὐζ' δη» ποολνεφώνησεν ὁ πσφοφήτης ὀῤω}εν λέγων᾽ Θελύσοισιν, εἰ ἐξδμήϑησουν, Ησ. ὃ, 
πυεἰκαυςοι ὅτι παιδίον ἐδλμνυίϑη ἡμίν, καὶ ἠὸς ἐδόθη ἡμῖν. δον ὁμὼς ταρᾳηϑέντες,"' ζηϑαι ὃ 
συμ ἰδεὶν, δὲ τοῖς μιαὐγϑις αἰκολουθούσι πε εργάζοι ἢ) ὅτὼς ὁμ καὶ φιλόνειχϑι ἡ βαϑυ- 

»αὐπῖς ΠῚ μάλιςα “πϑῴτων ἦσοιν. δέον Ἀγ αὐῶῶν ὐ ἐγκώωπίζεαϊ, τι "Ὁ εἰύζις ὁ βασιλθὰς ἐ- 

85 πέϑη, ὃ τίω Περσῶν ἐλκυσε χώρᾳ, ὸ μέλλοισιν ἔχεν ὡπόμίζῳς αἰπυύχειείοις , ἀπ ὮΝ 
πραγ μῶν Ἐχὶ ὃ βέλτιον πσδϑελϑόντων, καὶ στὸ πσοϑοιμίου λαιμίπορ ας ὅτω τὴς δρχὸς 
“δϑορδύης, συῖὶ ζρωύτη γίνον ) αἰμείνους. καὶ τοι ἀρτι τῆς αὐχ μιοιλωσίας ἧσοιν τὴς ὠκᾷ)εν αι 

χοδιγοῖνταρ πόλαλύτες, κ᾿ Εἰκὸς [ὦ αὐςᾶν' "νοῖν, Εἰ ὼ μιυδὲν ἿΜ υτοῤῥήτων [ἢ ὑψηλῶν ἤδεσαν, 

Ἀψηίσιῶς, ΣΔΛλ᾿ Ὄπ ΤΜ πϑρόντων γϑιῶ" ἐψηφίσαντο μόνον, ὅτι Εἰ τῳϑύντα ὕτω τρέμοισιν "μδν" τ' 

χϑδβαρζειων 40 βασιλέα, πολλῷ μάλλον αὐνξηλύνται φοθηνϑησονται ἡ αν ακουσοισι,ὰ "Ἢ βωρξωρικδ 
ἔφα "λαμησοόήτερᾳ ζκ ἡμέτερα. δλλ᾽ Οοδὴγ τύτων αὐνεδν' Ὁ. ανίτησι, τοστωύτη ζιὦ αὖ 

“ἰ 

λϑαιδίγερα ͵ ΜΝ ὴ ͵ ΔΆ, “ ,. 
.. (τ᾽ αὐγὰ ζ γωθεία, κμΖ ζᾳυτης 9 ξ . βασκόνία. 

Ααῷ ἀμιφότερᾳ δεῖ μ᾽ ακριξείας ἐϊξοείζειν “τὴς κὶ μετέφοις ὀχῳνοίας, ὃ πυοϑς δὴ σῷο. ἨΘΙΚΟΝ 

δρότερν (ζὴ μέλλοντα θὲ τὴς τοιαύτης χργρατάξεως Ἰσαοϑαι. ὁ|9 αὶ ὁ Χριτὸς ἔλεγε" 
Οἰεγίοὔ,ἴοπι, 2. Ὀν πὸ 

---Ὁ .« 



" χὰ β. 40 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙ͂Σ ΤΟΚΑΤᾺ ΜΑΊΤΘ. 

" Αὐκ, ,βιμϑ, Πῴ ἤλϑον βόμᾷν "Ὧπἔπίω γάῦ. αὶ τί ἤθελον, Εἰ ἤδὴ αὐήφϑν; ἡὶ ὃ πγεύμα ἐν πυρὶ οἱφ “(Ὁ οἷς 
᾿ αὖτο φαίνεται. Σλ᾽ ἡμεῖς τέφρας ψυγφύτερϑι γεγργάμδι, ἡ δ τεθνηκότων γεκρότερφι" 
Ι » τα Παῦλον ὁρωδες ἰῸΡ Τ' ὀδανον ἱπη]αίμϑμον, ὦ ϑρανὴν τῷ ὑρανοῦ, καὶ φλοοϑς αἷ- 

παΐσης σφοδρύτορθν ὥπϑρτο νικϑίζ καὶ ὑπϑοἝαμοζα, ᾷ κάμω, τὰ ὀῤω, τὰ πρόζᾳ, (ᾧ 

[ μέλλοντα, τοὶ ὀἥια, τοὶ οὐκ γα. Εἰ 5) μεῖξόν σῳ ὠκῴνο ὃ οἰ αὐέδτιγμα, μοιλιξα (ὦ δξῶυ ὰ 5 

᾿; π᾿ νωϑείας ὀλθηϑς. φ γὰ συ πλέον Εἶχον ὁ Παῦλος, δὃτι ἀὐδοωατον “᾿ ασοῖ΄ς ὠκάνόν 

Ν σοί φης ἐΠ ζῆλον» πλζω δλ ἥα μιὴ φιλονεικώμϑυ," Παῦλον αἰφένγες, «ἦν; πο ϑτεους πι- 
ἢ φευσοιγζῳς «ὑνοήσωμδν, οἱ ὼ χρήματα, ὦ κτήμα]α, ὦ φροντίδω, ῥα  φτοιζίω ὧπασον βι-- 

᾿ ωἹοκζωὼ ζξέξαλον, ἡ ὅλοις ἑαυςἄν' ὀῤέϑηχαν τω Θεῷ, καιθ᾽ ἑκα“ ἕω νυκ)α ᾧ ἡμέραν τῇ Ὁ 
ἢ λύγϑυ διδασκαλία «ρϑὐσεδρθυοίες. τοιοῦτον .Σ» ζὸ πῦρ ῶ πνϑυμαΐιων, συσὲμίδν ἔχι- τὸ 

ϑυμίδν ἀφίησιν ἔχεν “δι ἐνζωῦϑα, δλλ᾽ Εἰς ἕτερον ἡμᾶς μεϑίςησιν ἐρώ]α,. “οὶ τέτ ὁ τοῖα 
οὐτων ἐρών πυραγμῶν, κἀν τὰ ὑ]α ποϑέοϑαι δέῃ, κἀν πζυφῆς, κἀν δόξης χβ]αγασαι,κάν 

αὖ τίου ἐἰκδοιώοι τίω ψυχίω, μ᾽ πάσης θὑκολίας πόὐτα ζωῦτα ποιᾷ. ἡ ὃ» τῷ πυρὸς 

ὠκείνου ϑερμότης Εἰς τίω ψυχέω Εἰσιούίσα, πάσαν ἐκ(αίλλεινωθοίλν,, χαὶ πῆερ96᾽ ποιᾷ 
χϑυφότερϑν Τ' αἰλόνα, ὁ παίντων Ὦ ὀρωνϑύων αἰ χύροράν. λοιπὸν ὁ τοιοῦτος ον κατλμύξει νδμᾷ τς 

διμιυεκεῖ, πηγαῖς (χωεννεῖς αἰ φιεὶς δακρύων, καὶ πολλίωυ οὐ) δῦ)εν καυρπούϑιος τίου ἡδονίωύ, 
συ ον Ψ ὅτως συΐϊκολλὰ «αὶ ἐνοῖ τω Θεῷ, ὡς τὰ τοιαῦτα δαίκρυα. ὁ τοιούτος καὶ εν μέσους 

πύλεσιν ἡ καυτοικϑίυ, ὡς οὖν ἐρημίᾳ “{ατοίξει καὶ ὀρέσι χα" απηλαίοις, δὴ ἕνα ΝΜ ϑρόντων κονάπως 
ὁρών, Οὐδ κόρον “ἦν τοιούτων λαμιξλνων «θρζωύων, ἀγπὰ ταρ ἑαυ, ἀν τε τ ρ Μ ἐτέ- ᾿ 

ροις " πεστλημιμδιημθγων δακρύῃ, Δἰ[σ᾽ τῦτο παρὸ ἄλλων τύτοις ἐμακάφαζεν ὁ Θε- 

Μαθ...δ. ὃς; Μαχάριοι (ὦ) ποιϑοιῶτες ἢ λέγων. χαὶ πῶς ὁ []Παὔλός φησι, Χαῤρετε ἐν Κυρίῳ πὸμ- Βα. 
φιλο δ, τοτε ; τίω ἐκ ἣν δακρύων τὕτων λέγων ἡδόγζω. ὧασερ γὺ ἡ Δ σ᾽ κόσμον γϑρα, λυπίω ᾿ ' 

ὄ ει συγκεκληρωμδρζωυ ᾿ ὅτω τὰ κτ' Θεὸν δοίκρυα ραν βλαςανει διϊωυεκὴ ὶ αἰμδόυτον. 
ε ἜΦᾳ0{Ε) α! »0ὴ ! Ι . σοὺ ι 
δυτῶ χαὶ ἡ πόρνη πο ϑένων ὀρετο σεμιγοτέροι, τούτῳ κοζα οε)οῖσου τῳ πυρί. θ΄ ὙῸΡ διε- 

ϑερμιανϑη τὸ μετὸμοία, ὀξεξακχϑϑη Δλοιπτον ᾧ αἰϑὶ ΤΊ Χολςον πύθῳ,ζο τρίχας λύουσω, 25 

καὶ (ἂν: αγίοις ἐντε βρέηρυσοι πόδας τοῖς δϑυίκρισι, αὶ ταῖς ἰδίαις " αυῶν: ὐπομιαίοσουσου κῦ-. χοσιϊτὸν 

μαι, καὶ Ὁ μύρον κεγούσοι. καὶ ζωῶτα μδὺ ὡπο]α ἔξωϑαεν ἐγίνετο᾽ τοὶ ὃ εν τῇ ὀχανοία τε- 

λούμϑνα, πολλῷ τούτων ϑερμότορφι ζω, ὦ μόγος αὑτὸς ἔθλεπεν ὁ Θεός. ὀχ δὴ το το ἕ- 
καφος [ἢ }}] αἰκούων, συγιχαύρει τε αὐτῇ, καὶ " ϑὐφιραίνεται τοῖς ἐκείνης κατορθώμασι, καὶ γι (μμώ. 
πόρτων ἀπαλλώῆςᾳ ΨὝ Ἕἐγκλημῶνξ αὑτίω. Εἰ Ὁ ἡμεῖς (Ὁ πονηροὶ ζωυ τίου φέρονϑν τίω 30 .« 
ψῆφον , Οὐγόησον, Τίνος απτήλαυσε ρα τὸ Φιλαν,ϑοθπου Θοού, ἡ πύσοι. Ν πϑϑἶμ" Ἢ χ. πυρᾷ 

Θεούδωρεωνν οἰπὸ τῆς μετϑμοίας ὠκοευρπωσα τὰ αγαϑαί, καϑοίπερ γὸ, ὑετῷ κο]ωρ- 
βαϑρτος σφοδ»ϑ,αἰϑοία ὍΚ κϑιϑουροί᾽ ὅτω καὶ δαικρύων καιταφερομδῥων,γα λέωδη ο΄ αὶ 8..- 

δία τῇ ψυχη,ὁ ὃ ἐκ ἢ αἰ μδοτημῖα ἀφϑυίζε:) σχότος καὶ ὡασεῤ ἐξ ὕδωτος καὶ πγθύματος,“'- 
τως πὸ δακρύων ὶ ἄξομιολογήσεως καϑαυρόμθα πάλιν ἀν μὴ ωρὸς δχίδειξιν γο ποιῶμεν 35 
ὁ ποδὸς φιλοτιμίαν. Ὁ "ὃ ὅτω δαχρυνῷ τὴς χαλλωπιξομϑμης "ὦ αἰσσογραφαῖς κὶ ἔῆτι. 
πίμμασι μᾶλλον κατηγϑρᾷο, φαίην δὼ 6 δίχαιον. ἐγὼ γὸ ὀκῷα ζυτώ τὰ δαίκρυα τὰ με 
“οὐῦς Ὀχίδειξιν, δλλα ασοὸς κατάνυξιν γινόμϑμα" τοὶ λοί,ϑρα ἐν τοῖς ζα μιείοις ἃ μηδενὸς 
δραΐντος, δλλ᾽ ἠρέμα ὦ αἰψοφητὶ ςαζοντα ὐπὸ βαίθως ϑζανοίας' ᾳ ἐὺ ᾧ ολίζεαϊ αὶ ὁδυ- 
νά ὰ ̓ ᾷ ἰσ' ῷ Θεὸ [ μόνον} γυόνϑρμα, οἷα ̓  ὁ ΦΑΙνης ζώ, (ἱ γὸ χείλη αὐτῆς, φησιν, 40 χιτί Ὁ 

κ,Ῥεσιις, ὐκποιίυηρ, χα! Ἡ Φωνή αὐ τὴς Οὐκ ἠχϑύεηο " διλλα τοὶ δοίκρυά μόνα σεύλπιήος λαμασοθτέ- Ὁ ἐπι 
ει δαν ἡφίοι φωνέύ. 4] οὲ δὴ τη» χαὶ τω μήτε " ἡνέῳξεν ὁ Θεὸς, ᾧ τέω σκληρθὶν πέτραν χα ρῖν 
ἀπαλίω ἀρόραν Εἰργάσατο. ῤ ὅτω ἡ αὑτὸς δακρύης, μιμιντὴς τῷ δεασότα συ γὦ)5- 

κα, νας. κα ἊΝ χαὶ αὑτὸς ἐδακρυσν, χαὶ Ἐχὶ Λαζαρν, δ) Ἰχὶ γῆς πύλεως, χαὶ Ὠη τὐτοδω 
διετα 69,29). 

. ͵ 
9φβρ. σι λα ῆιο 

40 Ων 

. 

2.. Ὁ 



μὰ 

ΒΎΑΓΓΕ Δ: Ομ. ς΄. 4: 

διόταρφϑη.. χαὶ τῦτο κα πολλάκις ὅθὴν ἰδιῷ τὸν ποιοιῶτα, »ἐλώντα ὃ ὁδωμωδ' ἀλλ᾽ 
φὐἰσὲ μειδιώγτο ἠρέμα. οὐκοιῶ “Μ᾽ βὐαήθλιζῶν οὐθεὶς τῶτο Εἴρηκε. διὸ τϑν ᾧ ΓΙαί. 
λος ὅτι (Ζ ἐδαίκρυσε, ἡ ποκοτίαν ὐκίρι κὶ ἡμέφων τῦτο ἐποίει, καὶ αὐτὸς αἰϑὲ ἑαυ αὶ ἑτεα 
69ι οὐδὲ ἐτοῦτο λέγϑυσιν᾽ ὅτι ὃ ἐγέλασιν, ἐδὼ μού ὅτε αἰυτὸς Εἴρηκεν, συοδ ἄλλος, οὐ 

ὅ ΕἾς Ψ) αἰγίων, ὅτε ἰδὲ" ἀδοό, οὔτε αὐδὲ ἑτέρα τινὸς ζοιούτια" "᾿ὸνν ἡ αἰδ Σαρρας μόνης 
ὅτο Εἴη.) ἀωΐκα ἐπετι μή ϑη΄ καὶ αὐξὲ τοῦ υἱοῦ Νωδε, ὅτε ὀύτ᾽ ἐλβυθέρου δοῦλος γέλϑνο. 
ζωτα λέγω, ἐφ γέλωτα ὠκκόπηων͵,αἰλλὰ τίω " Δ] οἰλυσιν λϑαγραί). τίνος γὸ δνεκεν, εἰ. 

χϑράναχ πέ μοι, ,ϑρύτήη χαὶ δχερβέεις Ὁ σαύτως θύϑιώαις ἔνογος ὧν ἔτι, χα φοξερῳ μέλλων " παρί- 

"βϑηΐα 

Ἀνπούτς 

ΙΪ δἧἷπην, 

ςαοϑαι διχασηείῳ, χαὶ πλώτων ἐξέχειν λόγον μ(θ' ακριξείας Μ ογζώθα οολρηνϑῥωνικαὶ 
" « « λ}Ὲ).») ! 

τὸ )» ὧν ἐκόγτες χαὶ ὧν ἀκοντος ἡρδοτομδμ,δωσονϑμ λόγϑν.Ος 2.8 ὸν γονήσεταί μι6, φησιν, Δ 

ἔμασοϑοϑυ “Μ αὐ, ϑοϑίπων,κάγω "διονήσο μφι αὐτὸν ἔμμιπσξθεϑεν τοῦ παΐξός μὲ ὅ οὖ ἐροι- 
γοῖς. καίτοιγε αἰκϑύσιος κἡὶ τοιαύτη αὐρνησις,αἰλλ᾽ οκος ἃ δζμφ θυγή τίωὐ κόλασιν, αἰλλαὶ χαὶ 

Μαγϑ.} Ἀγ 
«6.8. Υ 

Φύτης δίδομϑυ θὐϑιωύας,καὶ ὧν ἴσμιον,κα! ὧν οὐρε ἴσμεν (Οὐδὲν γᾺ} ἐμφντῳ ((ωώοιδοί, φη-- αἰΚουρδ. δι 
σιν, αἰλλ᾽ Οὐκ οὖν τύτῳ δεδιχαίώ μα! ) χαὶ ὧν χτὶ ὠγνοιδυ, καὶ ὧν κ' γνῶσῳ. Μωρτυρῶ γδβ Ῥωμβιβ, 

τς ὠδοῖς, φησιν,δτι ζῆλον Θεῦ ἔχουσιν ἀλλ᾿ ἐκατ᾽ θχίγνωσιν. αὐλλ᾽ ὅμως Οῴκ Σρκᾷ ΤῸ εἰς 

ἀπολογίαν ἀΐζις καὶ Κ ορυθίοις ὃ Ὡπςέλλων ἔλεγε ̓ Φοῦϑμαι μυἱ πως ὡς ὁ ὐφις Ευὸρ ἐξ-- οΚοριανγι 

ἠπάτησεν εἶν τῇ πϑρμουργίᾳ, ἀὐυ, ὅτω φϑωρῇ πὰνοήματα ὑμϑμ στὸ τὴς ἰφτλύτητος “Ὁ 

Εἰς τὸν Χο σόν. ζοσώτων τοίγιωυ μέλλων διδόναι θύϑιωας, κρίθη γελῶν, καὶ αἰκεῖα, λέγαν, και 

πφυφὴ αυδϑσέχων ; δ ὙᾺ μὴ ζωῦτα ποιήσω, φησὶν, αἰλλαὶ πεν,ϑήσω, 2( Ὁ ὄφελος» μόγι-. 
20 ςον δ᾿ δέζυ, καὶ τοσϑον, ὅσον ΟΥ̓ εἶδ' τω λόγῳ κοραφῆσαι δωυατέν. 'ἐχὶ μϑῥ "ὃ Μεξωϑεν δι. 

καφηθίων, ὅσου ἐῳ δακρύσῃς, Οὔκ ὠκφεύξῃ τίω κόλασιν ΠΟ τίου Θιστόφασιν ᾿ εγζιυϑαϑ, 

αὐ φυγναίσῃς μόγον, ἔλυσας τίωὐ ψῆφον, καὶ συγγνώμης ἀἰπήλαυσας. 4119. τῶτο πολλαὶ πε 
οὐπύνϑυς ἡμὶν ὁ οιφὺς διρελέγεται, καὶ μακαείζει ὧν πενθοωυζῳς, καὶ ζαλονίζει ὥω 

᾿ »ελώνζε. ὁ Ὁ δὶ ὦ ϑέαζον τῦτο γέλωτος, σγοῖδ' ὅρῳ τῦτο ( μνήλθορϑυ,ἥα ἀγαχιιγ. 
29 χαξωρδρ » δ να φινα ξωρϑμ καὶ βασιλείαν ἐκ τῷ φεναγμαὃ τοῦτον χληρϑνομήσωμϑμ. σὺ 

ἢ βασιλᾷ μδρ αϑρεςωώς, συεῖδ' αἰστλαἷς μειδιρέσοι αγέχη" (ὦ 9 ὉἿὝΨ᾽ ἀγίίλων δεασύτίωυ ἔχων 
ἔγοιχον, θχ ἔφηγοις "σρέμων χαὶ (Τ᾽ σωφρϑσιωύης τὴς πγοϑσηχϑύσης, ἀλλα γελᾷς, ἐυῦ πολο 

λοίχις ὀργιξουδμυ, ἃ οὐκ εὐννοᾷς στι ΤἿΜ]) αἰ μδοτηματων ζώτη μειζόνως αϑροξιώεις αὐτόν» 
)))» ὅτω ὥν. αἰ οδοτὸμογζ, ὡς (ἂν: κ᾽ τί αἰμοτίον μὴ συφελλομδῥυς Οὐ ποχρέφελϑαι 

80 Εἴωθον ὁ Θεός. αἰλλ᾽ δος ὕτως Εἰσὶν ὀψαμϑήτως Τωὲς δχακείψϑροι, ὡς ἡ μ᾽ (αῦτα τὸ 
ῥήματα λέγφν᾽ ἐμοὶ Ὁ μὴ Ἄθοιτο δακρύσαι ποτὲ αἰλλαὶ διῴη μοι γελᾷν ὦ παίζειν ὁ Θεὺς 
πόμτω τὸν γῶν. αὶ τ ζωύτης ποιδικώτερον τὴς «ἱ σνοίας μοιτ᾽ αὐὉύ»ν Ν᾿ ὁ Θεὸς δίδωσι 

παίζειν, δ ὁ δζρέξολος. ἀκϑσονορεω (Ὁ παίΐζξοντες Ἴἰ ἔπαϑον. Ἐκαΐϑθισέ, φησιν, ὁ λαὸς Βξυδιλβαι 

φαγεῖν ἢ πιῷν, ὃ αὐέφησαιν παίζειν. τοιούτοι ἤσουν (ὦ) ἐν Σοδὸμοις, τοιῶτοι (Ὁ θχὶ ὖ κα-- 
45 τακλυσμοῦ, καὶ ὙῈ} ὺ αἷδὲ ὠκείνων φησὶν, ὅτι ὧν αὐπρηφουία ὶ ὦ ϑυ,ϑιωυίαις καὶ ἐν πλησὶ. 

μονῇ αὐῤτων ἐασατάλων᾽ καὶ (ὦ κτὶ τὸν Μαἷε τες δ κιξωτὸν ἔχὶ Ὅσῦτον ὁρῶντες κατασκβρε 
αζομδμζω " γόνον, ὀυδηγήτως θυφραίνονγ», μυηδὲν μελλόντων πσοϑορώμϑμοι. δχρὶὶ ζη» 
ἢ πος ΠῚ ἐπελϑωὼν χϑρέσυρεν ὁ χατακλυσμιὸς, ὃ Ὁ χϑινὸν τὴς οἰκιτυϑρύης ναυαγίου τόν 
το ἰργάσω». μὴ τοίνιω ἀὔτει ρα τῷ Θεοδζιτοω, ὦ οὐοα τῷ αἰ αθίλν λοιμίανεις, 

“49 τὖ ΝΣ Θεοῦ [Π] δοιῶαι (ωτετειμμένων καρδὶδν ὦ τιταπενωρϑμίω, γήφϑσοαν, σωῷρ9- 

νϑσον ὦ κοιτεζα λιϑύζωυ, μετ μοῦσοιν ἡ κουτανενυγμθῥζωυ. ζφωῶτω ὀκείνου τὰ δῶρο: δὴ) 
τῶν ἡμῶν χρεία μαίλιςει. ἢ γ) ἀγὼν ἐφέφηκα χαλεπὸς, ἢ ἀσοὶς Καὶ ἀἰοροίτες ἡν ᾿ 

: ε : 
μώ διωυαάΐμωις ἢ πάλη ,τσοϑς ζᾳ πυϑυματικῷ τὴς πονηρίας ἢ μαλχηρασόθς ς φρχας,ωρὸς 

ζῷ, ἐἰξεσίας ὁ πύλεμος ἡ αἰγαπεητὸ ατουϑαίζονζᾳς ἡμιᾶς καὶ νήφονζᾳς ἢ διογητερμλύνᾳ ϑυωυης-: 
Οἰεγίοῇ, ἔομι,ς ΒΡ, δίραι 



κι σ 4; ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤῸΘ: 
ϑιῶαι τίω αἰγοίαν " ὀκοίνων φαλαιία ἐγεγκῷ. δὼ ὃ “«λώμϑυ,ὼ παίζωρϑυ,ὼ δμιὲ πὸμο 
τὸς ῥαϑυκῶρϑμ, ὼ ασϑϑ τὴς συμξολὴς κἰ αυὺ τῆς οἰκείας κατουπεσν θα βαϑυμίας. ν᾽ τοί. 

νι ἡμέτερον Ὁ γελῶν δϑιδινεχῶς ἢ οϑρυύτήεοϑαι ᾧ πυφάιν, λα Μ' ὑχὴ σκηνῆς, τ ὧν τεῦρ-- 
γϑυομϑέων γουναιϑίυ, ἫῬΜ' εἰς τῶτ ὄξθυρημδῥων λὐδγών, Μ "οὐ ασίτων, ἫΜ κολθκων Ἷ 

| ὦ ταν Ἐχὶ (δὸ ἐρανὸν κεκλορϑῥων,, ἐυ Εἰς τίω αὔω πόλι, ἐπεγφαμμῴωι, ἐὺ 5 
Ι τῶν ὅπλα βαςαζόντων πνϑυματικο ᾽ ἀλλα στῶν τῶ “Δ αΟὐλῳ πιλουμϑῥων .᾽ 

! ὠκῴνος γ δ ὅθιν ὀκῴνος ὁ καὶ τέχνίου ὧ πϑῦγμα ποιήστις, ἵνα, “τες ςρατιώζως ἑλκύσῃ τῷ 
᾿ Χειςού, ὶ καλακώτερᾳ αὐ ὙΜ ποιήσγ! τῆς πσοϑϑυμίας ζὰ νεύραι, οὐ τῦτο καὶ ϑέατρα ᾧ- 
Ι χοδὺ μέησεν εἰν ταῖς πύλέσι, κὶ τοὺς γολωτοποιοις ὠκοίνους αἰσκήσοις, ὅζ' τῆς ὁκαήων λύμης 

Ἵν ξρϑ αν. οὶ ἢ πόλεως αἰ πάσης “᾽ τοιούτον ἐγείρει λοιμὸν, ᾧ φϑύγν ὁ Παῦλος ὁκέλεουσε, Τ ζω μω.- χο καὶ ἐνχέηῆν 
Ἰ οφλογίαν, ἢ τί βὐτφαπελίαν [φημὶ,] ζωῦτω διώκειν ὀὐαπείθων᾽ αὶ τὸ δὴ χαλοπητερον 
, τούτων, ἡ τῷ γέλωτός ἴξιν χ' ασύϑεσις. στὸν Δ γὺ βλάσφημόντι Εἴπωσιν ἡ αἰδκρον Ὧ) 

ἢ μἰμωοι Ὁ" γελοίων ὠκείνων, ἴῷ τε πολλοὶ ἢ αὐοητοτέρων »ελοδσι τέρπονται, αἰ ὧν αὑτοιὰ 
ἢ λιϑᾷάζεν ἐχείω, τἷαρ τούτωι κροτοιουτς, τίω κοίμινον τὸ πυροὺς ΥΟῚ τῆς ἡδυγὴς ἴζωνο 

Ι ̓ τῆς Ὁ τῆς ἑαυτῶν ἐλχόντες κεφώλῆς. ὡ Κ᾿ ἐπαυνοιῶτες τοις ζῷὶ ποιαύτα λέγονζ, ὅτοι κι 
] ᾿ μάϊλλιςα Εἰσιν (ὦ λέγφν ὀμαπείθοντες. δ[9 ὁ τῆς κϑλοίσεως τὴς δχὶ τούτοις κειρδῥης, δυχαιό.- 
ἢ τερον ἐν Εἶν ὐπ ϑίϑεωοι Εἰ γὸ μηδεὶς ὦ τὰ τοιαῦτα ϑεώμϑμος,.δ᾽ αὐ ὁ αἰγωνιζόνϑρμος 

ζῶ, στὸν ἢ ἰδωσιν ὑμᾶς ἃ ἐργαφήθια καὶ τέχνας ὶ τίου ὧκ τούτων ασοσοδὸν, ἡ πόύτω «.-- 5 ὁμᾶν 

ν ὦ ἑκργίω 

πλος ἰρβΡ τῆς ὀχᾷ “ἠστείζης ἀφένζ, μείζονα δέχονται τίωυ ποϑϑυμίαν, ἡ πλεῖν 

ἢ , ὁγα αἴοὶ ζμῶτω ποιοιώται ασουδέώ ᾧ ζᾳῦτα σύν ὠκείνες ἀπαλλαύῆων ἐγκλημαίτων 10 
᾿ λέγω, δλλ᾽ ἥα ὑμεῖς μαίϑητε, ὅτι τίω ϑρχίω καὶ τίω ῥίζεν τὰς πιαύτης πο ορνομίας ὑ.- 
ἵ ' μεῖς μαίλιςαί ἐξε (Ὁ) πον ἔχοντες, (Ὀ τίω μέραν ἅπασαν Εἰς ζωῦτα " λμαλίσκοντες, καὶ 15. ατυσί. 

ἼΝ (ἰ σεμνὰ τῷ γαμα ποράγματα ἐκπομητάζοντες ἡ ὃ μυςήρλον ὃ μέγα αἰδαδεγμαγί. Ἃ ὐτωαλ. 
ὟΝ ζωντες, Οὐνὲ “δ ὑυτως ὠκῴνος ὁ ζυῶτα, αἰ πασοχριόμϑμὸς ὅθην ὁ πλημμελοΐν, ὡς προ ν 
" ὠκείνου σὺ, ὁ ζαῦτα κελθήων ποιφν᾽ μᾶλλον ὃ ἐν κελϑίων μόνον, αἰλλα καὶ ασουϑείξων καὶ ὦ- 2. ὁ. 
᾿ φραινόμϑμος, ἡ τελαύν ἢ ὀποωνοῖν τὰ "γυόμϑνα, ᾧ πὸρτί ἴξοπτῳ συγκροῖ! ζῷ τοιαῦτα ἐργα.- μ αν “ 
᾿ ' φήρλα τοὖν δαιμόνων. ποίοις ὄΐζυ ὀφθαλμοῖς, Εἰπέ μοι, λοιπὸν τω γωυαῖκα, ἘχῚ τῆς οἰκίο 
, Ι «ς ὄψη, ἰδὼν αὐτζω ὑξοιζομδμίω ἐκᾷ; πὼς ὃ Οζα, ἐρυ,ϑριᾶς αϑαμιμφψησχθιϑμος τὴς συγ. 
Ι οἴκου, ζωυΐκᾳ, ἐν τω φύσιν αὐ πο ραδειγματιζομδῥζο ἴδλης μὴ) μοι τῶτο εἴπης, δτί 

ἶ αἰαυύκρισίς 81 τὰ γενόμϑμα. ἡ γὰ αἰ πύκρισις αὕτη πολλους Εἰργασοιν μοιηϑεβν ᾧ πολλαῖς 36 χι Δα, 
: ' αὐέτρυναν οἰκίας. κὶ χρῷ τῦτο μάλιςα φένω, ὅτι" σεῖα δοκεῖ πονηρϑν 66) Ὁ γινόμϑμον᾽ ᾽λ4- 
᾿ δ χα κρότοι, καὶ κραυγὴ, γέλως πολι, μοιχείας τολμωμδῥης Τοστωύτης. τί λέγφς; ὑ- 
Π πύκρισις (ῷ δμόμδνα, δὲ αὑτὸ ( δέω τοῦτο μιυυοίων ἀν εἶεν ἐκ {νοι θαναΐτων ἀξιοι, τι ὦ φϑί.. 
; ; οὐ ( υόμοι καλεύουσιν ὥπόμτες, ζζῶτα μιμεοϑτω ἐασουϑούκασιν ἰκῴνοι. Οἱ δ. αὐτο χα: 

᾿ Χὸν, χαὶ ἡὶ μίμωησις τούτο κακόν. χαὶ ὀυπτω λέγω, πύσως ὀργαίζον() μοιχοις Φ [τὸ] τοιαύτο 99 
τῆς μοιχείας αἰ πσυκρινόμδμοι δρα ματα πτῶς ἰτα μους χαὶ σνωμγοτας καιτασκθυαζουσι τὸς 
τῶν ζιούτων γεωρϑυς. Οὐδὲν Νὴ ποργικωτερφνσ τὲ "ἰτα κῴτερον ὀφϑειλ μού ποιαύτα βλέπεν Ὁ ὃ 

ἀγεχορϑρου. σι ἢ οὐ ἀγϑρᾷ ἅ οὐκ ὰν θλϑιο γωσαῖχᾳ γυμφουμϑμζω ἰδεῖγ' μᾶλλον ὃ Φυνϊὲ οὖν 

οἰκία, αλλά καὶ ὕδριν ὃ πράγμα καλᾷς᾽ Ἐχὶ ἢ ὃ ϑέαίξον αἰαίξαίγεις, ἥω Ὁ κοινὸν ταν 
“ ὀὐδρωγᾷ Μ γωνωκὅν οὐγυξράσῃς ἕμος, ἡ τοις σοωτοῦ αἰογεμύῃς ὀφθευλμους » μι Ν᾽ δὴ ,“ὁ 

πού» Εἴς, ,τι πόρνη 56} ἡ γυμφουμθῥη,δλλ ὅτι καὶ αὐτὴ φυσις, ὁ ὃ σῶμα ὃ αὐτὸ ἢ τῆς 

ποτ ΠΣ ΟΣ 

τ Σ-  ΠΙΣΣΣΣΩ.ΞΣΣ: 

ΞΞ ΞΞΞ- ΞΞΞΞΞ, -- ΞΞΞΞΞΞ ΞΞΣ 

᾿ πϑρνης ἢ τὴς ἐλθυϑέρας. Εἰ γὺ φυὴν ὠτοπτον τούτο, ζίνος ἕγοκαν ἐπ᾿ ἀγροὺς αἵ ἴδηις τοῦλ 
ἱ γογοόρϑμον,ὼ φυτὸς ὡἰποπηδιῶς, ᾿) τίω αἰοριμονούσαν ἐλαύνεις .ἢ" ὑτὸν (᾽ διφρημϑῥοι ὧν 15ὅτι 

μϑν, τότε ὔτοπον Ὁ τοιούτον᾽ ὁτὸμ ὃ ((μνηγμμέγοι χρῇ πόϑτερ ὁμιῦ χαιϑήμθροι, οὐρο ἔτι ὁμοΐ. 
[κω 



ΕΥΑΓΓΕΛ: Ομ, ζ. ς 3, 
ὡς αἱ, ὦ; λα γέλως ζωτα καὶ ὀγειδὸς,, Δ ἑλαίτης αὐοκαληξίας ῥ βήματα" Ὁ ἡ βέλτιον 
“πηλῷ βοροόρῳ τίω ̓ ψω λθαγραῖσαι πάσαν, ἡ τοιαύτίου λκωρῆσαι αὐ ανομίαν. ὅτε Ὁ 

ὕτως ὀφθϑεολμῷ βλαίθη βόρδορνο, ὦ ὡς αἰκόλοιφος ὑψας ὃ γεγυμνωμδμης γαυαρώρ᾽ λεωξία. 
ἀἰχρυσον φριωυ τἰτίω γύμνωσιν ὁ ἐποίησεν ἐξ Ὥρρχῃε, χῇ ̓ φοζηϑητι φὴς δἰ λημοζ μώης τὴς 

4 ζιαύτης τίωυ αἰασύϑυσιν. δι ζω ἐποίησε τίω γύμνωσιν: ἢ ἐπ ϑαοή, ᾧ ἡ τῷ ὑζμθόλου συμ. 
ζουλη. ὃ ὕω αὐωδαεν ᾧ ἐξ Ὄχι ὀκείνου τού» γέρρνε [9] θπιτήδόσμᾳ. ΕΥ ὀκᾷρι Ἄ 
κἀν Ἰχεύο γυμροὶ ὄντες" ὑμεῖς ὃ ὦ ἐγκαλλωπίξεεϑε,ζν πὶ Ὡποσολικὸν ὠκῴνο, ὧν τὴ 

πω δέξου ἢ ἐχόντερ. “πῶς δίωυ ὄψεταί σε λοιποῦ ἡ γεωὴ Ῥπο- τὴς ζιαύτης ἐπόρμελ- 

χαεριήαρ ΜΗ "αἰ ανομίαρ: ; «τῶς δέξεται: ; πῶς «ξϑσερῇ, ὅτως ἀτίμως Ὁ κοινὸν τῆς γωναριείας 
το αὐ δαδειγματίσαντα φύσιως, ὺ αἰχμάλωτον ἈΠ τὴς ζιαύτης ὑψιως, δούλον γερὴ 

μϑύον τὴς πορνδυϑείσας γωναικός ; ; εἰ ὃ αἰλγεέῖτε ζχῶτα αἰκούοντες, χάῶν ὑμῶν ἔχω πολλίω. 

ηἷς γὰ ὕφηνὸ θυφρᾳίνων μιεγεὶ μή ̓ ὁ λυπούμϑμος δξ ἐμοδμὴ δὲ παυσηοϑέπυτε ςένογτες Ἐχὶ 

χ Ἀηρόω τούτοις ΧΙ "᾿ δακνόμϑμοι. κὶ οὐ Ν᾽ ασεϑοίμιον ὑμῖν ἐςαι τὴς ἐχὶ ὃ κρφῆο μεταξολῆφη ἡ ἐκ τῶν 
τοιούτων ὑδιυωυη. δ τῶ κάγω σφοδρότερον Φδλρον ἐποιησαιμιευ, ̓  να βαϑυτέραν δοὺς 

λ. μεδνίγτων ὃς πίω Ὁμέωυ, ἀπαλλάξω τῆς σηπτεδῦνος τών' μεϑυσχόντων ὁ, ὑμᾶς, ἵνα πϑῖς χα προὶν 6πα- 

ὡς ναγαΐγω ψυχηοὺ ὑγείλν᾽ ἧς ἧς ψμοῦν πόρε ήμᾶς ᾿ἡὐπολαιυονζας δαὶ πόύτων, ἡὶ Ψ κερϑμων ἐ ἐ- 
παάϑλων τοῖς χατορϑώ μασι. τότοις Ἐλιτυχεν, χάθατι χαὶ Φιλανϑερπίᾳ τού Κυρίου ἡ 

Ἰησὺ ΧΧολφού, ᾧ ἡ δῦξα ἡ ὦ χρᾷτος Εἷς τὴν αἰεύνας “δ αἰωνων. Αμέώωυ. 

ἑορμιλ. ζ. 4 ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΑΓΩΝ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟῪΣ ΑΡΧΙῚ: 
Ἡβ λζαμματιν Α ᾿ λοοῦ ᾿ ἐπτμυϑοίγεηο 25» αὐτών, πού ὁ Χριφὸς 
“μνώπω. ἢ Εἶπον αὐτῶ' ἐν Βηθλεέμ Τὴς Ιουδαίας. 

9 1δὲς ἀπόνζᾳ εἰς ἔλεγχον: γενόνϑυα " ἰκδοίων: ; ἕως υδὺ Ὁ» αὐτὸν ὑκ 

Ἴ ω " ἐδεώρφιω, σϑ οἷ αἰ ποῦ τὴς βασκϑρμίας ἡλίσκοντο, μ( αἰληθείας 

τας εϑρτυείας διησρρέυον. Ὠΐ Ά Εἶδον τίω Ὄστὸ ἱταῖ ϑαωμαῖτων 
χλλγμι. "ραν ομϑθμίωυ δυξλν,ὐσα τὸ φθόνου χα ζι χέλωτις Δοιπον πσξϑὺ- Β 

ἱ δωχαν τίω αἰλήθφαν δλλ᾽ ἡ ἀλή)εια ὅχῳ πϑρτων ἤρετο, “σοῦ ἢ 

' δι, ᾿ἐβραν μιειζόνως ((Ἰουεκρό) το ϑροι θεὼ αὶ ἐνζωῦϑα πώς φαυ μαςιὶ 
40 ὲ οὐλλξο οἰκονομεῖται “αν 9. γμαῖα. ὁμοῦ πε 5 ὲ μδυϑοῤνοισί τι, “πλέον τ δυλή- 

λῶν, ὸ διδείσχθεσι, δλληλρες, οἵ οἱ τὸ βαρξαροικὶ » (Ἰουδαῖοι. ὦ ὧν ᾿ γὸ ἰουδοίοι ΩΝ 

“τῶι μαΐγων ἤκουον, ὅΤι ἡ αἰφῆρ αὐτοῦ Ἐλὶτη τὴς Πρρσῶν ὠκύρυξε θοὰς "ὦ ̓ μαλ)ϑι 

Χ. ἱκύρνξι, ταν ἴουδαζων ἐμάνθανον, ὅτι τῦτοι, δγ αἰφὴρ “ανεκήρυξε,ὺ ασϑοφῆται ἴω ̓ πολλῶν ἄγω. 

δ» διηγϑρόυον ὡων᾽ ᾧ τῆς ἐρωτήσεως ἢ ,ὐσπό)εσις, διδασκαλίας σαφεξέξρις τε ἀχρι- 
43 ψεφεέραρὲ ἐκφτέρϑις Ἰὐπύδειξις γέγϑνε᾽ ὁ ὁ τῇ τῆς α ληϑείας ἐϑροὶ τὰ κι χὸρ τῆς αἰληϑείας σ᾽ 

᾿ς ἠμίμάλναν, ἀλόντερ αὐαιγχαζονται λϑαγινώσκειν γβάμματα, ἡ τίω συηφήτείαν “ ἐρμεόωυθίειν, Θέκαι' 

μὴ πᾶσαν. Εἰπόντες δ» τί Βηϑλεύμε, κ ἡὶ σὰ “5 αὐτὸς δξελθύσετα ὁ ὁποιμαήνων ῷ Ισ- 

οακήλ, λοιπὸν σόκ ει πσξοσεϑηχθῳ ὧ “ὧν , κολακθύογτες ὦ βασιλέά. τί ὃ τῷ» ζῶ; 

χρν.Ο, 

Οτι αἱ ἔξοδοι αὐτῷ πὶ δργὴς δξὴ ἡμερῶν ἐν αἰαΐγος. ὃ ἡ αἶνος ἐγεκέγ, φησν, Εἰ ἐκᾷ δι ἔμδημ Μιχιὶ δ. 
φο πϑ δα βυέοϑαι, ῳ Ναζαρὲτ μῷ ὃ π τῦχον διῆγε, "ὦ Ομμκοκίωδε τίω ἡ ππερφντείορ: ̓ χα 

᾿μάω εἰ (λωεσκίασεν , ὡ»λὰ ἡ μάλλον δξεκάλυψι. ὦ γ ὥκᾷ τῆς μηΐϑς οἰκούσης 
πόντος, ον ζοῦϑα, δρνεϑίωαι, δείκνεσιν ἐξ οἰκονομίας ὃ πξάγμα γυόμϑμον. δ τοί 

ὐϑο ςυὲ θύθτως τεθεὶς ὀξηλνυ κέ ὅ.), ὅλ ἐ ἐποίησεν ἡμέρας τιοσοιρϑίκοντα, σοῖς βε- 

λϑρδροις πἰξεεργάξεοϑαι διδους μ ἀκριθείας ἀξετάζειν ἀπόμτα, ἡ γῈ 7 πολλὰ ὦ (ᾷ 
κιγοιοῦτου 



χ β. 44 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ.: 
χηοιοῦτα ασοὶς τίω τοιαύτίω ζήτηση,Εἴγε σσολσύχειν ἐξφούλον. καὶ “ὃ ἐλϑύντων ΤΨΜ μά- 
“ὧν, ἡϑετόερω,ϑη πᾶσαι ἡ πόλις, ὁ ΛΩ τῆς πόλεως ὁ βάσιλθυς᾽ καὶ ὁ πσοοφήτης Εἰς μέσον 
πϑϑήγεηο, ἢ δικαφήσλον μιόγιφον  μυεκρο] ξ΄ αὶ ὅτερᾳ ὃ πλείονα γέγονεν αὑτοϑι, περ ὁ 
Λουχαὲ μ᾿ ἀκριξείας διηγεῖται ὠπόρτα᾿ ἥΐ, τὸ Χο τίω Αὐνὸν “ὁ Συμεών ἡ δ Ζαγα-, 

ἱ ] αν, καὶ ἐἦν' ἀἰέλοις, ᾧ ὦν" ποιμϑέας, ἀπῆρ ὥπόμτα τοῖς πρϑϑσέγισι ἱκαναὶ ἰώ τὐδλλδῖ 4 
' ἀφορμεὶς ὃ γελμοημλύον θρῷ. Εἰ γ᾽ ὑπὸ Περσίδος ἐλθόντες (Ὁ μαΐγϑι Οὐρ ἠγνόησαν 
' τόπον, πολλῷ μᾶλλον ὦ ἐχᾷ «ἱφτοίζοντες ζαῦτα μαϑεῖν ἡἠδευύλυτο. ἔδειξε ὦ δώ ἑαυ. 

! 

τὸν δξ πξῖοχῆς δζρα πολλαὖν ὅπ μαίτων. Κη Ἶ, 8 οὐκ ἠλέλησον ἰδεῖν, κρύψας τὸν μι] αἰξὺ χο6- 
" γον ἑαυτὸν πτίλιν ἐξ ἑτέρας ἀπεκάλυψε λαιμασοοτέροις ὐρχῆς. συ δ (ὦ μάνϑι λοι- | 

ἀπὲ πῦν, συν ὁ ἀφὴρ, δλλ᾿ ὁ πατήρ ὀύωϑεν ἀψεκήρυῆεν ἐχὶ ν Ἰορδιλνείων ῥεί, ϑ69»ν» ἢ ὃ πγεύ.- το 

μαι ἐπεφοίτα, τί φωνίω ὀκοίνζυ ἕλκον Ἐχὶ τίω κεφα λζω τοῦ βατῆ)ιζομδμου" ᾧ Ἰωλύνης 
| μ' ϑλρησίας αἰπασης πὸνταχοῦ τὴς Ἰουδαίας ἐξόα, τίου οἰχουνϑῥίωυ, τέω «οἴκητον τῆς 

᾿ πλωΐτη ϑιλμσκαλίως πληρῶῖο καὶ ἡ δι ϑων μείπων ὃ μϑντυοία. καὶ γῖ, ἡϑάλαῆα, κὶ ἡ 
ἢ ΚΊίσις ὥπασα λαμιτοοαν ἠφίει ἰῷ αὐτῶ φωνζώ, αρῖδα ὃ ΤΠ καιοϑν Μ᾽ ὠδέγων τοστωῦτω 
Ι ἐγίνετο, ὅσοι ζω Εἰκὸς ὑρόμα δεῖξαι τὸν κοὐ δα γεχϑιότω. ἵνα γὸ μὴ λέγωσιν (ὦ) Ἰουδοῆοι, τῷ 
ᾧ } οὗι οὐκ ἴσμεν πῦτε ἐτέθη, συ νὴ ον ποίῳ χωοίῳ, ἴα τεκτὺ (ὧν μαλϑις πόρτα ῳκονομυήϑη, 
Ἵ}; αὶ πὶ ἀλλα, ἑ πὸ Εἰρήκαρμϑυ, ὡφε συτδμίον αἰτίαν αἢ ἔχοιν Εἰπεῖν, μιὴ ζυντήσαντες Φ᾽γ- 
Ι" δνημϑίον. σχόπει ὃ αὶ τῆς πυσϑφητείας τέω ἀκρίζειω.  γὸ Εἶπεν, ὅτι ἐν Βηϑλεύμο 

κϑμ4, δλλ' ἀξελεύσεται. ὡςε ἡ τῦτο ποοὐφητείας ζῶ, Ὁ ϑρννϑίωαι ἐκᾷ μόνον. ἥϊγες ὃ 
αὐ Νὴ αὐαιουυτοιῶτες Φάσι “«ἰθὶ τῇ Ζοροξαςῇ ζώτω Εἰρῆοϑαι. ὶ πῶς αὐ ἔϊχοιεν λόγϑν ; τ 
εὶ γὸ δὴ αἱ ὀξοδὸι ἀντ ἀπ᾽ ϑολς δ ἡμεραῖν αἰοῖνος. πὼς ὃ ἐν ϑοχῇ λιιϑὺν, ὅτι ἐκ 
σῦ δξελούσεται, αὐὐμόσειεν ὀῤ, κείνῳ , ὁ γὸ οὖν τῇ Ἰουδαία, δλλ᾽ ον τῇ Βαξυλώνι ἐτέῃϑη᾽ 
ὅν καὶ Ζορφοαςῇ ὠκλήϑη,φζῳ ὃ ἐκφασωρδῶαι" ἡ ὅσοι τω Συρων ἴσασι γλαωίθων, ἴσεισε 

τὸ λεχόμϑρμον. μ᾿ ἢ ΜΕ ἶρηνθμων αὶ ὁ τ᾿ ζωῦτα χρόνος ὥπας ἱχῤμὸς συφῆσαι πίω δ» 
τυρίδν. τἱ γαίρ Φυσιν; 23 

6 Οὐδωμὸς ἐλαχίφη ΕἾ οἰν τοῖς ἡ γεμδσιντούϑω. [ 
Καὶ τῶ αὐτίλν πρρλεί ϑησιτὴς αὐθεφὸρείας, λέγον, ΟἿ ἐκ οὗ δὲ εὐσεῖ). Γ 
Οὐδεὶς ὃ ἕτερος" λαμίασδϑν  αἰδεφανὲς ἐκᾷνο τὸ χωδλον ἐποίησιν, Φλλ᾽ ἢ μόνος αὐ χρωνδ ἢ 

τὸς. μεπὲ γϑεῶ τὸν τόχον ὀκῴνον, οἰπὸ ΝΜ περοίτων τὴς οἰκϑυμδῥης ἔρχον ) ὀψόμϑυοι τίω : 
φαϊτνζω ὦ τῆς χαλύξζης τὸν τύπον" ϑαχσερ αἴωϑεν ὁ πσϑοφήτης ποοϑόνεφώνησε λέγων “υἱο 40 

δαικὸς ἐλαχίφη ΕἾ οὖν τοῖς ἡγεμόσιν ἰούδο᾽ τυτέςιν, οὖν τοῖς φυλοίρηρις. πὕτο ὃ Εἰπὼν, κα 
τίω Ἰερφυστιλὴμ αἰθκέλαξεν. δλλ᾽ Θεία ὅτω “πολ σεῖηον, χαὶ τοι τὴς ὠφελείας Εἰς αὐοδ 
ιἰ 6θαμούσης. ὦ »ὁ δζο τῦτο ἐδὼ μού πϑὰ τῆς ἀξίας ἀντῦ οἱ φλέγθνται (Ὁ αροφῦτα 
ἐν ΦρΧῇ τοσῦτον, ὅσον ἰδ ὶ τῆς ἐυεργεσίας τὴς Τὸν τι διμομέγης Εἰς αὖτοιᾷ, καὶ γὸ ζωΐ: 
κα ὕτρίϊον ἡ χόρλειος, χαλέστις, φησὶ, τὸ ὀγομια αὐτο Ἰησοιεῦ " χαὶ ἐπαϊγή λέγων, αὑτὸς Ν) 3 
σώσει τὸν λαιὸν ἐντω δἰιτὸ Τὴν αἰ μδ)ιων αὐ δ, χαὶ (Ὁ μιαΐχοι") οὐκ ἔλέσρν, πού ὅ61ν ὁ ἡὸς ᾧ 
Θεού, δλλ᾿ ὁ τερϑεὶς βασιλεὺς δὰ Ιουδαίων. καὶ ἐγζιῦϑα, πάλιν ούρο Εἶπεν, δι ἐκσῶ 

ἀξβεύσεται ὃ εἱορ τῷ Θεού, Ι 

Αλλ΄ ἡγδύμδμος, ὃςς ποιμανᾷ (ὃ λαΐν μὰ Ἰσραήλ. 
Ἔδει γὺ Νὴ συγχᾳταξατικώτερϑν Δἰαλέγεοϑαι Ο» ποϑλοιμίοις, ἡα μὴ σκλυδουλίδων: 45 

ται, καὶ ζᾳ οὐδὲ τῆς σωτηρίας εἰν ῬΜκηρύθον,θα τούτῳ μᾶλλον ἐγαϊγωνῖ), ὅσαι γϑωῦ εξ. Ὁ 
τα πσεοφέρωνται αδρτυείαι, καὶ ὧν θύϑέως αρδϑυὶ τέων Ἄῤρησιν χαιοθς ἑω, σὐνὴν μέγα σὐνα ὀ 6. ὁ τυ 
ὑψηλὸν αἰθὲ αὐτοὶ λέγρυσιν, φοσὶ δῇ αἱ κ᾽ τίω τῶν σημείων Ὠχίδειξιν."ὠκῴναι ὴ πορώ- λιώτω, 

τίρον αὐξὲ τῆς αὐτί ἀξίας οἱ φλέγονπει. ὅτε γροεῦ μ᾽; πολλ αἰ ϑαύμιατα, παιρίᾳ Εἰ αὑ- 
τὸ 



ἘΥΑΓΓΙΓΕΛ. Ομιλ, ξ, Ὁ κεν. 
τὸν ὕμνοις ἦδον, ἀκουσον τ Φησιν ὁπσοόφήτης᾽ Ἐκ φόμίάτος νηπίων καὶ ᾿ ϑηλαζώτων ἀρ Ψαι μι, β, γι 

τηρτίσω αἷ αἰνον. κα πάλινδτι ὑψοισι: τος ὁ ἀυρφιοις ἐργα 5, δϑακ)ύλων συ “αὖ δημμουρηϑὺ αὐ-- 

τὸ ϑείκψυσι τὰ ἡ πλωτὸς ὄγτου. καὶ ἡὶ (Τ᾿ τίω ἀὐαληναν ὃ ὃ οἴ βαιϑέσα εϑρτυεία Θ᾿ χοϑς 

πατέρα ὁμίοτιμον διδοῖ. Εἶπε Ὑ5», φησιν, ὁ Κύρμος τῷ Κυοίῳ μιῦ, κάθου ον δυϊξιων Ὑμϑ, ψαλμιθ.4; 

ς ἡ ὁ Ἡσαΐας δὲ Φηνσιν" οτ 0 ὁ αμιρτύνϑμος αὐχάν ἐϑθναῖν, ἐ ἐπ᾽ αὐτω ἔϑνη ἐλπιούσι, πὼς δὲ Ησ. ἄ, 
Φησι τίω Βηϑλείμε οὖν τοῖς ἡγεμόσι Ἰουδω (ύκ ἐδὲ ἐραχίφεωο: ; Οχεῖὶ γὸς ω Παλαικίηι 

μόνον, δλλαὶ καὶ ὧν τῇ Υ οἰκουμδών πασῃ «ἰξίθλεπῆος “γγέγϑνεν ἡ χώμν. ἀλλα τέως ποὺς ἴου- 

δαδους ὁ ο λόλρρ. ὁδὶ ἐ ἐπήγατε, ποιμὰνῷ ᾧ λοιὸν μϑῷ Ἰσραήλ, χα] τοι γε τίω οἰκουμά-- 

εἴων γί ἐποίμλνεν. δ ἢ ὑπερ ἐφῶυ, ν βουλεῖ σκανδαλίσαι πως, ᾧ ων ἐθνων 
χισλδον το “ἐγκαλυπῖων λθλϑν. ὸ “πῶς ζέκ ἐποίμιανέ, φησι» τὸν λαὸν τὸν Ἰουδαϊκον:μοίλιφξα ἅ Πὴ κ᾽ αὖ- 

τὸ γέρρνε. τὸν Ὁ» Ἰσόαήλ εὐ ζωϑα Εἰπὼν, ὧν αὐτο πεπιφευκδζοι οἷξ Ἰουδαίων ἡνίξα.- 

το. τ ϑ, ἡ τούτο ἐρμάυδιων ἢ  Παύλος ἐλεν᾽ Ου χα πόρτες ὧδ Ἰσφρηλ, ὅτοι ΕἸσραηλ, Ῥα,θ,. 

Σλλ᾽ ὅσοι ὄχ “πίςεως ᾧ ἐπαγξελίας ἐγωνήϑησαν. Εἰ 3 μη 'πὸρίᾷς ἐποίμανε,τῶτο αὐ 

᾽ ἐγκλη μια κα κατηρρεία, δέον γ5 ἀὐθοιὶ πσοϑσκεῦσαι μΟ᾿ ν᾽ μαΐγων ᾧ δοξασαι Τ᾿ Θεὸν, 
χέων 15 ὅτι ἐπέφη χαιοϑς τοιοῦτος 'πόμτα λύων αὐ τὰ  ἀμδρτήματα (ὸ Ὗ» σὴν αἷϑὰ διναφη-- 

λ ἤιε, ρέων" ἡκουῷ, οὐδὲ βὐϑωνών, αἰλλα αἰθὶ ἡ ἡμέρϑυ ὸ “Ὡραΐου ποιυϑμος) τοιυδυτίον ποιούσι, νὼ 

(αοὐῆόται, κ ἡ )ορυθούσι, ὼ μυρίας μ᾽ τα χατασκθυαζουσιν Ἐχιξυλάς. 

7 Ἰοτε Ἡρώδης καλέσας λο',ϑρα τὸς μιοιγϑίς, ἠκρίζωσε “δὲ αὐτὴἕἍ τὸν χοώον τῷ 

Φανονϑρου αἱ αἰςέρος᾿ 

20 Ἐπιχειραν ἀελῴ ΩΣ τρϑὺν, περ ἐ ἐλατηρ ὁμοίας ζιὼ »ϑχὶ μανίας μόνον (ἢ ΝΥ ᾷᾳ ἔνε 

᾿ὰ ἐ γελνηρῦῥα ἱκανα ἰώ ὈΑποφῆσος αὐτ' ᾿ παῖσ»ς [ἢ] τοιαύτης Ὀπεχειρίσιως. Οὐ ὁ κὸ 
,ϑοϑπον ζώ ἃ συμθλώτα. ὃ “δά ατέρᾳ χαλέσαι τὸς μαιγϑὲς ἀβωϑεν, Ω βαρῶαί “ 

δρας Ὄσαυτον ἰποδυμίαν φείλορο , τε πυροσκεουῆσαι 1: ἐν απαιργαύοις ἡ Φατνν κείαϑιον, 

ὁ ὃ πο φηζα: ἣ ̓ἀὐωλον υτα πόρτα φρολνα φωνήν, αὶ τὰ ἀλλα πϑλρτά, μείζονα ἢ ἰκτ 
25 διιϑοφπον ζω. ΔΆ οἱ “μῶς ουοὶν αὐ πϑίτων κατεῖχε. οιούτον γὺ ἡ ἢ ποιμελα" ἑαυτῇ ᾿ αβιπί. 

πἰι,ὺ ἀὐζευυτοις ἀεὶ πηράγμασιν ὀλιχερᾷ. σχόπει ἢ  αἰοιλν οἱ ἅ ̓ὕλίσευε τῇ τῇ φὴς 

χν ἐδωώπ; πείᾳ, ἡ ἀκίνητον αὖ τέων τ) οἠόμιξεν, δύϑοηλον ὅτι "ὀμζεουτοις ὅχτ χερᾷ πράγμασι Εἰ Β 

ἐπ ἠπίφει παὶλινκξ ἐυ πξσεδυχα ὀκθήσεεϑαι πὸ λοόγιϑμα, Ναί κα ") φοδῴοϑαι ον ἐ- 

χαίνι Ἴω, ουϑὶ 2. τοῖν Ὠπίυλάνω ὦ ὧξε ἑκα τερωλον αἰϑ ῆὸς ὁ" δῦλος ζω. Σ τὗτο ὃ α. 

λιλπῦ 5 2 γοίας ἐούτης, Ὁ γομιίσταρ. γος μαΐχρες, αὐτ' Τ' πσοϑτιμήσειν τὰ Ὁ τελθέντος, τῷ ὃ πσαυτίω 
ι ἦλθον ὡὀἰποδυμίλν. Εἰ ἰγὺ φρὶν ἰδεῖν ἕτως ἦσαν ὀκκεκαυρόβμοι τῶ πόθῳ, μν τῶ ὅβασαοϑα) 

| τ “πιςωϑίωαι αὔθ τὴ τῆς πξοφητείας, πὼς ἤλπιζον αὑτὰς πεῖσου πο λα ζω ποὶ- 

δῖον αὐταῖ; δον ὁμῶς αὶ τοσώτων ὀγτῶν μ᾽ αἰπαρόντων αὐ τὸν, ἐπεχείρει" ἡ καλέσεις λάθρα 
τὰς μαιγϑες, ἐπτιευϑείγετο "δὲ αυτών. ᾿ ἡ ΣΡ ογόμεζεν Ἰουδαίους κήδεοϑει τῷ παιδίου" ὺ 

»ἰδὸ ἥπν 35 Οὐκ δ ασξϑσεδύχησιν Εἰς το μιλνίας ὀξολιαϑαμνειν αὐις, ὡς" δχοὺ τϑτο τὸ πόϑα- 

πίω καὶ Ὁ σωτῆρι ὃ ἐπ᾿ ἐλθυϑερίᾳ τῷ ἔθνους ὐἰδαλνόβδιον βούλεοϑαι ὀκόδιδῦγαι τοῖς ἐ- 
ἐϑρός. ὀχ δ᾽ ὅτὸ "ὁ λοίνϑρα χαλῴκα ᾧτε τὸ τὸν χέόνο, ὁυ τῷ πα δίου, ἀλλὰ τῷ ἀπίερο, ὧκ 

πολλῆς τῆς κὐδεουσίας πλεὶς ὦ ϑήρρ μα. Ὁ ὸ γὺ “ϑϑ πολλοῦ χξόου δῦχει μοι ὃ ἀἰφὴρ Φανη- 
γα!. ὕρτω "Σ πολιω χ' τίω ὁδοιπορίδῳ ε ἔμελλον ὀμαλίσκεν “θόνον ὦ μαίγϑι, ἢ ἵνα θύϑέως 

“40 λπσῶσι τῶ τ ϑεντι (δι δ ὁ -" ἀὐθὶς πρε:σκιουηδθέοναι τοῖς ασαιργϑίοις αὐ", ὡςε ὃ λιυ- 

ἀμφ Ἢ ὺ αὐ δαδέξο Φανίωαι τῷ ἀρᾷ Ὕματο) “σθ9 πολλού τῷ ( χεύνου δείκγυσῳ ἑαυτὸν ὁ 
αἰτήρ. Εἰ ΣΡ ζωΐκαι ἐτέθη ω Παλαιρίνῃ, ὅπ ὠΐοις ὠφνης ῳ τῇ Δλυαηθλῇ, πολιὼ τὰν Ἐ 

ὁδοιπορλὰν δἰ ατείξοντες χξδνον, οὔκ ἐν ὧν ασαργαύοις Εἶδον αὐτὸν «ἰϑαλνόνϑμοι, εἰ 

Ὁ πὸ διοτθς αὐαιρᾷ καὶ χατωτέρω, μὴ ϑαυμαίσωμϑμ. ὁ γΔβ ϑυμὸς καὶ τὸ δέος ὐχὺβ πλεί- 
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“, 46 ΧΡΥΣΟΣΤ, ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ': χῳ 
ΕΝ . 

ΟΥ0 9 ἀσφαλείας χαὶ πλείονα " κσοοσετίο 4 χρόνον, ὡςε μηδένα, οἰ αφυγεῖν. χαλέσοις δξωω “Ομ 

ἀδδις, φησι ᾿ , 

8 Πορόνϑεντες ακριξως ἐϊξοτάσατε αἰδὸ τὸ “παιδίου ᾿ ἐπὸὺρ ὃ ὄὕρητε, ἀπανεί- 

λατέ μοι, ὅπως καγὼ ἐλθὼν πυρϑσκιυνήσω αὑτῷ, Εἶδες τίω ἀϊγοιὸν ; Εἰ 

αϑιργὸ ὃ ἀληθείας ζῶτα λέγης, ὄἶνος ὅνοκαν. ὉΠ λοίθρα ὁρωτὰς,Εἰ ὃ Ἰθπιδουλεύσαι 5 πρήνν 
ζουλόνϑρος, πῶς ὀυ (ἀουᾶδες ὅτι ἐκ τῇ λοίθρῳ ἐρωτα οὐλδυυνήσονἷ) ((μωιδιῷν (ὦ μαγϑι τὸν ἡ 
δόλον; Δ᾽, ὁπτερ ἐφώωυ, ψυχὴ “ἰχσῦ πονηρίας αἰλούσου, πόμτων αἰοητοτέξφι υΥ. χαὶ Οὔκ 

Εἶπεν, ἀπελθόντες μείϑετε αἷθὲ τῇ βασιλέως, ὠγλαὶ αἷϑὲ τό πευδίου. ουδὲ γὸ τὸ ὁνομκᾳ 
τὴς “διργῆς καλέσει ἡγέοεν». δ᾿ (ὦ μαλγϑι τείτων σ ον (ἀμιδόντες, κι αοὸ πολλῆς θύλα-- 

ΝΜ »ὺ ἀν ασοόσεδόκησειν, ὅτι Εἰς" τοσούτον πονηοίας ἐηλϑεν αὖ χζνος,καὶ ὅτω 9αυ-- το χιδη 
μιαςῇ οἰκονομίᾳ. δχιξυλθῦσαι "᾿θχυχειρήσειον) ἀὐπέρχον ) τύτων δὲν ὑφορώμϑνοι, δλλ᾿ ὧκ χιὰπχ 
ἣν καϑ' ἑαυςβὺ καὶ ζὰ τα ἀΐδλων φοχαξ ὑμϑὅμοι ὕπόυτα, 
9 Καὶ ἰδου, ὁ εἰφήρ,ον Εἶδον ἐν τῇ ὀματολῇ, Ομ ἀύοις. 

᾿ Διαγ» τῷ» ἢ ὠκρύζη, ἥα δἰπολέσαντες (ὃ χειρριγωνρεοῦται, Εἰς άϊγκίω ἐμπέ- 

᾿ σώσιν ἐρωτῆσαι (ἂν Ἰουδαίες, αὶ πᾶσι χατάδολον ὃ πράγμα γμη.). ΚΠ ΝᾺ ἡρωτηῷ, κ5 
χαὶ διδουσκώλυς ἔδον ἄν ἰουδαίυς, Φαίνεται πάλιν αὑτοῖς. (ἢ σχϑπεῖ αἰχϑλουθίαν τὐρίξην 

“δνομδύίω. Ὁ σὸ Ν᾿ τῷ αἀςέρος δέχεται αὐςβυὶ ὁ ΔΜ Ἰουδαίων δῆμος ἡ ὁβασιλϑὺς, ὶ ἡ 

ποολφήτίω Εἰσαγϑυσι διδοίσχϑντου ὦ Φαινόνθμον. στὸ ὃ τῷ πὐροφήτα πάλιν ἀνγίελος 

αὑςᾶν' τὐραλαξὼν πόρτα ἐδισγαΐξε. τίως Ὡσο Ἱεροσολύμων Εἰς Βηθλεέμ ὀχρβ  ἀςέ- 

ο9ς βαδίζουσιν. ὁ γλοβ αἰφὴρ πούλινκακφ)εν ((μωυώδοζεν᾽ ἵνα μοίϑης καἰντεύϑαν ὅτι ἢ πολ-- 20 
λον Εἴς ζ. ὑδὲ γϑβ ἔχει ζωυτίω τίω φύτιν ἀὴρ σευ Εἧς. καὶ ἐχ ἰπλαίς ἐδαδι- 
ζω, ὥλώ κσδϑνν ἀδούς ἕλκων ἢ χειροαιγωγαῖν ἐν ἡμέρα μέσν. χα) τί τῷ αἰξέρος τύτου 
ἔδει, Φησὶ, λϑιπὸν, τ ῦ χωρίου γνωριοϑέντος ; ἵνα χαὶ ὦ παιδίον ὀφθῇ. σρϑεῖξ γδν ζωώ τι Ὁ δ.- 
λοι αὐτο Τχφ μηδὲ καὶ οἰκία αὐθεφλνὴς ζω, μήτε ἡ μήτηρ λαμπσρα ἡ Τχίσημος. ἔς- 

᾿ δει τοίνιω τῷ αἰςέρος Ὁ ἐχιςήσαντος " ἀΐους τῳ τόττῳ. δ ἡ Οἰπὸ ἱεροσολύμον ἤξελθῶσι 15 κιλιῦ 
φαΐεται, ὶ ιὶ πσοότερονἵςαται, ἕως τίου φαύτνών χατέλοαρε, ᾧ θαῦμα ((μωϑῆςε τωϑαϑ. “᾿ 

ἢ ΑΙΑΊΙ. ᾿ Ὁ» αἰμφότερᾳι πο βοίδοξα ὦ, κ᾿) ὃ τὸς μαΐγϑες καρ σκιουψ, ὲ Ω ᾧ αἀἰφέρᾳ 

᾿ ταοϑσαγήν, ἡ ἰχϑμαὶ ἡ πτεὶς σφόδρα λιθίνοις Ὡπασώσαοϑαι. Εἰ ἅ Ν᾿ Εἶπον ὦ μα- κΝ 

᾿ 29, ὅτί ΠΟΘ ΦΗΤΜ ἤκσοιν ζρῦτα λεγόντων ,ἢ ὅτι ὠήελοι κατ᾽ ἰδίαν ἀὐζις διολέηθησαν,κάν λαμ 
ἠπιςή ϑησαν᾽ νιῶ ἢ τὴς ὅκως τῷ αἀἰςέρος ὀῤωθον φαμομϑβης, ὁ (Ὁ σφόδρα ὀραιαγουυτοιοῦ-: 30 

᾿ τος ἐπεφομέξοντο. Εἶτα ὅ) Ὁ ἐπέφη τῳ πο δίῳ, ἔτι παλιν ὁ αἰφήρ᾽ ὅπερ αὶ αὐ" μαείζο-. ὦν ὔνοὶ 
ἢ γος δυωαίμεως, ἢ κι αἰςέρᾳ, ὦ, Ὁ γι υϑὺ κρυτήεοϑαι, γι Ὁ, φαΐνθοϑαι,χαὶ φὸνέντο ἵςα, ἴδ. 

ἐντεῦθεν κάκοῖνοι ασοϑεϑήκζωυ πίξεως ἐλοίμιξλμον. ὅζρ, τϑηο χαὶ ἐπκοῤησοιν, ὅτι Ὁ ζητου.. 
ι" ψϑδρον θῦοον, ὅτι ἀγίέλοι ἀλυϑείας γελόνασιν, ὅτι Οὐρο Εἰ ἰκῇ τοσαύτἑων ἦλθον ὁδὲν. ἕτω πα-- 

λιού τινα, πόθον αἰδὶ (ὃ ΧΚφιφὸν Εἴχον. χαὶ Ὁ ἐλϑων,κατ᾽ αὐτῆς ἔφη τὴς κεφαλῆς, δὲι-- 35 

χρυὺς ὅτι ϑεῖον ἐξ! Ὁ φμιημα᾿ χαὶ ςαϑεὶς, ἐχὶ τίω πυοϑσκιόύησιν ἄγή, ἐχ ἁπλως βωρξώ. 
ρδρ, δλλα τες σοφωτέρυς ἦν ὠκείνοις. ὁρᾷς ὅτι Εἰκότως αἰφὴρ ἐφαϑη; καὶ γὸ ἡ κ(' 
Τὶ πσουφητείθυ, ταὶ ΚΟ τίω ΟΜ τορχιερέων χαὶ γραμμωτέων ὀξήγησιν, ἔτι τύτῳ ασρ9σ- 
ὄχον. 

ΗΘΙ͂ΚΟΝ Αἰαρυνέοϑω Μαωρκχίων, αἰεμωιυέοϑω Παῦλος ὁ Σιαμοσατευς, μι βουληθέντες ἰ δᾷν Ὁ 40 

πα αν 

τον τάδ Σ 

2) μαγϑι Εἰδὺν, ὼ τὴς ἐκκλησίας πσδ,ϑιοι [ ἐδὲ ΡΣ ὅτως αὐτὸς χαλῶν 

αἰοέυυ ἐοϑὼ Μαωρχίων, ὁρῶν Θεὸν εὖ στυρκὶ κοὐδοσκιιούνϑρμον" αἰαυυέοϑῳ ὁ Παύλος, ὁρ “ 

ἐχ ὡς δύ ,ϑεν πον παόσκιωνούμϑμον αἰστλιώς. δ λ' δὴ “ὦ (κί, τὰ ααάργθμώ δείκψυσι 

χα! ἡ φαύτνη᾽ δτ ἢ ὃχ ὡς ψιλὸν ὀῤ,ϑφσπον πυφϑσεκιούοιιν, δηλούσιν ον ἀώρῳ τὴς ἡλικίας 
ποιαύτα 

Ξπ-- το τσσ τ π-πτ-τ - 

--.- «-.-.---.- 

- ὡ.«--- 



εἰμίων 

᾿ “μιῴνθ: 

᾿ς Ἀν 

χχυρ, 

ΒΥΑΓΓΕ ΛΔ. ομῶ. ἕ. 47 
πιαύτα δῶρα, σπρσοΐχοντες, ὡὧ Θεῷ πε» σαγὴν Θέκὸος ἰώ. αἰαειυέοϑεσειν μετ᾿ αὐ»ἷΔ χαὺ 
Ἰουδάροι, βαρξαρας ἡ μαιγϑὲς ὁρώντερ αὐτῶν φθανοζζμ, ὃ συνὲ μετ᾽ ὀχείνοις ἐλϑῷ ἀύε- 

λόνδνοι. ὲ γ τύπος [ὠ ὝΨ μαλλόντων (τότε γενόμϑμα, ἃ ἐξ αὐνἕ πυδϑοιμίων ἐδὴ.-- 

ϑύνγο, ὅτι φλέσει μον Ὁ" ὀκῴω τὰ ἔθνη. χαὶ πώρ φησιν, οέκ δ ϑρχϑο,δλλα μῶ- 
ςίᾳ ται ὄλεγο, πορόυθέντος μια ϑητευσοίτε πὸῤζᾳ πὶ έϑγη; ὁπ τυ Ὁ μέἐλλοντορζοπτερ ἐφδω) 

γένεοϑιι, τύπος ὦ ὃ συμερανον ᾧ «αξϑλναφώρησιᾳ τις. ὃ ἅ Μ  γὴ ὠχόλουλον ἐμ, ἰκδαίες 

“ϑλσελθῷ πρϑτυς᾿ ἐπειδὴ ὃ ἐκόντες πυσϑύδωχαψ τίω οἰκείδιν θ)εργεσίαν, αὐτιχρόφως 
ζα πράγματα γέχϑνεν. ἐπεὶ συν ογζζώϑο πσϑϑ ἿΨὉ ἜἸουδιωίων ἔδει «ἄν μαΐγϑις ὀλθῶν, 

οὐτὶὰ «ἄν; ἐκ τοσύτα ἀζρπήματος προ λαθᾷν ὧδε )οΡ᾽ αὐτίω τίω πόλιν χαϑηρδύας, συτβν' 
το ὥν ο οὶν αἰχηκοόζῳς φλεύσα τὺς πσξηφητείαις (ἰωπαφένᾷς πσειύταις. ἴ,κ' ὃ Υ 

αὐτβύολης ᾳ οἰκφαν ἤγγόησαν και λοὶ, (Ὁ) πο Περσίδος τὸς οὖ Ἱεροσολύμοις “-ϑ9λαμ- 
ὄλμουσιν. ὑπερ δὼ ὦ ὁ Παύλὸός φησιν ̓  Ὑμῶν [ ω] ὀμαΎΚϑαον παυσ ΚΤὸν Ἀφληϑάοναι ᾧ Πραξιν με, 

λό τῷ Κυρίου" Τὴν ὃ αναξίως ἑαυτῶς ὁ ὀκείνατε, ἰδοὺ φρεφόμῖϑα Εἰς τὰ ἔϑνη. Εἰ ἰγὺ 
ὁ μὴ τϑϑ τῦὐτε ἐπείθοντο, οἶα ηϑιώ "ἦν μαΐγων αἰκουσοιγζεις ἔδει δραμᾷι. δον Οὔκ γ9.- 

15 λησαν. τὸν καϑευδόντων κείνων ὅτοι παρϑτρόχσσι. ἀκρλουϑησωμδμ τοίνων ᾧ ἡμᾷς 
τοῖς μιάγϑις, ὦ τῆς βαρθαρε ((μωνϑείας ἀπαλλαγώμϑυ,ὺ πολυ Αἰ θτν μὰ ποιήσωμϑ; 

ἥα ἴδωρϑυ ὃ οιφον. ἐπεὶ ἱκακῴοι, Εἰ μὴ μακρὰ τῆς αὐνἦι ἔλθοντο ρφαοοέν δ" αυ-- 
ὁ Εἶδον. ᾿ἀπυζώμϑυ ἿἹΜ γηΐνων “πραγμάτων. ὁ γὸ ὦ μαιγϑιν ὦ ἕως ὦ νῷ, ὧν τῇ ἡ Περσί- 
δὲ, τίω ἀτίρα ἑώρων ὯΝ ὃ αἰπέγησαν τὴς Περσίδος, (ῷ ἥλιον τὴς δικαμρσιεύνᾳ ἐθκασαν- 

20 το μάλλον ὃ πω Τ' ἀξίρᾳ Εἶδον ων, Εἰ (μὴ πρλλύμως ὠκῶϑεν αϑεέσηῷ.. αὐαχώμϑρ 
δὼ ᾧ ἡμᾷς κα πόρτες ταροἰήωνται, ἡ ἡμεῖς, Ἐχὶ τίου οἰκίαν τῷ ἡ πτυιδίου πρέχωμδν. καὶ βα- 

σιλῇᾷς, καὶ δέμοι,καν τύραννοι τίου ὁδὸν ζῳυτίω Οὐκκόγῆωσι, μὴ ᾿ καταλύωμϑμ, ἡ πύον. ὅ. 
τῷ γ  πϑώτα τὰ Ὀλικείυδρα Δ σχρουσόμῖβα, διιναί. ἐπεὶ αἱ ὅτοι, Εἰ μή ὦ παιδίον ἐς 

δὸν,Οοο δὺ “Ἐ κίνδυνον ἀξέφυγον “ ὁ αἰολ τὸ βασιλέως. φρὴν ἡ τὸ παιδίον ἰλῷ, φέροι χρη 
ἐς κώδεωοι καὶ Ὁ ἄαρᾳ χοῦ ᾿ πο τοϑιν ὀπέχεινο᾽ (ΤΣ ὃ τέων «σόησκιωύησινγαιλέμη χα! ἀσφάλεια; 

καὶ Οὐκ ὅτι αἰςήρ, δλλ᾽ αἰ ἥελος αὐζοις δέχεται, ἱ ἱερέας στὸ τῆς σπευσκμυήσεως νορϑροις. κα υ 
»ῥὸ δώροι πσϑϑσέφερον. ἀφεὶς τοίνιου ᾧ σὺ ῷ Ἰουδαϊκὸν λαὸν, τίου (μεαῆομδίμιυ. πὸ- 

λῳ, Ὁ ὁ φογαΐντα τύυράμνον, τίωυ βιωτικέωυ Φαυτασίλυ αὐτέσον ἐπὶ τῶν Βηϑλοέμε, ς ὅπου ὁ οἷ: 

κος τῷ αῤτι πὸ πνϑυματικ. κἀν γᾺ» ποιμιζου ἡ! ἥφ, ὺ ογζαιῦ)α ὁ ἐλϑης, ὀψαι ὼ παυδιο 

20 Ὁ» καταλύματι" κῷ βασιλῶς ἡ ἥρ, » ΜῊ ᾿ αἴοκϑόν, δὲν σοι ΤῊΘ πορφυείδος ὀφεδος" κά 

μεΐχϑϑ ἡ, συσὲν σε " κωλύσει ἀϑ0, μόνον λδὺ ὄχι τῳ τιμήσει, ἔλϑης ἐ τρτεϑσκιεοήσει, καὶ 

μὴ καταπατῆσαι Τ ὐονπῦ Ὁ Θορό, δὺ μῷ 'Φὥμυ ἢ χαρας τῦτο ποιῇ. ἐς! γ ζωταομϑ 

(ἰωξοῷα αἰμκφότιρᾳ. δ ὦ δι μὴ “ ̓τΗρωδάυ. ὅν, κα χ᾽ Εὐπηφ᾽ ὅπως ἐλϑὼν τσδσ- 
κιμοήσω αὐτῷ, κα ὦ ἐλθὼν ἀμελῶν βουληϑῆς. τύτῳ δὲ ἐοίκασιν Φ ΝΜ μυφηφίων ὀἀὐαξίως 

32 μετέχοντες, Ἐνοχος »» ὁζιούτορ ἔφαι, φησὶ, τῷ σώματος , τ αἵματος τὸ ̓ Κνείου. κα ὦ 

γέ ἔχουσιν ὧν ἑαυτοῖς Τ' τύρϑωνον ἀληϑεῶτα τῇ βασιλεία, τῷ Κ Χειεοῦ, ἢ Ὁ ὀκείνου τῷ Ἡ- 

ρώδου κυ θανοριτερον, μαιμωναῖ. ἰὸς »ὰ» βούλεται χρατῷ,, καὶ ἡ πέμιπει τοὺς οἰκείας τοῦς 
ἑαυΐν, Ὁ πεησκιωνσονίας ὧν ὥ “οἴματί, σφαονζᾳς ὃ ὃ οὐ τῷ συφοσκιιυῷ. φοζηϑώμϑμῳ τοίνιωω 

μή ποτὸ »ὄμα ἅ ἡ ΟΟῚ χαὶ ταροσκιωη δ ἐγωρδυ, ον! ἣ τω ἐργῳ τὰ ἐ οὑδμτία " "ἵλιδιξώ- 

40 δα᾽ 'χαὶ πόρτα πὸ ΔΨ χείρων βί ψωμὸν, «σϑοσκιουΐν μέλλοντες. κάν γευσον ἔχωιδι, αὖ-. 
τῶ! πε» σωῤγκωμϑμρὸ μὴ ̓κατορύξωμϑυ. Εἰγὸ Φ βαρδαρϑι τότε ὄκῴοι. Εἰς τιμωῤε 
᾿πυοοσίωεγχομ, ρὲ ἔσῃ μηδὲ τῷ! χϑέίον ὄλοντι διδούς! οἰ ὀκῴοι Ὁσαύτίων ἡλλον ὁδὸν να 
πρϑένπα ἴδωσι, ποίδν ἕξω; οὐἰτολοηίαν συ, μήτε φενωπον ἐγα; ἀὐπίων, μα ̓αἰῤῥωτοιοῦτας ἐ- 
πιῦχ ἐ ψεὺ Ν αγϑυμϑέαρ: } χαήτοιγε χαμψογζῳς κα τ δεδεμϑῥους, ὃ ὥν ἀϑρεὶς ἐλεούδυϑυ" σὺ ἣ ̓  

--».. 

αἰὸριαλξ, 



δι 8 

ἴω». δ). «, 

43 ΧΡΎΥΎΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΟΘ: 
δὲ ᾧ) δἰ εἰπω ἢ σὺν χαὶ διαυύτίω; κάκῴνοι χευσίον πσϑοσίιύεγχϑν, σὺ ὃ αὐῤτεν μόλις 
δίδως: ὀκῶνοι Εἶδον (ὃ ἀφέρα,ὁ ἐχάρησον᾽ σὺ 5 αὑτὸν ὁρών “ὁ Χοικὸν ξένον τα ἡ γυρι- 
νὸν, οὐκ Ὀχιχαρυτήη ες γὸ ὐμδὰ" δζρι ἢ Κοισὸν τοσαύτίω ἰποδομίδν ἀπεδή μυσι ἣΨΜ' 
μυρία δϑερτετηϑέντων, ὁσζω ὠκχᾷιοι (Οβωῤέαρρι, μᾶλλον 5 (ὦ φιλοσόφων" φιλοσοφώ- ΣΌΝ 

τίρ9:; ὼ εἰ λέγω Ὀσαυτίω ὁδὸν; πολλαὶ γὸ ἿΨ γιωαρδὰ ὅτως ἡμῖν μαλαικίξωται, ὡς 4 

μηδὲ ἀϊιιφοδὸν ἐν ιὑπαροζωα καὶ ἰσὴ αἰντὸν Ἐχὶ “τῆς πγϑυματικης τραπέζης] οἱ μεὴ ἡμιό-. 5 ἥμφάτῃῃ 
νων ἐχιλοίξοιτο. ἕτερφι ἢ σὴν, βαδίζειν ἔχουσιν ὦ ᾽ βιωτικδ ποραγμάτων ὄχλον, (ὦ 
ιϑέατρα τὴς ἐν οῶϑα, ἀφίξεως πυρϑτιϑέασι. ᾧ (Ὁ ὥ' βαρῤῥαροι ωρὴ δὲν ἀντι, Τοσειώ- 
τίωω ζωώυσαν ὁδὸν δὲ αυτὸν᾽ σὺ 9 οὐοὶ μ᾽ ὃ ἰδιὼν, κείνης ζηλοῖς δνλ᾽ ἀφεὶς αἰντὸν μ ῶ 
ἰδών, φέχεις ἥα ' μέμον ἴδης ( ἿΨ Ν᾽ αὐνἕὦ ὡτόϊομαι πάλιν ὧν ̓ὼ “πρϑίω) ὦ χείυϑνον ἢ το 

ΧΧρισον ορών Ἐχὶ τῆς Φώτνης χαταλιμπόμεις, να γωνώκας Ἐχὶ σκζινὴς ἴδιῃς, πόσων Οῴρο 
ὠξια ζωῦτα σκηων; Εἰπέ)» ΜΟΙ, Εἰ ἃςσε Εἰς βασίλεια Εἰσαγαγῷν " ἐπηγίδλλετο, »ἄδηγγεδα 

χαὶ δείξοιν “ὁ βασιλέα χαϑηνϑμον,αἶρι αὐ Εἴλυ Ὁ ϑέαίξον αὐτὶ τύτων ἰδιῴνγχαήτοιτε συῶν “Ὁ 
ὅτε΄ ὠχῶ κερδῦμαι ζω ἐγ ζωϑα ὃ πηγή πυρϑς "πνϑυμιατικὴ Ὡἰστὸ ζουτης λαθλύξει τῆς γι. ἐκῶϑδι 

“απίξης᾽ καὶ σὺ ζωτίω ἀφεὶς," κατατς ἐχεις Εἰς Ὁ ϑέαι ἰδῷ νηχονϑϑας γωνάϊχας, ᾧ ας μὰ ταί 
Φύσιν πο ραδειγμιατιζομδῥίω, κατολίπτων"" ΧΟλφον ΩΝ τίω πηγάὼ καιϑήμϑμον, ἢ Ν᾽ 

ὁ νι χρυ ορὶ τίω πηγίωυ καΐϑητω, Σα μδϑείτι δι αλέγόρϑμος, δλλ᾽ ὀλοκλήρῳ πόλει. " 
Οὐχαϑνιῶ Σαδρείτιδὲ μόνῃ. εϑὲὶς ))}} αὐτῳ χϑδεςῖν Φοῖδὲὲ νει δλλ᾽ (ὦ τοῖς σώμα-- 

σι μένον, (ὦ) ὃ οὐῤοὶ ὠΐζῖς, δλλ᾽ ὅμως αὐτὸς Οῴκ ὀῤαχωρᾷ δολα" μϑμᾷ, ὶ τἷν ἡ δ ατᾷ κχιρεμ, 
πιῶ, ἐχ ὕδωρ, δολ᾿ αἰγιωσιωύζω, (αὶ Ὁ ἀγια τοῖς ἁγίοις δίδωσιν, συϑὲ ὕδωρ ἄ- 20 
πὸ ζυτης ἡμῖν ϑέχει τῆς πηγῆς, δυνν αἷμα ζΖών. αὶ μζωὶ ϑιαναίτε 66] σύμιολον, νὼ 
ζωῆς γέγϑνεν αἴτίον. συ ὃ ἀφεὶς τέω πη γἀὼ τῷ αἴμοτος, Ὁ ποτήριον Ὁ φρικῶδες, Εἰς ἢ 

σηγέι ααὔόχη τίου ὀζμξολικίω, ὡςς γηχομϑῥίωυ πορνέω ἰδιᾷν, τὸ ναναΐγιον ἰασομεφνω {υ-: 

ς, ὃ ΣΡ ὑδὼρ ὀκᾷνο πέλοιλϑο ἀσελγείας ἔθ᾽, τὶ σώματα ποιοιῶ αἰ χυσορύχια, δλαὶ 
ἡ ναυάγια ἐργαζόμϑμον. δλλ᾽ καὶ ἐξ νέχεται γυμφουμϑμη τὸ σῶμα, σὺ ὃ ὁρῶν κωταπον-. ἃς 
ἡἰξη ποὺς Ὁ τῆς ἀσελγείας βυῦον. Τοιαύτη γ)δρὴ τῇ ὀζρμρόλου σευγάψη᾽ σῴκ Εἰς αὐζ' κα- 
δ τὸ ὑδὼρ, αἰλλ᾿ λύωθῳν καιϑηρμδύυς  ἐκφχαλιδουμένων μάλλοι ὑποξρυχίυς ποιῶ, 
χαλεπώτερϑν οὐποπγίγ ἃ Φαραὼ, ὃ μ᾿ Ἢ ἵσιων καὶ ἢ αρμῶν κατωποντιεϑύτος τότε. χαῇ 
ἐτα ἦν ψυχεὶς ἰδ, πολλαὶς ἐῤ ὑμῶν ἔδειξα ζχιστλεύσοις τοῖς ὑδουσι τύτοις, ὥασερ ἢ Αἰγυτῆϊ- 
ὧν τότε πὸ σώματα. ᾿ὀγγα ὃ χαλεπώτερον ἐκᾷι ὅθῚν, 971 κα τέρψιν Ἢ τοιαύτην πϑμωλεβρίαν 30 
κκλῦσι,ᾧ ὃ πέλαηϑς ὃ ἀπωλείας ἡδονῆς θύραπον ὀνομιαίζουσι χατοιγε θὐκολώτερον αὖ τις ὃ 
Αἰγαῖον ἢ Ὁ Τυῤρζωυικὸν πρρο δρά μοι πέλοιγϑς «(Ὁ ἀσφαλείας," Ὁ ϑεωοίλν ζωτίω. 
Ὄύ τον Ζ ΡΥ δὲ ὅλος νυκ)ὸς παρλλαμίολίοι τῇ “φολσδοχία ἀυχεις ὁ δζοίξολος ̓ ἐ. 

τα, δείξας Ὁ πτρϑσϑυκηϑέὲν, ἔδησεν δύϑέως καὶ αἰγουμαλώτως ὁποίησα. μὴ γὸ Τὴ μὰ ὀμί- 
γης τῇ πυρνη,καϑευρϑς δἢ νομίσῃς τὴς αυδντίας. τῇ Ν᾿ αὐοϑυμία ὃ πὸ ἀπήρισας. Εἰ δὴ 45 

βού ασο ἐχιϑυμίας κατέχῃ, μείδονα τίω φλόγα ὀρήνψας. Εἰ5 οὐυὶν παοής πσροὶς α 
ὁρώμϑνα, μείζονος ΕἾ ἀξιος κατηγϑοίας, ἑτέρφις σκαίδαιλον γνόνϑμος, ἢ τῇ Τμϑεαμῖ 
χύτων το [9πὴ κα τίω σιαυζ" χαταιεγουύων ὄψυ, καὶ ΜΙ τὰς ὄψεως τίω ψυχίω. δλλαὶ 

2 ἵνα μυὴ μόγον ἔχετρῶρϑι, φέρε ἡ ξόπον ζηχινοήσωμδν δορθωσεως. “ἰς δώ ὁ “ξπος 
ἔφα! ; τς γωναιξὶν ὑμῶς κο’δαϑοιῶαι βούλομαι πες ὑματέραις, Ἶνα αὐταὶ ὑμῶς παιδυῦ- ,ὁ 
σώσῃ. ὅδε! "ἅ, κυ τῷ Παύλου " γόμιον, ὑμᾶς 4 ἐν διδασκάλνς ᾿ ΩΝ ἢ ἡ Ὶ 'ξις 

λὐτεςράφη δὶ τὴς ααδιπίας, καὶ αἴω (ὦ ὃ σῶμα, κάτω ἢ ἡ κεφαλὴ γέγονε, καὺ ζιύσέων ἘΝ 
ἑλωκθα τίω ὁδὸν. Ε13 αἰογουύν διδούσκωλον ἔγων γωνα)κα, φϑύγε τίω αοδοτίαν, αὶ δωωή.. 

σῃζαχέως Ῥπὶ (δ) ϑοόνον ὁῥαξίωϑωι ὅδ οἷὰ τῷ Θεοῦ, σοὶ δόϑέγται. ὡς ἕως ὁῤ πλημ- 
Ι' μϑιῆς, 



ΕΥ̓ΑΓΓΕΛ. Ομλι ζ. 0. ᾿ 43 χα βὲ 
νωδῳ ΠΩ δ κὶ -, ὁ" γῶν αἴας μόνον, ἀλλα ρὸς λογά σε ̓  ἐυτελέςατα πέμπει ἡ)ξαφή . 

χορ Ὁ) Οὐκ αἰϑμιυόται ἡ τῶ λόγῳ τέ μνϑμον Ὁ μωρμῆχι πέμπουσα μαϑητίω. ᾿: ἡ τὴς 

γφαφῆς τίη κατηγϑοία, δλιὰ ΔΜ ὅτω τίω ῥα δὮ ἐνμειαν ροδιδόντων. τῷ» δὴ αὶ ἐ- 
μεῖς ποιήσυμϑμ,, ᾧ νωῦ μϑῥ σε τῇ γωυαικὶ αρομδωσορϑμ. ἀν Ὁ ζωτης καταφρονήσῃς, χαὶ 

4 Εἰς τὸ δῇὝΨΐ' αἰλόγων διδωσκαλῴον ὐποφελούμδ, καὶ δυίξομϑν πόσοι (ζ' ὀρνίε, πόσοι ὃ ἰ-ϑύερ, 
πύσω ὃ τετραποδω ὁ ἑρπετά συ σεμγότεφφι σωφρϑνέζερᾳ φαίνεται. Εἰ 5) αἰα μ ὦ ἐ- 

ρυϑριάς τίου σύγκρισιν, αγαίζηϑι ωρὸς τίωυ οἰκείλν ἐυϑῥειαν, ὶ τὸ τῆς γεέννης πάλφο»Φ, ᾿ 
τὸν τὸ πυρὸς ποτωμόν" λαξων χτὶ γοιιυ, φεῦγε τίωὐ ἐν τω ϑεατοῳ κολυμζήδιοφιν. αὑτὴ γὸ 

ΠΥΡΗ ᾿ ἢ χϑλυμθήθροι ὠκῷνο τὸ πέλφιρς ωροξενᾷ, ὁ τίωὐ ἀϊξυοσον ὀκείνζιυ αἰαίχῦγει τῆς φλοιός. 

μὰ 306 ΝᾺ δἐμολέπων Εἰς γοονώκᾳ πσοϑς τὸ ἔχιϑυμῆσαι, ἤδη ἐμοίχευσεν, ὁ ᾧ γυμψζω ἀγα 

καζόρθρος ἰδεῖν, πῶς αὶ μυρμάκις αἰχιμοιλώϊος ο δὲν ὅτως ὁ πὶ τοῦ Νωεχατακλυσμὸ; 
τὸ δΨ ἀν,ϑούπων ἀπώλεσε μος, ὡς αὖται αἰ νηχόνδναι ὡπόμίς ἐκᾷ μ(Τ' πολλῆς Φ΄πο- 
πνίρρεσι τῆς αἰομευύης. ὠκήνος (ὦ γ)δ ὁ ὑετὸς, Εἰ  θοίνατον Εἰ ργαίσουτο σώματος, διλαὶ 

᾿ πέρ τῆς ψυχῆς κακίαν αἰγέκφεψεν᾽ (τ 3) τοιωυλυῆίον ποιῷ τοὖν σωμαίτων μδμόντων,τίω ᾧ- 
293 χω  πόλλισιν. ὑμεῖς ὃ, ὑτὸν δὴ πρρϑεδρίας ἢ λ9.ϑ6, αἰξιοῦτε γῆς οἰχουνϑῥης ροχαϑὴ- 

«ϑιι πάσης, ΚΝ, τοοόέτη ἡ πόλις ἡμδμ τὸ ταὖν χρασιανον ἀγεέδασουτο δγομια᾿ ον ὃ ῷ τῆς σῷῳ- 
φρϑσιμύης αἰγῶν, ἡ ταῖν αἰγρϑικοτέρων πόλεων ἐλοιῆον φέροντες Οὐκ αἰοουύεαϑε; ναί φη- 
σι. ἡ τί δ κελεύεις ποιᾷν, (! ὅρη χαταλαμξανειν ἡ μογαχους γίνθοϑαι » ὀζγὶ “δ τῦρ ςέ- 
γώ, οἷ, μόνοις κείνοις ἡγείοϑς αὐρμόξειν χοσμιότητα ὃ σωφρφσιούζων" χαίποιτε ὁ Χοισὸς χϑι- 

10 γοις «βν' νόμοις ἔϑηχε, ὸ γὸ στὸν λέγῃ ̓ Ἐὰν τίς ἐμολόψη γουναικὶ αρϑὸς τὸ ἔχηθυ μιῆσοι Ματϑιαινην 
αὑτῆς, ν ῷ μονάξοντι λέγη, διλαὶ χαὶ ᾧ γωσαῖκα. ἐχοήι. χαὶ Ν᾿ τὸῦρϑς ἐκῴοῦοτι, πὸρ- 

Ἴων τῶν τοιούτων πεπληρωμϑύον ἑωῦ. «ὠνόησον τοίνωυ οὐκ ᾧνο τὸ ϑέαίξον, καὶ μέσησον τότ τὸ 
Δ(αθολικὸν, χαὶ μοὶ χατωγνῶς τῷ λόγν βαρύτητα. Οϑεῖὴ »ὺ κωλύω γαμεῖν, Θυοδδ' ἐκε- 

᾿ς ποδίξω πέρπεοαϑηι ̓  ὄλλα μζθ' σωφρφσιώης τῶτο βούλθμαι γϑέαϑαι, ἐὶ μΟ' αἰσγέυλης χαὶ 
32 χατηγϑοίας ἢ μιυφίων ἐγκλοημιαίτων. ἀνομοϑετῶ ζᾷ ὅρη καταλαμίξαλειν ᾧ (ἐρημίας, 

»Ὡ"λὰ “φησὸν ἐἢ ἡ Ὠχπεικῆ ᾧ σώφρονα, μέσζωυ οἰκϑιοῦτα τίω πόλιν. ἢ γ»Ὲ » πόρτα ἡμῶν 

ΟΜ νόμων κοιναὶ αγϑϑε (ἦν. μοναχοὺς ἔθι, πλίω τῷ γάμου. μᾶλλον ὃ αὶ ἐν τὐτῳ κελϑιᾳ 
ὁ Παῦλος ἐν ἅπασιν ὄξισθεϑαι ἀΐφ!ς, λέγων" Παροίπι [»»] ὃ οὔρίφ, τῇ κόσμου τα, «Κη ζικϑ, 
ἵαὼ ὦ ἔγντες γκιψάϊκᾳς, ὡς μὴ ἔχοντες σιν. ὧςι ἐκελθύω ζαᾳ κορυφαῖς ΥΨ ὁρέων χατοι-. 

30 λαμξλύαν. ἐδουλόμάυ Κ᾽ δ, δγοὺ ὃ ζμῳὶ πόλεις μιμείοϑαι τὰ «ἦν Σοδόμοις γνόνδ μα" 

πλίω ̓  κατὸμαγχάζω στο. μϑῥε οἰκί δ ἔχων ἀ πεδία, ἡ γὼ κα " λα μὴ ὕφοιξε 
πίω γινώκα, μηδὲ ον ῬΡαδυγμάτιξε τὰ παιδία, μηδὲ Εἴσαγς Εἰς τίω οἰκίλν τίω ὑπὸ 
Τβ ϑιάτρων λύμὋυν. Οὔ αἰκούεις ΓΠ«ὐλου λέροντος' ὁ απὴρ τῷ ἰδίου σώματος οἶκ ἄξ.. 
οἰσιαΐζει, δλλ᾽ καὶ γωυὴ, καὶ κοινους ὠμφοτέρρις ιϑάγτοξνόμους ; σὺ ὃ, δὴ ἅ Εἰς ἐκκλησίαι 

85 (ὑωεγῶς ἐμθαΐλῃ ἡ γουνὴ, βευρυ χα τήχορος γένη αὐτὸς 5 Εἰς ϑέατρα διημερδύων, ἐχ ἃ- 
γῆ κατηγϑϑλας ἀξιος 4ὴ εδλαὶ οὐδὲ ( τίω τῆς γωωυαικὸς σωφφοσιωύζων ἥτως ΕἾ ἄχρι- 
ΟἾς, ὡς αὶ αἰδεῆὸς Ὁ αὶ ἀμεΐξος, αὶ μηδὲ ιὶ λῤαγκαίας δξόδους συγχωρῴν, σείϊντῳ ὃ) νο. 
μίξεις πόρτα ὄξᾷναι. δλλ᾽ ρέκ Ὀχιτρέπει σοι Παῦλος, ὁ ἢ τῇ γωναικὶ τίω αὐτίωὶ ζξοραί.-. 

αν διδοις, ἢ γὸ τῇ γωναικί, φησιν, ὁ ἀῤὴρ τίω ὀφειλουδμδιω β᾽γοιὰν ᾿ὀἰποδιδύτω. ποίᾳ δζζυ 
40 αὕτη ἡ τιμιὴ, ὅτὸμ εἰν τοῖς καιοίοις αὐτίω ὑδοίξῃς ἡ ὃ σῶμα αὑτὴς ταῖς πόρναις αϑρέχηρι 

{πὶ Ν) σὸν ὠκείνης σῶμα δβιν) ὁτὸρμ ϑορυδους ἢ πολέμοις Θἰσαίγῃς Εἰςτίω οἰκίδν ; στὸμ 
τοιαύτα ποιῆς οὖ αἰγϑρῷ ,ὦ δινηϑύμϑμος οὖν οἰκίᾳ, κα ταιαοωύεις (ζ πίω αἰκούουεαν γωνῶκα, 
αἰαγόυεις ἢ πίω αϑρούσοαν ϑαγατέρα, κἡὶ 9.) ἐκείνων σαυτὸν. ὀῥαίγκη 5 ἡ σεγαν, ἢ 
ποιαύγα αἰογημονῷν, ἐφ᾽ οἷς καὶ “δὲ οἰκέζᾳις φϑεγίονδιίοις μιατίξεοϑαι δίκαιον, τίνα δδῶυ ἕξως 

(βεγίοι, ζοπλ,:, ᾿ βὐπολογίδμ, “- 



δὶς 49 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΟΘ: 

τ ολολίόν, Εἰπέ μοι, ἃ μηδὲ Εἰπεῖ καλόν, ζωῦτα βλέπων μζδ' πολλῆς τῆς αὐϑουδῆρ! 
ἃ μηδὲ διηγήσωαϑαι λῤείον, ζυῦτα πόμτων ατοϑτιϑείς; τέως Κα δϊζυ,ὧςε μυ) ϑμέοϑαι φορο 
τιχώτερος, ἐνζζυῶϑα καταλύσω (δὴ λόγον ἐδρ ὃ τοῖς ἀδζῆς Ἰχιμείνιτε, ὀξύτερον τὸ σιδά.- 
ἐμὸν ποιήσας, βαϑυτέραν δώσω τίου τομιόωδ' αὶ αὶ 'ταύσομαι, ἕως αὐ Ὁ φσκεδιάσας τῷ ὀζῳμ- 
Οόλου τὸ ϑέα ον, χαϑουρϑν ποιήσω τὴς ὠκκλησίας ᾧῷ σύλλογϑν. ὅτω »Ρ̓ ὁ τῆς “δούσης 4 

αἰοωιύης ἀπαλλαγησόμεϑαι, χαὶ τέωὐ μέλλουσιν καυρπωσύμεϑω ζωϊω, χάΐρλτι χαὶ φι- 
λον,ιϑον»πία τοῦ Κυρίου ἡμδμ' Ἰησὺ Χοιφού, ᾧ υ δύξα ὦ Ἂ κράτος Εἰς Ὁ αἰώνας “ῥ᾽ αἱ- 

ὠνων. Αμώω. 

Ομιλ. ". τ ΚΑΙ "ΕΙΣΕΛΘΟΝΤῈΣ ΕΙΣ ΤῊΝ ΟἸΚΙ- τὸ κάλθέπι 
ἂν, " Εἶδον τὸ ποιιδίον μ᾽ Μαρίας τὺς μυΐζος ἀὐυτν, χαμν 

ΝΜ Ω. δὼ φησιν ὁ Λουχας, τί Ἐχὶ τῆς Φαίτνης καΐνϑμον ζω; τί τι. 

κούσω (ὦ θύϑέως αὐτὸ κατέκλινεν ὠκᾷ. ὧτε "ὃ πολλῶν ((μωιόντων 
δ τίω Ὡισογραφίω, Οὔκ ὦ οἰκίδω ϑυρῷ. ὁπῈρ δὰ ὸ ὁ Λυχαῖ κα 

Ἐχισημαίνεται λέγων" ὅτι δορὶ ὃ μιῇ 4) τόπον, ὀμέκλινεν αὐτὸν Ὁ 
μῶἢ Φῦτα ᾧ δλϑείλετο, καὶ Ἐχὶ “ἦΨ' γοναίτων Εἶχεν. ὁμοῦ τε γδγ 

: ἐπέζη τῆς Βηϑλεέμι, ὶ (6 ὠξινας ἔλυσεν᾽ ἥα μαΐϑης καγτεύθον 
τἰω οἰκηνομίαν ὥπασαν, ἡ ὅτι εχ α'στλοῖς σϑ εξ ὡς ἔτυχε ζῶτα ἐγίνετο" δυλα κτ ασο3- 
γοιὸν ἦνα, ϑείλν ώ αὐοοφητείας αἰκϑλουϑιὸν ζᾳῶτα πόρτα ἐπληρϑύτο. διολὰ τί Ὁ πεῖσαν λὸ 

αὐΐζοις τυρδϑσκιοωυὴ σαι ; ὁ" ΤῈ γὸ ἡ γρϑῴος ὅχίσημος ἑμῦ, ὅτε ἡ οἰκία, αὐθεφόυὴς, ἅτε ἀλλο 
Ἢ ΤΜὀρωνϑμων ἰχϑιμὸν εὖ ὠκπλόξα καὶ Ἰχιασάσααϑει. (ὦ) 3. ὃυ μᾶνον τυολσκιουούσι, 

Αλλα ᾧ λύοίξουτες τὰς ϑηστιυρϑις αὐ, δῶρα πυρϑσαίγϑυσι" 
Καὶ δῶρα, ἐυχ ὡς αὐ, ϑεύττῳ, αἰλλ' ὡς Θεῷ. ὁ Ν᾽ λιβανωτὸς καὶ ἡ σμύρνα τότε σύμ. 

(ολον ζῶ. τί διῖυ Ὁ πεῖσων ἀὐφιυξ, τὸ “οὔϑασκθυάσαν οἴκοϑην ἀγας ἑώαι ὁ Ὀσοιτίω ἐλ-- ,:5 

ϑ.ἢ ὁδὸν; τῦ ὃ ἦν, ὁ τε αἰφήρ» ὃ ἡ ΩΝ τὸ Θεοῦ ϑιμορϑμη τῇ αἰϑνοίᾳ αὐ!ῃνδὠμἋἔγλαμνις, 

χτὶ μικρὸν ἀὐδιυὶ χσοἧς τίω τελειοτέραν ὀδηγϑύσοι γγώσιν. σοὶ ΚΙ δ, Εἰ μυἱ τῷτο ζω, ἢ 

φαννουϑῥων ϑὐτελων ἐντωναἰπόῤτων, ζοσεαιύτίω ἐπεδείξαν»» Φιμζω.. δζρα τϑτο συνὶν ΟΝ 
αἰαϑη Ἢ μέγα ἰώ ὁκῶ, δλλαὰὶ φάτιν, καὶ καλύξζη,ὶ μήτηρ τῆωχη᾽ ἵνα γυμνίω τῶν μάγων 
ἴδῃς τίω φιλοσοφίλν, ᾧ μάϑης, ὅτι ἐχ ὡς ὀύ,ϑοϑττῳ ψιλῷ, ἀλλ᾽ ὡς Θεῷ πσδϑσήεσαν ὸ 30 
"βερέτη. δίϑπερ σγοϊνὶ ΧΟ ἮΝ ἐσκουδωλίξοντο, ἀλλὰ “) πσδϑσεκύγοιου χα) Ἕιδωσίμ, ἢ 

δῶρα προόσηλϑν, τὴς μϑρ Ἰουδαϊκῆς ἀπηλλαγμένα, παχύτητος (ουὐϑὲ Ν πσοόθατα ᾧ μό- 

20" ἔθυσαν) τῆς ἢ ὀκκλυσιάςικῆς ἐγίις ὄντα φιλοσοφίας. Ἐητίγνωσιν γὸ καὶ ὡσω αροίω χαὶ 

αἰγώπέω αὐτῷ χροϑότηϑν. 
12 Χρηματιαϑέντες ἢ ΚΑΊ ὀναρ μὴ αἰακοίμνψαι ασοὺς Ἡρωδέω, δὲ ἄλλης ὁδοδ αὐε- 4,5 

“ὐρηῷ εἰς Ὁ χόραν αὐ, Θέα καντϑῦϑον Ἔ πίςιν αὖ Ψ, πὼς Οὐκ ἐσκανδωλίϑηῷ, 
᾿δὴ. εἰσὶν θυδεύιοι ἢ ἐυγνώμονες, τὸ ν᾽ ϑορυίοιωται, ἐδὲ δχμλογίζον") πσξῆς ἑαυτὺς λέγοντερ᾽ 
ἢ μάν Θἐ μέγα τὸ παιδίον 66] τίζη καὶ ἔχει τινα ἰαουυὶ, Τίς χρεία φυγῆς ἡ "λαϑοαίας ἀύα,- κι καλγαὶ 
χϑρήσεως οὶ τί δήποτε Φανερώς ἐλϑονζᾳς ἡμᾶς, ἡ μ᾽ πϑϑρυησίας ἡ αγϑϑς δόμον τοσῦῶτον χαὶ 

ἀὐοὶς βασιλέως μιαψίϑυ φαϊγζῳς, ὡς δραπίζᾳς ἡ φυγάδως ἐκπέμπει ὁ ἄξιος τὴς πόλθ- 40 
ὡς; ὄνλ συυδν χουτῶων ὄντε Εἶπεν, ἅτε ονενόησαν. αὖτο "» μάλιςα πίςεως, τὸ μὴ ζηφ 

βυϑιωύας Μ᾽ ἀνοϑζεταγνϑῥων, δυλαὶ στείθεοῖ, τοῖς ἐχιταονϑβοις μόνον. 
13. Ανανχωρησείγτων ὃ «ὦν Μ᾽, ἰδοὺ, ἀξβος Κυρίου φαίνεται τω Ἰωσὴφ καὶ ὑνωρ λέγων, 

ἐλθεὰκ αν βαλαθετὶ ποιδίον αὶ τίω! μυντέρρι ἀντί ἡ Φούτα Εἰς Αἰγυτῆσ. 
Ἄξιον 



ΒΥΑΓΓῈ ΛΔ. Ομιίλ. 4, τ χῇῷ ὁ. 
Αἴξιον ἐν ζωώϑα Αἱ αι πορῆσσι ὼ ὁ ὑπ ἿΨ μοΐγαν, χ ον τὸ πεδίου. Εἰ γὰ καὶ 

ὀκῷοι μὴ ἐθορυξηίϑησαιν, δνλὰ μῷ “πίζεως παγτω ἐδεξαν»», ἡ ἡμᾶς ἀξιον ζυτήσαι, ΟΝ τἴ 

μὴ ϑρόντες σίζονται ὠκῴροι αὶ τὸ "παιδίον, ἘΥ ΟΣ « εἰς Περσίδα, τὸ ἢ Εἰς Αἱ ἰγυπῆον 
φυγαδεζεται μ τῆς μιΐξος "λα τί; ἔδυ αὐτὸν ἐμπεσεῖν ν Εἰς ες ζ χεῖρας τὖ Ἡρώδου, 

4 ὐ ἐμπεσόντα ΤΣ ̓ καιτοικόγεοϑαι ἜΝ οὐκ ἂν οὐνομέοϑη σείρκαι αγειληφέναι, οὐκ ἀὺ ἔχι- 

σεύϑη τὴς οἰκονομίας τὸ μέμϑος. ΕἹ γὰρ τϑτων Ἄνουδύωι, κα ν πολλῶν αὐν,ϑεν πίνως οἶχκϑγο-- 

μουνδμων, ἐ ὀτόλ μιησαιν Εἰπεῖν ἦνες, ὅτι μὔχςη ἡ Τῆς (ρκὸς ἀνάληψις, “ποδούκ ἀν ν ὄξέπε- 

σουν αἰσιξείας, Εἰπάντω λεοαρεπώς καὶ ὶὶ χτὶ τίω ἀὐτεὶ δυυύα μιν ἔααῆε: ὧν ὃ μαΐγϑις 
ὀκπέμπει ἴλέίως, ὁμοῦ “ δδασιαλνς: ᾿ὐποσέλλων τῇ Περσῶν λθρᾳ» ὁμοῦ ἃ ὀκκδαῆων 

1ο τῷ τυροίνου τίω μαρίδμ, ἥ μμαίϑῃ ὅτι αἰνζωύτοις Ἐλιχειρᾷ πράγμασι, ὑ ϑυμὸν σξέ- 

ἡ δὴν 4. Οσῃ, ὦ τῆς μιαταιοπογίαφ᾽ αὑτὸν ἀπαγάγῃ ζωτης. γάρ δὲ τὸ μ᾽ πλρησίας αὐδολνέοϊ, 

μὲ ὠϑρών μόνον , δλαὶ καὶ τὸ μετ᾿ ὠὐκολίας αὐςᾶν αἱ ἀπατῷ, τῆς αὐτῷ δυμιαάίμεως ἄξιο. 
ὕτω λϑίου ἡ ὁ τὺς Αἰγυτῆϊοις ἔχ Ἰουδαίων ἡ ἡπατησε, ὀδιωαιϑμος φλυερώς ὀκεί-. 

γῶν πλοῦτον Εἰς ἐν ἙΘραίων μεταφῆσται χείρρις, λβίβρα.κὶ ὦ Ω ἀπάτης κέλθυει τ 
1 ποιφν᾽ ὃ ὑπερ οὐκ ἔλφᾳῆον δ" ἀΐδλων σημείων. Φοδερϑν αὶ αὐτὸν. ΟΝ τοῖς οὐδμτίοις ἐποίησεν. 

ὦ λϑιο ὁ Ασκαλωνήται,ὶ Φ λοιποὶ πόρτες, ἡγίκα τίω κιζωτον ἔλαιον, καὶ σλημτες λοι- 

πο ἡ πβρήνοιω τοῖς οἰκείοις μὴ πολεμεῖν, μηδὲ δὲ ογόντίας ἴςα αϑαι, κῷ Μᾳ) ἀλλωνϑαι- 

μάτων χαὶ πθλο Εἰς μέσον ἦγον, λέγοντες" ἵνα τί βαριώετε ας καρδίας ὑμδῇ, καϑῶς ἐ ἐ- αΒισιτ.εὶ 
Ἀὐλαπίσνδς δαριωεν ΑΓ ὑγυπῆος καὶ χ᾽ Φαρᾳώ: ; ὄχ,ῦτο εὐνέπταιξεν ἀὐνζῖς, τότε" “ξαπέςειλε (ἢ ῷ λϑὸν αὐτῷ, 

χιάαθϑι} 10 ΩΝ " ὠπήλϑον ; ζαύζᾳ ἢ ἔ, ἔλεγϑν, ὟΜἜἝἜἄνλων σημείων φάνερως' γειομϑώων Οὐ ὀλρεῆίον ᾧ 

Ἀν τὸν νομείξοδϊες ἐὴ Εἰς τίω τὴς δμυάμεως αὐτῦ ἡ "τῆς μεγαλωσιωηρ ἀὐσυδειξι. ὃ ὃ δὴ 

ὁ ὦ γίλονεν,ἰχδμὸν ὀκπλῆξαι (ὃ τύραννον ἐκῴνον. ονϑισν ὃ οἷα παίλαιν Εἰκὸς ὦ ἐῶ 
Ἡ ρωδάυ, χαὶ πῶς Ὑἀποπνίγεοϑοι ἀπατηλώτα τἶϑὰ ταὶ τῶν μάγων τὰ ὅτω καιταγελθοϑέν- 

τα. τί γὃ, Εἰ μιν γέγονε βελτίων; ; δυ τῷ ζωτα οἰκονομεήσειντος ἐγκλῆμα, ὠγλὰ τῆς ἐ- 

12 κείνου μαφίας ἡ αὐροολὴ, μηδὲ τοῖς Ιἰφ δευυάμδμοις αὑτὸ «ὐἴδαμυϑησαιοϑει καὶ χα Ὑἀτοφῆσαι 

τῆς πονηρίας Εἴκοντορ, ὄν ἐπεξιώτος περαιτέρω, ἵνα σι ᾿χαλεπωτέραν. δέξηται δικά ὃ 
χιπΐς ἡ σαύτης ὁμοίας. καὶ τίνος ἑνεκέν, Φησι, Εἰς Αἴγυκῆον ὦ παιδίον πόμιπε); μαλιςα, ὡὲ 

ο ο ἐυαγίελιζὴρ τίω αἰτίαν» Εἰρηκεν. δα πληρωϑῇ γ} φησιν, ΟΥι ἐξ Αἰγυτῆου ὀκάλεσεο σα α; 

Φ υ 40) μσ. ὧμα Ἀὶ ᾧ χρυςῶν πσόϑοίμμα λοιπὸν ἐλπίδων τῇ  οἰκουμδιὴῃ παδηθνεφωνᾷτ. ἐ Ἐς. 

30 πειδὴ γὸ Βαζυλὼλ καὶ Αἰγυτῆϊος μάλιςαι τῆς γὴς ἀπασης τῇ φλογί τῆς ἀσεξειας ἦ ἦσαν ὧκ- 
κεκαυμδύαι, ὃκ σσεροιμίων δεικψεξ ὅτι ἀεφοτερας δορϑωσεῖ),κ ἡ βολτίουρ ποιήσει, ὁ “πεί- 

)ὼν δζᾳ τούτων Ὁ ὁ αξέτι Τῆς ὅλης οἰκνυμϑης τὰ χορ παρ σδυκᾷν, τῇ (ὦ μ ᾿ ὧν μαγϑες, α- 

χαῖὰ ἢ πίξειλε, τῇ ἢ αὑτὸς ἐπέρη μζ τὴς μυνίξ9:. πσοὸς ὃ τοῖς Εἰρημδύοιρ κα Χ ἔτερην ̓οὐτεῦϑεν 

ποιδαυέἕθα, ὀ ου μικρὸν Εἰς φιλοσοφίδν ἡμῖν ἐν (υμωτεῖνον. ποῖον δὴ τοῦγο ; δὲ οκ παρϑοιμί- 

853 ὧν πειξοισμκοῦς ; αρησδοκᾷικὶ Χ Ἰπχηθουλέίς. φᾷ γϑιῶ . ὃ Ὑπὸ απαργόμων θύλίως τὸν 

νόμϑρον. καὶ Ὁ ὃ τιθέντος ἐν καὶ Ὁ τύραννος αἰϑήνεται,ὃ φυγὴ ἢ ὃ μιετείςα σις Κ᾽ παθϑς πἰω ᾿ 

αὑπερρείων, ἐ σγοὴν αἀδικήσασα ἡ  μιήτηρ, Εἰς τίω βαρθαρων φυγαϑαύεται λθραν 
ἡ σὺ τα ἀκούων, ὁτὸν κρυταξιωθῆς Δι᾿ σλονήσαοϑαι ὅν! πγῶματικῷ ραγμαὶ, εἰ- 
τὰ δὺ ἴδηῃς σαυτὸν παορντα ας δὐήχεφα Ὁ μνθίους «ἰασονϑβοντω χιδχώες, μεὺ 'Ἄ [στὰ φ- 

429 χϑῆς, μδὲ Εὐπης, ἀς ποτε τϑ ἐπι: ; ἢ ὁ μἀὼ φεφανούοϑαι μαδειᾷ λὐάκηρύῆεοϑαι, ἡ Ὁ 

ὅδλοχῆ λαμιασοϑν ἐδὺ ὺ αἰϑεφλυν," “τό φανγμια πλνεριώῶτας δεασοϊικόν" ΦΛᾺ Ε ἐχὼν ζη Ὁὃ ,ἰ χυό- 

δια, φέρης πόρτα δλυναίως, Εἰδὼς ὅτι μίλια, αὗτη ΝΜ πρϑυματικϑὶἡὶ ἢ ἡ ἰκολουϑία, ἐ ἐ- 

"κὶ (Ἱ, ὃ πλυταλο: πειξφσμοις ἐσυγκεχληρωμϑίοις ἔχεν. δρφι λϑιῶ οὐκ Ἐχὶ τῆς μήξλὶ τῷ 

παιδίου ὦ’ Ὅτο γενόμϑιρνον μόνον, αἰλλ αὶ κα Ἐχὶ μ᾽ βωρξαρων ὁ ὠκείνων. ἡ ὸ γὺ ὠκᾷνοὶ λφίϑρω ἀγα- 

Ομ γίοι τοι. 2. Ἐν χρορύσιν 
.--Ὁ 



διε 

Γεῖμδδ! 

Σ ΧΡΥΣΟΣΤ ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΊΤΟ: 
οϑόσιν οὐ ἔξει φυγαδων᾽ ἡ αὕτη πάλιν δεν ποτε τίωυ οἰκίαν κι χύρ άσω, μακραῦ 

Ἃ ζιλαᾳιτωρίας ὁδὸν οἰ ασορϑῥειν καλθς.}), δζὲ (Ὁ θαυμα τοι τϑηον ἴσχον καὶ τὸς πνϑυ- 
ε(υτικαὶ ὠδῖνας. ὁ ϑέα ὃ αγϑο δοξον πάλιν. Παλαιείν μδὺ παλθύει, ΑἸῤγυτῦος ὃ ὑπο- 
δέχεται ὁ διασώζει τὸν ξπχιξουλάνόμϑμον. ὁυ γὸ δὴ μόνον ἐχὶ Μ᾽ παίδων τῷ πατοια έχου 
τύποι (ἡμνέζξωινον, αἰγλλαὶ καὶ ἐπ᾽ αὐτὸ τῷ διασότν. πολλαὶ οριῶ, ὀχ Με πν᾿ εἰντύγινο- 4 
μϑϑων τε, πσοϑϑμεκηρύῆοτο ΜΔ ὑζερον συμεξαίνειν μϑηόντων "ὅπερ δίωυ καὶ ὅτ τὴς ἐγ ἢ 
Ἰχὶ τῷ πώλου »ἔλϑνε. φανεὶς ζοίγωυ ὁ ἀγίελος, ὐχί τῇ Μαδία, ἀλλαὶ ῷ Ἰωσὴφ οἰ αλόγε- 

. λΩ! ᾽ Ν Ι! ]  χἋᾺ ! .1ὸ » 3. .»] ΓΔ 
ταν ὸ “: φησιν ἐγοθεὶς οὐ αλοῦε τὸ παιδίον" Τ᾽ μητέρα ανά. ὐὐταύθο ἐκ εἶς λέγ, 
γωυακοί συ, δλλαὶ Ὁ ματέροι αὐτι, ἐν γὁ οἷκος δξέξη, ὶ ἡὶ ἰασοία ἐλυ,ϑν, ἡ ὁ ὀμήρ 
, ἐχιςώϑη,νΟ σϑπῥησίας λοιπὸν αἰσθλέγεῦ ὁάγελος, ουτὲ “παιδίον, ουτε γιιναϊκᾳ αὐτοὶ χο " ὁπιτῦϑε, 

χαλονν᾽ δλλω, ὃ παιδίον ὁ τίω μιγτέροι ἀυτ ἃ φόῦγε Εἰς Αἰγυτῆον. ὁ τίω αἰτίθν λέ- 

“εἰτῆς Φυγῆς. Μέλλει γὸ [6] Ἡρώδης, φησὶ, ζητεῖν" τέο ψυχζωυὺ τῷ παρδίου. γι. πὸ πωδῶη, 
Ταῦτα αἰχούσας ὁ Ἰωσήφ, σέκ ἐσκανδωυλίοϑη,σ οϊὲ Εἶπεν, ψιγμμα ζωὴ πρράγμα ὅ91. Το ρλήτα 

σὺ προϑίζω ἔλεγες, ὅτι σώσει (ὃ λαὼν ἀντ"  νιῶ συϑὶ ἑαυτὸν σώζει, αἰλλαὶ φυγῆς ἡμῖν 
χρεία, ὶ ἀποδημίας ὁ μακράς. μετθματασιως ; ὑδυτία τῇ οἰ παν έσει ζ γινόνϑμα.. κπνς τας. 
δνλ ον τύτων λέγε πιςὸς γὸ ζω ὁ αγηρ) συ δὲ αἰθεεργαίξεται τὴς ἐπθμόδου Τ' γόνον, “νι 

ἡὶ ζῦῦτα τὸ ἀήήλου ἀδιορίςως αὑτὸν τεθεικότο. ὀ Ἑως γὸ δ Εἴπω σοι, αϑι ὁ. Ὁ 
Αὐλλ᾽ ὅμως δυνδὲ ποὺς τϑη εγάρκησιν,. αλλ ὑπακά ἡ πείθει"), πανῶς μ᾽ χαρϑις τὺς 

πέρασμες ὑπορνϑῥβων. ἡ ὃ ὁ φιλοίν,ϑοφπος Θεὸς τοῖς ὅχτπονοις πϑρις ὁ ἡδέα ὀμέμιξεν. 
ὁπερ ἔχ πϑλώτων ἴ ἀγίων ποιᾷ ὅτε ὅσ᾽ χυδυώους, ὅτε ζι ὀμέσεις (ἀωεχεῖς ἡιϑεὶς, αἰλλαὶ 1:0 
ἡ δχρὰ τύτων ὶ δὲ ἐκχ οἴνων ὑφαίνων Ὁ ΔῊ διχαίων βίον᾽ ὃ δὴ καὶ ἐὐζοῦδ πεποίηκε. σχόπει »». ' 
εἶδε κύουσαν 1' χόρϑένον᾿ εἰς ζᾳρρυχζω αὑτὸν ἐνέδαλε τῷτο κὶ (δ ἐχώτων "ϑύρυξον. τ) μοι- κι κίνλων ἢ 
χείᾳ δ τὴν κόρζευ αἰ πωτήδυεν. δΔᾺ θύϑέως ἐπίφη ὁ ἀήξελος, τίω τε ,“ανοψίὰν λώ- 

ὧν, ὁ (Ὁ φόζον ὀμαιραῖν τῦτον᾽ καὶ ὃ παιδίον τεῆϑεν ὁραΐν, χαιροὶν ὠκαυρπώσωτο μεγίφην. 
πάλιν τίω χαροὶν ζμτίω κίνδυωυος ὁυ μικρὸς “ἱ φϑέχεται, τὴς πόλεως ζαιροιηομδῥης, 25 
ΔΝ ἢ ! Ὶ ͵ ᾿ Ν ,  1τ᾽Ο0ὲᾷ4ϑ ᾷᾳ.ε 
αὶ τὸ βασιλέως μαινομϑῴου, ᾧ τὸν τεηϑέντα ἐχιζητοιώτος. αἰλλαὶ τὸν ϑύρυξον τὥτω ἐτί- 
ἐκ παλιν διεδέξα"» χαροί᾽ ὁ ἀἰξήρ, ὦ ἡ ΟΜ μοΐγων «δϑσκιώησις. πάλιν μζθ' πίω ὑδογίω 
Φτίω φόδος αὶ κίνδιωνος. ζοντεῖ γ) δ, φησιν, Ἡρώδης τίω ψυγζω τῷ παιδίῳ, καὶ πά- 
λιν ὸ ἀγίελος μιδουύει αὶ φυγεῖν ὸ " μετλνίςα θαι ὁν, 865 πίνως. ϑαυματαργεῖν γνοβ τέ- κε μιδίρες ἢ 
ὡς Οὐχ ὅδει. Εἰ. ἐκ “αὐϑέτης ἡλικίας θαύματα ἐπεδείξαν», ἐδ᾽ δὼ ἐνομίαϑη ὀν, 56 Ὁ- 49 
πος φῇ. ὅζα τοι ὅτο,ἐδὲ απλοίφναος πλαθεῖ), διλαὶ κὶ κύκσις γνὺ τὑνεώ μιυυιώμος γρό. 

νον ὠδένες ᾧ ύκος, καὶ γαλακ)οξοφία, “9 πϑρτος ἡσυχία, ὅ χοοου,ᾧ λύαμϑμει τίω αὐ.- 
δγαῖσι ωρέπουσειν ἡλικίαν" ἵνα, δζρὶ πϑϑίτων θὐο  ουδεκῶον ἥῥηται τῆς οἰκονομκίας τὸ μυςή- 
δλον. ἥίιος δξώυ ἕνεκεν ἢ ζοωῦτοι τὸ σημᾷω ἐλρετο, φησιν, δξ τεἴρχης » Ὁ. οὐ τίωυ μυντέρᾳι, ϑζρὰ κϑϑια 
(ΦΙωσὴφ, δὶ δ΄ Συμεὼν μέλλοντα αὐπιέναι λοιπὸν, δέν τις ποινδῥας, ὀχ τοις μοίγρις, 24 
“ἰδ τις Ιουδαίους. Εἰ Ν᾽ ἐξούλοντο πολ σέχειν μα ἀκριξείας τοῖς γνονϑμοις, αὶ μικρ αὶ 

ἐντεῦθεν αὐ ττόϑς τὸ μέλλοντα ἐκαρπώσαν». Εἰ μὴ λέρρυσιν (Ὁ πσϑοφῆτω (αὶ ἰδὲ 
ἡ μαΐγων, μὴ ϑορυδηϑῆς. ἴτε γὸ πόρτα ασοϑῴπον, ὅτε πϑλύτοι ἐσιώπησαν. ὥσπερ γῈ 
Ὁ, μηδὲν αἰχϑίσανίῷᾳς ἰδεῖν ρα νόνϑμα τὰ ποραγμαΐζᾳ, πολλζοὺ ἐποίει τίω ἔκπληξιν 

χαὶ ἢ γυρυξον᾿ ἕτω καὶ ὃ πόῤτα μαθᾷ,,καϑδδεν γϑεσκεύαξε “᾽ ἀκροωτίω,, ὶ τοῖς ϑϑαἴε- 4ὦ 
λιραῖς ουὐνὴν ἠφίει πλέον. Εἰ5 ἰδὲ τῆς πυοοφητείας ἀμιφιξάλλοιεν Ἰουδοῦοι λέγοντες, 
ῷ ἐξ Αἰγύτῆου ὁκαίλεσα τὸν ἐόν "μιν, μυὴ ἐπ᾽ αὑτὸν Εἰρῆαϑευ, ΕἸποινὸν δ ποὺς ἀὐὔριφ᾽ὁ εἰσ εῖ 
ὅτι ὦ ΟἿ; ασοϑφητείας νόμος, Ὁ πολλαὶ πολλάκις λέτεοϑαι (ζ᾽ ἐπ᾽ ἄλλων, πληρούαϑαι ἡ τἰρθδι; 
ἐφ᾽ ἑτέρων, δ ὃ Ὠκὶῦ Συμεὼν ὁ ΔΑὶ Εὐρηνδίον τ" Διαμεοκωῖ γὸ} αν τως, φησιν, οὖν 

᾿ ἴωκώς, 



ΕΥ̓ΑΤ ΤῈ Δ, Ομιδιὶ ἡ, 2. χε β' 
ἴαχασ, ὃ δὐμασερω ὠδοιυς ἐν Ἰσραήλ. χαίτοιγε οὐκ ἐπ’ αὖννἹὉ,Ψπχτον »έσονει, δλλ᾽ ἐλ Μ᾽ 
ὠκοόνων. ἢ ὦ τχὶ τῷ Κλναὸδρ ἢ πῆρα τὸ Νώελςθϑὲν, Εἰς τοὺς Γαξαωνίζῳς τὺς ἐκρ»- 
νοις τῷ Χανααὶ δεέζα" ᾧ ἃ ὑχὶ τῷ ἸΙακωῦ ϑτως ἴδοιτις ἀὺ συμαλώ, αἱ γὸ δ λογίαι ὁκᾷ- 
γα αἱ λέχϑυσαι ᾿Γύπκύρμος τῷ ἀδελφοί ὅῳ, ἢ πσοοσκεινησούτωσαίν σὰ (ὦ οὶ τῷ πα- ἴαζα. 

5 (9ς συ οὔκ ἐπ’ αὐτό τέλος ἔρον πῶς γὸ,Ὁ, δεδοικότος ᾧ τρέμοντος, ὦ μινοιμάκις αὐτὸν ροσ- 
. κωυοιῶτος 1) δλλ ὅχ] ὙΠ ὠκοόνων ΝΜ ἀντν,, ὃ δὴ ἡ ἐν ζυῦϑα Εἰποιτις αὐ. σἰς δ "«- 
ἡτηθ, ληϑέφερον υἱὸς Θεοδ λρθείη᾽ ὁ μόσχῳ τσρϑσκιευῶν καὶ ῷ Βεελφεγωρ τελϑύμϑμοςκἡὶ τὸς εὶς ἔσλο; 

φύων τοῖς δαιμονίοις, ἢ ὁ φύσει ὸς, αὶ ὁ γελμνηκότα τιρῦμ); ὦφε Εἰ μὴ πϑρεύμετο οὔντ᾽,Ούο Βξλῇ. 
ἣ « ἜΗΙ »! δ -" “ “Μὸν, ᾿,4η» .,, »» ΨΝΡρηνιῆ, 

δὺ ἡ σσοοφητεία, τέλος ἔλαθε Ὁ πρϑόσηχθν. οϑφι ἡϑέων πτως αὐτὸ 0 διαήελιςὴς αὐ ἤΐεται ψδφελζ. 

τὸ λέγων ἥα πληρωϑθῇ,δεριψις ὅτ σύχ ἐν ἐπληρωϑν, Εἰ με τὐοαγέλϑνον. εν ὡς ἔτυχε ἢ ἃ 

πίω γϑρϑένον λαμιυραν τῇ» ποιᾷ καὶ αἰδεφανῆ. ὅπερ γλγ Εἶχω ὁ δῆμος ὧπας ἐγόέγκω- 
μίου ζάξει,τῦτο ὶ αὑτὴ λοιπὸν ἔχειν ἠδιωύαηο, Θ᾽ δ μέγα ἐφρϑνόι Ἐχὶ το λυελϑᾷν 
δ Αἰγυτου,ὶ ὠκόμπαζον (ὅπερ δξώυ αὶ ὁ ποοοφήτης αἰνεπόμϑμος ἔλεγυν, Οὐχὲ τοὺς δνλο.- 

»"» φύλοις" ανήγαγϑον ὧκ Καππαδυχίας, ᾧ τοὺς Αοσυρίυς ἐκ βόψϑρϑυ ; ) ποιᾷ κὴ τῆς γὔρϑέγου μι. ζ. 

τ: Ὁ πυρϑτίρημα τῦτο [Ὁ] μᾶλλον ὃ ἢ ὁ λαοὺς καὶ ὁ πατοιωργις χαταδωντες ὐχᾷ, ὃ ἀνα. 

(αὐτες ἐὐκέϑϑεν, τὸν τῆς ὀϑόδου ζωύτης τύπον ἐπλλήρϑεων. ἡ »ὺ ὄκῴφοι ϑυύνατο Φύγϑντες 1" 

ὐπὸ τῷ λιμῷ, χα τήεσουν᾽ ἡ ζο ϑανατον ᾧ ἀξ ἐχιζουλὴς. Σλλ᾽ ὠκᾷνοι ὧ ἐλϑόντες ἐκ τῷ 
λιμοῦ" τότε αἰπτηλλάΐγησων  ζπ 5 καταζαὶς, τέων χώοριν πάσαν ὅζρὶ τὴς ὁχιδαάσεως ἡγίασε, 
σχόπει γϑιοῦ “τως μεταξὺ ΨΜ' (πεν, καὶ τὸ τὴς ϑεύτητος ὠκκαλύτηεται. ᾧ »ὺ ὁ αἰ γίελος 

20 Εἰπὸν, φεύπε Εἰς Αἰγυπῆον, οὐκ ἐπηγίείλοιτο αὑτοῖς ((μωοδοιτορῷν, ὅτι κατιούσιν, ὅτε α;.. 

ψμούσιν, αἰνρῆόμδιος ὅτι μέγθμ ἔχουσι (᾿μωοδοιπόρον, τὸ τιρϑὲν σπτσιδίον᾽ ὃς αὶ (αὶ πυρίγματα 
πόρτα μετέξαλεν ὁμοῦ φανεὶς, » τὺς ἐϑρους “ἰρεσκθίασε πολλαὶ πυϑὸς τίω οἰκογομιίδν 

Ὡἱ σκονήσοιοϑαι ζωὐτίων. καὶ γὸ μεῖχϑι ἡ βαρξαρφι τέω πατο ῴδν δεισιδιαι μονίλν ἀφέι- 
τές, ἔργνται πὐϑδϑσκιωήσοντες, τ ὁ Αὐγϑυφος ἰπστρετεῖται τα ἐν Βηθλεὲμ τόκῳ δζρ πὸ 

15 πσολξάγματος τὴς Σιτογφαφῆς, ἡ Αἰγυπῆος δζασωζει δυξαμϑμη Φθύηρντα ᾧ Ἐχιξουλϑυό.-. 

μϑμον, ὁ λαμξλύει να τὴς πσδὲς αὑτιν οἰκειώσιως ἀφορμάν᾽ ἡ, τὸν μέλλῃ χηρυῆόμι. 

γῸῪ αὐτοῦ ἀἰκϑον ΟΝ ΥΜ τ ποσύλων, Χ) χι τύτων καλλωπίζηται, ὧτε αὐτὸν δεϊζαμϑῥη 

θΡ τη. χαὶ μέωυ τὴς Παλαιείνης ἐώ Ὁ πρϑϑτέρημοι τούγο μένης, δλ' αὕτη ϑυρμοτέροι 
ὠκείνης γέρϑνε. . 

340 Καὶ συύνωῶ ἐλθὼν Εἰς τω ἔρημον τὴς Αἰγύτηου, εὐ αδείσν πϑυτὸς βῥπίω τίω ἔρημον ΗΘΙΚΌΝ 
Ἀμελ (τίω δαι γοβρμνημδῥίω, κὶ χορϑε απέλων μυρίος ον ́  ὀῤ,ϑοφπίνῳ δ᾽ ματί, ὸ δήμοις 

εδίοτύρων, ᾧ συλλόχϑις χϑξϑένων᾽ καὶ πάσοων ὦ τῦ Δ φθολου τίω τυραννίδι καταλελυ. 
Ἀδιωλάέμπ,. εϑύζω, τίω Ὁ τοδ)Κολφοῦ βασιλ εἰδν" λοίμπουσαν᾽ καὶ τίω ποι δ κα" φιλοσόφων καὶ μαΐ. 

γον μητέρα, καὶ τίω ποῦ Εἶδος ματίλνείας θὑφφύὗσαν ὶ τοῖς ἀλλοις “] οι ϑοόύσαν, ζωὐτίω ὅ. 
χυδτν ὡς α{κιγωῦ ἔθη τοῖς αλιδσιχαλλωπιζομδύζωυ,ρὶ ὠκοίνων (ὦ κατωφρονόύσαν ἀπόῥτων, " τὸν κα 

τελωνίω τὸ σκζενοπποιον πϑυτωχοῦ πἰδεφέρφυσων, κὶ τὸν ξαυρϑν ποϑϑξαλλομϑμζωυ. καὶ ζω. 

τα Οὔκ οὺν τοὺς πόλεσι μόνον ζοὶ αἰγαϑεὺ, διαὶ ᾧ εἰν τας ἐρήμοις μᾶλλον ἢ οὖν τεῆς πόλεσι. 
ἡ ὰρ ὅ2}ν ἰδῷ πϑμταχού τῆς χώραις κείνης τῷ Χοιφτοῦ ὦ ςρατόπεδὸν, ἡᾧ τίω βασιλι- 
κζωδαἰγέλζω, κὶ τίω των ἄγω δεωυαίμεων πολιτείλν' καὶ ζωτα ςὖκ εἰν αὐν,ϑοοΐποις μόνον, ἐγ 

40 λοὶ ὧν γωναικείᾳ φύσει κρτοιῶτα θδροἱ Ἧις ἀν. χαὶ γὸ αὶ ὀκᾷναι αἰγδγαΐν χ Ψῆον φΦιλθω 
σοφούσιν᾽ Οὔκ αἰασίδα, λαιμμιξανγουσοι χαὶ ἀναξαίνύσοι ἵππον, καθαΐπερ (ὡ σεμνοὶ ὕἹΜΈλ. 

Χαδα λίωων" κελθύουσι νομοϑέται ἃ φιλόσοφοι, Ὃν ἑτέραν πολὺ γαλεπωτέραν δυχόμϑμαι 

μαϊγίω. χορὸς ΝᾺ αὐταὶς καὶ ἀἰδράσιν ὁ πόλεμος ποῦς τὸν δζρόθολον ἡς ἐϊξουσίας τῷ 

σχϑτυς. χαὶ ἐδωμού χὰ τῆς Φύστως απαλϑὺ ἐμπόδιον γένεται ταῖς Οιαύταις συμφολαῖς. 

Θμβεγίοί. τοπὶ,2, Β:,, 5θῸὃ-Π κᾧ 



“4 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΟΘ. 

αὶ γοῤβσωμώτων φύσει, δλλαὶ Μυχὴς ανοϑαιρέσιι ζρῦτα κρίνοτωι, τὶ παλαίσματα. “Ν 
δἰ τούτο καὶ γωναγκες ὀύδρων μᾶλλον ἡγωνίσαιντο πολλαχις, χαὶ" φαιδρότερϑα ταν 

, ὥπαια ἔξησαν. ὀνχ ὕτως ὅ81 λαμιασοθς ὁ ὀυρρνὸς ταῦ ποικίλῳ τοῖν ἀφρων χορῷ, 

| 
| 

ὡς ἡέρημος Αἰγύτηου (ᾧς σκίωας πϑρταρβλο ἡμῖν δεικρύουσωυ τῶν μοναχαΐ, ΕἾ τις 
τίωὐ παλοιλὺ Αἰδωτῆον ὀκείνωυ τίου ϑεομιίχον ᾧ μαμνονδμίων, τίω “ἿΨαμύρων δύ. ς 
λέων, τέο κρόμμυα. δεδοικῆαν αὶ τρέμουσαν" Εἶδυ, ζξῥ Εἰσεταικαλαίς τῷ Χεισού τίω εῖλν, 
ἰαω. μάλλον ὃ ἰ χρεία ἡμίν παλαιαΐν διηγη . ἔτι γὸ ἡ νι τῆς ὀβοῦτὰ ὠκεύης λείς 

“ανα μϑμει τοὺς ἀἰπόδειξιν τῆς ποθ τέροις μϑρίας. ΔΛ ὁμῶς ὅτοι (Ὁ τὸ παλαιὼ πολ. 
᾿ τες πατρὸς τοσεύτέωυ " υἰποῤῥα τες μδνίαν, αἴξ ὲ ἀρᾳνοῦ ἢ δΜαζωῷ ᾧ ὀρανὸν φιλοσο. εάν " φούσι πορραγμαΐτων, ἡ καζαγελώσι Μ πατφῴων ἐθ ον, καὶ ὥν' πολ νοις ζᾳ λοανίζουσι, ὶ το 
| ἢ “φιλοσόφων Οὐεϊέγα, ποιοιῶται λύγϑν." ἔμαϑον νὰ» Αἱ αὶ ΝΜ πραγμάτων αὐτὴ, ὅτ (οἱ 

ἡ τ ὀκείνων, γραϊδίων μεϑυόντων ὅβὴν θὑρέματα᾽ ἡ ὃ ντώς " σοφία καὶ ΦΙ' ἐρονων ἀξία ἀντη κ φικομι 
ὅϑνν ἡ δχρὰ ἁλιέων ἀὐδοῖς χαταολϑείσο.. δζρὶ δὴ το μ᾽ τὴς τοσαύτης αχριξείας Γ 

2!) 

δυγμαΐτων, ἡ τίω πὸ τῷ βίν πολλζω" ἐρδείκψιωται «πουδέω. τὰ γδ ὀντα ᾿Ὡἀτοδυδτέ-ὀ ὀ χιδθιδῳ, 
ἢ μϑνοι πλύτα, ὁ τω κόσμῳ φαυρωθάντες πὸμτὶ, ἡ περριτέρω πάλιν ἐλαυνοισι, τίωὶ τῷ σώ- ας 
᾽ ματος ἐργασίαν ασοὸς τίω' ταὖν δεονϑμων αὸἰπογοώνϑμοι ξοφίω. συν γὸ, ΤΛΦ9 νηςεύουσι 
᾿ ̓ ὲ αἰ γρυπνούσιν, ϑσγεῖν δ᾽ ἡμέφαιν αἱ ξιούσιν ̓ λα ζμ δὰ νυκ]ας τοῖς ἱερϑὶς ὕμνοις ὡ ταῖς 

Ι πϑρνυχίσι, (κι ἡμέροις Εἰς θύχας τὸ ὁμοῦ ἡ τίω' στ τῶν χειρῶν ἐργασίλν κατὸμϑμίσ.- 

᾿ κοίσι, (ἡ) Οποφολικὸν μι μούμϑμοι ζῆλον. Εἰ "»» ὠκῴνος, τὴς οἰκουνϑμης πος «αὐτὸν βλε- 

πούσος, δα (βυ" δεομϑρους ϑῴμτρέφη, ὶ ἐργα φήθιον χατέλαζο,  τὐχνώυ μετεχείρησε,ὺ Θϑτεῖὴ 20 
νύκζ)ας ἐκαίϑθυδὲ τῦτο ποιαων᾽ πολλῷ μᾶλλον ἡμάς, φησι, «(ἂν ἔρημον κοιτειληφοΐζ, 

κα Οὐ οἷν κοινὸν σοὺς (ὧν ἐν ταῖς πόλεσι φυρυζοις ἐχονζῳς, τῇ τῦς ἡσυχίας ὁολὴ Εἰς ἐργασί-- 

αν πνϑυχιιτικίω καϊζα;χθήσοοϑαι δίκαιον. αἰαειυω ἔθ χοίγιωυ ἁπϑυτες ἃ στὰ ουτοιωυ.- 

τας ἢ (Ὁ πενόμϑροι, ὅτόν ὠκῴοι ἅ᾽ μηδὲν ϑδλως ἔχοντες ,, Ὅλ ἢ "σώμα μόνον ᾧ γείορις, λσήμεπα 

βιαΐξωνγ:) ᾧ φιλονεικῶσι ανοϑσοδὸν τοῖς δεορϑμοις ὁντεύθεν βύρᾷν᾽ ἡμεῖς δ ,μθίων ἔγδον Ὥισο.- 24 
χοιρόμων, μηδὲ τῶν αὐ ρηών Εἰς ζωζᾳ αἀτῆω θα. ποίδλν δξζυ ἕξομδμ “Σ-πολογίδν,Ε ἰπέ 
μι να συπνώμζωυ ; χαήτοιγε οὐγόησον, πτὼς ὦ παλαιὸν ἦσοαιν ὅτοι ὼ φιλογρήματω, ὼ 

γαφρίμζογϑι μῷ γῶν ὥλλων κοικδῶ. ὀχᾷ » ἦσαν (ὦ λέξητες των κρεών͵, ὧν (ὦ Ἰουδαγοι 

μέμψίωται" ὠκζ ἡ πολλὴ τὴς γαςρὸς τυρφινίς. ὄλλ᾿ ὅμως γ᾽ ἐδυλήϑησαν, μετεῦα!- [ 
Ἅρνγ», ἢ Ὁ πῦρ τῦ Χειφοῦ δυϊξαμϑδνοι,ωρὸς ( ϑιραινὸν αἱ ϑρθον" μιεϑωρμίσαινγο᾽ αὶ ϑερμό-- 29 γκιϑωρμ! ἢ 
τερρι ταῖν ἀλλὼν ὄντες, ᾧ ωρὸς ὀργά ᾧ προὶς ἡδονζωὺ σω μοίτων πσοοπετέξεροι, ζρι᾿ ἀσω- τ 
ματος δυυυαμεις τῇ Ἐχιεικεία, καὶ τῇ λοιπῇ τῆς Φιλοσοφίας αἀἰπαϑεία, μιμοιώται. ἢ Εἴ 

τς ὧν τῇ χώρα γόχϑνονν οἷδω ὦ λέγω. Εἰδέτις Φδυϊΐποτε ἐπέβη τοωὖν σκζιυών ὠκείων, ον- 
νοείτω (Ὁ) μάλα νιῦ ὧν τοῖς αἰπτύτων φορζοισιν ὀνζα, ὃν κΖ' «ὄν! ὥἰποσόλνς ἡ Αἰδυκϑήοςἢ-: 

γέγκα, (ὃ μιακοέφλον ὸ μέγον Αντωνιον᾽ καὶ λογιζέοϑω ὅτι ὁ οὖτα ἐν ὀκείνη τῇ χύραι γέγονεν, 55 , 
ὠν κα Φωραώ᾽ δλλ᾽ ἐκος Οὐοὲγ αἰ ρεολαίξη, λα ᾧ θείας ὄψεως κατηξιώϑη,, υὸ τοιούτον 
ἐπεδείξα»» βίον, ἢ (Ὁ τὸ Χοισοδνόμοι ζητούσι. ᾧ τῦτο Εἴσεταί τις μ᾽ ἀχριξείας ἐντυ- 
γον τω βιβλίῳ τω τίω ἱφοοίαν ἔχονίι τὴς ὁκείνου ζωὴς,οῖν ᾧ καὶ πολλίω ὄὅψαται τω αγδ9- 
φή]είων. χαὶ γὰ» αἰϑὲτώνᾳ Αρείου νοσέντων ποϑϑόμεφωγησέ τε, χαὶ Εἶπε τίω δξ ὠκεί-: 

νων μέλλουσαν (ὁ λοίοζωευ γῴεοϑαι, τῷ Θεοῦ δείξλντος αὐτώ τότε,καὶ σοῦ ΥΜ ὀφθαλιδ.ο 
σοὶ μέλλογζῳι εὐπυγράνψαντος ἀπονζᾳ. οϑὴ μαλιςα μ᾽ τοῖν ἄδλλων τῆς αἰλυϑείας δὴν 
ἀσυδεῖξις, "σῷ μηδένα τῶν ἔξωθεν αἱρέσιων αἴϑρα τοιούτον ἔχειν. δλλ᾽ ἥαὰ μὴ πὸ δ 5 γὲ 

ζαυζᾳ ἀκούσητε, τοῖς γράμμασιν ἐγκύψαντες τοῖς τῷ βιθλίου, πκαγζᾳ, μα ϑήσεοϑε μοὶ 

εὐκοιξείας, καὶ πολλίω παιδε ϑήστοϑε τίωῳ φιλοσοφίαν ὀκᾷϑεν. τῶτο ἢ «ἰδακαλώνχ 
εἰ 
ἵγό 

γμ' 

Βζδὼὲρ, 



ΕΥΑΓΓΕΛ. Ομιλ.8. Υ: 
; χη. να" ἐπέλϑωμδν τὰ πὸ γε: ραμμένα μόνον, λλ᾿ ἵνα χα ̓ ζυλώσωρϑῳ, χαὶ μήτε λθίδαν, μήτε" ἀ- 

μμυγορίω" να ζοφμὺ, μεήτε φϑξϑυόνων πονηξίαν πυοηδϑρω ῖϑα. ον Ἐ: λέλωμδν ἑαυτοῖς τα9 ἡσέχειν, 

οΥνδν τὐτων ἡ γώ ὄξει χωλυρ.. ἐπεὶ ὼ ἡ Αὐρκάμια αἰσιξη ππυτέροι ἔσχεν, ὄν ἐδιοδίξαο Ὁ 
πα ανομίδν κα ὁ ὁ Ἐζεκίας 4) Αχαζ, δλλ᾽ ὅμως ἔε φίλος τί Θεῳ ἐδμονθ᾽ καὶ Ιωσὴφ ἢ 

5 ὧν μιέσῃ αὖτε Αὐγύηϊᾳ (ἄν τῆ, ΤῊ σωφρ»σεούηρ ὀνοϑῆήσοι)» φυφαϑοις" αὶ ὧ παῖδες [5] ὦ πᾷς 

ὦ Βαζωλωδι μιέσῃ, καὶ ὧν οἰκία μέση, συ ανριτικῆς αὐ δακειμδύον παπίζης, Ὁ Τ ἀκραν ἐπε- 

δευίξλυν» φιλοσοφίαν᾽ ᾧ Μωνοῖς: ἣ ᾿ ὦ Αἰγυπῆφ" ἡ ὁ Παύλος ον τῇ Ἢ οἰκυμϑῥη αὶ σὸν 

Οὐ οἱνγὶ τύτων ἔλυεν κώλυμιαι στο Ὁ τὸ τῆς Ξῤροτῆρ δρόμων. τ δζω κ᾿ ἡμεῖς πόύτα 

ἡύδια: εὐνοοιῦτες, σὲ μ ̓ αἰϑρῆὰς ωύζε σκήμψ καὶ Χ προφάσεις ὧκ μέσω " ποιυσωρῖθα" Μ8 

ω 19 αὑπῇ τῆς ϑρετῆς ἱδρώτων ̓ ἀφψωββα, υ το γλ κα ὼ ( Θεὼ "πὶ μείζονα, Ἑλπασασέ θα 
ψφβμιδα,, θϑνοιὸν, αὶ πείσονϑρ (ἰμωυεφατήεοϑαι Μὰ ἀγώνων ἡμῶν, κὁὶ ἫΝ αἱ αἰωνίων πολαύσουϑυ 'φξεφα.- 

χκὐκϑῦῶν"' γωγ᾽ ὧν ὅμον» πϑύζῳς ἡμᾶς Ἰπχετοχεῖν, δ τι αὶ Ὁ φιλθιν, ϑεφηπία, ὗ Κυρίν ἘΠ ΜἸησυ Κορ" 

φού͵, ᾧ ἡὶ δόξα ᾧ Ὁ χρωτὸς Εἰς εἶν: αἰωνας ΥᾺ αἰώνων. Αμέώω. 

ις Ωμιλ. θ. ιό ΤΟΤΕ ἩΡΩΔΗΣ ΙΔΩΝ ΟἿ ἘΝΕΠΑΙΧ 
3» αὐσὸ Υμ μάγων, ἐθυκι9.9η λίδν. 

ὀσυ! 

ω Ἂν, ̓  ἡ ἰδεῖν ὅτι " ὀμξωυύτοις Ἐπχερᾷ πηράγμασι. δ ναὶ [ καταφύλεϊ). 
20 , ᾿ ὅταν γα ῥαγνώμφν: ἡ ἐψυχιὺ . λυΐατος, ὐδενὶ εἰχει Ξωδαῦ 9 Θεού δε- 

᾿κδ δὸρϑῥων Φανρμαίκων. ὀρφι χϑιθ ὁ τον τοῖς «τ ϑτόρϑις ἐπαγωνι- 
γόνα ᾿ς ξώωϑρον, κ . Φόνῳ᾽ ̓φόμον (μα πῆωντα, ὈχῸ 'χρημγοῖ πϑρταγρ φερ9- 

ὦ πϑϑ ϑυον, ὥασερ "ὃ αὐ τίνος δαίμονος, τὸς ὀργῆς ζωτης καὶ ὁ τῆς βα.- 

σκδυΐας ὀκξωιχβϑὸς ΟεΝῆνὸς ποιᾷται λόγν᾽ λα ὧχτ “λ τὴς Φύσεως αὐτῆς μαίνεται 

1:5 σἰω (ρ; γἀὸ τίω κν' }} ἐμεστευξαγτων μαΐγων, Κῷ Ὁ δὲ Οὐδὲν ἡδυκηκότων παίδων ἀφίησι,συτ’-. 

δομίνον ἡνὲς ϑρά. μα ἍΜ Ὸ ο, Αἰγύπηῳ" πειο αγ μένων τὸῦτε ὧν Παλαιείνη πλιδν. 

Αποςείλας δῦ, φησιν, ὀυῴλε πϑρίᾷς δὲ παΐδεοις ὥυ οὐ Βηϑλεέμε ὃ εἰν πᾶσι τοῖς ὁρίοις 

« αὐτῆς, ὩΣπὺ διετοις καὶ ὺ καπώ]έρω, κτ ̓ῷ “χξόνον ἠκρίξωσε «ὰ Ἢ μογων. 

Ενζμῦδε μοι πὰ ἀχριοείας ασροσέχετε. χ᾽ ὸ γὺ πολλοὶ πολλαὶ φλυαρούσιν ταρ ἿΜ 

10 παίδων γϑτων, αἰϑιχίδν ἐγκαιλθιώτες τοῖς γελυνηρδῴοις. ὁ Ὁ ἅ Κ' Ἐθπεικέσερον τῷ αἱ αὐ... 

ζ.}} Δ. ἀ:πορρόσιν 3 ὃ ϑρασύτερον [ἡ μινιχώτερον. ἵν δέ κἂν" ἧ τῆς μϑμίας, ν᾽ 

Ἀνοὺ “ϑσθοίας ἀπαλλαξωμδν, ὀνασχοϑε μιαρὸν Αἰ αλέγομδμων ἡμδ' αὖθι τῇ τῆς χὑαπολίσεως 

ζωτις. Εἰ ἰγὺ δὴ τῶ» ἐγκαλοῦσιν, ὁτί ὐϑωφ.ϑὴ ᾳ παιδία αἰναιοφύκϑμα, ἐ ἐγκαλέσωσιι 

αὶ τῇ δ φρατιω σφαγῇ, δῇ πον Πέζον φυλοῆνντων. ὥαπερ γὸς ον ζει τῷ που δίου 

πγῆθ', ης "φυγόντος, ἔτερφ. παιδία αἰγὶ τῦ ̓ ζητυρϑῥου κατασφας.), Ὁ ὅτω δὴ τότε ἡ ἡ ἐπίζν πό 

δεσμωτηρίου ὶ ἡ δὰ αλύσεων ἀπαλλαξάντος τῷ ἀήέλου, ὁ ὀμθόυμὸς ὡς πϑον τυρφίνου τότου 
Ὁ ὸ ὀμδξοπος, ζυτήσας αὐτὸν τὼ ἐχ δὐρὼν, «ἄν τηροιώζᾳς αὑτὸν ςρατιωΐζος ἀπέκ]εινεν ἀντ᾽ 
ὀκείνου. ὦ τί τοῦτό Φησι; τοῦ γ αὶ λύσις, δρλα σασόραϑήνη π΄ ζητουνϑου. οἶδα κα- 

χύχην γώ, ν αἱ σ᾽ τῶτο Εἰς μεέσον πόρτα φέρω ζοὶ τοιαύτα, ἵ ἵα, πᾶσι μίδῳ ἐπαγάγω τίω λύσιν. 
χὰ 49 τς δἕχυ 651 τούτων ἠ ἱ λύσις: ; Καὶ Ἰ πίνα ἀν" ἔρινϑυ Ἅθγϑν δυ χυδήσωπον Εἰπεῖ: ᾿ δι ὑχ ο ̓ Χει- 

᾿ φὺφ τὴς σφαγῆς αὐτοῖς αὔτίος γέρρον, δνλ ἡ ὠμότης τοὐ βασιλέως ὦ ὥασερ δῖω σγοὶ ὀκείοις 

ϑ Πέξ,.,Σ ΣΛλ ἡ ἀγοια τῷ “Ηρώδευ. ἐᾷ μ Δ τοῖχον δίορυλυται Εἶδε," λύρας ανατραπεί-. 
σε, εἶν ἴσως ῥαϑυμίὰν ἐγκαλέσαι τοῖς φυλόίῆουσι ἡ Τ' πἰπύσολον φρατιώταμ ̓ ν νιευὶ ἢ πτλβ- 

τῶν ὉΧὶ αἥματες υϑνόγτωνρὸ δ ϑυρών ὐἰποχεκλιεισμέγων, χαὶ ἱ Ἢ ἀλύσνων χαϊς χροὶ. τῶν 
φυλαᾳήδτων 

(τς. 

οὴ Αἱ μιδιὺ οὗ ἐχοίῶ ϑυμωϑίώα;, λα φοξκϑίωώωι ᾧ συςαλΐζεναι, Χο Δ 
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φυλαηοντων συμίεξλ ἡψϑμωι (τα Ὁ» ἦσαν αὐτο (μωδεδεμϑίοι ) ἠδυωύατο συλλογίσα αν, 

ἐκ τύτων(Εἴνγε ὀρθοῖς ἐδίκαζε τοῖς ἡ μομϑῴοις ) ὅτι Οῴρο αὖ, ϑοφπίνης δυωαίμεως ζω, σνοϊὲ 
χκακυργίας Ὁ γηόνϑμον, δλλαὶ ϑείας τινὲς ᾧ οὐοαδοξοποιού δυωαίμεως, καὶ πσοϑσκιωῆσοι 

δ ποιήσαντα ζιῦτο, αλλ αὶ πολομῆσου τοῖς φυλούήουσν. ὅτω γδ)β ὁ Θεὸς ἐποίησενγνώπερ 
ἐποίησεν, ἀγπλυτοι, ὡς μυὴ μόνον τοις φύλαχας (μοὶ ασόϑϑοιίῶαι, ὀηλα ὸ 1’ βασιλέα δὲ αὐδὲ ᾳ 
“ειρρυγωγίσοι «τοὺς τέο ἀλήθηον. Οἱ αὶ ἀγνώμων ὠκῶνος ἐφαίη, τί πνοὺς Ὁ σοφὸν Μ᾽ 
ψυχῶν ἰαξον, καὶ πόμτα ἐπ᾽ θὐεργεσία ποραγιματθυόμδιον, τὴς τοῦ κοίμνοντος ἀταϊίας ; ὃ 
δὴ ἡ ογζωϑα ὅϑιν Εἰπῷ. νος γ)5 ἕνεκεν ἐθυμόϑης, ὦ Ηρωδν, αὐὐδα δὴν μάγων ἐμ- 
παχϑείς : Οὐκ ἔγνως ὅτ| θεῖος ὁ τόκος ζιῶ; ἐυ σὺ τοὺς Φοχιερᾷς ὀκαϊλεσκκιθυ σὺ τοὺς γράμα- 

ματέας συνήγαγες » ὀυχὶ κλυϑέγτες ὠκζνοι χαὶ “ὁ πσδοφήτίω μεθ᾽ ἑαυ" ἤγαγϑν Εἰς το Ὑ᾿εἰγήμγι 
ὃ σὸν διχαφήριον ζωωτω αἴωϑεν “ατοϑόναφωνοιῶτα,; Οὐκ Εἶδες τὰ παλαιαὶ τοῖς νέοις συμ- 

φωνοιωῦχα ; Οὔκ ἠκυσαις ὅτι ὃ ἀφήρ τούτοις διηκϑνησειο; Οὐκ ἡδέαϑης ῥ᾽ βωρξαβων Ῥαων- 

δέδ;, οὐκ ἐθαύμασας αὖ Ψ πίω πϑρησίλυ οὐκ ἔφολξας ὃ αυοοφήτε τω αἰλήθειαν;οίκ 
" φγενύησοις ἀἰτὸ ποτέρων χαὶ το ἔσχωτοι τίνος ἔγεκεν σύκ ἐλογίσω κτ' σεαυτὸν ὧκ τούτων γχάρίησαρ 
αὑπλύτων, ὅτι ἐυ τὴς ἀπάτης Ὧ μαΐγων ζω Ὁ γινόμϑρον, ᾽διχαὶ ϑοίας δυωνα μφως πόμτα ππτϑϑς ἐς 
Ὁ δέον οἰκονομούσης; Εἰ χαὶ ἡπατήθης χρᾳ Μ μαΐγων, τί ασϑὺς ζὰ παιδία τὰ συϊσὲν ἡ- 

δικηκόζῳᾳ ἢ γα Φησιν. ᾽δὰ ὲ δὴ Ὴ ρωδέω καλώς αἰπεςέρεσας τὴς πο ὐτολϑγίας, ὦ μιαιφόγον 

ἐδείξας᾿ σϑοίπω ἢ. ἢ αὐδὲ τὴς ἀδικίας τῶν γεγιμημδέων ἐλυσος λόγϑν. Εἰ ὙᾺ ἡὶ ὀκᾷνος 
αἰδίκως ἔωραῇε, τίνος ἐνόκεν ὁ Θεὸς (μωέχωρησε ; τί δέώυ δῤ Εὐποιμι πσϑϑς τού. ὅπερ ἀεὶ 

ὦ ὦ; ὀκκλησία, ἡ ον αορρῶ, καὶ πϑμταχοῦ λέγων κα "πορύομνδ αὶ ὑμῶς βούλομαι κα 20 χικίδημι, 

᾿οἰκριξείας 2] ἀτηρᾷν. κανὼν οὐδ τίς 81 ποὺς ἁπασαν ἡμῖν τοιαύτίου ἀρμόθων ὡὐποοίλν. 
τἰς δέυ τὸς ἔν ὁ χανων, ἢ Τίς ὁ λόχϑς ; ὅτι (Ὁ (ξ αἰϑικϑεῶτες πολλοὶ, ὁ  ἀδικούνϑμος ὅ- 
δὲ Εἰς αὶ γα μὴ χὶ πλέον ὑμὰς ὃ ἀϑιγμά ζαοοἤη,ὺ τίω λύσιν ἐπαγάγω ζαχέως. δα 
οὐ δ παϑωϑυ αἰδίκως γϑὸ ὁτυοιῶ," Εἰς αἰμϑοτημιάτων δρέλυσιν ὁ Θεὸς ἡμῶν λογίζεται 
τίω αἰδικέαν ὠκείνίω, ἡ Εἰς μιοϑῶν " λύτωπόδοσιν. κὶ ἵνα. σαιφέφερον ὅρητα Ὁ λολόνϑμον, 25 χαύήλα, 

Ἐχὶ κεἰ πυοδείγματος (ὴ λόγον αἰγώγωμδυ. ϑείνδν γδ} Εἶναί τίνα οἰκέτίων πολλ ὀφεί. ; 
λοντο τῷ διεαυότη χρήματα Εἶτα πρραὶ αἰδίύοων ὀῤδρών ἐπηρεαοϑέωαι (δὴ οἰκέτίωω ὥς. 
τον, ᾧ αὐφαιρειϑέοϑαι ἀνα “ἥ εἰντῳ! δὺ τοίνεωυ ὁ διασότης ὁ κωλύσαι δυωυαίμϑμος (ὃ αὗπα- 
γα ἡὶ πλεονέκτέου, κήνα, νϑι μυὴ οἰποχαταφήση πὶ χρήματα, Εἰρὴ (ᾳ ἐφειλόμϑμα αὐτῷ 

ΟΝ τῷ δούλου λογίσηται τὰ αφαιρεϑώτα, 'άφρᾳ μιὴ ἠδύρηται ὁ οἰκέτης, ϑδακκῶς. τί ὃ, 19 

αὐ ἡ πλείια, Σποδιῷ γ ἄρᾳ ὀυχὶ ὶ μειζόνως ὠκέρϑϑνε, πϑρτί πον δῆλον. “το τοίνεου καὶ 
ἐφ᾽ ὧν ἡμᾷς παφοιϑρ, λογισωβθα. ὅτι γὸ αἰ ΖΡ ὧν αὐ παϑωμδυ χακῶς, ἢ αἱ μδοτήματα 
αἰσλοίδα," λϑμιαροϑτερες λαιμΟλϑομδν φεφαύοις, αὐμὴ αἰ μδοτήματα τοσοοῦτα ἔχω- 

νἀκυσον τῷ Παύλου λέγθντος πσοὲς ᾧ πεπορνθυκόζᾳ ᾿ Παραδοτε τοιοῦτον τῷ Σα- 

τὸμᾷ Εἰφῦλο ϑρθν τῆς σαρκὸς, ἵνα ὃ πγεῦμα σωθῇ. καὶ τί πῷτό φησι» αἰδὶγὸ ΟΜ αἶδι- κ5 
κύμδῥων “ν ὁτέρων ὁ λόγος ἑω, υὶ αἰδὸ τοωὖν “οΡὰ ἫὟὮΦ διδασκαίλων ἀἰορϑουμϑύων. μάλιςα 

ΚΞ οὐδν μέσον ὦ οὸ ζητόρϑμον ὅθ. ὦ, Εἰ ὃ παϑῷ κακῶς οὐκ" ἔςιν ἐπτή εἰα  παϑόμ χοϊω" 

τ. δλλ᾽ ἥα χαὶ ασϑ9ς τὸ ἐγζύτερον τὸ ὥνούμϑμον ἀγάγω ῷ λόηϑν, αὐα μψήοϑητι τῷ Δα- 

(δ, ὃς τὸν" Σεμεεὶ τότε ὁρῶν ἘὨχικείνδμον Χὺ) οὐρα, ὄμϑμον ἀστῦ; τὴ συμφορα, χαὶ μυρίοις αὐ- κπδμὼ 

βΙΒασωειια, τὸν ὀγείδεσι πλ μύογτα, βουλονϑῥων ἀῤελᾷν “Μ᾽ φρατηγών, διεκώλυσε λέγων" Αφετε αὑτὸν 40 
". “χαταραίσοιοϑαι, “πως ἴδῃ Κύριος τίου τουπείνωσίν μιν, καὶ ὀύτα ποδιῷ μοι ἀγαϑαὶ ἀγτὶ τῆς χομδ 
ψυκδαϑ, χατάρας 'ζωτης ὧν τῇ ἡμέρα ζιύτη. εἰν τοῖς ψάγμοῖς Ὁ ἀϑὼν ἔλενρ᾽ 1δὲ (δ ἐϑροις ον ἀν 

μεσ ὅτι ὀπληϑιούϑησαν, ᾧ μῆσος ἀἶδιχον ἐμείσηφειν με, ἢ ἄφες παίσας μὰ αἰ μὗοτίας μν. χαὶ 
ὁ Λαζαροοῦ δι τῦνο ἐπήλαυσεν αἰγέσιως, ἐγ μυοΐα χὰ τὸν βίον τούπον ἔπαϑε κακοί. 

ζῺν 
ες ρα 

4.Κε|...., 



| οὐκ ἀξ, ἠδίκδιυται (ὦ αἰδυκηθέντες, ἐλν' δυναίως εἰγνέγκωσιν ὧπερ παάδρυσιν ὡπόμτω, ἀγα: 
᾿ χιηλόνν χαὶ μειζόνως " κερδλμούσιν, αἱ τε οΆ τῷ Θεούπλήηωνν), ἀντο κρθο ὅ α(φθόλου ματί- 

' ζωντα ἡ ποίαν Εἶχν αἰμδδοτιὸν τὰ παιδὲα, φησὶν, ἥα, ζω τίω " “λ] φλύσωνται» ἷδά »ϑἕ 
γ πὴ} ΚῚ τῶν οὖν ἡλικία, “μομϑῥων ἡ πολλαὶ πεπλημμεληκότων Εἰκότως ἀν ις ζωῦτα Εἴποι" ὦ 

ς ἢ ἄωρον ὅτως κἰ ασομφίνλυτες τελθυτίω, ποῖα αἰ μδοτήματα δι᾽ ὧν κακῶς ἔπαϑον, αὐπέθεν-- 

τοι Οὐκ ἤκοσοίς μι λέοντος, ὅτι καν αἱ μδοτήματα με ἡ, μιαϑῶν " ἀνταπόδοσις ὠκεῖ γῦ 
τοῖς παορυσι χαχὼς ταύθω; (( τού ἐθλαάξη ζὶ ποδία αὐαιρεϑεγζῳ. Ἐχὶ «ἰ χυοϑέσει τοι-- 

αὐτη, χαὶ ασϑϑς τὸν ἀκύμόμντον Ὀχίως ἀἰπενξηϑεντα λιυϑμα τοτί πολλαὶ καὶ μεγαλᾳ [πολ- 

λάκις ], φησὶν, ἔμελλον ζήσαντες χατορθοιώῶ. δλλα αἱ Ἐν ὶ μιαρὸν ἀύζῆς πυρϑαποτί)ς- 
10 ται τὸν μίοϑον τὸ ὅχὶ κὐ πσοϑέσει τοιαύτη χαταλύσαι τὸν βίον. ἄλλως ., ἐἰσγ᾿ ἀν Εἴασεν, εἰ 

μεγαίλοι ἡγὲς ἔμελλον ἔσεοαϑαι (ὦ) παῖδες, πσδλαγοαυρπαοϑίωαι. Εἰ γὸ «ἄν! ἐν πονηρία 
μλλονζᾳς ᾧν ϑιϊινεκῶς, κ(Τ' μακροθυμίας Φέρει τοσχυτής, πολλῷ μᾶλλον τῦτυς Οὐ 

δ Εἴασεν ὅτως αἰ πενεγϑέύωναι, Εἴτινα μεγοίλαι πσοϑήδει ὀϑυσονζῳς. καὶ ὅτοι Κα (ἢ πϑῷ 
χῶν " μκόν λόγϑί καὶ μά ἄπϑωτες ὅτοι,δλ Εἰσὶ ἡ τϑτων Ὀπορβητότερϑι ἕτεροι, ὅς κα ἀχρι-- 

(είας οἶδεν ὁ ζωυτα οἰκονομδν, αὐτέρι ρα ἥσαντες τοίνωυυ αὐτῳῖ τὴς ἀκριξεζέρφις οὖ τύ-- 15 οείας ΟἹ ὑχὼρ κριοέφεξα 
τῷ καταλήψεως, δὲῥ εξζης ἡμᾷς ἐχωκῖθα, χαὶ εἰν ταῖς ἑτέρων σωυμεφορᾳιῖς πειδοσω ῦθα, πόύ-. 

χὰ Φέρειν ϑῳναίως. χαὶ “ὃ τ μικρ 9 τότε κατέλαξε το ἀγωδία τίω Βηθλεέμ, Μ᾽ παίδων 
«ἰῤπαζορμϑῥων ὐπὸ τὴς ϑηλὴς Μ᾽ μητέρων ᾧ ἸΩχὴ τίων ἀδέκον ζιυτίω ἀγϑμδμων σφαγάώ. 

ΠΗ 4: Εἰ ἢ ἔτι μικροψυχεῖς, ἣν ἐλφήων ΕἾ τῆς Ἐχὶ ̓ τοιούτοις φιλοσοφίας, μαϑε τῷ ωῶτω τολ- 

20 μυήσειντος Ὁ τέλος, ἡ μικρὸν ὀῤαπνθυσον. ζωχίφη γὸ αὑτὸν πῇ τύτων κατέλαξε δίκη, ἃ 
τῷ μιαΐσμιατος τότε τίω πυοϑσήκουσαν ἐδίδου ἀμωρίαν, ϑανάτῳ χαλεττῷ ὦ το νωῦτολη 

μεηϑίντος ἐλεφοτέρῳ καταλύων (ἢ) (βἴον, ᾧ ἕτερρι μνεία πασχωνχαχα᾽ ὧπερ Εἴσεοϑε,τίω 
χἰντν.  ὠ Ιωσίπαου αἰδὲ τύτων ἱφοείθν ἐπελθόντες ζῶ, να μὴ μακρὸν ποιωίμϑν ((ὺ λόρρν καὶ τίω 

( μὠέχειὰν “ἡ αχοώωμϑι, Οἵκ ὀμαγκα)ον ἐὴ οὐνομίσα νϑμ τοῖς παρφόσιν εἰγθείγαι. 

χιύαὴ 2:ἑ ἷᾷ3,Ὡ7 Τότε ἐπλυρωϑη 2 βηϑαν "1σ Ἱερεμίᾳ τῷ ποροφήτυ λέρροντος ̓ 

18 Φωνὴ ἐν Ραμά ἠκουάϑη, θρζωῶος καὶ κλαυϑμὸς ᾧ ὀδυρμὸς πολις, Ραχὴλ κλαιουδο τὰ 
τόψα αὐτῆς, τόκ ἤθελε τ ρακληϑίωαι, τι ςίκ Εἰσίν. 

Ἐπειδὴ ΝῚ Φοάκης «εἰνέσιλησε τὸν αἰκροατέωυ, ζω τέων διηγησοίμϑμος τίωὐ σφαγξιὺ τίω 
βιαίλυ, τίου ἄδικον, τίωὺ ὠμοτώτέωυ, τίου τρϑδοίνομον, αἶα μοϑεῖται πάλιν αὐτοὶ λέγων" 

20 ὅτι Οὐκ αἰδιωνατοιώτος τῷ Θεού κωλύσαι, ζωῶτα ἐδύεν,συτὲ αἰὐγνοοιώτος, ἀλλα κἡ) Ὡο-- 

εἰδότος ἡ τατοϑθνακηρυήοντος δρὐ τῷ πποϑφύτι. μὴ τούνιωυ ϑορυζηθῆς, μυγδὲ χα ταπέσῃς, 
Εἰς τίω Φιπύρρητον ἀὐοῦ ποθ ϑνοιὰν αἶφο ὠν, ὡ καὶ δὲ ὧν οὐγεργει, χα δὴ ὧν συγ-- 
χωρεῖ μαλιςκα θην ἰδεῖν ὅπερ ὅδ χα! ἀλλαχοῦ τοῖς μιαϑητῶςς οἡ φιλεγόνϑμος ἡνίο 

χλνγυμ, ξα», ὩΣ Ν᾿ ΝΣ τὰ δικαιζήρλα καὶ 2" ἀπαγωγάς, ἡ (ἦν τῆς οἰκουνϑῥης πολέμυφ, ἡ τίω 
25 ὠκασονδὸν μαχζω δῆς πτοϑανεχήρυῆεν, ὀϑέχων αὐδῇ) τίω ψυχζω αὶ τοι μυϑούμϑμός, 
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δῖ. 

φησιν ᾿ Οὐχὲ δύο φρυϑία. ἀοσαοίου πωλᾷτα ; αὶ ἕν ἐξ αὖ δου πεσεῖται ἔχὲ τω γώ ἀ"-- ματϑ.νοκϑ, 
γϑυπὸ παΐζός ὑμδ τῷ ον ὀυφοινοῖς. ζωῦτα ἢ ἔλεγε, δεικψες ὁτί Οὐδὲν αἰγνοοιεῦτος αἴυττν να ᾿ 

δ Εἰδῦτος ἅ ἀπόρτα,ου ωέω χόρτα ογερχϑιωῶτος. μὴ τοίνεωυ, φησί, ζα οοἰἤξοῦς, μη- 

δὲ ϑορυ{εϑε. ὁ γὸ Εἰδωεὰ παλατε, καὶ κωλύσαι δυυναίμϑμος, ἔυδηλον οτι κασοϑνοών ὑμδ! 

40 καὶ κηδόνϑιος ἐυ κωλύει. δπερ καὶ δχὶ Μ᾽ πειρασμών ὦ ἡμετέρων " οὐνοφν δεῖ᾽ καὶ ἱχκμίω 

οὐτεύγεν ληνοίῦθα τίω αρλδαίνλυσιν, καὶ τί κοινὸν τῇ Ραχήλ ασϑὸς τίω Βηθλεὲμ, ἴσως ἔἴ. 
ποι τίς λιν» Ῥαχηλ ))5» Φήσι, κλαίουσα τοὶ τέκψα αὐτῆς. 245 τῇ Ραμιῶ ασοϑς τίω Ῥα- 
χΙλΊῊ Ραχήλ μήτηρ δῶ τῷ Βενιαμίν τελέυτήσασον ὃ αὐτὸ ἔθαψαν Εἷς τὸν ὑππαύδρομον 
τὸν σιλοισίον ὅγτου τῷ χώρλου τύτι. ἐπεὶ δώ ᾧ ὁσαφος πλησίον, ἡ ὁ κλῆρος τῷ παιδίου 

᾿ς ἡμὴ 
»:-....5-.- 

᾿ Χφριεὴν 



{τς 48 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ: 
τὐτο ζώτας ὦ δ Βριαμί(κ γὺ Ραμ ὁ Βειαρείτιϑος ἐῶ φυλῆς) ἰσπέ τὰ ὃ φυλάρχν, 
οὐπέτο ᾧ τόπου ὁ ζα φῆς εἰκότως αὐὶ (αὶ παιδία ζὰ σφωγιαεϑέντα καλῇ, Εἶτα δεικνες ὅτι 
δλύΐατον ἦν ὃ συμ διὸ ἕλκος τὸ ὠμόν, φησιν' Οὐδ ἤϑελε τ δακληϑίωαι, δι σύν Εἰσί παλιν 

καὶντεύθον πευδυ ὀβῖθα πο, ὅπερ ἐμιασϑϑεϑει ἔλεχϑν, ὃ μιιδύποτε ϑορυξζαϑαι, στὸμ τῇ «οὗ 
Θεοῦ ἰπνοέσει τὰ γινόμϑμα εὐγόρτία ἡ, ἰδοὺ οριὼ Ὡὐοαλμορϑῥου ἀὐτυ ἐχὶ σωτηρίᾳ τ κα 
λαοῦ, μάλλον ἢ καὶ σωτηρία τὴς οἱ χϑυρϑῥης , οἷα “ἔλϑνε τὰ ποοϑοίμια ὁ "ᾧ φυγῇ "ϑρ γ)] ΓᾺ ράγι, 

ἡ μήτηρ, συμφοραῖς 3 ὀνηχέτοις ἡ πατοὶς «αἰδεπίτηει, Ὁ τολιμῶται φόνος πόώτων Φόνων ὁ 

πικρότατος, ἡ οϑρέεῦος καὶ ὀδυρμὸς πολιᾷ, οἰμωγαὶ πϑωταηϑύ. ἀλλαὶ μὴ ζαοαχϑῆς. εἴς 
δα γα δχκ Ἢ ἰγαντίων ζῳς οἰκονομίας ζῳᾳ ἑαυ πληριῶ, μεγίφ"ἕιν οὐντεῦθεν τῆς 
εἰντοῖ διωυαἰμεως αὐλεχόμδνος ἡμῶν ἀπόδειξιν, ὅτω ὁ (ἦν μαϑηζας νην) ὧν ἑαυ, ὅκα» τὸ 
τορϑοιῶ πόμτα γϑρεσκθαζε, δζρὲ ΟΜ ἐναντίων (αὶ ἐγνόρτία οἰκονομδίν; ἵγα μεῖζον ὦ θαώ- 
μ(ϑ Ἄϑηται. μαςίζόνϑμοι γϑιὦ κάκεῖνοι ἢ ἐλθιννόγϑινοι, ᾧ μυρία πίοοντες διαὶ, ὁυτώ τῶν 

μιας!ζέντων κ᾿) ἐλαυνόντων αὐἰϑιελμον». 

19 Τελίυτήσοαντος ἢ τῷ Ηρωδου, ἰδοὺ ἀγίολος ΚΚυοίου χα ὄναρ Φαίγεται ζ Ἰωσὴφν, "ἐν ΑἸχὴδᾳ, 

20 Λέγων᾽ ἐγολεὶς ποράλαξε ὃ πεδίον καὶ τίω μωγτέφοι αὐτῷ; ἢ πιρρόσου εἰς γάῶ κι5 

Ἰσραήλ. Οὐκέτι φησί, φδῦγε, αἰλλαὶ πορδυου. Εἶδες πάλιν κα ᾧ πειρασμὸν ἀς 

γέσιν, Εἶτα μ( τίω αἴεσιν χίνδυυνον πείλιν. τῆς (αὶ γὸ ιἰπροοίας ἀφείϑη ἡ πσοϑς τω οἱ- 
καίλυ ἐπόμῆλϑᾳ χώραι, κὶ () φονέα δΜ παίδων σφαγιαοϑέντα Εἶδιν. Ὠχιζαὶς ὃ τῆς οἷν (κάμα. 
κείας, πάλιν λείψανα τοῖν κοδοτέρων ϑὐοίσκοικυδυώων, δὲ ον τ τυράννου ζωντα,ὰ βα- ᾿ 

σιλθύοντοι. ὦ “πὼς Αρχέλαφος ἐξασίλξυσε τῆς Ἰουδαίας, ἸΠοντίου Πιλούτυ ἡγε μονθύοντος » 20 

ποοϑστφάτος ἰώ ἡ τελίυτὴ γελνηνϑῥη, ὃ συν τω Εἰς πολλὰ ἐμ δζαιρεϑεῖσα ἡ βασιλείᾳ," 

ἄλλ ὡς οὐῤή κουτωλύσωγτος ὠκείνου τὸν Οἴου, τέως ὁ εἰς τίω ὡρχίω χα ΤΕ δὠτὶ ΗἩρώ- 

δου τῷ παΐζος τα καὶ ὃ καὶ τῳ ἀδελφῷ αὐτο σϑτο ὀγομᾳ ζώ, "οἱ ὁ τῷ» προ» σέϑη- » 
καγ ὁ δατζελιςής, ἰὰ 

2. Αντὶ Ἡρώδου τῷ παίζξος ἀὐτύ, Αλλ᾿ Εἰ Ἰουδαίαν ἐδεδοίκει, Φησὶ καταλο-- 26 
ζῴῳ αἰ ᾧ Αρχέλσιον, ἔδει αὶ τω Γαγμλαίον ““' ᾧῷ Ηρωδῴυ φοξηϑίώαι. δλλ᾽ Εἰ ῶ 

χροίον ἤμενψε, Ὁ πράγμα ((μωεσκιαῖξεῃ λοιπόν. καὶ γὸ ὁρμωῇ πᾶσαι κτ' τῆς Βηϑλεέμε ὦ 
ἡ Μ᾽ ὁδίων αὐτῆς. τῆς τοίνεωυ σφα γῆς ινονϑρης, φεν» λοιπὸν ὁ" παῖς Αρχέλαος ἐοικέ. γεδε 
γαὶ τέλος ὃ πὸρ ̓ ᾧ οὖν τοῖς πολλοῖς ὼ ᾧ ζυτούνϑμον " ὀϑαιρεϑίωαι. ὠλλως ἢ ὸ ῷ αὐ ἢ 

πατέρα ὅτω καταλύσαντα (Ὁ βίον ἰδὼν, θὐλαξέςερος πυδϑς ὃ «ραγτέρω (ϑϑελϑεν ἐ- 19 ᾿ 

“μεν», ἡ ἐπαγωνίσχοϑει τῇ χορ ανομία. ἔρχεται τοίνεω ὁ Ἰωσήφ Εἷς τίω ἸΝαζωρέτ, ὁ- 
μοῦ τε (ζδ χίνδιωνον φθύγων, ὁμοῦ τε ἐμιφιλογωροὖν τῇ πατοίδι" ἵνα Κὶ μῶλλον ϑαβῥὴ,κσὲ 
“θη ματισμὸν δέχεται ΩΝ τῷ αἰγίλου «δὶ τῦτε. Νὴ μδυ ὁ ΔΛουχας ᾿ Φησι χν "χρη » λριηιν : 

μιϑιτίσμὸν ἐληλυϑέναι αὐτὸν ὠκᾷ, δλλ᾿ ὅτ (ὃ " καϑωρισμὸν πληρώσαντες πϑύτα, σ ἐ- κινῇ 

φςρεψαν Εἰς Ναζαρέτ. τί δὼ ὅξῖν Εἰπεῖν; οτι (ὃ γχοόνον δ ;’σεϑ τὸς καϑύδου τῆς Εἷς 5 
Αἰδνυτῆον ἱφορωῖν ὁ Λουχοῦ ζωῦτα λέπι. συ πὶ δ. ἐν ποδὸ τῷ καϑαρμοδκατήγαϑμ αὖν- 

ἐν ὀκάσε, ὡξε μηδὲν ϑμέοϑαι κρδάνομον, δλλ᾽ ἔνϑμε καϑα»ϑίωαι αὶ ἐλϑὲν Εἰς Να- 

ζωρέτ, αὶ τῦτεκαταῦῶναι Εἰς Αἰἴγυπῆον᾽ Εἶαι κί τὸ ὀμελϑεῖν, κελϑύει ὠΐοῖς Εἰς τίω, 

ἸΝαξζωρὲτ ἐλϑεῖν. ασδὶ ὃ τότυ οζκ ἦσαν “οηματιαϑέντες ὠκήσε ἐλγοῖν, δολ ἐμφιλϑ. 
χωροιοντες τῇ πατοῖδι, ἀδὸ μάτως τῷτο ἐποίοιω. ΩΦ Ὰ 9 δὲ Οὐδὲν ἕτερϑν,ἢ δὲ τίω πος 46 

“,»δαφζωὺ αγέξησοιν, ἢ" Φ εἶδ πτου φῆναι Εἴρν, σληρώσαντες δὲ ὅπτερ ὀϑῆλϑον, κατέδυσαν Εἰς αιδλ᾽ βρὲ 

τί Ναζωρότ. δ, οἱ δὴ τῇ» καὶ ὁ ἀήελος αὐτῶν: λοιπὸν ὀμαπουύων υἰποδίδωσι" τῇ οἰκία; πεῖ Ἕ 
αὶ συτῆ' τῷ ὡπλούς, ἀλλα ᾧὶ αὐτὸ Γ᾽ προφητείας ποιᾷ. 

29 ἴα πλμροϑῇ γα, φιαι τὐ δὲ «καὶ Φη σφνφητεῖ, ὅη Μαζογᾶρς κνοδος τω 
ϑήσεται. 

ι 



ΕΥΑΓΓῈ Δ, Ομ. 9. “9. χε β) 
θήσεται. Καὶ ποῖος πὐφόφήτης τὸ.» Εἶπε: Μὴ «ἰξιεργάζου, μηδὲ πολυτοοαγμμό- 
“:. πολλαὶ γὰρ ᾿πρρφηδοδιοὴ ἠφανιςαι βιξλίων. ἢ ζωτα ἐκ τὸς ἱςορίας δῇ 

β λευπορδῥων ἰδὸι ις ἀν. ῥᾷϑυμοι »» Νὰ ὀγτες ὃ Εἰς ἀσέξειαν ̓ (μμεγῶς ἐμπίπηοντες, αὶ ἅ ἅ ἡ: 
Φίεσαν ὡ σόλλυοϑαι,ζα: ἢ , ἀὐῥὶ χα τέχαιον " ὺ καιτύρτῆον. τ Ἢ “Ἱερεμίας διηγώται τὸ ὁ 

Ϊ τίω τήουρτίω (ιωπϑεὶς ΖΝ βασιλεῖ, λέγων κῷ πολιω χεϑον μόλις τὸ δε περονόμιον 

χιχάπνγ. βυρηοϑαν, ̓ κουτορωρυίεδμον ποὺ χαὶ ἡφαμγισμένον. Εἰ 3) σέκ ὄντος βαρζαρου, ὅτω  βι- 
ὧν (λία πελύδωμν, πολλῶ μᾶλλον ν} βωρθώρων ἐπτελϑύντων. ἐπεὶ ὶ δι 74. σφι τον (2) 

αὐδοφῆται, κ᾿ ὧὡ Ὡἰπυσοῦϑι πολλαχοῦ Ναζωρᾳΐον [τὸ] χαλῦσι. ον δὼ υ ((μωρνκία- 

ζε τίω φξηφηπείαν, Φησί, τίου ἰδὲ τῆς Βηθλεέμ; ὑδακιθ ς᾽ αἰλλ᾿ αὐτὸ ὥ δυ τῦτο μά- 

το λιίςα οκίνει, σ᾽ τϑὶς τίω ἐρθυνὰν διήγέρε τῶν «ἰδὲ ἀντϑ᾽ λερονϑῥων. ὅτω γϑιῶὼ ᾧ ἐΝα- 
θιογαὴλ πὴ τίω  ζυτησινἐἰ ἐρ χε.) τίω , αὐδὶ αὑτν, ̓λόγων" Ἐκ Ναζαρότ' διωαταί αἱ αγα.- ἴοναιμε. 
ϑόν ἢ); ; ΧΑ ' ζῶ βπελές: τὸ γρείον μῶδλον: ἣν δ χϑείον μόνον ἰλλα χα ̓ἁπὰν τὸ με- 

ϑ- τῆς Γαλιλαίας. 6. τϑ ἔλε)ϑν ὦ φαρρισοῦοι" Ἐρώτησον, ἰδε ὅτι ἐκ τῆς Γαλιμ 

λαίας «φευφήτης ον ἐγήλθται. 
.: Αλλ᾽ δ ὑμως αὑτὸς σΥοδι ὀκῆ)ο ἐ ἐπαιοκαυεται καλάοϑαι, δεικγεᾷ ὅτι σξεϊενὸς δέόχαι ἢ ἩΦΙΚΟΝ 

ανιϑοϑ πίνων. χαὶ (δν μαιϑηζας ὃ. ἐν τῆς Γαλιλαίας ὀκλέγε,), πϑυτουχοῦ (Ω σκήνς 

τἰϑεκπῆων τῶν ῥᾳθυμεῖν βουλοιϑῥων, ἡ ἡ δεικρὺς ὅτι συ οἰεγὸς ἡμῶν τῶν ἔξωλων δὲῖ, ἐαν Ὥρας 

τὴ ἀἰσκήσωμδυ. αἰᾳ τῶ σὐτὶὶ οἰκίλυ ἐκλιέτι)᾽ Οἱ )Ὲ ἡὸς τῷ ανιϑεϑ που, φησὶν οὐ ἐ ἐ- Μκβοη, 
χε πού τὴ “Τὴν κεφαλὴν κλίνη" χϑὴ ᾿ Ἡρώδου Ἐλιθσλόυοντος φϑυγή 9 φαΐτγη τρϑεὶς ἀὐγα.-- 

10 κλίνει), σι ον κατοιλύματι μδύει ̓ χαὶ μγτέρᾳ ϑύτελη λϑιξαμει, διδασκων ἡ μας μηδὲν 
χιτεῖπινλ, "τύπων αἱ αἰδγρὸν ἐ ἐῃ) νομιέζει, χα! ἰῷ αἰγ,ϑοϑπινον κουταπαιτν ἐκ σσεροιμίων τύφον, χαὶ μέ- 
πων ΄» 

γης ἐδ τὴ τῆς Ὥροτης κελύων. ἢ ΣΡ ὕχί πατοίδι μέγα Φεννής,ὅτὸμ πάσης τῆς οἰκυμδϑηῤ 

ξώον εἶναι! σε κελόνω, Φησίν; στὸμ ὀζῃ σϑι δ νέιϑαι τοιούτον, ὡς (δ κόσμιον πόυτα μμιὶ εἶναι 

, ὅδ σῳ ἄξιον ; ὅτω )γὃ ζωτα "ὀὐκαταφρόνσα, ὦ ὼς μηδὲ οἷν τοῖς φιλοσοφοῦσι τῶν Ἑλλάνων 

ὅς αἰξιοδαϑαι λόχϑυ ργὸς, αλλὰ τα ἰ ὀῶὸς χαλείαϑαι, αὶ τ ἐλατώυ θεν κατε χέν. καίτοιγε ὁ 

Παύλος καταδέχέϊα, φησιν, ἅτω λέγων" Καζοῦ ̓᾿ὀριογάω αἴγαπτητοι ἱ δζμ (ὧν πατέρρις. Ῥ., ταριὶῳ 

αἰλλ᾽ εἰπε, πότε, καὶ αἰ ἐπίνων, χαὶ ωρὸς τίνας « Αἰ θλελῤρϑμορ: ; Ὡρὸς [Ὁ] ὥν ἐξ ἐγών "μέ "μά. 

γα Φυσώνζῳς τὶ τῇ πίαει, τ] τῶ Ἰουδαίων κατεξανιςαμδνους, χρὴ ᾿ ζωτη μειζόνως αἱ αὐ.-.ὄ 

ὧν αἰποῤῥηγνιζα, καταφελλῶν ὥ ἐχείνων τὸ φύσημα, τύτυς ̓  ἐφελκόμϑμος χαὶ πσοὸς 

49 ᾧ « αὐτὸν διεγείρων ζλον, ἐπεὶ ὁτὸμ αὐξὶ τῶν διυναίων ἐκείνων καὶ μεγάλων αὐδρών λέγῃ, 
ἄκουσον πῶς φησιν᾽ Οἱ: ὃ ζώτα λέγοντες ὀριφἀνίζοισεν ὃ ὁτί πατρίδα, λιζυποῦαι, "ὦ εἰ Ἐβιια. (δ᾽ 

ὥ ὀκείρης ἐμιψημόνδυον αφ᾽ ἧς ἀξυλϑον, Εἶχον Γ χαιθϑν ἀὐακαίμιαψαι γι ὃ ἑτέρρις κρείτα 

Τογος ὀρέγονται. Ν πάλιν Καπὰ πίςιν α'πέθανον ὅτοι παντες, ΜΗ 'κομισείψϑμοι ζι ἐπα! Ἐφια, 47: 

δλίαρνλὰ πόῤῥωνεν αὐζᾳς ἰδόντες ᾧ ἀασασαρϑμοι.κὶ ἡ Ἰωδύνης ἢ. τοῖς τσϑϑς αὐτὸν ἐρχομέ.. 
3.9 γ0ῖς ὀλογε" Μη δόξητο. λέγήν,οἷ, πατέρα ἐχονϑν 1 χὰ ᾿᾿Αὐραάμ. Ε ὃ Παύλου πάλιν" Ου γὸ Δικ, γ.", 

“πόῤτες οἱ δ Ἰσραὴλ, ὅτοι ̓ σρφιῆλ, ΟΣ εἰς τοὶ τέκνα ὃ σοιρκὸς, ζύτω τύψα Ἐ Θεῦ 4] [γὺ (ὦ ἢ Ῥοϑικαὶ 

Σαμουὴλ ἀπινλμ παίδὲς, Εἶπε μοι, τὴς θυδνείας τῷ παζο, μὴ ϑνόμδνοι τὴς Ξρετὴς 

κωὼ τῷ παΐζος κληρϑνόμοι; ἡ (Ὁ τὰ Μωυσέως ὠκέρδϑμον, ΜῊ Ἰ ζηλώσεντες ἐἰτῦ τἰω ἀκρίς 

ζειὸυ; Οὕκοιω συσοὴ διεδεξαν»» τίω Φρχίω" ΔΛ" ὅτοι μδὺ αὐτὸν ἐπερφαφοντὸ πατέρᾳ, ἢ 

49 ὃ δυμιαγωγία «σοθς ἕτερον μιυτέδαμε, χατ ̓Σηροτέω αἱ αὐτί λμόμϑμον εὐ ἐόν, 43 δ Τί με: 
ἐς πευτρὸς ἔλληνος ὧν ἐθλάθη; ἰ δὴ αὐ παίλιν ὁ ἢ Νάδεὲ ἡὸς ὀκέρδϑμε ὧκ τῆς τῦ πατρὸς ἀ- 
ρετῆ, δοῦλος ὀὐ τ᾽ ἐλθυϑόρρυ “νόνϑνος; Εἶδες πῶς Οὔκ Ὡρκᾷ πατρὸς δλμια τοῖς ἰρμο- 
μδίοις Εἰς πτόλεασίαμ ἡ ̓ γβιοικία τῆς “αρϑαιρέσεω. «ὧν, τῆς φύσεως οὐγίκηισενόμους 
ὺ εὐ μόνον αὐτὸν τὴς εὐλνείαι τῇ τῆς τσοϑε ( γελμνηκότα,αλλα ἡ τὴς ἐλθυϑερίας ὀξέξαλε. 

ὕ 
ἰ 

Δ πον 6. 

Ὑ μιγίλς 



ᾧν ὁ. 

ἷο, 448. 

Ταλ. 9. β, 

ζο ΧΡΥΣΟΣΤ, ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΥΘ': 

"ἢ να Ἡσαῦ ὸρ εδπϑισααις, ὶ 4) Ῥυνήσαντω Εἶχε αγοοϊράνϑρον ἐντο, ᾧ ἘΦ 
ἃ ὁπατὴρ ἐανούδαζε ὶ ἐπεθύμει μετασχεῖν " αὑτὸν [Ψ' Οὐ λογιων, ἡ αὖντὸς αὐ τούτου τὶ χ ἀρ 
χελδυεϑέντω πόώτα ἐποίοι “Δ ὅμως ΚΦ σκαιὸς μὴ, σὐῥοϊὴν αὐτὸν τύτων ὠγησεν' ἀλλὰ χαὶ 
τῇ φύσει" “οὕτερος ὧν, ᾧ (᾿ πατέρα (ἴθ᾽ ἑαυ πόύτα ὑπ τότυ πορροῆοντα ἔχων, ἐ- 5 σεῇπι 
πειδὴ (δ) Θεὼν οὐκ Εἶχε κἴϑ' ἑαυ, πάντων ἐξέπεσε. καὶ ἡ λέγω εἶν, δν, ϑεθίποις ; οὶ τὸ 4. 
Θεού γερόνάσιν (ὦ) Ἰουδοοι, ὃ Φυενν ἀπὸ τὴς ἐυλμοίας ζωύτης ὠκέρδλναν. Εἰ )ὸς τοῦ 
Θεούδτις διμόμϑμος, ὁν μοιὴ τῆς ἐυδμοίας ζωύτης “δἰρετίωυ ̓ Ῥχιδείξη) ἀξίαν λόγου, ἡ κο-- 
λοξῷ μειξώνως, δὶ μοι προϑ νῶν ὶ ποΐππσων ἐν μειὸν πααϑοφέρεις Εἰς μέσον; οὐδὲ γοβ 

ἐν τῇ παλαιᾷ μόνον, λα αὶ ἐν τῇ χαινῇ τῶτο κεκρχτηκὸς θῦρϑι τις αὐ, Οὐσοι γὸ ϑλαῦον αἷ»- 
στόν, φησιν, ἔδωχεν ἀὐζις “ξουσίλν τέκνα, Θεού ϑμέαϑαρ ᾿ αἰλλ' ὅμως “ὟΨ' τέκψων τούτων πολ-- το 
λοις ἔφησε μυηδὲν ὠφελᾷοϑαι χροὶ τῷ πατρὸς ὁ Παῦλος, ἘαΡ Ν “αἰθετέμψηοϑε, φησι, 
Χοισὸς ὑμᾶς οὐοὴν " ὠφελήσει. Εἰ 5) Χοιφὸς οὐ εν ὠφελᾷ (ὦν' μιὴ βουλονϑμους ἑαυτοῖς κι ἀφελῆ, 
ποολσέχειν, ταῖς αἴ, ϑο9 πος πσοοφίσεῖ) μὴ ζοίγωυ μήτε ἐπ᾽ ϑϑϑμεία, μήτε Τὴ πλούτῳ 
μέγα φρονείμδν, αἰλλαὶ αὶ χαταφροναίνϑυ Τὴν) ουτω αἰ ακειρϑύων" μῆτε ἔχὶ ποία κωτα- 
“ἰπῆωρϑυ, αλλ ὠκᾷνον ζητῶ ϑρ (ὃ πλούτον, (Ὁ) ἐὺν ἔρορις ἀγαθοῖς ὀὠκοίνίω φϑύγωμϑν τς 
τίωὴ πενίλν, τίων ον κακία, καϑιςῶσαν ἡμᾶς, δὲ ἰώ ὁ πλούσιος ὠκζνος πένης δῶ ̓ δ[6-: 
περ Οὐδ φαλόνος ἐγίνετο κύρλος, ἢ ἕᾳῦτα πολλίω εὶς ἱκετηρίόμ. καὶ το τἶξ δὼ τυτω 
ὅδϑοτο πένης ΤΌ ἡμυν ως καὶ ὕϑωτος προς οἰπόλαυσιν Σἰπορῷν, Οὐκ ἔς!ν σγοδίς, αὶ γο[ ὁ ὦ 
ἐκαΐτῳ λιμῷ τηκόνϑμοι, ςα χϑνος δατολαύσοι δυυόμτα ᾿ ἡ σδοὲ φα γόνος μόνης, δλλαΐ χαὶ 
πολλῷ πλείονος ἀΐλλης τραμυθίας. αλλ ὃχ ὁπλούσιος ὠκᾷνος, ἀλλα καὶ μόρα γὔτυ πέ- 20 

νης ζω. ἡ Ὁ δὴ χαλεπώτερϑν, ὅτι Οὐδ πρῦροι μων ϑήσειοϑαι ποϑὲν τέω πενίαν" ἡδυυίαπο. τἱ λωκή; 
τοΐμμω «ἰδὲ ῳ θύματα καχήναιμδν, ὁτὸμ Εἰς ᾧῷ ὀυρφινὸν ὑμᾶς μὴ “ Εἰσαγη Εἰπὲ ΡΝ δι σαι 

μοι εἰ βασιλϑύς τις ἢ Ἐχὶ γῆς εἴπεν,οτι “ὁ πλουτοιῶτα ἀμὴ χόμον ἐν βασιλείοις λάμψαι, 

μῆς ἐσυλαύσαι ἴοος, αἴοαι οὗν, ἐὺ ὦπϑμτες αἰτιμιασοντες ἐβρίψατε τὸ γρύ ματα ; εἶτα, 
δὺ (ζ τῆς οὖν τοῖς κοίτω βασιλοίοις τιμῆς ἡμᾶς ὠκφαλλν, ἐυκατα φοϑνητα ἔςαι" τῷ 5) 22 

ϑρρνῶν βασιλέως καιθ᾽ ἐκοίς ἕω ἡμέρφιν βουύγτος ὶ λέοντος, ὅτι δύσκϑλον μετ᾽ αὐ ὙΨ!ῥὲ ἔχι- } 
ὅμῦαι “Μ᾽ πυδοϑύρωνχὑ κείνων 5 ἱερωῖν, ὦ ασοϑυσῦ θα παντα καὶ ἀἰποτισό θα, πόῥτων ΤῊ ὃν: ἰ 
τῶν, ἕα μ(' αϑρνσίας Εἰς ἢ βασιλείαν Ε ἰσέλϑωρϑδμρὸ ποίας ἄξιοι συτγώμης ἐσμὼν, ἃ ᾿ 

᾿ὐποτειχίξοντα τίωῦ ἐκ ήσε εἰσοδὺν μ(Τ' πολλῖς αὐδεξαλλόρϑμοι απουδὴ, αὶ μόνοι ον κιξω- 
ζίοις, αἰλλα ᾧ ἐν γὴ καιτακρυτήοντες, δὼ τῇ ἦν ἐρανών" τοὐδαϑοιώαι φυλάκχῃ ως γι 30 έ. 
π Ὁ αὐτὸ ποιᾷς, δ[ αὐ Εἴ τις γεωρηϑς σῖτον ρων ὥξε ασεῖραι Ἐ λιωῖραν σον, τῶ ἢ 

αἰφεὶς τίωὐ ὐῥουραν, Εἰς λρίκκον Τ᾽ σῖτον πείντοι κατορύξη, γα μήτε αὑτὸς ἀπολαύσῃ,καὶ ὁ ᾿ 
σίτος δχρφϑαρεὶς ὠἰπόλη). Σιλαὶ τίς ὁ πολὺς λόοος αὐδῶ ὅτὸν ζωῦτα ἐγχαλοΐμδμ ἡμᾷει 
τ μεικρ οἷν τίνα ρα μυϑίλν, φησὶ, φέροι Ὁ Εἰδέναι, δ, μ᾽ ἀσφαλείας ἡμῖν δἰπύκειται 
ἐὐδὸν ὥπόμτα. ὧ μὴ Εἰδϑαι δὴ δίω, τὴ ὍΣ ΤΌΚΕΙΤαΙ, αὐραμυϑία . Εἰγὸ ὲ μὴ λιμὸν δέδοι- 44 

χας, οὐλλ᾽ ὅτερφι χαλεπτώτεροι ὅζρα τίωὐ οἰ ποϑήκδυ ζω τίω δεδοικέναι ὀμαΐγκη, ϑαναίτοις, 
πολέμυς, Ὠχιζουλοῖς Εἰ Κὶ λιμός ποτε καιταλοίδοι,παλιν ὁ δῆμος κ᾿ πσὸ τὴς γαφρὸς χα-- 
τὸμωγκοιζόνϑμος Ὁ ϑεϊζιθ ὁπλίζει κῦὶ τῆς Ὑ οἰκίας" μᾶλλον ὃ,ὅτὸμ ταύτα ποιῆς, σύ ἡ τὸν, »"» 

λιμὸν" Εἰσφέρεις Εἰρἐ πόλεις, ὁ τὸ λιμϑ χαλεπώτερον τοτὶὸ βαρᾳ, ϑθ9ν τῇ σγ οοίνεμι 

χατασκυαζεις οἰκίᾳ. λιμϑ (δ ὀϑαϊγκῃ Οὔκ οἶδα τινας τετελβυτηκόζᾳς Οχέως( χα 40 
οὐ ὅ6] πολλὰ πολλαχόθεν Ἐχιοῦσοαι “σοὺς τίω “ και τότε ὐαμυϑ 40) δ. 5 

 εήματα ὁ πλούτο κα ας τοιαύζος πυραγματείας, πολλοις αὐνρημϑῴοις δεύψυμε,(δυ ὦ 

λρίρρα, «ἦν. ὃ δομοσία, κὶ πολλαὖν μϑμ τοιούτων πρδαδειγμιώτων γέμουσιν αἱ ὁδοὶ, πολλωΐν 

(᾽ ϑχωγήρια κὶ αἱ ἀγϑραί. καὶ δἰ λέγω (ις ὀδουὴ αὶ τοὶ ϑιχαφήφια ᾧ Τὶ ἀἰγϑούς» ἡ γὸ τίω 
ϑιύλαῆ 

κὗδν ἢ 
ν 



ἙΥΑΓΓΈῈ ΛΔ. Ομ. ν. ὅι 

ϑουλαῆλν αὑτίω δλψαι Μ᾽ τοιούτων αἱμοίτων ἐμιπεπλησμόνωυ. ἐυ γὸ δὴ γὴς ὠκοφοίτησα 
 - νι Φ ᾿ ἱ », ἫῸἙ  [ ἣ " ͵ “ ΄ 

μόνον κὶ τυρρωνὶς αὕτη, λα ᾧ Εἰς Ὁ πέλαγος μ( πολλῆς Εἰσεκώμασε τῆς παρϑιίας. 
ἡ ὁ Ζ “πλᾷ “4 “δυσὸν, ὁ ἢ σφαίῆεται δὲ αὑτὸ τῶτο πάλιν᾽ ἡ ἡὶ αὑτὴ τυφρννὶς, ῷ οϑῥ 

ἔϊμιπορϑν ἐποίησε," ὃ ὀῤδροφόνον. Ὅ τοίνωω αἰπιφτότερον διμοιτ᾽ αὐ τῷ μαμωνώ, δτὸμ δὶ αὺ-- 
Ὁ δποδομῇ καὶ κινδουυθύῃ ᾧ σφαῆητα» Αλλὰ ἐς ἐλεήσει, Φησὴν, ἐπαοιδὸν ὀφιοδυκίον ; ἔδει 

γὸ εἰδυζᾳς Ὦ μὴν τυρρννίδω, φθύγήν τὶ δουλείδν, ἡ χαταλύσαι “᾽ χαλεπὸν ἐρωτα ὁ πῶς, 
φησι, ὅτο διυνατόν ; δ ἕτεροι εἰσειγαίγης ἔρωτα, ' ὀρονών. ὁγὸ ὕλιϑυμδμ" βασιλείας, 

»ἶα χαταγιλασει) πλεονεξίας, ὁ γίνορϑμος Ὁ Χολφού δυύλος,ὐκ' ἔςαι δούδλος 9 μα μιονα, αἰγλαὶ 
χτμῖν; ἃ διαυύτης. τὸν ὥ ὃ φϑύλοντοι, διώχειν ἀωδς "Ἔ ὃ. διώκοντο, φθύγήν᾽ ἐχ ὅτω τὸν διώκοντα 

το" τιμᾷ, ὡς τὸν κατα ρϑνοιοῦτοω αἰντι" Ουὐὐοενὸς ὕτω χαταγλώ, ὡς ΤΜ' ἐχιϑυμοιωώτων ἐὐτυ" 

᾿ κατα γᾷ ὃ μόνον, ϑνλαὶ ἡ μυφίοις αὐεᾶν' αἰξκξαλλει δεσμοῖς. λύσωμϑρ ἂν ὁ 4. ποτε (αὶ γχα-- 
λέπας ζω σειροίς. τί χαταδουλοῖς τίω λογικζω ψυχίω τῇ ἀλόγῳ ὑλη,τῇ μντοὶ Μ 
μνοίων χακδνδλ ὦ ὦ γέλωτοςιὴ μεῖς δὴ Ν᾽ αὑτῷ πολέμούμϑυ λόχϑις, αὑτὸς ἢ ἡμῖν πολε- 

μεν ἔργων, ὦ ἀγάπόντα δὰ φὐθιφέρει,καϑαν “ὐρργυρωνήτυς Ἂ μας!γίας αἴτι.- 

" ς μάξων "τὶ Ἄμοιτ᾽ δΡ αἰογούτερον πῷ αἰτιμότερϑν; εἰ "ὃ ὑλών ὀμαιαϑήτων ν αἰϑεγοόῶθα, 

χ πῶς Ὑ ἀσωμῖν «ἰξιεσυκῖθα διυνα μεων) εἰ " τὴς θὐτελϑς[ὑλης} ἐ καταφρονθνϑρ καὶ λίθων 
εἰαὐῥιμμένων, πῶς ΟΝ Φοχας ἡ ζ ' ὄξυσίας «ἰατοζαξομϑμ;πῶς σοφροσιώην ἀσκήσομϑμ; 

εἰ "ὃ ἀργυρος χατοωλοήμεπων ἡμᾶς ἐκπλιῆφ, ποτε κοίλλος ὄψεως δυγησό θα αρλοκ δραμεῖν; 
ὸ δ ὅτ τινὲς ἐκδεδόμδμοι τοῦς ζωυτίω εἰσὶ τίω τυραννίδα, ὡς αὶ ππτοῖς αὐτὶ πιοήν π 

20 γρυσίου τί ον, κα ἀϑοκονιξόμϑμοι λέγήν, ὅτι αὶ ὀφϑαλμοις ὠφελῷ νόμισμα, χουσοιῶ 
φαινόμϑμογν. αἰλλαὶ μιὴ παῖζε τοιαῦτου, δ ν,ϑοφπε. Ουοὶὲν ὃ ὕτως ἀδικεῖ ὀφθτολμοις, ὦ 

ὧδν τὸ σώματος ᾧ (ἄν τῆς ψυχῆς, ὡς ἡ τύτων Ἑχιθ)υμία. τ γϑιῶ ὁ χαλεπὺς ἔρως τῶν 
σϑλϑάνων ὀκείνων ζρ' λαμπάδας ἐσζεσερὺ τῷ νυμφαύνος ἀξέξαλεν. αὖτε ἡ οις, κἡὶ Ζὺ 
ὀφϑολμοιὶ ὠφελούσα, χαϑωὼς ἔφης, (Ὁ ἄϑλιον οὐδϑν σύ ἀφῆκεν ἀκούσαι τῆς δεατο.. 

Ἐς τικῆς Φωνῆς, δλλα καὶ Εἰς βοϑχον ἡγαγά, ὑ μέσον λφκῆσου πεποίηκε, ἡ μοτ᾽ ὠκῴα πόρτα, 

χιφλνν, Εἰς γέοναν ηϑρέπεμεα. τι τοίιω (της αὐοανοιτερον ψμοῆ᾽ δ, τ 3." φοικωδὲςε- 
2) ὁ9ν; ὃ τὴς ὑλὴς Μ' “χθηματων λέγω, διλαὶ τὴς ἔχιϑυμίας αὐνὴ τὴς αἰχαίρα ᾧ μανικῆς. 

ὺ »ὺ αἡμιοίτων δ, ϑ6ϑ πίνων τα ξή, ἊΝ Φόνον βλ ἔπει, ϑηρίου πὸμτὸς ζ21 χαλεπωτέρα, ὠ 

ασαροίῆουσα (ἂν' ἐμπεσόνζος, καὶ ὃ πολλῷ χαῖρϑν ἔδην, σὐοὶ δὴὝι'ι' ἀσα ρα [δὲ ἀφίησιν αἰαϑεί. 
4ογέαϑου τείτων. δον Νὴ ὅτω (ὧν ζὰ τοιαῦτα παρανζᾳς, κα ποδὸς ὧν αἰλιοζις χεῖϑο ὠχζεί.. 

νφ αὶ Εἰςσυμμαχίλν καλῴν᾽ (Ὁ ὃ ὑφρεν ἔχουσι τύτων ἐλχηϑ δῇ" ὃ τί ἡμοῖ᾽ αὐ ἀθ.-. 
λιώτερφν;» ταῦτα δῶ ὡπόμτα οὐνοοιῶτες, φύγωρμϑμ τίω ὀμίατον νόσον, ϑεραιτάσωμϑμ᾽ 

“λιβ, αὑτῆς τὰ ἢ δήγματα, ἢ μιοικρϑὴν διτοςώμϑμ τὴς τοιαύτης λύμως" ἵνα αὶ ἐγζωϑα αἶσφα.. 
λῆ ἢ ἀτάραχον ζήσωρϑμ βίον ἡ ΟΜ μϑηόντων Ἐχιτυχωρὸν ϑηστσρών" ὧν Ἄ μοι» πϑυζᾷς ἡ: 

35 μᾶς ἔχιτυχεῖν, )σρὶτι αὶ φιλαν,ϑοφ» πίᾳ τῷ Κυοίν ἡμδἸησὰ Χοισού, αθ' κα ῷ πατοὶ ὧμα 
ᾧ ἁγίῳ πνθύματι δόξα, κρ οτος, τιμυὴ, νεῶν ἀεὶ, ὁ Εἰς τες αἰαίνας “Μ᾽ αἰώνων. Αμώυ, 

Ομλ... 1τῈΝ ΤΑΙ͂Σ ἩΜΕΡΑΙ͂Σ ΕΚΕΙΝΑΙ͂Σ ΠΑΡΑΓῚ- 
| γέτα! Ἰωαϑνης ὁ βατδιξής, κηρύοσων οὖν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας, 
49 » Καὶ λέγων᾽ μετὸμοξτε ᾿ ἤπίκα γθ ἡ βασιλεία μ' ὠροιναΐι. 

ΙῬΩ Φρθιγίοιῖ, ἴοπην:; ΣΊρίαις 

Σορ βίας 



᾿λυκ.γ.0, 

16... α. Ἅγι 

ἴδω κι Ἀ:, 

αἴ. τος 

πμξι δ 

ὅν ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 

( Οἰωκήμέραις ὠκεήαις ; Οὐοδ )5β τότε, ζωϑΐκα παῖς τώ ὁ Θἰς Νὰ": 
ζαρὲτ' ἦλθεν, δλλαὶ μ᾽ τριάκοντα ἔτη ρϑα γίνεται ὁἸωλῥγης, 
καϑῶς ᾧ ὁ Λουχαῖ μἰδοτυρᾷ. πῶς δξῶυ φησιν ον τως ἡμέρφις ὠκεί- 
ναι} ἔθος αἰεὶ τὴ γραφῇ τύτῳ κεχρῆοϑει τα ἔξόστῳ᾽ ἐχ τὸν τὰ 
εὐν τῳ ἐξης γούνῳ συμβαίνοντα λέγῃ μόνον, δλλ ὅτϑῳ καὶ (ὰ πολλοῖς 
ὑςξερον ἔτεσιν ὀκξνσόνϑμα. ϑτω γϑεωῶ ὸ ζωυΐχᾳ Ὠχὶ τῷ ὄρφυς ΝΜ ἐς 

λαιων ἀὐτῳΐχαιϑημδμῳ πσοϑσηλϑον ὧὡ μαϑηταὶ, ὺ πἴϑὰ τῆς “πϑουσίας εἰστῦ μαϑεῖν ἐξή.- 

τοιω, τῆς ΔΨ Ιερφσολύμων αἱλώστως᾽ καίτοιτεῖξε ὁσὸν Ὁὸ μέσον ἐκουτέρων τοὖν χαιρών. εἰ- 
πῶν ὙΣ  τίω χᾳτασκαφίω τὺς μηιξοπόλεως, ἡ (ὃ αἰδ ςτῶων πϑρτίσοις λέγον, μέλ- 
λων Εἰς ῷ αἰδὶ τῆς (ἀωτελείας ὠκᾷαίνῳ, ἐπήγαι " σὐτε ᾧ φᾷ ἔςαι ῃ (μάγων 

τὸς γϑύνοις τω τότε Εἰπεῖν, δλλ᾽ ὠκᾷον μένον δυλων (δ) χαιοϑν, οὖ ᾧ ωῦζᾳ συμξύήσεον, 
ἔμϑηεν. δῇ αὶ νοῦ ποιᾷ, λέγων" οὖν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις. ὶ δ ἑξῆς δολών,τῷ» τέο 
οήκαν, δλλ᾽ ἐκείνας, εἰν αἷς ωῦζᾳ συμιξαψνῷ ἔνϑηρν,ὦ διηγήσοιοϑαι “ὐρεσκθυάξετο. ἢ νος 
ὄνεκεν Κ᾽ τριαϊκονζᾳ ἔτη, φησὶν, ἐπὶ ὃ βαι«ἥἼϊισμα ἤλϑεν ὁ Ἰησῦς ; λύφ (δ) νόμον ἔμϑηε μζδ' 
ὃ βαίπῆισμα τἶξο» λοιπόν. δζρα πϑοο μέλοι ζύτης τῆς ἡλικίας τὴς πόρζᾳ δυχονϑῥης ῷᾳ 
αοδοτήματα, μδῥᾳ αὐτὸν πληρῶν ὡπόνζᾳ, ἴω μηδεὶς λέγη, ὅτι δχρὶ μὴ δυώαοϑαι αὐ- 
τὸ πλυραΐσαι ἔλυσιν. Ουτὶ ))5} ἀεὶ παντα ἡμίν Ἐχιτ)ς ἢ τά παΐϑη Δ ὦ ὦ τῇ χυρ9έ. 

τὴ ἡλιχία πολιὶ Ὁ ὀῥοητον ὼ μικρόψυχον ᾿ὦ τῇ μοτ᾽ ἐκείνων στφφοϑροτέρᾳ ἡ ἡδονή" ᾧ κ(' 

ζυτίω πάλι, "Μ γρημαα ἐχιϑυμία. δα τότο πάσαν τίω ἡλικίδν δα μείνας, ἢ δχοὺ 

πείσης πλυρώσας αὐτὸν, ὅτως Ἐχὶ ὃ βαϊπὔισμα ἔρχεται, ὑφερον αὑτὸ Ὠχιτιϑεὶς τῇ τῶν ἀλ.-. 

λων ὠντολαῦν ἐκστληρώσει. ὅτι γ δ) τῶτο ἔσχατον ζω αὐτο και τόρθϑω μια, τῶν νομίμων, ἄκου. 
σον τί φησιν ὅτω γ)5)}} τρέπον ἡμῶν 81 πληρώσαι πύον δικαιοσιοωύζεν. ὃ 5 λέγ, τοιοῦτον 

ὅ21 παγτα ἑυυύσαῤδμ τοὶ νομικοὶ, σὐσὲ μίαν χ'λέξημϑυ ἐντολίω. ἐπεὶ δέω ὅτο πἰϑελοίπε 
μόνον, δεῖ καὶ ὅτο πσοϑαϑείνα; ὁ ὅτω πά ᾧ πληρώσο νϑμ Τὶ διχαιοσιωύην. διχαιοσινέζν )ὸ οὐ, 
γ ἐκπλήρωσιν κα 4 Ὁ ὀντολαΐν αὑπασῶν. ὧν, 7} κα ὁ Χοιλφὸς διαὶ ὅτο Ἐχὶ ὃ βαγηιομα λϑε, 
δῆλον ἐκ τῦτι. ὄἶνος ὃ ἕνεκεν ὃ βαίγηισμα αὐτῶ ἐπενοήθη Ὅ20;07ὶ Γ᾿ ΝᾺ Οὔκ οἴχοϑεν ὁΖαχα- 

οἷν παῖς, λα ᾧ Θεού κιγήσωντος αὐτὸν, Ἐχὶ το ἡλϑε,ὰ ὁ Λυχας αὐτὸ δυλοῖ λέγων Ῥημᾳ 

"Θεῷ ἐγένετο ἐπ᾽ αὐτ,τύτες!,ασοόφα μα. ᾧ αὑτὸς δὲ φησιν Ο ὐποφείλαις με σωτήϊζεν ἐν 
ὑδῶωτι, ὠκφνὸς μοι Εἶπεν, ἐφ᾽ ὃν αὐ ἴδοις Ὁ πγϑῦμα κοιταξ νον, ὡσεὶ αὔῆβεςφεροὶν,ὺ φϑύον ἐπὶ 
αὐτὸν, ἔτος ἔθην ὁ βατηϊξων ἐν πνθύματι αἰγίῳ. ἴνος δξζω ἕνεχεν ἐπέμφ.» βωτδίζειν; πά-- 
λν ᾧ τῦτο ὁ βαπῆιξῆς δῆλον ἡμὶν ποιφ, λέγων Οτι ἐγώ Οὐκ ἤδειν αὐτὸν, δλλ ἥγώ "φανερωθῇ 
τῶ Ἰσρκῆλ, “9 τϑηο ἦλθον ἐν ὕδωτι βαπῆϊζων. ἃ Εἰαύτη ω μόνην αἰπία, “πῶς φησι 

ὁ Λουχαῦ, ὅτι ἤλϑεν Εἰς τέων αὐξέχωρον “τῷ Ἰορδϑμα, κηρύοσων βαΐτῆισμα, μετὸμοίας Εἰς 

ω. 

40 ΡΤ.) 

ὠφεέσιν αἱ μδοτιών᾽ χαίτοιγε Οὐκ Εἶχον ἀφεσιν,δλλαὶ τῦηο ὦ δῶρον τοῦ μ(τ' ζῦτα δοθέν. 25 
τοοβωτήηϊηκαῦς ζω νον τούτῳ γΣ 9 (μυετάφηρϑμν, ὃ ὁ παλαιὸς ἡμϑῖυ αὖ, ϑο πος τότε σύν- 
ἐφπιυροΐϑη, καὶ τσ 3 τῷ φαυρο ἐδοι μοῦ φαίνεται ἄφεσις ὅσα. πϑωτοωχοῦ γῈ τῷ αἶμα- 
τ στο τῦτο λογίζεται. χαὶ ὁ Παῦλος δὲ φυσιν᾿ Αἰλλ᾽ αὐπελούσατε, δλλ ἡγιαίοϑητε, ἐυ 

δ Ὁ βαπῆΐσματος Ιωϑύγου, ἀλλ᾿ ἐν τῶ ὀνόματι τῷ Κυρίου ἡμϑμ Ἰησὰ Χολφού, ᾧ οὐ τῷ 

πνϑύματι τῷ Θεοδή δι! αὶ δλλαχού δὲ φησιν᾽ Ἰωλώνης ( ὠκήρυξο βατῆισμα μετὸμοίας 48 
(οἱ ἐ λέγ ἀφέσεῳρ) ὅγε πιςεύσωσιν Εἰς (ὃ) ἐρχόρνϑρον μετ᾽ αὑτὸν. ὄΐπω γ)} τῆς ϑυσίας 
πυδοσεγζιυεγικένης, Οὐ είς τῷ πνεύματος καταΐόῥτος, σϑεῖὶ τὴς αἰ μδοτίας λυϑοίσης, συτὸ ὃ 

7 
᾿-αὐὖῷ 



ΕΥΑΓΓῈ Δ: Ομιλ.ῖ 63 χεν γι 
το αἰρδοτημοίτων, δλλὰ τοῖς ἐοοέτοις ὄντες ἰσ ϑύϑιουοι χακοῖς, ἐδικαίοιω ἑαυ (διὶ πόμτα.-: 
“οὔ ̓ ὅπερ αὐζῶῶν μάλιξα αἰπώλεσε Ὁ τὴς πίφεως αἰπήγαγε. τὸν γοιῶ ὦ ὁ ΤΙ αὐλὸς ἐζ. 

καλῶν ἀὐζῖς ἔλεδν" Οτι αἰγνοοιῶτες τίωὐ τῷ Θεοῦ διχαιοσιωώζωυ, καὶ τίω ἰδίδν ζυτοιῶτες 
“ » »"» , ε ᾿ ἜΝ) Ὧν" ἡ οἱ ι λδὍφΦ,.)» 

φησαι, τῇ διχαιοσιωυη αν Θεοῦ ὅχ αύτο ἐτάγησον. ἡ πάλιν, ΤΊ δίχυ ἐρφυμδμ ; οΤί ἐϑγη τὰ μὉ!} 

3 δηώκογτοι δικαιοσιώζιυ, κατέλαβε διχαιοσιω ζω Ἰσραήλ Ἀν, διώκων νόμων δυχαιοσιιώης, Εἰς ἤδω 

νόμον διχφιοσιωης Οὐκ ἔφθασε; ὀζρτί; ὅτι Οἕκ ἐκ πίςεως, δλλ᾽ ὡς ἐξ ἔργων. ἐπεὶ δώ τῷ.- 
τὸ ζω Ὁ αἰτίου Ψμ χακϑίν, οὐδαγίνε.) ὁΤωαλνης, Οὐ εὸν ἕτερον ποιαίν, ἡ Εἰς ἔνοιαν αὐεᾷν ἀΐγαν 
ΝΜ οἰκείων αἰϑοτημαίτων. τούγο γοιωῶ καὶ ὦ οὔμφ ἀντ ἐδάλου, μετδμοίας ᾧ ἐΐξομιολο- 

γήσεως δ, τῷ» ᾧ Ὁ κήρυγμα ἐδεύψυ. φυϊδν γὃ ἀλλο λελμ, αἰλλ᾽ ἡ, ὅτι ποιήσατε κωρ- 
το ποις ἀξίας τῆς μετὸμοίας. ἐπεὶ δέω Ω μὴ καταγινώσκειν “Ψ οἰκείων αἰἰδοτημοτων, ὡς ὦ 

ὁ Παῦλος ἐδήλωσεν, δἰποσκιρτάν ἀὐθυς ἐποίησε οὐ ΣΧ ολφοδ" Ὁ Κὶ Εἰς ἔννοιαν ἔρχεοϑαι, εἰς 
᾿Ἐχιϑυμίθῳ χαϑίξησι τοῦ (ὃ λυτοωτίω ἐχιζατῷ ἡ τὴς ἀφέσεως ἐχιθυμᾷν, τῶτο ἦλϑε 
χατασκθυαίζων ἰωαΐνης ᾧ πείθων ἀυζᾶν μετὰμοεῖν᾽ εἐχ ἵνα κολαοϑῶσιν, αὐλλ᾽ να τῇ μετα- 
νοία, “υόμϑμοι ζουπεινότερφι, αὶ χατωγνόντες ἑαυ, Εἰς τὸ λαίῷν τίω ὠφεσιν ϑραίμωσν. ὃ- 

τς δᾳ γϑιὦὼ πῶς αὐτὸ τέθεικεν ακχριξαίς. Εἰπὼν Ὁ, δτὶ ἦλϑε κηρύσσων βάτῆηισμα μετϑμοί.- 

ας ἐν τῇ ἐρήμῳ τὴς οὐδαίας, ἐπήγαημ, εἰς ἀφεσιν᾽ ὡσανεὶ ἔλεγε, δ τῶτο αἀὐους ἔπειθον 

ὁμολογεῖν ᾧ μετὸμοφ, Ἐτὶ τοῖς αἰ μδδτοὶ μασιν ἐχ ἵνα κολοιοϑῶσιν, θην ἵνα θὐκολ᾿ώτερον τίω 
μ᾿ φῶτα ἀφεσιν δέξωνται. εἰ μιὴ γ))5 Ρ καυτέγνωσουν ἑαυ Μ᾽, Οὐ, ἐν Οὐοὲ πίω γαΐριν ἡτη.- 
σαν᾽ (μὴ ζητοιῶῦτες ἢ, Οὐκ ῤ σδ᾽οὲὴ τὴς ἀφέσεως ἔτυν. ὦξε τῦτο ὠκεήῳ πυδϑοδυποιεῖ 

20 τὸ βαήισμα. 589 ὁ ἔλελμ, να πιφεύσωσιν εἰς (δ) ἐρχόνϑινον μετ᾽ αὐυτὸν, κ᾿ τὴς εἰρημϑμης 

ἡ) ζωύτίω ἑτέρφν αἰτίαν ϑεὶς τῷ βατῆίσματος. συσὲ Ν᾽ ἴσον ζω αἴθ ένωι ζῳ οἰκίας, καὶ 

Ἀλαμζω, πὐϑκατεν (ὃ ΧΚολφοὸν τῆς χειοθς " αξόμϑμον,ἡ λέγην, εἰς τῶτον πιφεύσουτε, ὁ πλύτων αὐὐθα.- 
᾿ γινομϑμων χαὶ ὁρώντων τί μοικαιρίαν «ὐκείνζωυ εἰγεγϑένϑαι φωνζωυ, καὶ τὸ ἀγα ἐχιτελειϑη- 

Ἀβεχίμα: ναι ἁπόμτα. δζμ' τῦτο ἔρχεται Ῥχὶ τὸ βατῆισμα. καὶ γδ ἡ Ὁ "βαγηίζοντος «ἰ ανόληνις, ὶ ἡ 
25 τὸ ποραγματος κ᾿ πρόθεσις, παῷ τίωὐ πόλιν εἶλκε, ἡ ατοϑς (Ὁ Ἰορδϑμίω κάλει, ᾧ 96- 
᾿ αἴξον ἐΐμετο μέγα. δὶ το αὐζᾶν καὶ οὐδαγιονϑῥος καταςέλλει, ὶ πείθει μυυδὲν μέγα 
ΡΣ ἑαυ!) φόντάζεοϑαι, δεικγυς ΔΜ ἐσατων ογζᾳς κ᾿ πυυϑωύοις κακϑ, εἰ μκὴ μετλμοή.. 

σαμεν, (ἦν; πσοθχϑνός ἀφέντες καὶ Ὁ ἐπ᾽ ἐκείνοις ἀἰγαάλλοοϑει,δέξων Ὁ ὐθδαγινομδμονοὺ 
Ὁ (ἀωεσκία το ταὶ τὶ δ Χοισὸν τέως, καὶ ἐδύχει τεθνάναι το οοὶ πολλοῖς ὀζρῳ τέο εἰς Βνϑ.- 

30 λεέμ γεγνημνϑμζω σφα γώ. εἰ "καὶ δώδεκα ἐ Μ'ϑμόμϑμος δξέφννεν ἑαυδ, αἰλλὼ 
ζχέως χα (ωεσκίασν παλιν. “[9 δότϑτο λαίβιῳοῖν ἔδει Μ᾽ “ασϑϑοιμιίων χαὶ ὑψηλο. 

τίρας δοχος. δ καὶ πρότον τε, ὦ μυδύποτε ἤκυσαν Ἰουδοῖῆοι, μή τε τρδοΣ αὐρ φημ, 
μήτε,» ὠλλων ἡναΐν, αὐακηρ ἢ 4 λοιιωρᾳ τῇ Φωνῇ, ΨΜ ὀρφιναῖν χαὶ τὴς ἐκᾷ βασιλείας 

"ἢ μεμφηυϑέος, Ὗ συσὲν αὐθὶ τῆς γῆς λέγων λοιπόν. βασιλείόν κὶ ἐνζωῦϑα, τίων “ϑδουσίδλν 

89 αἰστοε᾽ τίω τε ασοοτέραν ἡ τίου ἐσ τίωυ λέγη. καὶ τί τῦτο πσϑϑς Ἰουδαίοις, φησίν; Οὐδ 
ἴσασι τί λέγεις. Αἱ σ' γῈ» τῦτο ἅίτω λέγω, φησίν, ἵνα ἐκ ποὺ τὴς ἀσευφείας “ὲ' λεγϑμϑῥων 
διεγοθεδιοι, ἔλθωσιν εἰς Ὁ ζητῆσαι “᾿' κηρυηόρϑμον ὅτω τ᾿ ὃν αὐ)ες ἐστῆρε γρησαῖς ἐλπίσι 
αὐ ρα ϑμονϑρες,ὡς καὶ τελώνας καὶ φρατιωζαε πολλοις ἐρωτᾶν, τί δεῖ πορο ῆειν,ἡ πῶς “Τ᾿ ἑαυ 
βίον οἰκονοιμεν ὅπερ ἐμ σημεῖον Ὁ ἢ βιωτικϑέν λοιπτὸν αἰπηλλα θαι ρα» ,ὺ πτϑϑς ἕτερα 

; ΟΝ ᾽ δώ , τὶ κει ᾿ς ἡ 
45 μείζονα ὁρῶν, ὁ τοὶ μιέλλοντοι ὀνειροπτολ να γὸ ὦπαντο αὐκδν"ρὸ τὼ ὀρώγδνα καὶ τὰ λελόνδνα, 

εἰς ὑψηλὸν ἡγε Φρϑνημια. ὐννόησον Ὑ ὃν ἡλίκων ζω ἰδεῖν ἀρ, ϑοϑ»πὸν μ᾿ πιϑιαάΐκοντα ἔτη κουτου-- 
ἡ πο (αἰνονζᾳ Ὡἰπο “ ἐρήμου, “εἰοχιορέως εἱὸν διμόμϑμον, μυηδὲν δεηϑένται ἢ δύ, ϑεφ πίνων" πώπο- 

Ἀαπε 7 παρὸ πόλρτοθον ὄγτα αἰδέσιμον, ἢ “ Ἡσαΐαν ἔχονζοι εἶθ ἑαυ, πὐρζῶ ἡ αὶ" ἐγ αν αϑακη.-: 
ρὐῆων ἡ λέγων ϑτὸς Ἐν, ὃν πϑρέσεοδ, ἔφζω βοούντα, ὁ καὶ Τὸ ἔρημον λαμυωρᾷ τῇ φωνῇ κε 

τς Οἰηγίοι, τοι), ἂν Ἂς ἔς Π΄΄ς μῆνα 



πὰ σαν ΟΝ ἘΝ ΘΝ πὰς ποτ᾿ τες" Βα μ᾽ ΒΝ : Ξ- τ τπος Ν -ὐὐῷὸ 

παι: -- --- «ἜΝ π-ορ - - τα ΞΞ 

5 - κα συ} τος κ΄ Τ ̓ ᾿ 

ΠΕ πο ὦ ΟΝ, ΟΝ 

κν γ. δ4 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 
μϑῆοντα ὡπόνζᾳ. Ὀσαύτη γὃ ἀπουδὲ τοῖς πολ φύταις ἰδὲ τύτων μεν» Μ᾽ τοραγμά- 
τῶν, ὡς μιὴ (ὃ διαυύτίω “᾿ ἑαυ") μόνον, διλλαὶ καὶ (ὃ μέλλοντα τα Αἱ σϑωγείαϑαι τ 
πολλοῦ παξϑθμαχηρύηειν τῷ γούνα᾽ χαὶ μὴ μόνον ἀν λέγω, λὰ Ὁ ὐπον,οὖν ᾧ ὅζο- 
τοίδεν ἐμελλε,ὺ δ τὸ κηρύγματος ἔξσπον, ὃν διδοίξαι τρῬαγμόμϑνος Εἶχε, ὶ τὸ ὑπ’ αἱ». 
ὥσυμθαννον κουτόρθευμφι. δρφι γϑιὼ πῶς ἐπ᾽ αὐτὴ ἔρχονται Μ᾽ νοημάτων, Εἰ καὶ μὴ 5 
ἐπ᾽ αὐ! ῥημάτων, ὁ πε χσοοφήτης, χαὶ ὁ βατηιςής. ὁ ὦ ὙΣΡ ἀσεοφήτης Φησὶν, τί 

““Ῥέςαι λέγων, 

3 Ἑτοιμάσωτε τίου ὁδὸν Κυρίου, θείας ποιζτε μιᾷ τοίξες ἀυτν. 
᾿.. μιγ. Αὐτὸς 5 τὐἰδαλμόνδμος ἔλετι ᾿ Ποιήσατε κωρπους ἀξίας τῆς μετδμοίας, ὅπτερ ἴσον 

"τῳ; ἐτοιμάσωτε τίω ὁδὸν Κυφίου. ὁγᾷ ὅτι α δὲ ὧν ὁ πσδλφήτης Εἶπε, ἢ δὲ ὧν αὑτὸς ἐ- τὸ χ'ῶ ἐπιμέ 
χήρυῆεν, ὃν τθγο δουλοῦται μόνον, ὅτι πσϑϑοδὸποιωῖν πὐρολίμετο ὶ ποϑοτοιμκοίζων, κὶ τίω δῳ-. πα ᾿ 
ρθδι ,σριζόμϑμος, ὁπτρ ζϑη ἄφεσις, λαὶ “αϑϑ  ᾳσκθυάζων ΓΝ ψυχαὶς ἽΜ μϑηόντων 

δέχιοϑαι (δ δ Ὅλων Θεόν. ὁ ὃ Λουκας ἢ πλέον τί φησι. ἱ γὰ ὦ πσοϑοΐμμον Εἰπὼν, 
συμ. δ, ὠπηλλανγη, δλλὰ αὶ πᾶσαν αἰ ϑησι τίου πσοοφητείλν. Πάώσα ὟΝ φαϊραγξ, φησί,στλλ»- 

ρώ,ϑήσοται, ᾧ πλῦ ρος ᾧ βοιωυὸς ζουπενω)ήσετω ᾿ ᾧ ἔςαι τὰ σκολιαὶ Εἰς θείαν, ᾧ αἱ ἐς 

σζαχεῖαι Εἰς ὁδους λείας, ὦ ὄψεται πᾶσα σείρξ Ὁ σωτήρλον τῷ Θεού. Εἶδες πῶς πσο9λα- 
(ων ὁ πσοϑφήτης πλῤτα Εἶπε, ᾧ τί τῷ δήμιν ((μωδρομδωὺ, αὶ πίω Ὕ πραγμάτων 
Ἐχτ βέλτιον μεταξολζω, ᾧ τίωὸ τῷ κηρύγματος ἐὐκολίαν, καὶ τίωὐ αὐτίλν “ΟΜ ϑιμομϑῥων 

αἀἰπδύτων, Εἰ ἡὶ “δοπικώτερον ζωωῶῦτα τέθφκε. αὶ ὙΣ ζῶ πυφϑφντεία ὃ λεγόμϑμον. στὸμ 

ἊΝ Εἴπη, πάσα φαίοαξ πληρωϑήσεται, ἢ πδιν δρϑς καὶ βοιουὸς ζω πεινωγησεται,ὼ ἔσογ- 20 
ται αἱ τραχεῖαι Εἰς ὁδαὲς λείας͵ κὶ ἐδ ζω πεινοι ὑψουνϑύοις δείωυσι, ἡ (ἦν' “δι πονοενοημϑμες 
τωπενουνϑρες, κὶ τέων τῷ νόμια δυσχολίαν Εἰς δὐκολίαν πίφεως ματαξ λομϑμέω, οἕκ ἔτι 
δ ἱϑρώτες ᾧ πόγοι, φησὶν, δλλώ Χϑρὶς ὸ συγχώρησις αἱ μϑο τομῶν, πολλίω χϑρέχουσα 

γὴς σωτηρίας τίω ϑὐχκολίϑμ. Εἶτα ῶ αἰτίον τϑτων τί ϑησι,λέγων᾽ ὅτι ὄψίαι πάσα σαρξ 

Ὁ σωτήριον τῷ Θεού, οὐκ ἔτι Τ1υδϑοῦῆοι Κὴ τοσϑσήλυτοι μόνον, δννιαὶ ἡ πτῶσα γὴ ἢ ϑούλα!!-- 15 
χα, ἢ ὅλη Ἅ δ, ϑούπονὴ φύσις. «αἱ σ τὸ τὠνγσχολιών, πα διεφϑώρμϑρον βίον 

ἡνίξαη», τελώνας, ἃ " πύρνοις, ᾿ ληςαφ, ἡ μαίγυς, οἵτινες ὄντες διεςρα μένοι κὐξϑτερθν,ρ κιπήρᾳῃ ἢ 

Ματϑικαλα, Τέω ὁριϑέω) ὕφερον ἐξαίδισοιν ὁδὸν᾽ ὅπερ δξζυ ὸ «τὸς ἐλελμ,Οτι τελώδναι ὶ πόρναι πὐδϑα:- ; 
,ϑισὶν ὑμᾶς Εἰς τίω) βασιλείλυ τὸ Θεοῦ, στι ζγτίφευσαν. ὸ δὲ ὁτέρων ἢ ἐδύλωσε ῥημῶν ὁ 

Ἡσ. ξε, κι, κυδοφύτης παλιν ὃ αὑτὸ τῶγο,ϑτω λέγων" Τότε λύκοι ̓  αὐἦνες μα βοσκογϑήσον"). ὡ- 49 

ασερ γδγὶ ογζωῦϑα ὀζρὶ Δ βοιωυο καὶ φαιροίγίων, Ὁ αὐώμαλον ἤθας Εἰς μίαν φιλοσοφίας . 
ἰσότητα χίρνααϑει ἐφησιν᾿ ὅτω ἡὶ ὠκᾷ τοῖς τῶν ἀλογων ἤθεσι (ἦν δῥμφόρας τῶν αἱ,969.- 
πῶν ἐμιφαίνων ξζποις, πάλν Εἰςμίδν αὐςδν ϑυσεξείας συμιφωνίλυ (ιωαπὔκαϑα ἔω 

σι, λέγε᾽ ἢ ὀχᾷ παλιν τίω αἰτίδυ τιϑείς᾽ ἀυτὴ δέ θην, Ἐςαι 2), Φησιν, ὁ αὐιςείμϑμος α΄: 
ἐθναΐν,ὁ ἐπ’ αὐτῳ δξϑνη ἐλππιοίσιν ὅπερ δζῶυ ἢ ἐν ζωῦϑο. ἔλελν,δτι ὄψυται πισα σοὶρξ 45 

Ὁ σωτήριον τῷ Θεοῦ" πουτῳχοῦ δηλῶν ὅτι σοὺς αὶ πϑϑαΐζᾳ τὴς οἰκουμϑῥης χυιϑήσεται 
τῶν θῥαελίων πότων κὶ δουύα μις χαὶ ἡ γναῖσις, ὠἰὐπτὲ ϑηφλωώδους όπου χαὶ σκληρότητος 
᾿» ὠμης Εἰς με οὐτητα πολλὰ ε αἱ" ὠπαλϑτητα μεταξαίλλουσα γῶν δι, ϑούπων ῶ μος. »Κ. οαἰαλίπι 

4 "Οὗτος καὶ ὁ]ωδύνης Εἶχε τὸ ὕδυμα αὐ χστὸ πριχῶν κα μήλου,καὶ ζωνίω δὲρ μια ὑναδτὰ 
ἡύνίω «ὐξὶ τίω ὀσφιωωὺ ἀνῇ. Ἐῖδις πῶς τὰ ὦ (ὦ πυοοφῆται ασοϑῴπον, τὰ καὶ τοῖς 46 
βὐαήελιςαῖς κατέλιπον τδίθπερ χαὶ ὁ Μωτϑαιος καὶ (ἐς «αϑλφητείας 4(ϑησι ». Χρὶ τὰ ΠΙᾺ 

ἑαυζ' παρϑείϑησιν, οὐ τὸν» χϑϑερλϑν ἡορύρϑμος ὁ, κὐθὲ τὴς ξολὴς Εἰ πεῖν τῷ δικαίο. 
καὶ γ»δγὴ ζῶ θυ μᾳφὸν ἢ πρ Ναίδυξον εἰν αἱ, ϑοοπίνῳ σώμιαἣι τοστωύτίων καρτερίαν ἰδεῖν᾽ ὃ 
δὲ καὶ οὖν Ἰουδαίους μῶλλον ἐφείλκετο, τὸν μέγθμ Ἡλίαν ἐν αὑτῷ βλεέπονζᾳς, καὶ πσοῆς 



ΒΥΑΓΤῈ Δ᾽ Ομ... ὅς χρῷ γ' 
τίοὶ τὸ ᾽ μακαρίῳ μνήμζω ὡ ὠκείνου οἴαπεμπομῆοις ὁ ὧκ τοῦ ὁ ὁρωμδῥων ΓΝ μάλλον: ὃ 
καὶ τος πλείονα ἰκπληξν. ὀκῷοο ν οὐ βὺ ὦ  πολέσι, χαὶ οὖ οἰκίαις ἐπέφετο, ὧν ἢ 
δόλου τίω Εἰ ἔρημον ᾧχησιν ὠκ ασαργόῥων αὑῸΜ. ἴδω »Ὡ ῷ πδόδϑρομον τῷ μιέγλχοντορ 

ς πάλβια, ̓λύψ ὠπϑωτα ε (ὅἥ, ῷ πῦον, τίω χαταίφαν, πίω λύπων; ᾧ ἱδραΐτα) } ἔχεν φ- 

γα αἱ αὐτὸν σύμεξολρᾳι τῇ τὴς Δαν! τὴς δωρεάς, χαὶ ᾿ ὀϑωτέρω “μέαϑει Ἄριστον τὴς καταδίκης 

ἐκείνης. ὅτε γϑιω, Ὁ γώ ἡ ἤρφσεν, ὅτε ἀυλοικαι ἐτερϑυ,σί ῳ ἱδρώ ἀπὸ β πρησώπου ῷ αἱ ἀρ- 

ΤοΥ ἐφαῦν, δλλ, εὐ ἐχφδιασμένη ἄυτῷ ἡ πράπεζα, χαὶ  ἐνκολωτέρᾳ τὴ τὶς πραπήζη ἡ δ. 
Ολή; ὦ αἱ αἰπυραγμονεσέρα τῆς αἰδιζολῆς ἡ οἴησις. ὅτε ὙᾺ φίγος, ὅτε κλύνης, ὅτετφα.- 
πέζης, ἀπε ἄλλου τινὸρ τὕτων ἐδεη δε" ἀλλα ἀγξελικὸ ἄνα βίον ἐν τῇ η (ρκὶ ζῳύτη ἐπεδείκ- 

το γυ». δζᾳ τύ ᾧ τείχανον ἱμοτιον τῳ ζω, ἵνα ϑζρα τῷ Ὁ χίματος ποιβαίὐσῃ Ὦ ων ϑοοπί- 

γῶν ἀφίςαο, αὶ ο μηδὲν ΠΝ ἔχεν τξός τω γάυ, δὶ ὅχὶ τὼ ποτέραν ἐπθμετρέχήν 

ἐυδμάλν,οὺν ἡ ἡ ἡν ορὶν ἢ ἡ δογθέμοαι ἱ ἑματίων χᾷ! , αἰξεξολῆρ ὁ ὁ Αϑωμι. ὅτω ἃ βασιλείας κα 

μιετὸμοίας Εἶχε σύμξολα ὃ οὔμᾳ ὀκῷο. ἡ μιή! μοὶ λέγε πόλων αὐτῷ ἰτείχινο ἱμαΐτιον: ὶ 

ζῶν, χ ἔρημον οἰκρειῦτη: ̓Ε ἐγ τὸν μέλλοις Δίῳ πορῷ, αὶ ὅτεραι πλείονα ζητήσεις πῶς 
12 ὧν τοῖς χρκϑσι, πῶς οὗ τοῖς καύμασι διότειοον Ἐχὶ τῆς ἐρημίας » Χαὰ ᾳ ον ἁπαλῷ 

σώματι σι «ώρῳ ἡλικία" πῶς ἡρκέσιι ἡ τὴς παιδικῆς ὕρκος φύσις ὀνὼ μαλίαᾳ ἀέρων ζ. 

σεεύτη, καὶ ᾿ πραπέζη ὕτως ὀξηλλαγμώῃ, χρὴ τῇ ἀλλῃ τῇ στὸ τῆς ἐρημίας ζῳλαιπωρία. 

ἈΝ ποῦ τοίνω ΟΝ πούγων Ὁ σιν Φ. ἦι Ελλήνων φιλόσοφοι, ὡς εἰκῇ κῃ ἡ μαὐτίωυ στὴν ἹΚ ιυσικήν ααιαευυιὰν 

Ἀν παι} ζυλώσαῆες : ; ἃ νὰ ὀφελος τῷ ̓χατακλείξοϑαι ., πίϑῳ, χα] ̓ τοιαύτοα ἀσελγοήνψυ, υζερον! 

820 ὁ χαὶ ̓ δαικϊυλίοις, Ὄ Φιάλαρ, Ὁ λεραίπονζᾳε, ἡὶ ϑεραπουνίϑειφ, ὸ πολληὶ ἀὠλλίω «ἷξεξα.- 

» ἧπν ὅδ" ΔλΟΙ φαντασίδν, εἰς ἐχατέραν αἰμετείαν ὠκπίπηοντες. δον ὠχ" ἕξ τοιούτος᾽ αλλ ὡ- 

στρ (ὃ νρανον͵ τίω εἰ ἔρημον κησι, πᾶσαν αχριξὴ Ἢ φιλοσοφίλρ Ἐθηηδειρωύμϑνορ,κοῤκφϑων, ὦ ὡξ 

χήν ἀἠθλός ὡς δὲ εἰσᾳνοῖν, τὶ ζμπῦλεις κατέξαμεν,αϑλητὴς ἐυσιξείας ὦ ὧν, ἡ τὶς οἰκϑυνδιδης 

φιφανήτης,α φιλόσοφος τὴς ΝΜ ἐἰρανον ἀξίας φιλοσοφίας. ἡ ζωῶτα ὦ, ὅὄπω τῇ τῆς αρῦο.. 

25 ας λυϑαείσης, ὄππω τοῦ γόμιν παυσοιμϑμου, ὄπω τοῦ ενάτου διδώτος, οὔπω χαλ- 

, κϑ πυλών κατακλαοϑεισῶν, ἊΝ ἔτι τὴς παλαιὰς κροτούσης πολιτείας. τοιοῦτον 661 

ϑϑναία ψυχι καὶ διεγηγερμδύη. δὴ ̓)» πϑωταχοῦ πξπηδᾷ, χαὶ ζᾳ κείμϑμα χαΐθαι- 

γε! ισκάμμαϊα." κοϑοΐπτρ χα ὁ Παῦλος Ἐλὶ τὴς χαρὴς ὑποίει πολιτείας, ἀἰλλαὶ ἦνος ἐνε-- 

κέν, φησι, ΚΑΉ ᾿ ζώνη μῷ "τῷ τ ἑματίου ἐ ἐχούσοι: ̓ ἔθος τί τοῖς παλϑιοῖς δεθγωρὶν Εἰς Ω ΚΘ: 

20 λακόν τϑιο χαὶ Δ! ἐβέον οὔμα ὀξελϑείν. ὅτω γϑιῶ ὑ ὁ Πέξος φαίνεται ἐξωσμένος, κα »ὴ ὁ 

Παύλος. Τω "Ὁ λύδρα, φησίν, ῃ α ὅθι ἡ , ζωνη ἀἱϊ αυτή. ὺ ὁ Ἡλίας ὃ ὕτως δ ἐσαλμδέου, 

ὦ ὟΝ ἃ ἀγίων ἕκαφος, δὲ ὃ Χ οὖν ἔργω διμιυεκῶφ, ἦτο ὁδοιπορίαις » ἡτοι Ἦ ἔτερϑν ὰ 
ΔῊΝ αὐαγκαίων πονουμδῥοῖς καὶ Ὁ ἀπουδαϊζονζακ᾽ 5 χω τὸ ἢ ἡ μόνον, δλλλα, ὶ ἣς ἐζ ὦ χαλλω- 

πισμὸν ὡπόμτοι καταπιεῖν, Ἢ σκληρφιγωγίδᾳ ὧπασαιν ἐτῶν. ὁῈρ δξωυ νὴ ὺ ἐδ, μμέγισον 

45 Ὅρετῆς ἐγκώμιον Εἶνα! Φησιν ὁ Χειςὸς, ὅτω λέγων Τὶ ξήλθοτε ἰδεῖν ; λύιϑεσπον οὖν λυκζ δαὶ, 
μιαιλθιοἷς ἰ ἱματίοις ἡ ἡμεφιεσμένον : ἰδοὺ, Φ ᾳῳ μαλακαὶ φορφιώπες, ὧν τοῖς οἴκρις τῶν βα.- 

σιλέων Ε ἐσύ. Εἰδ ὦκῴος ὁ καϑαρρὸς ὅτω, καὶ τῷ ὀυρᾳοΐ λδμισούτεξρε. ὦ, ὑκαῦ 

“φής πϑρζα, κα δὶ υ ἢ μείζων σσεϊδὶς ἐλϑεν, καὶ Χ πϑερησίαν τῶν τοστεύτώυ, ὅτως ἑαυτὸν 

ἐσκληξφυγωγή, τίω μ Αἰ οβῥέουσαν τρυφίωυ ᾿ ἀτιμάζων μ᾽ πολλῆς τὰς αδξιοιοίας, Ἐχὶ 

40 5 Φῷ σκληρϑν τάτο, ἀγών! βίον ἐ ἑαυτὼ, τὶ τἶγα ὑξομὸν Ἡτολογίλν ὦ μῷ τυσαύτζου ϑύεγι- 

σίαν αὶ ζὰ μνεία. φορτία δ αἰεδυτημῶν μηδὲ Ὁ πολλοφῦν μέρρρ πῆς ὀἰξομολογήσεως ἔχις 
δεικψύνϑμοι τὴς κείνου, λα μεϑύοντες κα ὼ γαφριζόμϑμοι κα  μυύρων ὄζοντες , ἢ ΤΨὌ Ἔ ὧν τῇ 
σκζωῃ ποριβυοιδῴων γναιδὰν ον δὲν ὠϊμίινον οἱ σκείρδνοι, ᾧ πϑυταχόθεν ἑαυεδν καταμα- 
πεζοὶ δὴ χερώτυς τα! φΟόλῳ ποιοιετες 

(μεγίοῇ, [ΟΠῚ, 2. Ε: 1 Τότε 



ζᾧς γ. ὁ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ; 
ς Τότε ὀξεπορθ)εν ασοὶς αὑτὸν πᾶσω καὶ Ἰουδαία ὃ Ἰεροσύλυμα, ἢ πάσα καὶ ἰδί- 

χοῦς τὰ Ἰορδϑου, 
6 Καϊἐξωοήΐϊζοντο ὧν τῳ Ἰορδϑῥη αἰασ᾽ ἐὐτυὶ δξομολογούμϑμοι ας αἰμδοτίας αὐ, 

Ο ρᾶς πῦσον ἴδωσιν ἡ σϑρουσία τῷ πσϑοφήτε πῶς παντα ῷ δῆμον ὀρεα] ἐρωσενπῶὼς 

αὐεἶν Εἰς ὠνοιὸν ἤγαγε ΨΜ οἰκείων αἰ μδοτημώτων; ἢ γὸ ϑακόμοιτος ἀΐξιον ζω ἰδεῖν ἐν αἱο 5 
«ϑορπίνῳ ορήμιαιτ! τοιαῦται ᾿θ)δεικφύνϑμον αὐτὸν ἢ Ὥσαστῃ καγφημϑον τῇ πρρησία, κα 
πότων, ὡς παίδων, κα εξανιςαίψϑμοι,ὺ πολλίω ἀσὸ τὰ πασϑϑσωγτε τίου χαΐοιν ἔχοντα “στο. 

λα μπυσαν(ιωοτέλει ἢ Εἰς ἐκσληξιν, Ὁ ὁ πολλοΐ τῷ γόνου πυδηφήτίωυ φανζοα ἢ 

("ὶὶ γὸ ὠέλιπον αὐζιῤ Ὁ γχαξισμα, αὶ δζρὲ μιονρού παϑὸς ἀδους ἐπὸμῆλϑε τῷ χοών)χαὶ ὁ χε πίων 
᾿ Ὁ κηρύγματος ὃ Ὄὐποο, ξένος ὸ πὐρηλλαγμμένος. Οὐ εἰὲν δ ἢ (ώνϑον ἤχσυον, δῇ, πολέρινς Ὁ 10 
ἐν ᾿ Ν Ἢ « 
δ μάχας, ἶχας (υ᾽ κίτω,ν) λιμεὶς ὸ λοιμείνὺ "Βαζυλωνίουρ, ἢ ΠΕ σπίέ,ν, πολεὼς ἀλὼη " τὰ ζι! 
᾿ σιν ὦ τὰ ἀλλα πρὸ ( μυή ϑη" δλ᾽ θρανες τίου ὁκᾷ βασιλείαν, ὁ Ὑ οὖν τὴ γεόννη κολᾳσιν. 
Ἶ δέ τοι τού τα, καὶ ΤΜ κτὶ πίω ἔρημον Οἰποσαν σφαιότων πόϑτοων υἱ ππτό9 πολλοῦ δ χγού- 

Ἡ γου, Μ᾽ κα [οὐδα, καὶ Θώδα, οὐκ ἐλρον ὀκγηρϑτερϑι ὅυγοι ασϑϑς τίω ἔξοδον τίω ὀχᾷσε. 

συτὶ ὃ Ἐχ τοῖς ἀδοις αὐτῶν ἐκάλει, δ, Ἐλὶ τυρρινίβι χαὶ Ὡπορτίσίαι, χαν γεωτεροποιία; ι3 

᾿ αἰλλ᾽ σε παϑϑς τί ὀβὼω “χειροιγωγῆσοι βασιλείαν. δίόπερ Θυδὲ χα τεῖχεν οὖν τῇ ἐρήμῳ 
κἴθ' ἑαυ «ἰϑεφέρων᾽ ἀλλὰ βατῆϊδων, καὶ «ὄν ἰδὲ φιλοσοφίας παιδίων λόχϑις, ὠπύ- 

| λυε᾽ διαὶ πάντων ἀδους διδοίσκων, ΜΖ ἐν τῇ γὴ παΐτων αἰ πυερορᾶν, ανθ9ς ὃ τὰ μϑ- 

᾿ Ἅοντα αἰρέαϑοι,χαὶ χαθ᾽ ἐχώφ-ἐν ἐπείγειϑαι τίω ἡμέραν. ͵ 
͵ ΗΘΙΚΟΝ ἘΤούτν δὲ χαὶ ἡμεῖς ζυλωσωρϑμ, τῷ ζάτευφας καὶ τω μέϑίω ἀφέντες, ΤΩΣ ᾧῷ 20 

" (Ἰμωεξαλιϑμον ματα ϑωκῖθα βίον. χα “ὃ ἐϊξομολογήστως ὁ χαοϑς, χα) τοῖς αἰ μωήτοις καὶ οδιιρπρ ἢ 

, τοῖς βατῆιοϑεῖσι τοῖς Κ᾿, γα, μετθμοήσαντες, δ ἱερωῖν τύχωσι μυφηράωι, τοῖς ἢ, γα ὥσσς 

ἢ ψαίυϑρμοι ἐν τῳ βα Ἰίσματι ζμ(κηλίδας,καϑαρῷ ((μωειδύτι τῇ τραπέζῃ πσϑοσέλθωσιν. 
ἣν ᾿ποφώ δι τοίνεω τῇ ὑγφ8 πότε καὶ δ. φλελυμδῥα βία, νἱ γὴν ὕθιν, οὐκ ἔςιν ὁμῇ αὶ ἐξξο.. 
ἰ ἶ μιοἌϑ γε Ὁ καὶ πφυφαν. καὶ ζχῶτα διδουσκότω ὑμᾶς ὁ Ἰωαΐνης, τσο τ ὠδύματος, πὸ πῆς 5 

; Ι ποφῆς, Οἰτὸ τῆς οἰκίας, τί ὀίω; ὅτω κελεύεις ἡμᾶς κουτεςαίλθαι, Φησίν ; αὶ κελεύω, λ- , 
Ἵ ' λᾷ συμι(αλεύω ἢ πο ανώ. . Εἰ Ἄ μὴ δυνατὸν ὑμῶν αϑτοκαν ο ταῖς πόλεσιν ὅν]ες ἔχις. ἷ 

ἢ | ὀιξώ θα πίω! μιετεώνοιδν. χαὶ )ὺ φχί ϑύρως ὦ διχαφήοιον, Εἰ ἡ μακροτέρω ζω, συνὰ ! 

: ὅτῷ θαιῤρεὶν ἔδει. τὸ γὸ ἐχάφ'ν πέρφις τὴς ζωῆς, τὴς σιω]ελείας ἐπέχει δυυύα μιν τῳΐκα-- 
Ρωγιθ, λυρνϑῥῳ,. δι ὃ αὶ ἐχίϑυραις, ἀκύσον Ὁ Παύλυ λέχϑντος ᾿ Ἡ νυξ πυοοέκοψιν, ἡ ὃ ἡμέρᾳ 40 
ἔβμλξ ἀπῆκε, καὶ πάλιν Ηξει γὸ ὁ ἐρχόνϑιος,ὶ νὶ γοονιᾶ, ᾧ γὺ ζὰ σημεῖα λοιπὸν ἀπήριςαι 

κοιλϑιώτα τίου ἡμέρον ὠκείνζω. Κηριρϑήσεται γ,2)}, φησι, το Ὁ ἐυαγέλιον τῆς βασι. 
Ματθ.κϑ. λείας ον ὅλῳ τῳ κόσμῳ Εἰς μδο τόσον πᾶσι τοῖς ἔθνεσι, καὶ τότε ἥξει ὃ τέλος. πσοϑσέχετε 

μ᾿ ἀκριξείας τω λογϑμᾶῥῳ. Φῶς Εἶπεν, ὑτὸω πιφευθῇ πῦϑ καὶ πείγτων αὐ, ϑοϑίτων, δυλ᾽ 
ὅτὸμ κηρυχθῇ χοροὶ πᾶσι. δὶ τϑ ᾧ ἔλεον, Εἰς μδοτύρλον ἢ τοῖς ἔθνεσι  δεικψις, ὅτι 44" πᾶρ 
Οὐκ αἰάρδῥει πιφεύσου πόρζῳς, ἢ τότε κοι δ νέοϑαι. τὸ Ν) Εἰς μδτύφιον, πτῦτο ἔςιν, 
ἐὶς κουτηγϑοίδμ, εἰς ἔλογαον, εἰς καιπαίκρισιν “Ἷ᾽ μὴ πιςιυσάγτων. ΦΛ ἡμᾷς ζωοτοαι ἀἰκού. 
οντες ὑ ὁραΐντες, καϑεύδο μῶν ὶὶ γεέρᾳτο βλέπομϑμ,χαϑού οὖν βαϑυτάτῃ υκῖι, μάθη κέκᾳ,- 
ρωνϑύοι. Οὐὐοδγ γὸ ὠειροίτων ἄμεινον (αὶ παρόγτω πο γματω,καν χρηςτὶ ἡ, καὶ λυπηροί. 
ὁ .9 δὲ ὐϑακαλώ λοιπὸν αὐ φυπνιοαϑέωαι,ὃ παοὸς (ὃ ἥλιον τὰς διχαιοσιοωύης αἰπιδιᾷ. {.- 40 

δὶς γδρ καϑδύδων ἥλιον ἰδιῷ δυώΐαται, οὐ εἰν ̓θύφραναι Ζμ ὄψεις τω χάλλει τῆς ακίμνοςς κει ὀυρα 
δ λ ὁ ὁὺ ἴδῃ, πόῤτα ὡς οὖν ὀνείρῳ βλέπει. δὲ τῶτο πολλῆς ἡμὴ δεῖ πῆς ὄξομολρ. 
γήσεως ᾧ πολλὺν Ψ δακρύων, καὶ ὅτι ὀῤῥαγήτως 2] φχοί ὅλα. σλουμμελοιῶτις, ἡ ὅτι με.- 
γάλα ᾷ α μδ τήματω καὶ συγγνώμης μοίζογα. καὶ ὅτι αὶ ψεύδυμαι, αὔντυρες (Ὁ πλείοις 

" ἀκυϑόγτων. 



ΕΥ̓ΑΓΓΕΛ. Ομιλ. 6 
«ἰκυέντων. Ολ ὃ ὁμῶς Εἰ ἀ συζνω "μὴ μείζονα, ματδμοήσωρδν, ὃ φεφάϑων᾽ οἰὐπολαυσόκῖθα.. 

χιμίζρα, μρτόμοιὸν ὃ λέγω, φν πσεϑτιρῶν ἀπο ἐσ, χακὴῳ μόνον, ἐνλαὶ αὶ Ὁ" μενον, ὕλι- 

δείξαοϑαι καλφ. ποιήσατε Ὁ, φησι, καύρποις ἀξίως τῆς μετϑμοίας. πῶς ὃ ποιήσο- 

᾿ς ἀϑδων ἐν ζῳ «ναιτία πραἤωκϑρ. οἷον τί λέγω᾽ ὕρπασοα Ω δλότεια; ; δορὶ ὦ ἴω σαὶ λοι- 
ἷ φ πῦν. πολέ ἐποριόυσας χεῤνονυὐπόρου Ὁ τὴ γοιυαμχὸρ τῆς σὴς ὡρισμένας ἡμέραις, ὠσκης 

σὸν ὀγκρώτοιαν. ὑδρισαςᾧ ὀτύτηησοις παειόνζῳς : ,θὐλογή λϑιπον (ἄν' ὑξείζονζας, ϑυεργέ- 
-ἰὧν πλήβοζαι. ψ ἐγ βϑρχεῖ Εἰς ὑγείαν ἡμῶν Ὁ βέλος ὄξελεν μόνον, ὥρα δὲ! ἴχρᾷ 

τῳ! τραύματι φαυρμαικο, ὑχελεῖναι. ἐπεύφησοις ἡ ἐμεϑύζϑης (Ὁ ἐἰ ἐβμισσε) οὗν χρόνον: ; γὴ- 

πόπινς φευθ ὦ ̓ ὐδροπότει᾽ “ποῦσεχενα τίω κεῖνον ἐγζνομϑῥίω λύμάιυ αὐέλῃς. ὦ [ ἀκολᾳ.- 

κὰν ἦς 0 φοὶς ὀφλειλμοῖς, κοίλλος αἰλλότοιον; μηδὲ ὅλως ἴδιης γειυάνκοι λοιπὸν, Μ᾽" ον πλείονι κα-- 

χὰ γ, 

ταφῆς ἀσφαλεία. Ἐκκλινον γ», φησιν, Ὥστ κακοῦ, χα “ποΐησον ἀγαϑον. ὸ πάλι, Παῦ- Ὁδλρκην, 

"ὦ σον τίω γλαΐατὸμ σῃ στὸ χοικϑύ, ἡ χείλη συ "μὴ λϑλησαι δόλον. ΩῚ Εἰπέ μο εκ ὼ Ὑλλγηγὲ 

αἰγαλόν. Ζήτησον Εὐρωύϊω, ὁ δίωξον αὑτίω᾽ καὶ τίω τοῦ λύϑϑοφποις λέγω μόνον, ἄλλα ψμλγιὴ, 

" χαὶ τί πατοϑς (ὃ Θεὸν. καὶ ὑκαλος Εἶπε, δίωξον. ἀπελήλαται γ» χα! ̓ὀκρέδληται, Ὁ’ Τ 
ἀνὰ πον ηθα 17 γέ ἀφάσαω, Εἰς ὠρανὸν" απεδήμιησεν. Δγα διωυα (ἴα πάλιν αὐτίω ἐπθμαγαγεῖ, 

ἐὼν ᾿ϑέλω δι, τὐπιοιὸμ καὶ ἀλαζονείαν ὲ πϑῴτα ζα κωλύματα ἀυτῆς ὀκξαλύντες, τὸ τὸν 

σώφρονα “ττεν χαὶ λιτὸν διώκειν βίον. Οὐδὲν γὸ ὁ ὀργῆς λαλεπωτερον «ϑρασύτητος. ἁντὴ 
»δ αὶ τετυφωρϑμοις καὶ ἡ δουλοιωρεπεῖς ἐργαΐζεται, δὲ ἐκείνου ζ κατατελάΐφοις, αἰ9.τ τῦς- 

χ ἐωλείω. ἦν ἢ μμισητοῖς ποιούσα, καὶ ονανηγίας Εἰσούχουσω καικίαρ, Ἰὐπίνοιδμ τι ἐμοΐ χα" κολαχείδῳ. 

20 ἀλλ᾽ ἐ ᾿αὐ τίω σηλεογεξίαν τὸ ὁ πάλε «ἰξοκύψωμϑυ, χα! ̓ἴαπεινὶ "ᾧ ἀκριβείας, ἡ ὑψηλοὶ 
κὦ ἀσφαλείας ἐσυζδα. Κα »» σι οὖν τοῖς σώμασι τοῖς ἡμωτέρρις στὸ πλεονεξίας αἱ δ. 

δυσκρασίαι γένονται ὦ ὅτε (ἂν' οἰκείους δρϑὺς ἀφώτα τὰ φιχεῖα εἰς αἰμετοίδν ὀξέλϑη, 

αὶ νι μίυφίαι νόσοι ᾧ ᾧ )χάλετοι ᾿ τίχ]ον) Θαίγατοι᾽ ὁ ζ ὅχὶ τὺς ψχ συμράμον ἴδοι 
χϑμη; ὁὺ. αἰδικώψωμδυτ τοίνιου τίω ἀμετείλυ,ὶ Ω σωτήεμον τῆς συμμετξίαρ᾽ 'πιὼωτες Φαῤ- 

25. Ψ. Λδῥωρδν ὅχι τῆς θύκρ φᾳσίας τὴς πϑϑσηχϑύσης ἡ ταὶς ἐυχαὺς κ᾽ ἀκριξρίας πσο9σ-- 
ἐχφιϑμ. καν μή ̓ λῴξωμδν, πἰϑαμεἠωμδυἿ ἡγών λαφωρμϑμ᾽ κῴν λαξωρϑν, 74, ἐλαίξομδν; 

, μὴ δσυςῶ γιϑν. ΟσΥοὲ γὺ αὐτὸς βούλεται αὐαραλεοϑαι τίῳ ϑῦσιν , αλχαὶ τὴ ἢ μδιγσει τίω 

ααελσιδρίον ἡρδν. σοφίζ!.. 19 τον ὃ αὐ τίλαται τίω αἰτηδιν, ἀ πειρασμὸν συγ- 

ἀωρᾷ πολλαχις ἐπελϑεῖν, ἢ ἥα (μωεχὼς πσδϑς αὖ τὸν χαταφευγωρϑι, ὦ χαταφεὺ ρντες μέ- 

Δ4ογωρδν. ὅτω ὃ πατέρες Φιλόοργϑι ποιοῦσι, καὶ μητέρος φιλόπαιδες. ἐπειδϑω γὸ ἰδωσι ῷ 

'πρδία τίω πσϑὸς αὑτοῖς ; ((μωοισιὸν αἰφέώτω,ᾧ ΜΚ ῬΨ: ἐμλίκων παίξογτα, πολλώ του 

ὀἰκόζῷς αὐπσοκρίναοϑαι οἷ δασκθυαζοισι φοζερᾳ, ὦ κε αὐσο τῷ δίοις κατόμαγκααἰλέοαι 
“εὶς ῷ μμησιθιχὸν κόλπον κατοι φυγεῖν. ὅτω ὼ ὁ Θεὸς. αά]είνε.) πολλαΐχις αἰπειλζω, 

χ ἵνω ἐπα γοΐγῃ, ἀλλ᾽ ἴα απο αὐτὸν ἐφελκύση). ὑτὸμ γι υἐπόμέλωμδν «σϑϑς αὑτὸν, 
35 λύφῷ Φόζον ἐυθέως" ὡς εἴτε ὁμοιοῖ ἥμδυς ὡ πειρρισμοίῖᾳ ἡ οὐ αὐέσει, δδ᾽ δὺ ἐδέησε πειρᾳσ- 

Ἀσηξανμῖ, μδ. ὕ ἃ λέγω "ἰϑὶ ἡμδν; ; ὦ ὙᾺ τοῖς αἰγίοις κείνοις πολις οπεδον ὁ 0 σωφφρονισμὸρ (ὠὦ. 

-------.-.ὄ-.---..-.-. ....... 

{Ὁ τῷτο ὁ ὁ σεηφήτης λέγ Αγαϑὸν μοι ὅτι ἐτα πτείνωσαίς με. ὁ αὐτὸς ἢ τοῖς διστοφύ.- ΨΗ μυνοὶ,, 
λοις λον Εντῳ κόσμῳ ϑλίψῳ ἕξέ]ε. ν ὁΠαύλος τ» αὐτὸ αἰνίηξς), στὴν λέγῃ "Ἑ- ΙΝ 
δοϑη μοι σχόλοψ᾽ τῇ ἡ θρκὶ ἀἴλμος Σατᾶν, ἵνα με κολαφίζῃ. δ,9 ὦ δενϑεὶς ἀπαλλάγάναι 

ΙἉ» ἐγνιϑὰι, 40 τῷ να πειρᾳσμιού, οὔκ ἐπέτυγε γέ» Ὡ Ὁ πολλίω δ ἀντ τίω ὠφέλφλν" Ὀχεγένευϑαι. ἐδ 5 

| Ἢ τε ὃ Δαξὶ δ τὸ Τὸν βίο ἐπέλϑωιϑη ὥπθμται, οὐρηασμῦν αὐτον ὧν τοῖς κινδυυυοις λαμασοῦτε- 

δϑν ὄντα,χαὶ αὐτο, χα, τοῖς ἀλλοὺς ἀπϑυῶᾷς τοὺς χατ' ̓ ὀκήνον. ΧΆ ̓γοὸ ἢ Ιως τὸτε μειξό- 

: "ως ὄλσμηψι, "ἡ ὁ Ιωσηφ ὃ ὅὕτως ὧν “πλέον ἐυδοχίμησε, χρη 0 Ἰακωδ 5 ὃ» χαν 9 ὁ τϑ τε πατήρ, 

χϑὴ ὁ κείνου, χα] ̓ πϑμτος, ὅσοι πώποτε ἐλόμεαν καὶ λαμιαυζ τέρας λϑεδήσαντο ξεφα- 

ἡνερ, “΄“. 

αν. (Ὁ λγ. 

βκοριβζ. 



δεν 
Σηρ.β β., 

ἴω. ἐμεδι 

δὃἝὀ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ..ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
γοῖς, ἀἰπὸ ϑλίψεων χα πειρασρδι" καὶ ἐφεφανώθησοιν χα, λϑεκηρύλθησαν. ἁεἷ» πάᾳ 

(μωειδότες, κι τὸν σοφὼν λόχον, Μὲ ασεύδωμϑι οὖν χαιρῷ ἐπαγωγῆς, αἰλλ᾽ ὃν μόνον ἑαυτοις 
παιδούσωμϑμ, τὸ φέρειν πόρτα ϑμναίως ᾧ μηδὲν πολυποραγμονῷ,, μηδὲ οἰδεεργαζεοῦν 
Τβυγοονϑβων. ὦ ἅ 2} Εἰδέναι πότε δεῖ λυϑίωσαι ζις ϑλίψοις,τῷ συγχωρϑεώῶτος αὖ.- 

ζῳ παϑόσελϑεῖν Θεοῦ" δκ ἐπενερϑείσας μΖ' παΐσυς φέρειν Δὐχορισίας, τὴς Ἡρ θυγγω-- αὶ 
μεσιώύης λοιπὸν ἔρον ὅθήν. ὅπερ ἐδὼ μη), πόρ'τὰ ἕψεται τα αἰγαϑαί'. ἵ᾽ δξζυ ζιῦτα ἕν 

πῆται, ὃ δοχιμὕτερϑι ᾧ ἐνζιύθα, λαμασοότερϑι ὃ ὠκάσε δνω θα, πὸ, ἐὸν ἐπενεχθῇ, 

δυχώ ἅθα, χείοιν Εἰϑότες αὐσϑβ πόμτων τῷ ἰδῦτι μάλλον ἡμδι ὃ συμιφέρον,  “ἦΜ γε- 
“λυνηκότων σφοδρότερον ἡμῶᾶς φιλοιῶτι᾽ καὶ τότυς αἰ μφοτέροις (ἄν; λογισμοις καθ᾽ ἔχαφον 
Τὴν δεινων ἑαυτοῖς ὀσταἰδὸντες, χαταφέλλωμϑν τίω αϑυμίλν, ὶ δοξαζωμϑ ἐν πᾶσι ᾧῷ 

πόρτα απ ἡ μδιι ποιοιῶτα ἡ ποοαγματθυόμϑμον Θεόν. τω γῈ ἡὶ ζᾳ( ἐχιθουλαὶς ὄζριν: 
κρουσύ μῖθα. ῥαδίως, ὺ "δ ἀκηροίτων Ὠτυτθυξο θα φεφαΐων᾽ ὧν δον πόρῷις ἡμάς ἔχι- 
τυνεἶγ,χαῖθατι ἡ Φιλαν,ϑοφπία τῷ Κυρίου ἡκϑν Ιησί ΧΧοιφού, θ᾽ καὶ τω πατοὶ δύξα,κρϑ,- 
τὸ, Ὡιωυὴ, ((μὼ ἁγίῳ πνθύματι, νιῦ χφ ἀεὶ, Εἰς εἶν αἰωγας ΔΨ ' αἰώνων. Αμώέω. 

Ομιλ. ια, 7 ΙΔΩΝ ΔῈ ΠΟΛΛΟῪΣ ΤΩΝ ΣΑΔΔΟΎΚΑΙ- 
ὧν ἢ Φαφισαιων ἐρχομϑιίους Ῥτὶ Ὁ β αἰπῆισμα ἀυτν, Εἶπεν ἀδοῖς᾿ ϑυνήο 
ματα ἐχιδιών, δὶς αὐπο ἔδειξεν ὑμὴν φυγεῖν Στὸ τὴς μϑη ὅσης ὀργῆς. 

κ᾽ φιύσαι, Ὁ τὸν κηρυῆόνϑμον ὑπο’ αὐτὰ μή δέξαεϑαι. ἐπεὶ ἡ τοῖς 
«Ἢ αυϑόφήταις ἐδυξὸν " παϑἡσιογηκέγαι χα των γομοϑώτῃ ᾿Λ ὅίος 

"ἢ ἐφησιν αὑτὸς μῆ “:σεογηκένοι, ὯΝ τὸν σΕδ ὀχείνων σσϑόφη.- 

Ἃ τρυόμϑμον οἕο ἐδέξοντο. Εἰγὺ Ἐχιςευσατέ, φησι, Μωυσῇ, ξχπ- 
Υ φεύοτυτο αὐ ἐμοί, ἢ μ᾿ ἴωοτα δὲ ἐρωτω μϑροι πὐρα τῷ Χοιςού, 

᾿ 
[ζ βαπῆινσμω Ἰωαύνα ποῦν ὅθ ]ν᾽ ἐλελϑν, οἷ ἐαν Εὐπωρϑι, οἰπὺ γὴς, Φοῦυ ἴθα τον ὀχιλον᾽ 

24 Δ. 3 Ν ᾽ “)͵ἡή͵ἀἜ»"εν"ν “-δ-Ὁ ,ν" ᾿ 4 ᾽ 

Μαῖ. καικεκε ἐαν 5 Εἰὔπωιϑυ, δἰπὸ ϑρανϑ, ἐρεῖ ἡμῖν, πτωξ σἴζυ Οὐκ ἔχιςεύσατε αἰπῳ ; ὡςε δὲ απϑμτων 

τϑτων δῆλον, οι πο ρολμοντο (καὶ ἐδατήϑηῷ " ὐ μὴν ἔμεινὸν ἐχὶ ὃ πίφεως τῷ κηρύγμαϊος. 
δε »ὡϑ Δ πὶ ᾿ ᾽ 

ἴωια κεκ}ν. ἢ γὸ ὁ Ἰωδύνης δείκφυσιν αὐ Ὁ πονηρίον, “ξ ὧν ὡρὸς “' βαπῆις-ω ἔπεμπον, λέορντες᾽ Εἰ σὺ 
εἰ Ἡλίας ; εἰ σὺ εἶ οΚραφύς  δ]9 αὶ ἐπήγα μ᾽ οἱ ἢ αἰπεξαλρϑιοι ἐφ ἐκ Ἐ φαφλσαίων. ({ δν; 30 

εἰχὶ ἡ οἱ ὝΨΩΣ ὃ ὠΐ' Ὁ» οὐνόμαζον; γαὶ, ἐνόμιζον δλλ᾽ ὡς ὀχ λϑι τσὶ γγωμης ἀπλαΐςου 

Ὁ Ὁ ὑπωτήθυον᾽ οἱ ἢ. Φαιρασοίοι, Ὠχιλοίε Ὁ βελόμϑμοι. Κ “Ὁ ὡμολόγητο Ὄστὸ Ὁ κώμης 

ὃ Δαρὶδόρχεακ, Ὁ Χοισοι, τς ἢ ὐπὸ ὃ ΛΑϊδικῆς φυλῆς ἕω," ἐνέδρου ἐϊϑεῷ ἐκ ἐ- 
ρωτήσεως᾽ ἵνα, Εἴ τι τοιδτον Οὐποιζωχέως Ἐχιϑῶνται. τῷ» γϑιῶ ἡ ἐκ ΔΜ ἑξῆς ἐδήλω- 
σα. μηδὲν γὸ ὧν πσρλντδύκησαν ὁμολογήσοιντος, ἡ ὅτως Ῥγιλαμμξλῥονται λέγδντερ᾽ “{ δέζυ 
βαπῆϊζεις, Εἰ σύ οέκ Εἴο Χριφός, καὶ ἥα μαοΐϑῃφ, ὁτί ἑτέρα ἉΑ ὦ Φαρλσοῦοι, ἐτίρᾳ ἢ ὁ 

δῆμος προ λμονῷ γνω μῇ, ἀκύσον πὼς ἡ ὁ ἐναγίελιςὴς κὴ τὖ ἐδήλωσε᾽ πὐδὶ ὥ Τ δόμεν 

λέγων, ὅτι πϑρεγίνονζρ, καὶ ἐξαπῆϊζοντο απ’ ἀὐτω ξομολογόνϑμοι αὶ αἰ μδοτίας αὐ" 

Ὁ ὝὌηὀ φαρισοήων Οὗ. ἔτι ὁμοίως, Δλλ᾿ ὅτι ἰδὼν πολλὸς ΜΠ Σα διδιαχαίων καὶ φαρισαίων 
ἐρχομϑύους ἔλεγε ᾽ δυνήματα ἐχιϑναίν, Τὶς οὑσπυἐδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ὐπὸ τῆς μϑιηνίσης ὁρ.- 
“ῆς; βαξαὶ τὴς μεγαλοιοίας. “πῶς αὐολέτται «ϑϑς δι, ϑοϑτας αἱμάτων ἀεὶ διψώνας 

πσδοφητίκϑιν, νὴ οφέων συν ἀἰμμίγον αἰ σκεινδῥας ὑπῶς ὸ αὐτὸς καὶ ξῦν' γελμνηκόζᾳς μ᾽ 
πολλῆς δοδαάλλει τῆς παῤῥησίας ἢ ναὶ Φησιν᾿ ΔΛ ἡ δὴ ϑερησία πολλὴ Χ. Ἀ ζντόμϑμον, 

Εἰλϑηϑν ἔχει ὠὰ ἡ χϑρρησία, αὗτη. οὐδὲ "Ὁ αἰ δοτόμονζῳ; Εἰδεν,ϑλλα μετασλμομέ- 
ι 

γύφ᾽ 

193 

ἡ Ως δΐζυ φησιν ὁ Χολφες, δι οὔκ ἔχίφευξ, Ιωϑδώνῃ; δι εκ τι πον πι- το 

23 

24 

- 
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ἢ 

ἀνρεἶν 
τίϑ ὁκᾷ [ 
οεὐπεὶμη 



ΝΥ ὁτί πόλιν ἀφέντες 
Ν-Ν ε ἐπαλέχαν οἱ, δλλαὶὶ ἐπαιέ ὁ διποδεξαοϑαιοτί πὸ ΤΟΝ ννρ᾽ διδαν οὐϑῆ ἐκαλέσαι ἐχείώ, ἐμάν, γε ἀ, Εἰποιμὸν ὅτι ὁ, πϑούσυ; ὧν δ ολία, ἔδραμον ἀἰισόμδυοισφιργωῖις, δεῖ ὦ Εἰποιμῦν μην Το αν δι Ὅς γοουϑύοις πόϑσει εν δλλα ζῳ Ὥπθρρ " τα τὴς πῸ “νοις, ἡ τούτο αἴτιον σἰδις τῆς 

, ᾿ ἶ ὍΝ ὌΝ ! ἐφρϑνοιιν ἐχὶ Ὅς τὐϑλν»υοις,Ὁ “1 ι 
λυψαΐ)ος τὸ Θεοου. 6ππ:|9 μέγαν ἤ ὦ ἣς ὑπονοίας αὐθάκότηει. δ Ἐν 5 ἀπωλείας ἔϑμετο ᾧ Εἰς ῥαϑυμίαν ἐγέδαλε, τίω ρίζαντ Ἁ 

β - ΄ 

β ΒΥΑΓΓῈΕ ΔΛ. Ομ. κ. ό9 

β χΨ δα 

͵ «ὦ Ι 
͵ , ».» “᾿ς, λήψιως Ο φυ- 

ΕΝ “22 ἐπι οὰὶ δι ζώτης ἀπαάγύσι τὴς χἰσσο 90 
χἰδ ΗΔ ὡς (οὶ Αἰϑιόπων ὑμεις δὰ Ὁ πόρτες αὺ Ἷ ΚΎΨΗΝ κοι. ΔΛ ΟΦ δὲ πσϑόφηται, ἿΜ κενοιωῦτες, τὸ μυθάων ὠΐις ἀἡτίον γμο ὝΝΗΝ πεβομϑέσε ἱρώ, 

σημα αὖ ἊΝἙἉἁ »πωϑα 9. ἦννος ὅγε κεν ᾧ Ὁ. 4,1|,πεὶ ϑονϑμος (ρῶν, Φυσυρεἰ τως εζρτλίονθα δ ἑώρων) αὐνίοιῖϑε, ὃ δύος ὅταν ζΐας αποοσέγει Τοῖς λε. το τούτο αὐ ποιεῖ; ἥα “παλωτέρϑες ἐργάσηται. εἰ δὲ χθκῶ ἕν, τι ὀψὰ χϑιῶ πο-- 
εὸ τὸ ᾿ ἡ Ὁ .Ν κέ σε. ϑρρυ μιοίζων γὸ αὖ » 0ΤΙ ὃκ λϑιου" ϑνθῥοις, ἡὶ ἐγκωμίῳ τίου ΝΑ ἐγησν Ὀκέξρσε. ζωῦτα ἔλετε. ἐφῥκομδύν ζοινεωυ τε τὸ ἀδιωαΐᾳ ἀὐξις χεδὺν {{) ϑυκριῶτοι ἠδοιυήϑεν ἄδρν ἥψαι στὴν γὸ Φαΐνηται ὧκ- «ὑῶν μάλλον ὅ8ιν καὶ ἐπχιζίμσις, ἡ αἰθκοκά εζεπορ εὐλεῆνϊα οὖσαν, ὶ τέωὶ μοταζο-. “3... Δη,λ} ν δείκψυσιν αὐτὴν πονηρλδν πὸ ᾿ λιδθευκατνιὺ «Ὅλ έν, δἰ τὴς γὐρὰ φικικὑτεάρεἐπεκόκεϊωι καὶ ϑαε τι Τ λξωῤϑαιυμιαφὴν καὶ αἴδα ας, ἧς "τὴ γέλϑνε μεταξολή; ὕις τραχὺ τῆς γνώμης Φέντες κακώς, μετενέησειν; πό)εν ἡ. τοσοιύτη γγ6}9 ὕρᾳ πῶς αὐτῶν δίϑέως πὶ δ ωρϑ- ᾿ “ ἰς" διὼ ὧν ανίατον, κὶ δραι πῶς αὐζῶνὶ θύλέως δἰ πὸ δ)" ασ9 νον ομμίων δξένληξε, τὸς αὐδὸ τῆς γεινηςχαΐᾳ ὅηλ 0 ἜΡΑΝ Ἃ " μαλωσίας: ἡ μεν» φιςιἰ πνέδειξεν ὑμῶν φυγεῖν τὸς πολέμοις, ζας ΔΨ βαροαρωνεφὸ σφ, ἡδμινγαι ᾿ ΧΗΣ ρλιμ τοὺς λοιμοιξ; ἀλλ᾽ ἀλλέων ναὶ κόλασιν πφγδνεκρϑεΐο μηδέποτε ἀὐοῖς φανο- 

γγίς . 41λὸτ' ς λιμδῖς, τ φ » « 
' εν ᾿ "“.»}-“"» »8 υ σης φ:καλως 

τρταζαλλύμε- , ἴων, ὅτω λέγων Τἰς“ἰχσέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν Ὄῖτο τὴς ᾿ ΡΥ, λέγων ἄφ'ς. Ζθ΄ ἐὸ "ἢ , ἮΝ 
" ἐϑὴ γελνηρθῥίω, τώ δ ὦ ὀχεῆο φϑκίρᾳ τίωω ὠδινυ.- 

δ ᾽ .Ὶ 
; ν᾽ λὲ . Οκεινο Ἅμέλον Ὁ ς Ρ᾿ “ ᾿ 

χήν δαυτῶς καὶ ϑυνήματα ἐχιδοον ὀκαλεσν ὃν ππρϑϊψαι εἰς φαῖς. ὅπερ καὶ οὗτοι ἐποί. "Ὡ ὡλϑν τίωυ γαχερᾳ «τὴς ουτῶ ΛΕΎΝΤΑΙ ἫΝ “ε οα,.7 

σαν, θϑίθσος ἃ μυτραλοῖαι γοέμϑροι, καὶ τοὺς διϑοισκείλοις τεῆς ἑαυ) αἰ ϑιφϑαίφοντες οἴου, πατξα λθιαι ᾿ ον, ! »λλαὶ αὶ συμ σλζω εἰσαγή. 2: χερσίν. Δαν οὐχ ἴγαται μέχρι ΜῊΝ τας Τβ μασιν “ουγλεπρῖο φυγεῖν ! ὁ φησι κοιρποῖς ἀξίοις τῇ ν“ὡ 
, ! 

8 Πριησουτο, φΦ Ν ᾽ , β ἐπ »,ὼ Ὠπδιείξα.ϑαι. μὴ Ὁ Ρ μοι (αὶ εγομίία χα τί πονηθίαν, δλλαὶ ὰ “δ,ρετίωιὶ δεῖ πὸ ἈΚ ΘΉΡΕΟΗ, ρίδν. καὶ 
μα, Ἄνναν Ὁ Τῷ λυϑίοι γρόνον, τος τίω αυτίω ἐπόμιτε πονηροί . σιωή δὴ 01 39 ολίλϑν (μαι Ν ἢ ᾿ ας Φῆται ὀϊξηλλαγμένα »ὺ τὰ ππμαΐ")Ο τὸ Τὴ τοῖς αὐτῆς αδρτρλμολμοοὶ ὦ ἐισοϑνς Σ κριτὴν αὐζεὁ τὴς βασιλείω 

πμν τ ! ἊΝ Ι "ἔπει ὦ αὑτὸς Ύ ᾿ ἘΠ 
39 παρφνζᾳ καὶ ὑψηλότερα ἐ λυ, Εἰς τὸν ψροινόν γα λαῖν, καὶ πτοὶς Ταὶς" ὀκξυχν- 

Ἂν ᾿ λοσοφιδυ, Εἰς τὸν ὅρᾳανον χα λῶν, ὦ ΝΥΝ, ᾿ 
δασύτης, πσεὸς μείζονα ὠγων Φιλοσοφίλμ, Εἰς τὸ ΚΡ λα, τὶ ὲ τᾶν, πριβὰρ ὀύέλκων. θ᾽ αὶ τῦτο αὐὐτὶν αἰἶθὲ τῆς γίνης ' ἀβακαιλ αῆω λό, ἦε εγαϑαὶ ὺ πέλυπηρρὶ ἐλανατα, μλτώνω τοῖς ἐς ἐμμιώνκτε[ κακαῖς] μνδὲ ζὶΕ γα7)α Ὁ Ι ΡῸ σ ΑΟρᾳαὶ 4 Ἰστιακ, (ὃ Ιακως, ἿΜ “ὐξϑηρνὼν θψας πσεθαλλειϑε προφάσεις, (Ὁ Αὐξρχαν, (ζ Ἰσειακ, (ξ ἐξ ΟΜ γίων, δρλὰὶ 

. ᾿ γΩΙ φώζω " ἐλεὴν εἰ κωλύων αυᾶν" λέγη ἐΐξ ὠκείγων 64) γῶν, ῪΝ 35 τί δύϑμειαν. Ὁ ΜΝ " ΝΜ ᾿μδιοιώζα ΠΝ κτὶ διαγνοιθν Εἰς με-- κωλύων μη τύτῳ ϑαῤῥᾷ, τῆς κν γί κων ᾽ 3 ! ν,,4 
Ἦ 

ω ῳ ς 
σὺν οκΦθρων, ὦ τα μέλλοντα ὙΥΑΎΨΙ λδύκαυϑμ πώποτε. ἐπεὶ δέω ττο ζωῦ, ὁ μοίλι-- 
πατίο Η μϑυ τὸν Αὐρκαϊ με ὼ συν υλουκᾳ͵ , “ΙΩ κ τὸ δ ᾽ 
 ὐ μ ὸκΝ ὠτον αν κα φέλλει. ὅροι ἢ πώς μα ὁ Εἰς ζα αὐκᾶν' Εἰς ἰπονοιὰν ἡρε ὡπώλέσε, αρώτον αὐὰ ἰπτὸν γὸ “οὖ πατρωβούω τίμῖε, τί ὐαβτύτον τειβαι δόρθασν. Εἰττὼ δ, οὐδ δ 9. Μὴ δύξητε λέτε ὅτι πατέρα ἔγομϑυ τὸν Αὐρκαὶμ, Ὁ ΚΣ κεν Ὁ υ ὡς ὁ πατοίβχης ὠφελῆσαι διμυήσεται ̓  Δλλ᾽ ἡμὲρ κ ΑΚ. .Ὁ Ὁ ΠΟ δ τῷ τῶ 

μᾶ ,» ἐ ΙΝ Θεὸς ἐκ Δ ἥιἕίΗ λίθων σὕτων ἐγίρκι τέκνα “Τῷ 
αὔτο ἡνίξατο, ΕἸ πων Διωύαται γδν 9 ᾿ογαΐ) ζεῦτα λέ 4 λίθοις ὠδῥις μοτω- Αὔρφᾳαιμ. Τινὲς ( δὼ φασιν ὅτι αὐδὲ Ψ ἐὸν ν ὥυτα λεγή, λίλοιρ φοοικῶς 

-“------“΄-.Ψ...........-.- ὃ 

τσιττὸ τα ων -ανα.».-.»-Ὁ 

τ τ 

ΕΝ ΒΝ 

» ᾿ ᾽" κῃ} ς φήτως φησίν, Οὐχ ητ. «ἡ, κ᾽ 

᾿ ΦΗσαΐας ἀρχονᾷς Σοδόμων καλέει, Ὁ) Ἄθον Γομόρρας. γ) ἔτεθος 9 
Αμ.9 ζ. 

Ἷ -“ Ι! Ι . »"» “ΝΕ ων. ὦ Ν᾽ ΑΖ ζωωτα φαννονται λέγοντεφ᾽ Ἡμεῖς γωαν,κιλὸς 



Ὁ Ύ. 

Μίσνα.α, 

γ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΟ: 
φοεικῶς καλώδ' ἐγ ἃ ἑτέραν ἐποιὴν ὃ Θέρηνϑιον φημὶ ἔχιν. ποίαν δὴ ζω τίω ; μυ) 

νομἰξ ετέ, Φησιν, ὁτη, ἐδ ὑμεῖς Στόληοϑε, ὠπαιδα, ποιήσητε Ὧν πατειαυρχίω. ον ἔς! 
αὗτο, οὐκ ἕξι. τῷ Ν᾿ Θεῷ  διιυαΐον ὦ ᾿σὴ λίθων ὀῤ,ϑούποις ὠπῷ δοιώαι, ἢ Εἰς τίω 

συγίξνφλ κείμευ ἀγαγεῖν, ἐπεὶ » ὁ ἐξ ϑοχιο ὕτως  ἐλνεῦ. Ὁ» ὧκ λίθων λυιϑεϑποις 

δνέοϑα,, ὁ ὁμοῖον ζω δ πω πὸ τὴς μμήτφας ὠκείνης τῆς σκληρφις τεδλῦ πτάδιον. ὅπερ δὼ 9 

ἢ ὁ προφήτης, αὐνῆόμϑρος ἐλεδιν" Ἐμθλέψατε Εἰς τίω φερεὸρ πέτραν, δ ἧς ἐλατομή- 

ὅντε αὶ Ὁ Εἰς τὸν" βόϑιωον ; λοίκκου, ξ ὃ ὠρύγϑητο ̓  ἐμολέψατε Εἰς Αὐρααῦμι τὸν τα.- »δνϑὺ; 

τέρᾳ ὑμδί κα ὁ Εἰς [πω] Σαρραν τέο ὠδίγθστιν ὑμᾶς. ζωτης τοίνιου τὴς πσερφητείαρ 

εἰδζις δὐαμεμψησκῶν, Ἂ δεκρες ὅτι ἀ ἐξ ϑρλὶς ὅτω ϑαυμαζῶς αὐζοι ἐ ἐποίησε πατέρα; “ἐν ϑαυμερὴ ἢ 

ὡσανεὶ ὦ ἐκ λίθων αὐζον ἐ ἐποίησέ, Φησι διυναΐον καὶ ὐ με τῶτο ἡνέοϑαι. ὼ δρρα πὼς ὁ Φο-- το 

({ αὶ Ὄ ὀκκότῆει. ν 5» Εἶπεν, ὃ ὁΤί ἤγειρεν ἤδη, ἥα μυὶ Ὡἰπυγνῶσιν ἐαυ μ᾽ Δλλ᾽ τί δυωύα.- 
χαὶ ἐγεῖραι. αἱ οὖν Εἶπεν, ὃ ὁτι διιυαται αὐ, ϑοϑήποις ποίησαι ̓ ̓ σο λίθων, δολ᾽ ὃ πολλῷ μια 

μεῖξον {ω, αὶ ὃ συγμονεῖς ὑπάδας τ Αὐραάμ, Εἶδες πῶς τέως αἰπέγησεν ὠΐρις τῆς δὰ 
ὥσω μακρὺ ἐφανζα σίας, τ τὴς εἰς τὸς πσέϑ νοις καταφυγῆς γὰ ὦ τῇ οἰκείᾳ μετὰμοία καὶ ἡ 

σωφρ»σιούῃ τίω ἐλπίδεω τὴς σωτηθίας ἔχωσιν: ; Εἶδες πῶς τίωὶ τῆς ὥρκὲς , ὀκραλλων 15 ἐλ 
συγένειαν, τίου ἰπὸ τῆς πίχεως Εἰσαγᾷ: σχόπτει ζίμω πῶς καὶ ΤΟΣ Μ ἐξης αὔξει τϑτων 
τὸν φόζον, ᾧ Ὠλττείνει τω αἰγωνίδν. Εἰπὼν “ὃ, ὁΤί διιύαται ὁ ὁ Θεὸς ἐκ ΤΜ λίθων πότων 

ἐγεῖραι τέκνα τῷ Αὐρααὶμ,ἐπηγατιν᾽ 10 Ηδο ὃ χαὶ ἡ ̓ἀξίν πσϑὸς τίω ρίξαν ἿΜ 

δίένθρων χεῖται, Δια πορίτων ὧν λόγον Φοξερὸν ποιων. καὶ γὸ ὁ αὐζος πολλζω ἀπὸ 
Ἔριν τίω πϑπρισῖαν εἶχ. καχεῖνοι σφοδρᾶς ἐδέοντο τὴς Ῥληπλήξεως, πολιω ἤδη λϑρ- 20 

σωϑώτες γεῶον. γ ν λέγω, φησίν: ; δ τί “Ὁὐποπίπῆοιν μέλλετε τὴς αὐτὸς τὸν πατεκαρχώω »εῖκαι ἢ 

συ ἐνίας, ὁ ἑτέρους ὁ ὁρᾷν τὸς ἐἰπὸ λίθων εἰς τίω ὑμετέραν εἶσοι “ραδίοις «αὐρεδρίαν : ; 5.- 

δὲ δ μέχρι τὔτν τῆς ἡἹιμωείαρὺ ὑμῖν, δνλὰ ἢ «ἡϑαιτέρω πυξϑθήσεται (ᾳ τῆς κολάϊ- 
στως. "ῶς )}, Φησιν, ἡ  αἰξίνη ποὺς τίω ῥίζαν ὙΜ δδρων κεῖτ. Τυεῖν Φοξερώτερον ᾿: 

(τι Τ λϑγϑυτὴῆς ζοπῆν. "οὐκέτι γὸ δρέπμον πεῦ μϑρμον, σϑοὴ φεαγαῦ καυϑανρέσι, 24 χιῦ εἶν) 

ονοὶ ζω ταταπατείαϑει τὸν ἀϊμπελῴνα" ἄλλα ; ἀξίνη σφόδρα ἀκμάζησα, κα ὦ δὲ χαλε- [ 

πώτερρν, ὁ] σι ! ὕλέϑυραις αὗτη. ὯΦ' ἀμ Τῆς τε: Φήταις σιωυεχῶφ αἰπιφοιωῦτες ἦλε- ' 
23» Ἴϑ9 ὅιν ἢ ἡμέρᾳ. Κυείν; χα), ἐλθέτω ἡ βολὴ τῷ ἀγίω Ισρφήλ, ἴα γνεῖμδι, ΟΥ̓ τὸ ᾿ 

χω πολλαὶ πογλάϊκις ἔτη ὀκραλειν Ω λερόκδνα, ΚᾺ ̓ζωτης ἀὐδζις ἀπείγων τῆς «ἴθαμυ- 

Ζια;, ἐπι αὐν ν»ῇῶ ἴξησι ζᾳ δειναί, γα ττο ἐδήλωσε τω] εἰ εἰπεῖν, ἤδι, αἱ τω τῇ ῥίζῃ αὑτίω 30 

᾿ππρ»σειγατίν. σϑοϊὲν γ)Ὲ Ὁ μέσον Ἄριπτν, Φησιν " αἶλλ' αὐτῇ ἌΝ κείται τῇ ἡ ρίξη. χα) ἍΜ «μὴ 
θκ εἶπε, Οις κλαΐδοις, Οὐ εἰς Τοῖς καρποῖς, ἀλλα τῇ Τβίζη᾽ δεικψεῤ ἀὐθις εἰ ῥαϑυμιήσαμο,ἀνίαται : 

πεισορϑύοις δειναὶ ἡ συνὶ ἐλπίδα, ἑξονζᾳε λεραπείαρ. Ογοὶὲ Ν᾽ δῶλός ὄξηνο αἰ δαλμόρϑμου, 
ὡς ὦ πασοότερον᾽ ἀλλ ̓ αὐΐορὸ ο ἐδ ὁλῶὼν δεαυύτης, ̓σφοδραὶ ἐ ἐπείγων τίω τιμωειὸμ χαὶ οχισφθδ)α 

διωαπων μία, ἀλλ᾽ ὑμως Γ ̓ Φοξησεις πάλι αὐ(ῶν, οὐκ ἀἰφίησιν Εἰς ̓ὐπύγνωσιν 44 

ἐμπεστῖν᾽ ἀλλ᾽ ὥασερ αὐωτέρω οὔκ Εἶπεν, ὃ ὅτί γγείρεν, αἰλλ᾿ ὅτι δυυύαται ἐ ἐγεῖραι τέκνα 

Α(ρρανμ, φορῶν “εομῦ ᾧ' ̓αὐδαμυθάκϑρος, δ ὅτω χαὶ εὐ ζωϑα οὐκ Εἶπεν, ὅτι ἥψατο χ. σοδιβ, 

ῥίξνο,ς αλλ ̓δδ ὑχίκειται ὁμιλᾷ τι Τῇ ἠβίζη. "Ὁ σεοθεμιίὰν αὐαϊξολίεὺ οὐδείκψυται, πλίω ἀλ-. 619)». 

9 καὶ οὕτως ἐγίις αὐτίω ἀγαγών, ὑμῶς κυείοις ποιᾷ τῆς τομῆς, ὠ μϑρ γῈ μεταξαϊ- 
λησῶς ὦ δμηῶε βήζοις , ἀπελόσεται μηδ ἐργασοιεδμη ἡ  ἀξί» αὕτη " ὧν ν ζς ἀζος 49 

Ἐχιμείγντε, σσοήῤριζον αὐααστίσιι ὧ δένδρον. ὅν. το αϑτο οὔτε ἀφέφικε τὴς ῥίζης, οὐ οὔτ 

Ἰθαικεηυδῴη πμμᾷ ὃ ἅ να μῆ ̓ λα πέσητε, δ ὃ ,ὕα μαϑητε δι διωατὸ ᾧ ὦ [τῷ ] βων- 
χῇ γεόῳ μιεταιρὀνουϑας σω ϑέωυαι δὲ ὦ τό τοθεν αὐξᾷτι τὸν φόζον, διεγείρων ἀύζις καὶ 
ὠϑῶὼν τρϑὲς μιατόμοιαν. ὦ ὃ γὺ ["] ΟΜ πσόλλθνων ὠκπεσεῖν,ῷ Ὁ ἑτέροις δὐτεισοργϑύμναι, 

χρῇ 



ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΔ, Ομμλ. ια, σι χινΎ: 
χαὶ Ὁ Ὠχὴ ϑύραις ἐὴ) τὰ δειναὶ, χα! τὸ αὐήκεςα, πείσεοϑαι (περ ἀμφότεροι δζρὶὶ τὴς ρίζης 
καὶ τῆς αἰξίγης ἐδὴ λωσεν) κόμα ἐῶ ᾧ τις σφόδρα, αϑαπετῆωκόζᾳς 1 φναφῆσαι  ὠγαγω-: 
γίοις ἐργαίσοιοϑαι. τῷ φριῶ ᾧ ὁ Παῦλος δυλωΐν ἔλελν᾽ Οτι Ἄθηϑν (ωτετμηνϑμον στοί -- Ἦν 1)» 

ἥσει Κύριος ἐχὶ τίω οἰκαρϑμίω ὁλίω. ϑλὰ μὴ φοξηϑῆς, μάλλον ὃ Φοξηϑητί ὥ μὴ ἀ- 

5 πογνῷς δὲ. ἔτι γὸ ἔχεις ἐλπίδον μετωιξολῆς. δ ἀδοτελὴς καὶ Ἔπόφασις, συ Ἐπὶ τὸ 
χϑϑεν "τέμνειν κ ἀξίη ἠλϑο(ἐπεὶ τί ὠκώλυον αὖ τίω περιᾷν ὁμελούσον τῇ ρίζη;)δυλ᾽ ἘλχῚ τὸ σε ᾧ 

φόξῳ τούτῳ ποιῆσαι βελτίονα, καὶ το ρασκίνασαι κουρπον ἐνεγκεῖν. δζρὸ τϑι ἐπήγαγε, 
Πλὺ δέω δένδρον μὴ ποιοιον καρπὸν καλόν, ὀκκόηἷται καὶ Εἰς πῦρ βαΐλλεται. 

Οτὸν ὃ Εἴπη, πϑῦ, ἐκζαλλει παλιν τω πὸ τῆς θυ μείας πσοϑοδρίλν. καὶ γὸ αὖν- 
1ο Ὁ ἢ Αὐρααις ἔκχϑνος ἧς, φησι,καν μυθίους ἔχης ἀραθμᾷν παιτϑιαρχας, διστλιζοῦ «(ασο-- 

χοψημ φἤσῃ τίω κόλασιν, ἀκουρπος υὑϑύων. δἰπὸ “τοτων “Ν᾽ ῥημμούτων, ἡ τελωγας ἐφόζησε, ὁ φρώ- 

ΠΩ δζράνοιαν κου τέσεισεν, ὅτ Εἰς Οἰπύγνωσιν ἐμιδα λων, ὶ ραϑυμίας ἀπαλλαϊῆων ἐπα- 

σης. ΩΤ γὸ τ φόξου χαὶ πολλέω οὐ δοίκλησι ἔχει τὸ Ερημδρον. τῳ  γὸ Εἰπῷ, μὴ ποι- 
ϑρτὸν ΚΟ οἰον καρπὸν καλὸν, ἐδείξεν δ τὸ ποιοιοῦ καλὸν, παίσης" απήλλακ)αι “ιμωοίας. καὶ πως 
Ἀπ τϑ', ι4 διωυησόμιβα! , Φησι, ποιῆσαι καρπὸν, τὴς τομὴς Ἐχικεινϑῥης, χαὶ τῷ χρόνου ὅτω"" φενοιώς-- 

ι “ἷ ΄, ! ! ! »ὦκκἃὶ πος ε 
τος, χα) τὴς πσοϑϑεσμίας (μωτετμήνϑιας ; δυωνήσῃ, φησίν. αὶ γὸ πος ὦ ὁκωρπῦς, 

οἷος ὁ δένδρων,» Θύγον ὀβαμϑμων πολιωὼ ἢ ὡρῶν δουλϑύων ὀϑαϊγχαις, ὃ πολλῆς ἑτέρρις δὲ- 

ὄνϑμος πυραγμματείας ΔΛ ὌΡκΦ θελῆσαι, τὸ δόνδρον θύθέως ἐδ λοίφησεν. τ “δὴ φυσις ὃ 
ἐκ, ῥίζαις μόνον ἢ, λα καὶ τέχνη τῷ γεωρηϑό τσοϑς τίω Οιαυτίων ππὶ μέγιςα (ωτελή τίω 

20 χαρποφοράαν. δ Ὑ τοι Ἔ;», ἵνα (ἢ ζᾳῶτα λέγωσι, δι ϑυρυζ(ς ἡμᾶς ὶ κατεπείγφς ἣ 

χήνγν ἡ ἄγχεις, ἀξίνδω τε Ἰχιϊϑεὶς κὶ τομιι ἀπειλών, καὶ προϑσόδους ον χαιρῷ δι μροίας εἰδῶ, 

ἐπήγαγε, δεικψεᾷ τίω ϑυκολίδ τὴς κοαυρποφορλαζ᾽ 

"Ν μιταΐη!ς Πα Εγω ὑδῥύμᾶς βατῆϊζω ἐν ὕδατι Ἐ" ὁ 5 ὀπίσω μιν ἐρηθρᾶνος, ἰχυρϑτερσο μὰ ὄφιν, 
χἰνμπ οέκ Εἰμὶ" ἀξιος (Ὁ ἱμαύζῳ ὦ κἰ πυνδή ματος λόσαφ᾽ αὑτὸς ὑμᾶς βατῆίσει ον πνϑύ.- 

μαῖαι, 25 μα ἀγίῳ ἡ πυρλ᾽ Δια τούτων δεικψις, ὁτί γνώμης μόνης δεῖται καὶ πίφεως, εἰ πόνων 
καὶ ἱδρώτων ᾿ χα!' ὡασερ θύκολον βαν)ιοϑίώωι, υτως θύκολον μεταξληνϑέοσαι χα δμέοϑαι 
αἰμείνοις. κατασείσας τοίγων αὐταὖν τίωυ δχρδένοιαν Ω φόξῳ τῆς κρίσεως, ᾧ τὴ ασοϑσϑδοκία, 

. ἧς κολάσεως, ᾧ ὦ ὀνόματι τῆς ἀξίνης, κὶ τῇ οἰποξολῇ “ὙΠ ασοϑλόνων, κὶ τῇ Εἰσαγωγῇ ΟἿ νῷν κολάσεως, ᾧ μαι τας ἃ ξύν, ᾧ τῇ ϑόπερολῃ τ, σστφδλριων, ἡ τῇ Εἰσαγωνγ! 
τοῦ ἢ) Ετέρων τέκψων, ἡ τῇ διπλη ἀμώρλᾳ,, τῇ ὠκτο μὴ ὦ ῷ ἐμυωρησμῷ, τὸ πτόρτοϑεν αὐπὖὦμ και- 
ἐμνιιοῖ, 40 τα μιαλάξας Ὁ σκληρϑν,ὼ καιταςήσεις Εἰς Ἐπειθυμίαν τὴς ἀπαλλαγῆς [“Μ] Ὀσύτων χα.-- 

αὖ, τότε Εἰσαγή (ὃ αἰθδὲ τὸ ΧΚοιτού λόγον" ᾧ ἐχ ἀσλοώς, δλαὶ μ(τ' πολλῆς τὴς χἰχῇ-- 
ο»ὃς. Εἶτα Ὁ μέσον ἀντονὁ ὠκείνου ἀιϑεὶς, ἵνα μκὴὶ δύξη χαολζομδνος τῦτο λέγήν, δἰπὸ τῆς 
συγκρίσεως Ὃν ἐκατέρφυ διδυνϑῥων τῷ» κατασκθυαζει, υ Ν. βύϑέως Εἶπεν, Οὐκ εἰ.- 

αἱ ἀξιος ἀυτυῥλόσαι δ ἡμλύτα πῷ αἰ ασοδήματος, δλλαὶ πσούτερον ὃ θὐτελὲς τῷ θα. 
25 σματος 8 ἑαυ δεὶς, δείξας ὡς Θυϊοὲν στλιέον ἔχει Ὁ πυθϑς μετόμοιλν οι αἰγαγεῖν (ἐυ γὸ 

Εἶπεν, ὅτι ὑδωῖι ἀφέσεως, δλαὶ μιοτλμοίας ) τί ϑησι Ὁ εὐτυὶ τὸ τῆς ἀφαῖτι δωρεάς γέ. 
χύῳπον μον. ἵνα, γὺ μὴ αἰκούσοι, Φυσὶν, ὅτ μετ᾿ ἐμὲ ἔρχεται, κατα ρϑνήσῃς αὐτο ὡς ὑζερον πα-- 

οφλνομϑῥου, μιῖνᾳ αὐτο τὴς δωρεάς τίω διυύαμω, ᾧ ΕἾσγ σα φαίς, ὅτι δον ὠξιον Εἴρη- 

καὶ σγτῖξ μέγα, εἰπτων οἷν] οὐκ Εἰμὶ ἄξιος λῦσαι (ὃ ἱμλύτοω τῷ “ἰαποδήματος. ὡςε, ὅτὸρ 
40 ἀκούσῃς, οι ἰονοθτερθς μι 661, μὴ νοιιίσῃς κτ' συγκρισίν μὲ 80 Εἰἰρηκέναι. φυΐεῖδ γι 

Εἰς δούλες ἀξιὸς Εἰ ὐἤξοϑαι ὠκείνου, ογεῖὶ Εἰς δούλοις ἐοκύτας, ον Ὁ θὐτελὲς τὴς 
ΓΥΥΗ ὀϑαδεξαοϑαι μέρος. δρὸ τϑν ὕχ ἀπλως Εἰπείαᾳ αἰαυδήματα, ἐν», σοὶ 

δ μόμζῳι, ὅπερ ἐδοιῖον πόμτων ἐδύκει ἐἢ). οτα,ἵνα μὴ νομίσῃς ζῳ πεινοφοφσιούης 60) πὸὶ 
εἶρημδῥα, ἐπαιγά ὶ τίω ἰπο δ᾽ πὐφαγαώτων ἀπόδειξιν. ὠκῴνος γὸ ὑμῶς, φησι, βανώ]ϊ- 

σιὶ 



Ιοω,. 4.λγ. 

ωαγ,. 4. «. 

72 ΧΡΎΣΟΣΤ., ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ; 
σε ον πγθύματι «ἁγίῳ ὑπυεί. εἶδες πόση Ὁ ϑβαπῆικυύ" ἢ συφία;; ὁτὸμ ἀκ αὑτὸς κηρύῆῃ, τα 

φοδεςεὶ πϑρζᾳ λέγή καὶ ὺ ἀγωηδν ὀμιξαἰγλοντα ᾿ὅτθῳ ἢ ποὺς ὀκῴνον πέμιπῃ, ἴῷ χονςεὶ, 
χ) ὸ λμαχησοιαϑιι ἰχόνα. νυ ἰγὸ τίω ἐξίνζωυ, σὲ Ὁ δώδρον τὸ ὁ ὀκχοτῆῤμϑμον κα Χὴ καιόρϑιον, 

Εἰς πῦρ βαλλόμϑμον, ὁ ὄντε τέο μμιδλλουσουν ὀργά εἰς μεῖσον ἀσει" δ ἀδντημάτων ἀφε- 

σι, ἢ ἐμμφείας Δὐαίρεσιν, ὼ ϑιχαηοσιωυζωυ, »σἱ ἀγιασμὸν, ἡ ἀὐνλύδυσα ὼ ἡο)εσίανγὸ «- 9 

δῴφοτητα οὐ κληρϑνομίας χονωγίλν, ἢ πρϑύματος αγίου δαψιλῆ χορηγίδν. τα δ 

πόμζᾳ ἡγίξα"», Εἰπὼ,βακήϊσειυ ὑμάς ὦ πνεύματι αγίῳ,α αὑτῇ τῇ ἢ μεεταφορᾷ τῆς λέξε- 

ὡς τὸ δαψιλὲς τῇ Τῆς Ω ἐμφαμνών. ἐυ Ὁ» εἶπε, δώσει ὑμῖν ν προῦμια ὦ γον δ, αἱ βα. 
τῆϊσιιυ ὑμάς ον» πνϑυμιαῖι αἰ αγίῳ, ὦ τῇ ἢ ἐπτεξηγήσει δ᾽ ῳ πυρὸς πάλν τὸ σφοδρὸν κὶ αἀχάϑεκζον ὃ 

λάειτος "ὐδεικψύμϑμος. Οὐνγόησον »ριω Ὁ ἥνας Εἰκὸς ζῶ δνέοϑαι ὥν αἰχουονζα, λογεζο-- τ 16 : "ξάδο; 

υδίοις ὅτι ( ὧν «ὐϑφήτας ἀἰϑόλον ἔσονται κα 4) τ Ἰῶν μιεγαῖλοις ὀκεήοις. ΠΩ γ τοι 

ὅν» ἡ πυρϑς ἐμνημένέυσεν, ἢ ἵγά Εἰς ἐἸνοίαν αὑςϑυ τῆς μνήμης κείνων νάγάγῃ. χα  γὸ ὅσαι 

ἰδὼν ἀύζῖς οψεις α ἐφανησον αὶ πλείας 0. πυφϑὲ ἐφάρησοιν. ὥτω ὦ Μωὺσῃ διελί 

τὴ Ἰβατῳὸ ὁ Θεύς᾽ ὀυτω ᾧ δήμῳ πὸρμτὶ ον θρει Σινά 'ὅτω ῷ μζοωὶλ Ὄη ) ἩΝΤῊ 

σχόπειὃ πώς δογείρει ἀκροάτέωυ, πρότερον ( εὶς ὃ μ᾽ πϑὐρᾷαι ἔμελλε μέθαι 15 

ἔδει ̓  σφαγῶσαι Τ' μον, ὁ τίω αὐϑρτίαν αἰφλυιοϑέεζαι κοιταλυϑίεναι τίω ἐ ἔθρν, 

αὶ τίω ζᾳφίωυ ϑμέοϑαι ὁ τίω ἀϑαίςασιν, ὶ τότε τὸ πγίῦ μα ρα ρέοϑαι. ἀλλὰ τούτων 

σεν λέγῃ τίως᾽ δια, πο ὕ τον τὸ ἱπιλῴσῶο, ̓ δ ὃ πὸρῷᾳ ὀκῴια ἐγίνεγο, καὶ δ μείλιςα ἷ- 

χανὸν δὼ Ὁ ἀυτεῖ τίω! ἀξίὰν κηρύξαι ἵν, ὅτὸμ αἰκούσῃ ὁ ἀκροατὴς, γὴ “γεόμα λήψεται το. 
σῦτον, " ζντοσῃ κῦδὲς ἑαυτὸν »παϊς,ὺ νι Φφπῳ τού» ἢ ἐσαι, τῆς αἰεδρτίαρ ὃ ουτω κε μτοσρν 20 
ἵγα. λφίων αὐτὸν μεμεραμγήμθβον χφὶ [ἐμαοφσκέσον πσοὲς τίω ἀκρόασιν, ὁυτω 4 «δὲ 

παϑύς Εἰπιγαγῃ Ἅ6)9ν, μηδενὸς ριπον σχωνδαιλιξζομϑύου τῇ ππεοσδοχία τῆς ἱὑθήια 
δωρεάς. δ9 παλιν ἐξυα λέγων᾽ ἴδε ὁ  αἰμνὸς τὸ ν Θεού, ὁ ὸ αἴρων τίω αἱ εδϑτίυ τῷ κόσμου. 

Οὐὰ Εἶπεν,ὁ αἰφεὶς, δλλ᾽ ,ὃ Ὁ. μεί ογὸς ζῶ κηδεμονίας,ὁ ἄδρων. ΕἼ ὌΝ ὅδ ἰ ἰσὸ ἀφᾷιαι ἁπλώς, 

ὃ “ αὑτοῦ αἰλια(ῷ. »: ν ἐξ αἰκινδυυα ἐγίνεν δ ὃ ὃ μῷ ̓θανατυ. ἡ παλιν ἔλεδν,δτ 24 

νος ἡ Θεοῦ! ὅθ. Ν ουτὴ τῶτο πξανΐωυ. τοῖς ἀχούοεσι τίω αξιδμὲ ἐδλυ (οὐ 7} ἤδι. ἱ, 

σοιν ΤΠ  ἰξητω γϑήσιον αὐτὸν οὑνοᾷ, ἐκ) Ὁὐτὸ ἢ πῆς τοσαύτης ' τῷ πγθύματος δύσεως κακῷο 
, μυΐςα ἢ). ΠΟ δὴ τοῦ ὁ ὁ πατήρ. πέμπων ῷ Ἰωδῴνδωυ, τῷ» αὐτῳ δεῖγμα, πσσῷτον τῆς Ἢ χοζωαν ' 

᾿αὐἸδαγινομδου δέδωκεν αξιας,Εἰπων᾽ Ἐφὶ ὡ αὐ δῃς ζ  πγεῦμαι καταράψον ᾧ μώονέ ἐπ Ὁ! 

αὐτὸν, ὅτος ἐβινὸ ο βαπῆϊζωνο ῳΨ πνθύματι ἁγίῳ, δϑκ Ὁ αὐτὸς Φησιν᾿ ἐγὼ ἐώρᾳκῳ ἢ ὁ μερῦρ- 40 

τύρηκαι, ὅτί δ τὸς ὅν ὁ ἡος “1 υ Θεού, ὡς δἰσπὸ τότ χᾷκείνου λοιπὸν σαφώῖς (μων μϑμου; 

Εἶτα, ἴγδ τὰ τὰ χσα ̓ΕἾἶπε, χ᾽  ὀῥηκε ἀκροατίω, ὶ ἐχώλαοι, πάλιν ν θπισφίρίει, ὧξφε 

μη ᾿ )μέοϑαι ῥῴλυμον. τοιούτον Ἂ γὰ ὅλος τὸ Ἰουδοιϊκὸν, τ αὐὸ Ὁ “χθηφῶν ἐλοιωνοιῷ Ὁ βᾳ- 

δίως ὦ χείρας ὁ ἐγίνοντο. δ, ὁπῦ πάλιν ἐπάγει φοβεραὶ, λέγων" 

ιν Οὐδ «ἤὐονοὺ τῇ χίεὶ αὐ. Ανωτόρω (ἃ ὡ “Ὁ πίω κόλασιν Εἶπιν, ὡ- 25 

ζωϑα δὲ ᾧ χριτίω δείχψεσι, ὺ τὰν τιμωρὸν αϑαγατον Ε ἰσογή. 
;Καπικαύσει δ, φησι, Θά ἄχυθον πυοὶ ασξέςῳ. Ορᾷς αὐτὸν (ῷ ἣ “δαν- 

μάτων κύριον, αὐτο ὀγτο ῷ γεώρηϑν, "καὶ (ἢ πατέρα λαοῦ "δυὺ λέγῃ! Ὁ πα χικαὶ 

τήρ μι ΣΡ ς φησιν, ὁ γεώργϑς ὅςην. ΩΝ Εἶπεν, ἀξίνη, ἵγα μλὴνομίσῃς πόγου δεῖ- χθωι εἰὴ 

εϑτ ὃ πραγμα,ὺ ϑυσδιακριτον ἐῤριδξὲ ἑτέρη " ὐϑαδείγμματος ᾧ τίω θυκολίλν Εἰσεί. 40 5 ἡπιϑὶ 

παι, δεικψις πόρτα αὐτύώται ΤΙΣ κῦσμον. ἐγβὸὺ ζν: μη “ἑαυ ὁκόλασι. γι ὦ δὼ Ἀ, Φο 

πῦρτα λἀὐαμέμικῇαι, καν γ΄ φαίνηται Αἰ σλθμπων ὁ σῖτος, ΎΎ, οὐιθ κ᾿ ΟΜ ἀχὰ 
βώὶ κεῖται, ὡς Ὁ ὥλωνι εχ, ὡς ον Ὄυτοϑήκη᾽ τὐτε ὃ πολλὴ ἐφαιὴ ̓αὐϑίρισις. πού" γου ἜΣ 

σν (ὦ τῇ γεέννη “4 πιφοιώτες; ; ὸ γὺ δ δυο σίδήκε, Ὁ ὺ ὅτ βανήϊσει πνϑύματι ἀγίῳ, Ὁ ὅτι 

. καιτοιχαύσει 

» ζηῖ͵ 
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κατακαύσει ἦν ἀπιφοιυζς. Εἰ τοίνιων ὠκᾷνο πιφὸν, ὃ τῶν πϑώτας, αἱ αὶ ὃ τῷ» ἐ- 
φεξζῆς ζμα δυο πσοϑβρήσιις τέθέκεν, ἥα ὐπὸ τὴς ἤδη ϑιμονϑμης ἢ τίωὐ μηδύπω συμιξ- 
σαν πιςώσηται «ὦ ὐ[ὸ]ὸ Χοισὸς πολλαχοί τῶτο ποιᾷ, πολλαΐκις Ζ ΠῚ) αὐ μιοραῖ. 

μάτων, πολλάκις " πὶ δμ' ονδυηΐων, δύο “ιϑεὶς ποροφυτείας᾽ καὶ τίω ὥ ὠρζώϑα χ,»- 

4 εγύϑνος, τίω ὃ ἐν τω μέλλοντι αὐσ ιοφούρϑμος, ἡα, ὐπὸ τὴς ἤδη βνομϑρης καὶ τῇ μηδὲ. 

πὸ “δμονϑῥη πιςεύσωσιν (ὦ) φιλονφκοτεροι. χαὶ Ν᾽ τοῖς δὶ αὐτὸν δἰποδυορϑβοις ζὰ ὄντα πάγος 

ταὶ, ἑκατοντωπτλασίονα αἰαν 24 δώσειν ον τοῦ πϑροντι βίῳ, καὶ ζιωζωώ αἰώνιον ον τῳ μέλ. 

χάξιναθτα Ἄρη, ὐπὸ ΝΜ ἤδη, δυϑέντων χαὶ τοὶ μέλλοντα " αἰξιόπιςα χαϑιφξαῖς. ὃ δὴ καὶ Ἰωλῴνγης ἐν ζω-- 
δ 9 πεποίηκε δυο ϑείρ᾽ ὅτι χαβ βατῆΐσει πνϑύμαιτι αἰγίῳ, καὶ κατουχαύσει πυεὶ ἰσξέςτῳ. 

10 Εἰ τοίνιω μὴ ἐξαι Ἴσον ον ]πνϑύ ματι ἄν ἀὀἰποςύλοις καρ παγίς καϑ' ἑκοίς- ιν ἡμέραν 

χιβάμ ἐνὶ, ἄν βουλονϑβοις, " ἔχοις ὀθχαὶ αὖϑὲ ὠκείνων ἀμφιξζαλλφ᾽ Εἰ53 Ὁ μεῖζον χαι δυσχϑλώτι. 
ὕω ρον δι) δοκοιώ χα πάντα αἰ πῥϑάννον λόχϑν, χα γέλϑνο, καὶ καϑ' ἐκοὶς ἴω γ᾽ πὼς ὃ 5;- 

χϑλιον χα Κ᾿ Δ6.9. γινόμδνον δ Φῃς ἐῇ ὀληϑὲς εν »ὺ Εἶπεν, ὁτι βαπῆϊσιι ἐν πνϑυ μαῖα 
χιὐυτεῦδιν Ογίῳ χα πυρά, χα μεγάλα "ὐζῶϑα ὑπέσχε αἰγαϑεὶ, ἕα μὴ αὐάνπέσῃς καϑοτίρων 

15 ἀπαντῶν ἀφεθεὶς, ἐπήγαγε Ὁ πήύον χα! τω 499 τύτο κρίσιν ἐμφαμομϑῥζω. μυὴ “ὸ δήνο- 
μμἰσητέ, φησιν, εἰρκῷ ὦ βαϊηῆισμα, Εἰ φαύλοι μα ζωῦτα ὅνοιοϑε. δεῖ γὉ ἡμῖν χαὶ “δγρετὴς 
χαὶ πολλῆς τὴς φιλοσοφίας. γα τῇτο Εἰς ὥ τίω σόν ὰ ὃ λείζξον δἰπὸ τὴς αξίνης αὐτὸυς 

ὠθεῖ" μα ἢ τίω «σι, ὐτὸ τὸ π]υυὶ ὖ πύυρϑς τῷ ασξέςφου φοξᾷ χαὶ Μ “ὧδ τῷ βα- 

γῆΐσματος Οὐτεὲμίδν ποιᾷται δχρίκρισιν, δι᾽ ἀπλως" Πδὺ δένδρον μι] ποιοιοῦ καρπὸν κου λυχ,γ. ὃν 

29 λὲν ὠκκότήεται, φησι, τοις αἰπίφοις ὠπὸνζα χολθζων ᾿ κα ̓  τὸ βαὔισμα διαιρεσίν ἧγω 

ἐργαξε , 4, πολλοὶ ὟΨ᾽ πιςευσοίντων αϑαΐξιοι ἔμϑινον τὴς πίφεως ἔχιδεύμυονο (ϑίον, μιη.-- 

δεὶς τοίνιω γνέαϑω ἀΐχυρον, μηδεὶς ϑυείπιτος ἔξω, μηδὲ Τ πονηραῖς δχιθυμίαις πσορκείαϑω, 
ς καἰ -..: δι, ,» 9: Ι! ἡ «Δ ἃ ΄ “" ἡ ιν» 

πόμταρῦ ῥαδίως αἰ πτ’ αὐδῇ ὀμουβῤῥιπιξζόρϑμος. ἐῤ (ὦ γὸ μείνης σῖτος, κἂν πειρασμὸς ἔπε: 
νεχϑη, Οὐ τἶνν πείσῃ δεινόν γαρ κι Τ᾿ ἁλω ἀμαίΐξης οἱ (οἱ οἱ ωριπηρφειδιᾷς () σῖτον καὶ 

ἃς ϑχτέμνοισιν) ἐν ὃ εἰς αἰχύρα μετουπέσῃς αἰαϑένειαν,ὸ «εν ζοἱ ἀμήκεςα πείσρν κοτήόνϑμος ὑπὸ 
πόμτων, ἡ ἐκᾳ Ὁ ἀϑανατον οἱ αυοφήσῃ κόλφσι. οἱ γὸ τοιούτοι πϑρτες ἡ απ ὀχκᾷ καμίνου 

(ξ, φὴ τοῖς αἰ λόγοις γον ἢ οὐδ παϑθεσιν, ἕασερ Ὁ ἀΐχυρον τοῖς αἰ λόχοις ζωοις᾽ καὶ ὠκᾷ παΐ. 
λιν ὕλη ὁ ζοφη τωΐπυοί τὸ ζ᾿ δῶν Εἰπεῖν ἐξ θ)δκίας, δὴι αὖτὸς δυκοίσει τοῖς γνοιϑμοις, ὧχ 

ὅτως ἐποίει δ τολοίδυζον “Ὁ λόχϑγ᾽ τὸ ἢ ὁῤαμίξωι Ὁ πο Ῥαξολίω καὶ ὁζρὶ ζῳύτης κατασκθυ. 
80 σοι τὸ πὸ, μάλλον ἔπειϑε, αὶ μ᾿ πλείονος χρῦθοι μυϑίας ἐφείλκε (ὃ ἀἰκρϑατίωυ. δὶ ᾧ 

(ἐ πλείονα ἕτως αὐτὸς ἀδοῖς Αἱ φ,λέτετω, ὥλωνα, αὶ αἰ μητὸν, καὶ αἰμιστελώνα, ἢ λέωυὸν, 
χϑω; ραραν, ᾧ σαγάυω, καὶ " ἀλιείδν, ἢ πάντα τὰ ήδη ᾧ ὦ οἷς" ἐφρέφον»», τοῖς Ἀθη9ις 

' μι νιᾷ τοῖς αἰντοῖ, δ,αἷρ δέωυ καὶ ὁ βατῆιςς εν ζωϑα πεποίηκε, ἡ Ὡστέδειξιν μεγίς ἕω “βρέ. 

ἀγέτο ΤΡ Ε ἰρηρνϑῥων, τίω τῷ πνϑύμιατος δὺσι. ὁ δ τοσαῦτα δυεναψϑμος, ὡς ἢ αἰ μζοτν,- 

" 45 ματα ἀφᾷαι, ἡ πνεῦμα δυεῦαι, καὶ ζωῶτα πολλῷ μιάλλον δυυυήσεταί, φησιν. ΕἾδες πῶς 

τοκήν δὲ τὸ μυυφήρμον " τολκουτεξαίλλοτο αἰχολούθως τὸς λύαξασιως καὶ τῆς κρίσεως. τίνος ἔ- 
νεχκέν, φησιν, Οζκ Εἶπε τὰ θύϑέως ἐσύνϑμα ϑῷ ἰντω σημεῖα καὶ τίραζᾳ ; οἷι τῦτο μῖζον αἷν 
παντῶν ζει, χαὶ δζρα τῦτο πάντα ὠκῴνα ἐγίνετο. τὸ γ)) κεφαλαιονϑεὶς, πταὐτα αὐϑιέλαξε, 

δαφτάλναιν, θαγατν , λύσιν, αἱμδοτημάτων αὐαίρέσιν, χρατοίρφις ἀἰφϑμισμον » ἿὟΜἍ “χρονίων πολέμιον ἀ- 

49 παλλαγώυ, τίω Εὐἰςᾷῷ οράϑεισον Θ ἔσοδον, τἰω Εἰς ἐρᾳνους ὀβοδὸν, τίω μα αἰγίέλων 
πολιτείλυ, τίω Ὦ μϑινίντων αἶγα γῶν κοινωνίδν᾽ ὦ “δ  εὗντ αρραξωὼν ὠκείνων ὅϑν. Εἰ- 
“πῶν τοίνιωυ τῶτο, Εἶπε χαὶ τίω ἢ σωμάτων ὀμαίςασιν, χαὶ τέων ὦ" ογζωῦθα, σημείων Ἐπεί- 

δείξιν, χαὶ τίω τῆς βασιλείας χγινωνίλν,κχα) (μαὐγαϑα, Αἰ ἐφθαλιιὸς οὐκ Εἶδε, καὶ δα Οὐκ «ἰΚοΑ9, 

ἤκουσε, χαὶ ἘχῚ καρδιδμ αἰν,ϑοόύπου οὔκ αἰγέξη. ζωῶτα δ “πϑῤτα δὲ ὠκείνου τῷ ἀϑοίσ- 

ΟΠ εγίοξ, τόσ. 2. Ω ΠΠΠΠΠΠ΄ς μίᾷτος 



δ ιν: 

ΠΦΊΚΟΝ 

7243. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ: 
μίατος ἡμῶν πἰρέοτ. αἰϑοῆνν τοίνιω [ω αἰθλ “Ψ σημείων Εἰπών ΝΜ) β,γέως ὠὀκ(ησοι 
αϑμων, ὑα) τῇ 4 κρινοψϑύων ΎΥ τῷ ἐκείνων ἔδει αἰϑλρϑέναι » ὧν ἰμφεέζλνον ᾿ ἥ, 

ὅτι υἱὸς Θεού ὅθιν, ὅτι αὐπβέχων τῷ Ἰωάννου ἀσυγκοώτως, ὅτι αἴρει τίιυ αμδοτίαν τῷ κό- 

σμου, ὅτι δίκίω αἀἰπται τήσει ΟΜ περαγνϑμων, σι ἐυ μάχρα τῇ όβοντας ζῷ ἡμέτερα, 

Σ᾽ ἐχῷ τίω ἀξίαν ἔχαφος κ᾽ ασεφήσεται πιμωφίθν. ζωῦτα γὺ ὁψ{ ὐἴβαφησαι τίως 2 

Ταῦτα δὼ Εἶδότες, πολλῇ τῇ ασουδῇ γρω θα ἕως ἀν ὦνϑρ ἐν τῇ λων, ἡ γὰρ ἐξ- 

ἐς! [ν4}] εὐ ζιῦδα οὖσι ᾧ ἐξ ὠχύρϑυ μοταξαάλλεεϑαι Εἰς σίτον, ὥατερ ὅζζυ χαὶ οἰπὸ σίτου 

πολλοὶ γεγόνασιν ἀΐχυρφν. μὴ τοίνυν ὀμαπέσωμϑμ, μοδὲ ὀμέμῳ πϑωυδὶ «αἰθεφερώμεθα, 
μηδὲ δ, ἀδελφῶν “ξἰποοκζω ῖθα ἡ μυτέρων, καὶ μικροὶ ϑυχῶσιν ξ0 ὶ ϑτελεῖς " ἐπεὶ τς 

Ἡφικϑιγι 

᾿φράφοντες ὑμῖν ἀφίεμϑμ " αὐἰλλ᾽ ἕτερρι ἐμ. ἑτέρων, ὠσημκαι ὃ διεφραμιμένα, ᾿ εἶτα, στὸν 

ὑό σιτος Ὁ ἀχύρου κα α ὃ μέζον, ἐλῴῆων, κτὶ Ὁ τίω φύσιν, ῥελήίων. μυΐ δα ἐ ἔξωθεν 

φλνΐζασίας ἴλῃς (τῳ πυοὶ γ5} Εἰσι ηβρεσκθυασμέναι!) δλλαὶ τίου χτ' Θεὸν ταπεινύτηζᾳ, 
“ἰὼ φερραῦ ζῳὐτίωυ ἡ ἀδίωλυτον, χαὶ τμιυϑέωϑωι μη δυυνα νϑμίων, μιυδὲ εἰ ασῦ τῷ πυρὸς 
χφιομδμίου. “Δ] α ̓. τύτυς καὶ τῶ αἰχύρῳ μιαχροθυμεῖ, ἡα Οἰπὸ τῆς πρὸς ἀϑίις ὁμμλίας 

βελτίως ἌἌύωνται. δ, τῶτο ἕπῳ κρίσις, ἵνα, κοινῇ πϑύτες ζςεφόνωδώμϑν, ἵνα, στὸ πονηοίας τς 

“πολλοὶ " μεταςλυϑώμϑδμ Εἰς δγοθτίω. φοίξωυϑδρ τοίνιωυ τῆς τ δαζολὴς της ἀἰχού. »κοϑέσνου ἢ 

οντες. χαὶ γὸ ἀσξεφὸν 551. ἐκεῖνο τὸ πῦρ. καὶ" πῶς ἀσζεςεν, φησιν. ἐχ ὁρῶς τατον “π᾿ ἥλι- κε πῶς φαΐ 
ον χα όνϑμον αἰεἰ, καὶ μηιδύποτε σξεννύμδμον ; Το Εἶδες τίου βάτον χαιονϑρμίων, αὶ μυῦ κοιτα- “Π. 

καιομδρέω ; Εἰ τοίνιων κἡ αὐζος βλει Αἱ 4, Φυγεῖν τίωω φλθγα, τίω! ὀυδιφημοσιουζω " ρ9- 

ἀποθε,, ὦ ὅπως Οϑοῖῥ πείρριν λήψῃ ἢ πυρὸς ὠκείνα. ἂν ὃ ὐζωϑα πιςεύσης τοῖς λο-- 29 

ἡϑμθροις, φῦ ὀψει τίωυ χρμινον (χυτίω αἰπελθὼν ἐκεῖσε᾽ ἐδιὶ ὃ αἰπιφήσνις αὐτή νι, ὀκεῖ 

δζρο τὴς πείρας Εἴσν καλαῖς, τι ὅθ τὸ οἱ αφυπῖν δωνατον. χα Ν ἀἰχύδα(τητος ἡ κόλάσις 

σοῖς Οὔκ ὀρθὸν Ἐχιδεδειγμμένοις βίον. συνε Ὁ» Ὄἰοχεῖ Ὁ πιζεὶ στη! μόνον, ἐπεὶ φῇ δαίμο-: 

γες Φοιἢσσι() Θεὸν, υλώ αὶ ὅτω Φιμωρνϑηήσονται δ[9 πολλῆς ἡμῖν τῆς χτὶ ( βίον ἔχι- 
μϑέείας δεῖ, ὄζοι γὃ τῦτο καὶ ἐν ζῦϑα ὑμᾶς σιωεχῶς σιωυα χονϑι, χα Εἰσέλιϑητε μῆ- 15 

νον, αὐλὰ, ἵνα τί ὦ κουρπώσηοϑε Ἔσο τὴς ον ζιῦθα Δἰ|ατειίζς. ἀν ὃ χοραιγίνηοϑε ὦ ἀεὶ, 

μηδὲν 5 ἐντεῦθεν καρπουμϑμοι ὀψαγωρῆτε, "ἰδὲ τὴς ον ζωῦϑου Εἰσύδου καὶ πορϑσεδρίας κοὐ δ 
ἔφαι τι πλέον. Εἰ δ πω δία πσθος διδοισκαλυς πέριποντες, ἀνίδωμδν ὠκεῖϑεν μυγϑὲν ἶ 

καρπούνϑμα, σφοϑροὶ και τήλϑ69ι" δ) διϑουσκάλων γίνοζθα, ἡ πσϑὺς ἑτέροις αὐζῳ μεϑιςα.- Ἷ 

υδν πολλαχις᾽ ἡἴνα ἔξονϑυ απολογίδν, μυηδὲ, ὁσον εἰν ζοῖς γνΐνοις τ ὕτοις, τοσοιυτίρυ τὴ ΦΡΕΤΗ 30 
“ἰρέχοντες τίω ατουδέω, ἀλλα κεναῖς «εἰ ζι δέλτοις οἴκαδε φέροντες ᾿ χαὶ τοι ἡ πλείως 

" μμεείζυς ἐγζῦϑα ( διδάσκαλοι, ᾧ »» ποροφυΐζᾷε χαὶ Οἰποςολοις χαὶ πατοιουῤχας 

αὶ διχαίσς ὡπόμίᾷς χα ϑ᾽ ἐκοὶς ἕω ὑμὶν ἐφιςώμϑν ἐκκλησίδλυ διδασκαίλοις᾽ ἡ σοὺ ὅτω 

γίνεταί ἴι πλέον αὐλλαὶ δὼ δύο ψαλμοις ἡ τρεῖς ὑπο ηχήσαντος, αὶ (ας σεωυύϑεις θύχας α-- 
πλας ᾧ ὡς ἔτυχε ποιόνϑροι “| ϑλυϑητε, νομίζετε Ἔρκεῖν τῦτο εἰς σωτηρίὸν ὑμῶν. Οὔκ 359 
ἠκύσωτε τοῦ τσδοφήτο λέχϑηος, μώλλοι ὃ Ὁ Θεῦ δ τοῦ ποροφήτυ, τι ὁ λιιὸς ὅτος τοῖς 

΄ ! “«, ͵ ᾿ ν»: , "Ψ » »)) κο ἰνῶν "ἡ νὼ} ΝΣ. 
χείλεσι μα ἄμα, ἡ ἢ κουρδια αὐ"ἦν πορρω αἰπέχη αὐπ᾿ ἐμεῷ,, ἵν δῶν τῶτο μοὶ Ἄμηται ὁ ἐφ 
ἡμῖν, ὀΐζαιλῴψον ζᾷ »ῥαμματα, μᾶλλον ἢ (ᾳ χαρρίγμματοι, περ ὁ ὀζρίξολος ὑετύπωσέ 

συ τῇ ψυχῇ, ὦ φέρε μοι καρδιὰν βιωϊικϑν ἀπηλλανγμμένὼ ἢορύξζων, ἵνα κ᾽ ἀδείας, δὰ 

βύλομοι, ἐγορψω. ὡς νι γε Οὐθὲν ἕτεοϑν 91 γνώσκειν," ζοὶ ἐὐκείνε »ραμμαΐζᾳ,άρπα- 40 

γαῖς, πλεονεξίας, φθϑύνον, βασκόμίαν. δ δὰ τὰτο, στὸν ζω ς δέλτοις λαζως ὑμετίρᾳς, 

Οὐδ ὀμαγνοῦναι διώσμαι. δ) θυείσκω ζᾳᾷ »φαμματα, περ ἡμεῖς καὶ χυολακίρὐ ἐγ-- 

“(9 ὥπόϑη, ἢ 

- ἐζάλρείψαντες αὐζοὶ, "γραΐψωμϑ τὸ ὠσπο Ἐ πνθύματος, ὠπέλθεντες ὑμεῖς, τὰς ἄγος Ἂ ̓  
λικαιῖς ᾿ 



ΒΎΑΓΓΕ ΔΛ. Ομῶ. κ: ΄ς 
λιχαὶς ἐνεργείαις δόντες πὶρκαρδίας ὑμδὶ! αξέχετο ὀκεύῳ πάλιν ζὰ ἑαυτοῦ ῥῥτείαί- 
φειν ὑμῶν. 1 δῶ ἔραι τύγων τὸ πέρας; καὶ ἐγὼ μὴ λέξω, τὸ ἐκαίφου σιωυφδὸς οἶδιν. ἐγώ 
 γ ὁ παύσομαι τὸ ἐμαντοῦ ποιων, ᾧ τὰ ὀρθὰ βάμματα ἐήσάφων. Εἰ ὑμεῖς λυ- 
μιϑήνεοϑε ἡ μδυ τίω αὐουδέωυ, ἡμῶν (ὁ μιοϑὸς αἰκίνητος᾽ ὑμῶν ὃ ὃ μικρὸς χίνδγυνος. αἰλλ᾽ 

4 συσὶὴν βύλομαι φορικὸν εἰπεῖν ᾿ ἀλλαὶ δέομαι πάλιν ὃ «ὐροακαλώ, καὶ παίδων Ἐ μι- 
κρών μιμυήσοιεϑε τίω αὐθὲ ζωῦτα ασουδέω. καὶ “ὃ ὀκεῖνοι ωρώτον (ἶ τὸν τύπον μιλυϑεώσυσι 

κλοινῖ ΝΜ φοιγείων᾽ ἔπττα διεςραμμένα αὑτὰ" γινώσκειν μϑηετῶσι᾽ ᾧ τότε καὶ ἐπὶ τῆς λϑαγνώσε-- 
μ ὡς ὑδῷ βαδιξεσι τῇ δξ ὠκείων. ὕτω δὴ Ὁ ἡμεῖς ποιωνϑμ᾽ διελόνϑροι τίω “οιρετίω μναν-- 

χ λον θὀγχγωμδν ποδότερϑν ὃ μὴ ὀμψιώαι, μηδὲ Ἐχιορκεῖν, μηδὲ κριτη ρρειν᾿ Εἶτα, ἐπ᾿" αἶλλο 

ΨΩ 10 φοιγεῖον ἐλθόντες, ὃ μι! βασκαύνειν, μιηδε' " σωμούτων ἐρᾶν, μοὴ γαφρίξ εοϑαι, μὴ μεϑυσιε- 
“5 ᾿ 

ταστπαν ταν --ὐπασοστινανσπιναναι" τι.-..-τΒ..ὉἍᾺΧ ζὅὦᾧ..--.«- -----. ----- - Μ 

θαι" μὴ ὠμοὶ, μῆ γωϑεῖς, ἥα Οἰπὲ τύτων πάλιν Εἰς τα πυϑυματίκα μεταδλύτες, μδι.- 

τῶνϑυ ἐγκρώτειαν ἢ γαφρὸς αἰπροήίδν, σωφρφσιώύζων, διχαιοσιούζωυ, τὸ δόξης 4ὴ κρεῖτ- 

Ἴνς, ὁ Ἐχιεικεῖς, ὸ τῇ διδμοία σεωτετοιμμένας ὦ σιωνεἰσω νϑμ ζωῦτα δλλήλοις, ᾧ ἐγ.- 
Ὑοραφωρμδυ ἡμδμ τῇ ψυχῇ. αὶ ζώτα Ἐλὶ τῆς οἰκίας, Ἐχι φίλων, ὅχὶ τῆς γωωαμκὸς, 

45 Ἐχὶ [ΜΔ στάδων γυμναξωμδν ἀπόντα αὶ τέως Οἰπὸ Μ᾽ σοτωι Σιρχω θα ΔΜ ϑύκολω- 
τέρων, δ πὸ τῷ μὴ ὀμψεμίαι, τ τῦτο σιινεχῶς μϑηετώμὸν τὸ φοιχεῖον Ἐχὶ τῆς οἰκίας. καὶ Ν᾿ 

πολλοὶ (Ὁ ἐμιποδίξοντες οἴωοι τῇ μϑαέτη ζζωτη. ἡ “ὃ οἰκέτης πὐδοξεώει, ὶ γωωνὴ λυτῶσα 
Εἰς ὀργά ἐμξαλλλά, ᾧ πιηδὲον αἰ μαϑοῦνον ὸ α'τον]οιῶ Εἷς ἀπειλίω καὶ ϑριϑν ϑξαγή . αὐ 

τοί ἐχὶ τῆς οἰκίας σιονελῶ :Αἰασὸ ποτων τὐδακρφόμδρος, κα τορθώσῃς ζ μὴ τὐρασύ- 

το ρέοϑαι Εἰς ὀρχϑές, ϑύκόλως καὶ ἐπὶ τῆς αὐρρᾷς δυωμήσῃ μεῖναι ὁψάίλωτος. λὰ μώνς 

“τὸ μὴ ὑδοίζειν κατορθώσεις, μυτε τίωὐ γωναῖκοι ὑξρίζων, μώτε τὸν οἰκέτέω, μήτε δΨ' Ὀχὶ 
“τῆς οἰχίας ἕτερϑν ᾧγα. ἡ )Ὰ» γιυὴ πολλάκις ἐπτωνῆσοι τὸν δεῖνα, ὼ ταλανίζασαι ἑαυτίω, 

δξαπῆει Εἰς τὸ κακῶς ἐκ ζιον Εἰπῷν οδολαὶ σὺ μυὴὶ ὀϑακᾳοϑοῆς κουτηγϑρῆσοι τὸν ἐπτωνύ-- 
μϑνον, δυλα φέρε πλύτω “βμναίως. καν ὃν οἰκέζος ἑτέρρυς ἐπτωνοιώζω, δεαπόζᾳς ἰδης, 

15 μὴ τωροιχθῆς, δυλαὶ ςῆϑι ϑμναῖος. αὔγων ἔφω ἢ παλαίςρα “δἰρετῆς ἡ οἰκία, ἥα ὠκξκα- 
λώς γυμιγα σείψδιος, κ(Τ᾽ πολλῆς τῆς Ἐχιξήμης τοῖς τὸ ἀγϑρᾷ ποϑόσξαλλης. τῦτο ἡ Ἐχὶ 

τῆς κενοδοξίας ποίοι. ἂν Ὁ μδεοτήσνες μὴ κενοδοξῷν Ὁχὴ τὴς γοωναικὸς καὶ ΔΨ τέκνων αὶ δι 
οἰκετῶν, ἐγτ᾽ σευδενὸς λοιπὸν ἐτέργυ βαδίως αἱλώσν τότῳ τῳ παθ4. πόνίαχἕ ἅ ὃ ὦ γό. 
σημ(ϑ. τῦτο χαλεπὸν ὶ τυροιννικὸν, μείλιςα ὃ στὸν γωνὴ πϑδῃ. ἀκτοίμω ὠκφχαταλύσω. 

30 μδν αὐτοί τίω ἰοὺ, ῥαδίως αἰτεῖ αὶ ον τοῖς ἄλλοις αἰϑδκεσὸ θα. ἢ Τὶ [Μ᾽ ἀλλὼν ὃ παϑῶν 
ὃ αὐτὸ τῶτο ποιώμϑν, ὅχὶ τῆς οἰκίας γυμναζόνϑμοικατ᾽ αὐ, αὶ καθ᾽ ἑχάστμυ ἀλέφό- 

αϑροι τίου ἡμέραν. ἡ ἵνα, θυκολωτέρᾳι ἡμὰν ἡ γυμφασία “Ἄβηται, ἡὸὶ ἐχιτίμιονχαθ᾽ ἑαυ 
ὀκφέρω δν, στὸν τι ἢ πσϑϑχεινϑβων «Ραξωώμϑν. ἔξω καὶ τὸ ἔχιδίμιον παλιν, μὴ ζὴ: 
μίλυ, διλλαὶ μιοϑὺν ἔχον, ᾧ κέρδος πδοξενοιῶ μέγιφον. ττο δὲ ὅδην, ἀν νηφείαις ἔχιτετα- 

85 ὑϑϑαις ἑαυκἦν' καταδιχαζωμδι ὶ χα μιθυνίαις,ὶ ἑτέρα τοιαύτη σκληροιγωγία. ὕτω οὸ πὸν- 
τϑεν ἡμῶν πολλαὶ ἡξ ζα κέρδη ̓ ἡ ἐγζώϑα (ὃ ἡδιω τῆς Ὡρετὴς βιωσύ ἴθα βίον, κὶ δι 

μϑηόντωι Ἐχιτόυξο θα ἀγαθῶν, καὶ Ἔ Θεῦ διωυνεκῶς ἐσὺ ἴθα, φίλοι. Δλ᾽ ὅπως [ὦ}] μὴ 
Φ αὑτὰ ἥμηται πάλιν, ἡϑαυμάσαντες ὠγνζωϑα τὰ Εὐρνκϑμα, αἰπελϑέντες απλαίς ὃ ὡς 

ἔτυχε τίωὠ δέλτον τῆς διλμοίας ὑμδῷ ρίψαντες, πϑϑίσρτε τῷ δι αούλῳζτα ὄξαγᾷηαι, 
ΨῈ ὀῥαχωρήστις οἴἥαιδὲ ἕκαφος χα λείτω τίου γιυαϊκᾳ τίω ἑαυτῷ, χαὶ ἀπαγζελλέτω ζωῦτα ὦ 

λοιμολυέτω βονϑον, ὁ Οἰπὸ Ὁ σήμερον ἡμέρας εἰς Ἔκαλώωὼ ζω τίωυ εἰσίτω παλαίςρὸμ, ἐ- 
λαίῳ τὴ Ἔ πγϑύματος χοώϑιος χορηγία. καὶ ὡπαξικὼν δὶς, κἂν πολλάχις κατα πέσῃς 
γυμναζόμδνος, μὴ δἰπογνῷς, δλλαὶ φῆϑι παλιν αὶ πόέλαι σον, καὶ μη ππότερϑν ἰποφῇς, ἕως 
ἀν λαλασοον λϑαδήσῃ κτὶ δζρθόλῃ τὸν τἐφδυνον,ὼ ἐν ἀσύλῳ ϑυστωυρῷ λοιπὸν τὴς Ὥρε- 

φμιγίο, τα. ΘῸ ὃ. ΠΠ΄ κῆρ 



"δ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ: 
τῆς οὐπέθη τίω κἸηῆσιν. ἀν γὺ ἐν σιωνηλείᾳ τὴς κριλῆς ζουύτης σείυτὸν καταφήσῃς φιλο- 
σοφίας, σϑεῖδ ῥαϑυμδμ᾽ λοιποὶ δυνήσῃ αρ κι ίωαι τι Μ᾽ ξχιτεταγμμένων, τῆς σιωνϑείας δ 
τῆς φύσεως μιμϑρδύης φεῤῥότητοω. ὥασερ γῈ ὦ καϑεύδεν θὕχολον, χαὶ ἐαϑίειν ᾧ πίνειν χαὶ 
αἰαπνᾷν, ὕτως ἔξαι καὶ τὰ τῆς Φροτὴς ὑμῶν ῥάδια, καὶ τίωὐ Εἰλικρνακαωρπωσύμθα ἡδυ. χύμν 

γδωὶ, ον ἀκυμόμτῳ λινδῥι καϑήμδμοι, χαὶ γαλζωύης διωυεκὃς ἀπολαύοντες, χαὶ (Τ᾽ πολλῦ 5 
Φφορτε τὸ πλοῖον Εἰς ὠκείνζω ὀρμίζεντες τίω πόλιν ἐν ὀκείνῃ τὴ ἡμέρα, ἢ ΟΜ αἰὐκηφοι- 
τῶν Ἐλιτύγοιμδμ ξεφλύφῳν᾽ ὧν Ἄύοιτο πλύζα ὑμᾶς Ἐχιτυνεῖν, χαίϑατι ὼ φιλου,ϑορπία τῷ 

Κυρίου ἡκϑν Ἰησῶ ΧΧολφού, ᾧ ἡ δόξα ἃ Ὀχρῴπς, νιῶ χαὶ ἀεὶ, ὁ Εἷς ὧν αἰωνας ΦᾺ αἰω- 

νων. Αμάιυ. 
το 

Ομιλιιβι 9,ΤΚΌΤΕ ΠΑΡΑΓΙΝΕΈΤΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΠῸ κω» 
τὴς Γαλιλαίας " Εἰς () Ἰορδυμίώω προὶς 4) Ἰωαγνών τῷ βασῆι- 
«αϑίωω, σ᾽ αυτν. 

ὙΈπε Μ᾽ δούλων ὁ δεασύτης, μ( ΜᾺ ὑπ᾿ ϑιωων ὁ κριτὴς ἔρχεται κι: 
“ζ βαηῆαϑησόμδμνος, δλλα μὴ ϑορυξηϑῆς. ον γάρ Τοῖς ζουπεινοῖς τύτοις 
ν᾽ μείλιςα Δ] φλοίμίπει τ ὃ ὑψηλόν. ὁ γδΡ κυοφορηνϑέωζαι τοσῦτον 
΄ γχοόνον οὐ μήτρα καταδυξαιμϑμος πϑρϑονικῇ, ἡ ϑο αν ὠκξϑεν μτ' 
5) τῆς ἡμετέροις Φύσεως, ἢ βαπιοϑέυναι ὶ φωυρωϑίεϑαι ἢ, ᾧ τὰ ἄλλα "ὁτοῖμε 

ΠΕ ς᾽ παϑῷν ὧν ἔπαδε, θαυμάζεις Εἰ αὶ "βαπηιοϑίωαι χατεδέξα;», 20 »εβεὐίιὰ 

ὁ μα ΥΜ ἄλλων ἐλϑῷ πσϑὸς ( δυύλον ὦ "ὸ ὠκπλιῆον ὠκᾷνο ζῶ, ὃ Θεὼ ὄντα βέλη- 

ϑιῶαι δνέωεϑαι δὐ,ϑοφπον᾽ τὰ ὃ ἀλλὰ [᾿λοιπον] τ" λθχϑι ἕπεται πόρτα. δρα τοί τῷ» 
᾿ὸ ὁΙωδρνης πσόϑλαξων, ἔλεὴν ἐκᾷα τ Εἶπεν ὅτι οὐκ ἔφιν ἀξιος λύσαι (ὸ ἱμιαύταω 
τὸ αἰσσεδάματος, ἢ τοὶ ἄλλα πόμτα᾿ δή, δτι κριτής 81, ᾧ χα τ᾽ ἀξίαν ἐἰποδίδωσιν ἐκοίφτῳ, 

ἡ πγεύμα πϑρεξά δα ιλὲς ὠπασιν᾽ ἵγω, τὸν ἰδῃς αὐτὸν ἐχὶ ὦ βατῆιομα, ἐρχόμϑμον, μΑ3-- 23 

δὲν ζαπεινὸν «ἰανυτῆεύσης. δζρῥ τῶ. χαὶ πϑροντα 
14. Αὐτὸν δζακωλυει λέγων ἐγὼ “θεἴλυ ἔχω ὑπὸ σὺ βατῆιοϑίωναι,ὺ συ ἐρχῃ ῳρὸς μέ; 

Ἐποιδὲ Ν τὸ βατήισμα μετ μοίας ζώ, ἡ Εἰς κουτηγϑολθν .}} πεπλυμμδηηνϑύων ὧν- 

ἤν, ἥα μὴ] τις νομίσῃ, ὅτι χαὶ αὐτὸς μζϑ' τῆς τοιαύτης γνωμωης Ὀχὶ (ὃ Ἰορδϑμίω ἔρχεται, 
“ὐδηδορθούσα, " ὠύφ', τῳ τε αἰμψὼν χαλέσαι, καὶ λυτρωτέωυ τὴς κ᾿ τω οἰκυνϑμέω αἱ μδ-- 30 γβαδην 
πίας ἀἐπάσως. ὁ γα τὰ πὸμτὸς τῷ δΨ δὐ ϑούπων ἥμους εἰ μδοτήματα διωαίμϑμος ἀῤε. ᾿ 
λῷν, πολλῷ μάλλον αὑτὸς λμα ζίστητος ζω. ὅρα δὴ τῷ.» οὐκ Εἶπεν ᾿ ἴδε ὁ ὀϑα μδοτηος " 
ΡΥ ὁ πολλῷ πλέον ζώ, ὁ ἄἴρων τίω αἰμδοτίλν τῷ κόσμου, ἵνα." μα’ τῦτν κακῴνο κῷ' πά- ΜΈΣ 

σης δέξη πληροφορίας, καὶ δόξαίμδμος ἰδῃς, ὅτι ἕτεροί ἥνώ οἰκονορδ, ἔχ τὸ βαΐπῆισμα 

ἔρχεται" δ[5 καὶ ἐλθόντι αὐταῖ ἐλελν᾿ ἐγὼ χρείαν ἔχω “ἰαυο σῦ βατηιαϑίωαι, χαὶ σιξέἔνχη 35 
“δε μέ; χαὶ Οὐκ Εἶπε, χαὶ σύβα]ΐζη τ᾽ ἐμοῦ (χα γδ [και] τῶν» ἔδεισεν Εἦ- 
πεῖν λα τί χα σὺ ἔρχῃ ποϑϑς μά; τί δέ ὁ Χοισός; δπερ Ἰχὶ πὸ Πέζξευ πεποίηκεν ὑ- 

φερϑν, τη χαὶ τότε ἐποίησε. ὦ γαρ ἡὶ ἐκᾷνος διεκώλυεν αὐτὸν νίψαι (ὗν: πόδας" διλλ᾽, 

ὯΔ ἥκασιν, ὃ ποιωϊ γι, σὺ οὐκ οἴδοις, γγώσν καὶ μ᾿ τα, ᾧ, ὅτι οὐκ ἔχεις μέρος μετ' 
ἐμοί, ζαχέως ἐπέτη τῷ τόνου, καὶ πσοῆς τὸ ογαγτίον μετέφη. καὶ ΟἾῸ ὁμοίως πάλιν, α- 4ο 
κούσας, ᾿ 

15 Αφες ἀρη᾽ ὅτω γὃ πρέπον ὅθ᾽ν ἡμὴν πλυηραῖσαι πάσευν διχᾳιοσιοωύζι, 
Ἐυϑέως αἱ πυήκουεν. κυ γὺ αἰμέτφως ἤσαν φιλόγεικοι" διλαὶ αὶ τίω αἰγάπὴν ἐπεδεύμιως 

το αὶ τί ὑπ αχοώω, ᾧ πόύτα πείθεοϑτι ἐμελέτων τῳ δεκᾳσότῃ. σχόπει "ὶ πῶς οντεύθεν 
1] 

, «αὐτοῦ 
» ..... 

-- 
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! 

᾿ Ἀδχόχωναγ, 

ἘΥΑΓΓΈΛ, ΟὉμῶ. 6. 77 ΚΧΎ. 
αὐτὸν εὐνα γή, ἐφ᾽ ὧν μάλιςα ὑπ ὠπῆθυε ὃ γνόμδμον. οὐσὲ γὸ Εἶπεν, ϑτω δίχα ὅθι, 

χ δμζεπ ΣΝ» ὅτω τρόπον ὅφῃ. ὯΦ Ν᾽ ὀμαξιον ἀντὶ μάλιξα " {)) ὠόμιζε τ, δα τὸ 

δούλου βατηιοϑέωσαι, τ)» μοαίλιςα, τόϑεικε ὃ τος ὠκῴνο ὀμτι! φαφελλόμϑμον. ὡσανεὶ 

ἔλοθρ᾽ ἐχ ὡς ἀπρεπὲς τῷ» φεύγεις ἡ οἱ ακωλύὰς." οἱ τῷ (ὦ δῶ Ὁ» ἄφες," 
Ὑ χαὶ μάλιςα ωρέπον 51. κα ὐχ ἀπλαίς Εἶπεν, ὠφες' δα Φ αρτι, ποροσέϑηκεγ. ἐν 
Ὁ} διμυεχῶς ζᾳῦτα ἔξαι, φησὶν, δλλ᾽ δ με οὖν τούτοις οἷς ἐχιϑυμῴς᾽ αὐτί μδύτοι ὑπὸ- 

μώνγον το, Εἶτα ἡ δεύψυσι πταἷς ὅτο ωρέπον 62]. “πῶς δξχυ ωρέπον ὅβήν, ὅτι (ὃ νόμον 
σληρφύνϑρυ πόρτα ὅπερ δω δυιλών, ἔλεε, πάσαν δικᾳιοσιζων. ϑιχᾳιοσιούη “Ὁ δβινὴ 

᾿Μ' οὐτολών ἐκπλήρωσις. ἐπεὶ δΐχυ πασαὶ ζω ἀδλὰς εἰντολοὶς ζωύνσωι δ, φησι, τὅτο ἢ 
ἀελίου 80, αἰπυυλείπεται μόνον, δι πὐδϑφειϑίοαι ἡ τῦτο. ᾺΡ ἤλϑον λόσαι τί ϑραὴ τίω Ἐχὶ 
“ τῇ τὐραθασει δὶ γόμν κεινϑρίω. δὲ ζοίνιου πσοἌτερθν με αὑτὸν πόρτα. σληρώσαντοι, ἡ ὅξε- 

λόμνϑρμον ὑμᾶς τῆς καταδίκης, ἁτὼς αὑτὸν ὀμαγταῦσαι. “πρέπον δέω ὅ61ν ἐμοὶ πληραΐσαὶ 

ζῥυνόμον ὥπόντα᾿ ζγξ χαὶ αρέπον ὅ8] λόσοι τίωχαθ᾽ ἐδ" ἔχὶ ῷ νόμῳ γεγραμμιένζω 
χατάραν. αἰ 9) ϑτο ἡ σείρκα. ὀνέλαξον, ᾧ πὐρελνομώωυ. 

15. Τότεαφίησιν αὑτό. 16 Καὶ βατῇῆιοϑεὶς ὁἸησῦς,θὐθύς λμέξη οἰπὸ ἃ ὑδευτος. καὶ ἰδοὺ, 

ὀϑεφηθησαν αὐτῳ (Ὁ ὀυραινοὶ ἃ Εἶδε τὸ πνεύα ἢ Θεον χαταίαννον, ὡσεὶ αἴϑεςεροὶν, ὁ ἐρ- 
ἀδνδνον ἐπ’ αὐτοὶ. Ἐπειδὴ ὙὉ» πολλῷ μείζονα αὐτο (ὃ) Ἰωδρνίω ἐὴ ονόμιζον, ἰῷ 

ὁ (Ὁ μϑὲ ἐν΄ ἐρήμῳ πϑλύτα τραφέίῦαι “δ χρόνον; αὶ μὸν ἰοχιερέως τῇ, ἡ φολίω αἰδακειο νῦν 
ποιαύτζωυ, χαὶ ποίας Ἐχὶ τὸ βατῆηισμα χαλεῖν, ἡ Οἰστὸ φείρας τετϑα (Ὁ Ὁ Τησῶν καὶ Ὄστο 

εο δύτελοις κόρης 61) (ὁ γ τῆς πὐλϑονίας χκος σύοδητω πᾶσι χατάδνλος ζῶ ὁ ὅζαὰ τὸ ἐν. 

οἰκίᾳ τραφζώα (ἢ μ(" πόμτων" λῥαςρέφειϑαι, ᾧ τίω κοινζιῦ ζῳυτίων ἐδϑῆτα αἰδεκεῖω 
Δ, ἐλοίῆονα αὖτ δὴ αἰ χυὠτήδυοι, Οποδν οὐδέπω ΔΜ Ὀπορρήτων Εἰδύτες ὠκείνωγ᾽ συν-- 

ἐζη ὃ καὶ ἐατῆιαϑέιδαι αὑτὸν εἰ πὸ τῷ Ἰωδυγον( ὅσπερ ζωτίω μᾶλλον ἐξεξαίου τέων εἰ σασθ.: 
γοιαν, Εἰ ὼ μηδὲν ΟΜ ὐφοτέρων ὦ. εἰγονόοιω ὙΡ̓ τὶ ὥς μϑῥ τῶν πολλὼν ΕἾς,ώ" ὑ.- 

25 δὲ ., Εἰ μὴ Ἢ, πολλωῖν Εἷς ἰώ, οὐκ ὃν μα Ψ Ἢ πολλών Ἐχὶ ὃ βαΐπηισμά ἥλϑῳν᾽ ἐ- 

κῶγος Ὁ μείζων αὐντῦ ὶ πολλῷ γωυ μαφύτερ96) ἵν δίώυ μυὴ αὕτη χρουτήσῃ τ ρα τοῖς πολλοῖς 
ἡ δόξα, καὶ (ὦ ὑρανοὶ ὀμοίχονται (ϑατῆιαϑεντος τ, ὁ Ὁ πνεύμα χῴτενι,ὰ φωνὴ κα πᾶ 
ανϑύματος χηρύπουσαι τότα τῷ μονολμοις τίω ἀξίω. Ἰηῆ' δὴ Φωνὴ καὶ λέλϑυσει, ὀυ.-: 
σύς ὅθην ὁ ὸς μα ὁ ἀγαπητὸς, Οὐ οἱ τοῖς πολλοῖς μώλλον αὐῤμόῆειν ἐδύχει ζἸωαρί ὁ γὸ 

80 ποοϑσέϑηχεν, οὗν ὁ βωλιζ ἐγϑμος, δλλ᾽ ἁπλοῖς οἶντ᾽ καὶ ἢ: ἀκροα ΝΜ έχαφος αἰθδὲὶ Ἐ βα- 

«ὖ 

»ἱμιμᾳος 

χελερερὴ 
τ, 

, ἀϑδμ  γῆΐξοντος μᾶλλον, ἢ Ὁ βαδιζομδύα Εἶρδοϑαι αὖ τέων κι πστονόει, ὀχρί τε αὐτὸ δ᾿ βατῆιφοῦ τὸ 

ὠξίωμα, δχκό τε τὰ εἰρημδῥα ὡπὸμζᾳ) ἡλὴς Ὁ πνεύμα, οὖν εἴδει αὐδέςερᾷς, Τ᾽ φωνζω ἐλ. 
χον ὄχι 4) 1ησοιῶ, καὶ πᾶσι δῆλον ποιοιω, οτι Ὁ, Φξζ, ἐυ πὐθὴὶ Ἰωῤῥνου ἀβαπηϊζοντος, ἀλλά 

ες «ἰξξ]ησῦ τῷ βατζομδμου ἄρτῳ. ᾧ ͵ ώς, φησιν, (έκ ἔλίςφευσοιν τύτων γνόνϑμων; ὅτι ἡ 
35 ἘΔ Μωυσέως πολλὰ γέχϑνε ϑαύματω, Εἰ ἡὶ μή Οιαύτα, ἡ ΚΟ πόρτα ὀκῴνα ἐ ζέφω.. 

ναὶς αὶ (αὲ σάλπιίας ἡ ὥς ἀφραπας, καὶ μόδον ' ἐχα Ἀκάυον ᾧ Βεελφεγώρ ἐτελέσϑησαιν. 
καὶ ὠΐῷ) ἢ ὅτοι (ὦ τότε χϑρόντες, (ὃ Λάζαρον ὀμακαγτα ἰδόντες, τοσζηον ἐἰπέορν πιφεύσαι 
πῳ ζωοτα ἐργασανϑῥῳ, ὅτι ἢ αὐτὸν ὀμελᾷν ἐπεχείρησαν πολλάκις. Εἰ τοίνωυ πσόϑόφα 

θαλμών ὁρώντες νεκραὖν αϑάΐςασιν, ὁυτως ἦσαν πονηροὶ, τί ϑαυμείζεις, Εἰ φωνζω οὐκ ἐ- 
᾿ς (0 δεξλνὉ Φερονδῥίωυ αἴωϑεν; στὸν γὺ ἀγνώμων ἡ ψυχὴ ἢ διεςραμμένη, ὁ τω της βασκα-. 

δ} ὁ πωϑᾶ, , Ι Ι Αλη ,;, ἐφ 5.4]. ἈΕΒΕΙ ΧΙ ) ; ἄνων ὀ ίας κατεχορϑμὴ νοσήμμαιτι, φοεδγὶ εἰκει τ των᾽ ὥπερ δϊζυ στὸν β)νώμων" ἥ, μι πίςεως. 
ἀἰπόμτα δέχεται, ὁ τότων ον σφόδγα δᾷται μι τοίνιου τ ϑη. Εἴπης, ὅηι ἐέκ᾿ σευ ὀνς 

ὀκᾷο ζήτει; Εἰ μυὴ πλύτα γέχονεν ἐφ᾽ ὧν αὐςἶν: πιζεύσαι ἐγοζωῦ. ὶ γδ δύρα τῷ πσοοφής 
ἄν ἈΤΟΡ ΥΡ καϑ' ἑαυτὸν ἀποὐτων τότων (ωτί ϑήσι (ὃ (ξόπον τὴς δἰπολογίας ὁΘεόρ. ὁ. 

"θη ταν Το ΘᾺ ο πὸ ,»-.-.».ο΄ 



, 

ΦΥΎ. 
Ἧρ δ, 

78 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ: 
πειδὴ γὸ Ἔἰπέλλυοϑαι ἔμελλον Ἰουδαῖοι ἐσαΐτη Ἴθαδίδοεϑαι κολάσει, ἥα μή τις ὁπὸ ὃ 
ἐκείνων πονηρίας τίωὶ ἀντία αφαἰλῃ πσοϑνοιὸμ, φησιν᾿ ΟἿἹ σί με ἔδει ποιῆσαι τῳ αἰμι- 
πιλώμ τύτῳ, καὶ Οὐχ ἐποίησα ν τῶτο δὴ καὶ εν ζιῦϑα σκόπει ᾿ “(ἔδει νέοϑαι χαὶ Οἵχκ 
ἐϑώονο νὰ Εἰ ποτε ὃ λόγοι Ἄμοιντο αἰθὲ τῆς τῷ Θεοῦ χρϑνοίας, τύτω κόγοησο τῳ ζπτῳ 
τῆς υἰπολϑγίας ποὺς (ἦν. πὸ τὴς πολλῆς κακίας Αἰ αΟαλλειν αὐ τίου Ἐπεχειρφείζᾳς. , πότ 

ὅρα φριωῶ, οἷα χρῦοαδοξα τ! Ὁ, αὶ ΤΜ μελλόντων ασοϑοίμια. οὐκ ἔτι ὁ αρϑοίδεισος, δολ᾽ ἐς 
οαιὸς ἀϑοίγαται. ν᾽ ὁ ὦ πὐοϑςἸουδαίυς λόχος Εἰς ἕτερον ἡμῶν αἰ πρκείαϑω χαιοϑν ἡ 
νιουὶ ὃ ,τῷ Θεοῦ ((μυερχϑεέῦτος ἡμίν, ἐχὶ (ῷ πσφοκείυϑμα (ὃ λόχον αἰγώγωνϑμ. ἡ βατῆ-ς 
εϑεὶς ὁ Τησῦς, δ)θὺς αὐέθη οἱπὸ τῷ ὑδωτορ᾽ καὶ ἰδου λθεῴηϑησοιν αὐτῷ (Ὁ ἀρχνοί. ὅῴος δῶν 
ἕνεκεν αὐεῴηϑησαν (ὦ ἐρονοί, ἵνα μαίϑης, στ καὶ σϑ βατ)ιζομδίου τϑτο ον οὶς τίω ὀύω το 
“πατρίδα, αὖὸ Θεοῦ σε κα λοιώῶτος, ἡ πείθοντος μευ δὲν κοινὸν ἔχειν προς τίω γώ. Εἰδ μὴ 
«»ν .» Ι νῶν, ! »ν Ι Ν Ι ὁρῶς, μιὴ αἰπιφήσῃς. ἡ γὸ οὖν ασδλοιμίοις αἰεὶ ὙΨ' ρλδαδύξων  πνϑυματικϑν σραγμά- 
τῶν αἰοϑηταὶ φαίνονται αἱ θψκις ὦ σημιφα τοιαῦτο, δχρὺ «βυὶ αοητότερον Αἰ σκεινϑῥους χαὶ 
φοήδογζμ ὄψεως αἰοϑητῆς ὃ μηδεμίαν ἔγνοιδω ἀἰσωμοίτα φύστως λαξῷ δεωναρϑῥοις,ωρὸς 
ὃ) πὲ ὁρρταὶ μόνον ἐπουμδμες᾽ ἥαι,καν μ ζῶτα μὴ 9) τα, δ αὐτδὋὍ δολωθέγτω χα 

ὡπαξὰ ὧν Ὄρχὴ" ὐἰθαδίξη τῇ πίςή. καὶ γὰρ ἘΧῚ Μ Οἰποτόλων ἦχος ἐγίῥετο πνοὴς 
βιαίας ἡ ὄψοις γλωοσῶν πυρίνων ἐφαγησουν δὶ νἱ δὲ «ἦσ' Σσοτόλυς, λα δζρ ἐδ πα-- 
οϑνζι τότε Ἰουδαίους. αἰλλ ὅμως εἰ αὶ μὴ αἰεϑηταὶ “ἵ σημήα, (αὶ ἐξ αὐνὖἶὭ διλωϑίζᾷᾳ ὡ-Ἅ 
--α χαταδεχοίῖθα, "ἐπεὶ ἡ ἡ αἰδεφερα δῷ πϑτοτοτε ἐφαΐη,ἱν ὡασερ δύ τὶ δοικ)ύλου ὅ,- 

γοδέξονυ ἢ 

γὸς δείξη τοῖς χϑρούσι χαὶ τω Ἰωάννη (δὴ υἱὸν τῷ Θεοῦ ᾿ οὐ μόνον") ὁχρ ὅτο, δνν ἵνα, ἡ σὺ μια;-- 2λο 
Ὁ» ΄ 

ϑης, ὅτι ἡ Ἐλχὶ σὲ βατῆιζόνϑμον ὃ πνεῦμα ἔρ ται. λοιπὸν ὃ ἡμῶν αἰαϑητὴς ὁυ χρεία, 0- 
“μως, τῆς πίφεως αντὶ πλύτων Οιοχούσης. ζω.) συμιᾷα ὁυ ζοῖς πιις" θθουσιν,αἰλλα τοῖς 

" ὠπιφοῦσι, ὅζρ τί αὶ ἐν ἄδει αἴδεςξερόις "ἥμερον ὃ ζοΐω χαὶ καδτορϑν. ἐπεὶ δξζυ καὶ ὃ πγεῦ. χιάκινς ἢ 
“(5 ὡραὐτητός ὅ61 πνεῦμα, δα τῦτο ἐν τότῳω φαίνετ ᾿ ἄλλως ὃ, ἡ παλδφιᾶς ἡμᾶς ἀγα,» 

μεμφίσκει ἱφορίας. καὶ γὸ ναυαγίου ποτὲ χϑινοῦ τίω οἰκουμϑμίωυ κατωλφβόντος ὥπτισειν, ὃ 25 
ζὺ ἕἥροις ἡμδν χιυνδυυνεύοντος ἀἰφανιαϑίωσαι, ἦτο ἐφαγη ζ ζώων, χαὶ τίω λύσιν Ὁ χειμδέρς 

ἔδειξε, ὁ κλαδὸν φέρον ἐλσίας, τέωϑ κϑινζου τὴς οἰκυρμδύνις γα λζωω ξυηηελίσοιτο ἀ πῦρ πὸ. 
ζᾳ τύπος δ)ι΄ μελλόντων ζω. ἢ Ν Ὁ τε πολλῷ »αἰρονζᾳ ὟΝ Ἃκαὐν,ϑοόέπων διέκειτο, χαὶ πολ-- 
λῷ μείζονος ὡμωρίας ἄξιοι ἦσαν. ἣν δ μὴ δἰ'πογνῷς, αἶγα μεμνήσκει σε τὴς ἱφοοίας ἐκεί- 

γῆς. ἢ γὸ τότε ὙΜἹ' ποχραγμώτων ᾿ἀἰπογνωοϑέντων, γέλϑνε λύσις ις καὶ δίθρθωσις᾿" ᾿Φλᾶὶ τότε 90 
δὲ διμωρίας,νεῶ ἢ) δζρα χαίδατος χαὶ δωρεᾶς ἀφατν. δὶ το χαὶ ἡ αὐθεφεοοὶ φαίνεται, ὦ 
χλαΐδον ἐλαίας Φέρφυσοι, αἰλλαὰ ὃ πόμτων δ χακδν ἐλέυϑερωτίοὺ ἡμῖν δεικγύσσω, .χ,65- 

φας αἰ ασοτεήουσα ζα ἐλπίδας. συοὶ "ὸ απὸ κισωτῷ ἀγιϑόφπον δξαγή ἕνα, Δη τω 
οἰκυμϑύζιυ ὡπαῷ εἰς Τ' ὠρανὸν ἀγα γή φανᾷσω, χαὶ αντὶ "κλάδου ἐλαίας τίωυ ἐοϑεσίαν τῳ" “(. δηλ 
χοινῷ τὴφ οἰχϑυμῆμης χομίξει ει. «ὐνγούήσοις τοίγεωυ Ὁ μέτιϑος τῆς δωρεῶς, μὴ ὃ ἐλοίδονα 32 
εἰυτύ τίω ἀξίαν γομιίσῃς εἰ » διαὶ δὼ τοιαύτη φὸνζεϑαι δή. χαὶ γὃ αἰκϑύω φμών λερθν- 

τῶν ὅτι ὅσον ἐν, δοϑπου (α) πὔθέξερας τὸ μέσον, τοσῶτον τῷ Χολφοὺ χα τῷ πνεύματος 

ὍΝ, ὁ ον τῇ ἡμετέρα, φύσει, τὸ ἢ) εἰ ὀψ αἴϑδεζεροις ἐφανη, “ι δῶ ποὺς ζωτὰ ὅφιν 
εἰσσῷ ; 87| ὁμϑὺ ̓ ς τῇ Θεου φύσιν αἰγ,ϑοοΐπου αὐγνέλαξε᾽ τὸ Ἁ πνεῦκᾳ ᾿ φύσιν αἱ ἐλφίίε 

αἰικερας. δίῳ τῶτο χαὶ ὁ ἐναελιςὴς Οὐκ εἶπεν, ὅτι ἐν φύσει αὐἴδέςερας,, ἀλλ᾽ οὐ εἴδει 42 
αἴξέζερας. Οὐκοιῶ Οὐ (Τ᾿ ζᾳῦτα ὠφ3η ον τότῳ τῳ ογίμαιτι, διαὶ ὅτε μόνον. εἰ 
ὁζρ τῦτο ἐλοίῆρνα αὐτὶ τίω ἀξίαν φής 4 ,ἐυρεϑήσεται χα αρυζὶμ κτ' {Ὁ λόχον τῦ- 
Ὧν αἰ μείνω πολλῷ, καὶ ζοσζτον, ἴσον αἰϑεχερσις ἀὐτὸφ᾽ καὶ γὸ εἰς ζω τίω κακᾷα ἐοδιμα- 

πι3η τῶν ἔψει. χὶ (Ὁ ὀλίξλοι ὃ ὠμείους πείλιν᾽ καὶ γὸ ον χήματι αν,ϑεύπων πολλάκις 
ἐφαγησρων. 

“ὐὐὗνω, ᾿ 



ΒΥΑΓΓΕΛ. ομὼ. 48. 9 
ἐφα ήσαν. δνλ οὐκ ἔσι τα , οἵκ ἐσί. Ὁ »»» ὅτερϑν οἰκονομίας αἰλήθφα Ν χα ὄψεως 

᾿αοσκαίρυ συγκατάζασις. μυὴ τοίνειυ αὐζδβιφος γίνου αἴθ ( δῥεργέτίω, μιδὲ τοῖς ἐ- 
γλντίοις αἰ μείξου ᾧ τίω “πηγά σοὶ τὴς μιφχαφλότητος δωρησαμϑμον. ὅπου » ἐοϑεσίαρ 

ἀξίωμα, ὀκῇ κ᾽ Ψ κακδᾷν ὀμαίρεσις, καὶ ἡ ΝΨ ἀγαϑὼδν ἀὐπλμτων δόσις. ὅζρὶ δὴ τῶτο, ὁ 
4 (Δ Ἰουδαϊκὸν παύεται βαϊτῆισμα, Ὁ ὃ ἡμέτερον οχζοὺ λαμολμοι " ὺ ὅπερ δ ΣΧ] τῷ πείχα 

γέρρνε, τῶ καὶ Ὡχὶ τῷ βατῆϊσματος συμ αἰνᾷ. αὶ ὙῈ κὶ ὑκᾷ αμιφότορφι μοτελϑων, ὃ (ὦ 
αἰέπαυσοε, τω ϑοχίω δίδωκε᾽ ἡ ἐγζῦϑα πάλιν πλληρώσεις ὦ [ουδιῳϊκὸν βαἰτῆισμα, ὁ- 
μιοδ νὰ τῷ τὴς ὠκκλησίας ζι ς ϑύρας λμοίγνεσιν, ὡασερ οὰ μι παπέζῃ τότε, ὅτως εἰν ἐνὶ ποι 

γιϑυπδήν ζᾳ μῶγιῶ καὶ τίω σκιδρ εἰ πσο ρα ας, ᾧὶ τίου αἰλήϑήαν" αροϑεϑείς. πρθύματος γδ  γα-- 
τα οἷν τῷ» ἔχω Ὁ βαΐτῆισμα μόνον᾽ ὃ ὃ Ἰωδύνου, ζφωύτης ὄρημον τῆς δωρεᾶς ὦ. δχα δὲ το 

ἡ ὦ άλλων βαγῆιξομδῥων Ογεἰδν τοιούτον ((μυέξη, ἐχ 5 ἰστοῦ μόνου τῷ μάλλοντος ζηο 
Ἀιβαδίημα κυ ϑαϑιδῦναι ᾿ὕα μ᾿ ὮΜΟ Εἰρηρϑύων ἡ Ἔτο μάθης, ὅτ! ἐχ καὶ καιϑαρότης τῷ " βατῆϊζον-- 

τοῦ, δλλ᾿ καὶ διώαρεις τῷ βατῆιζομῦβου τῦτο ἐποίησε. στε χει αὶ (ὦ ϑραινοὶ αὐεῴηθήσοιν, 
ὶὶ ὃ πρεύμα ἐπῆλϑῳ. δἰπὸ γδ τὴς παλαιᾶς λοιπὸν ἘΝ] τέω χαινζεῦ ἀξαϊγῴ πολιτείαν ἡ-- 

15 μᾶς, {το πύλας ἡμῖν ὀμοιγνιὶ ιὶ ὁῥω, ᾧ πνεῦκᾳ πέμπων κζ3εν, καλοίν Εἰς ὁ ἐκ 
πατείδαι" ἡ ἐχ ὑπλωῖς καλοιῶ, δλλαὶ ᾧ κα ἀξιωμαΐζος τῷ μεγίφου.  γᾺ ἀόλοις 
 ᾿ἰροχαγίέλυς ἐποίησεν, δλλα ες Θεοδ κατεισκθυάσας ᾧ ἀἰγαπτηςᾶν,, ὕτως ἕλκει πσϑὺς 
ὠκχείνίωυ πίω λὴξιν ἡμᾶς. 

[.] 7 ! ! “" “ " 7 “ . 

Τοῦτ᾽ δ εὐννοήσοις ὠπόωτα, ἡ τὴς ἀγάπης τῷ κα λθιώτος,ὼ τὴς πολιτείας τὴς ἐκᾷ, ΗΟῚΚ ΟΝ 
ἀο ᾧ τὴς τιμῆς τῆς δυϑείσης ἀξιον Ἰλίδειξαι βών, τῷ κόσμῳ ςαυρωϑεὶς ») ζαυρώσας αὑτὸν 

αἰαντῇ, Ν σείντο! τίωυ ὙΠ ὑρανων πολ)τεύου πολιτείαν μ(' ἀχριξείας αἰπασης᾽ μηδὲ, δ᾽ ὃ σῶ-- 
μι ον μὴ μετέφη ασῦϑς (ἤὺ ὠρρινὸν νομίσῃς ἔχειν τί κοινὸν πσδὸς τίω γάῦ. τίω "ὃ κεφόλζωὺ 
αὐω ἔχεις και δηφϑυῶυ. καὶ «ἰδ τὅη ἢ ασόότερον ογζϑα ρα νονϑμος ὁ δεαυύτης, ἡ 

(δν ἀπέλυς αἰγαγων, Ὅτεσε αὐδγάξων ἀπήλ᾽εν ὠκᾷ᾿ ἡα ᾧ τρο3 τὴς ἀγόϑιῳ τῆς ἐχάσε 
258 μαϑης, δῶ δεωυατέν σοι τίω γώ ὡς ὃ ἐρανὸν οἰκᾷν. υϑμωνϑν φούιω τίου ὐλνάθυ τη- 

φϑιώῶτες, ἰὼ ἐϑόξα θα ἀξ Ὄρος, αὶ τὰ ὀκάβασίλάα καθ᾽ ἐκαις- ἕω τίω ἡμέραν Ἐχιζητῶ- 
μδι, ὁ πόρτα τὸ εγζωῦϑα σκιαγᾧ ὄνον ἐΐ) νομίζωμϑυ. σσσὴ δ, Εἰ βασιλδὺς τις Μ᾽ 

Ἰχὶ τῆς γῆς τήω Ὅν ὄντα ᾧ πσοόσαιζρμῦτα λαβὼν, μὸν ἐξαίφνης ἐποιήσατο σε, τίω κἀγύξξν 
χκ οὗ τίω δύτόλειον τὴς “κδγύξης τὴς σὴς οὐγεγόησεις αὐ χατοίτα υ πολὺ τὸ μἰἐσὸν ὠχύ. , μὴ 

90 Ὀήμωυ μ᾽δὲ ἐγζιῦϑα λογίζου τ ἫΜ προϑτίρων. χαὶ γδρ Ἰχὶ πολλῷ μείζοσιν ὠκλή- 

ἰδ. ϑης, “ στὸν γ)5βὸ κὀγαδν, ὁ Ψ απέλων δεασότης "ἡ, ταὶ 8 διδῦκϑμῳ ἀγαθὰ, καὶ λό- 

49ν χαὶ δ[ ϑοιαν ἰπυρξαὐνη πᾶσοιν (εἰ) Ἔσο γὴς Εἰς γάῶ σε μυϑίφησι, χαϑαΐπερ ὁ 
βασιλθὺς, δυλ᾽ Ὡπὸ γῆς Εἰς ὀυξαινὸν, ὸ Ὄισὸ φύστως ϑγητὴς Εἰς ἀϑαγατον δυξαν χαὶ 
εἰρῥιζν, ὅτι διυναμδῥέω μόνον φλνζωῶωι καλαΐς, ὅτὸὺν αὐτῆς τ πολαυσωμϑῳ ) Ὁ μυ- 

35 τὸν Οἷπο μέλλων μετέχειν αἰγαϑών, χυμῶν μοι μέμαψησει καὶ “ὁ εν ζοἱ φόντασίας δὐτέχη; 

ὲ υ νόμίζεις ὠπόμταᾳ ὁρώμϑμα ΜΨ τὸ αυρϑσουτοιῶτος ρακίων βὐτελέχερφι γ}) ; ὦ πῶς 

ἄξιος φόνήσῃ ζρωτης τῆς τιμῆς: ποίλν ὃ. ἕξεις .οἰπολογίθω Εἰπεῖν; μάλλον καὶ ποίδ κὶ δώ.. 
σεις δίκζου, ΚΤ τοστεύτέον δωρεὴν Ἐχ ἀσδότερον ἔμετον “φέχων; οὖν ἔτι »ὺ ὡς αἢ,399- 
πος απτλως, δλλ᾽ ὡς δὸς Θεοδ αἱ μδο τῶν κολάζῃ, ᾧ γίνεταί σοι ὃ τῆς “μῆς μέγεϑος,ἐφώδι- 

4 ὧν τίμωρίας μεϊξονοςοὺ ΝῚ οὐ μεῖς ἐχ ὁμοίως δουλὺς αἰ δοτόμογζως,ὸ δὺς Ὁ αὐτὸ πλημι- 

Ἀξδυιγατα μϑδιριώζα κολαζομϑμ" ") μάλιςα, ὅταν μθγαΐλοι ὲὉ ἡμδ "Δϑεργετόμδϑροι τυγχόμῶσιν. 
Μών πίχας ΕῚ "Ὁ ὃ πὐθϑάδεισον λοιχῶν, δζα μὸν πο ᾳκοίω τοστῦτα ((Τ᾿ τίω ἀμέιυ τσ ἐφ δεὶ- 

ναὶ, (Ὁ 4 ἐρανὸ ἰπολαξόντες ἡμεῖς, ἢ πω) μονοδμᾳ νόμδνοι συγκληρονόμοι, τίνα ἕξο-: 

ΟΝ -- δδυσυγμώμέωυ ἔν φει μῷ' πίω εὐβιφεφοὺν ατορφρέχοντερ! οὐκ ἔτι γὰρ, ΓῚ Εἶ, ὁ Εἰ τοι γχὴ, 
--..ὕὕ»Ἅ 



ἴα 

Ἂν Ὑ. 8δ᾽ ΧΡΥΣΟΣΎΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 

γώῶ αἀπελϑύση, ἐργᾷ τίω γῶν, ὶ ̓ὶ πνοότερα ἀκυσθ θα ὀκῴα, λλὰ “πολλῷ ΜᾺ 

τῶν χαλεπυτερϑι, Ὁ σχϑτος ὦ ἐϊξώτερον, (αἀδισμὰ ταὶ ὠλυτω, ᾧῷ σκωληκα(ὺ ἰοόλον, “ὦ. 

βρυγμὸ δῥόδόγτων᾽ ἡ μώλᾳ Εἰκότως. ὁ γ)Ὰ} μηδὲ θ)εργεσία, τοσαύτη “μόμνϑμος βελ-. 
τίων, δικαίως ὁρ τίωὶ ἐροτίωυ αὶ χαλεπωτέραν" δούη δίκίωυ. ἤνοιξέ ποτε τὺ ἔκλεισε (ὃ) ὦφα-". χελοω 
τὸν ὁ Ἡλίας, δλλ᾽ ὡςε ὑξτὸνχατενεγκῷ ἡ ὀμαφείλαι" σοι) ὐχ ὅτως ὀμοίγεται ὁ ϑοοινὸς, δὰ, 5: 

ὧξι ὀϑαζίμιδα! σε ὠκᾷ. καὶ ὃ δὲ μεῖζον, ἐχ ὧφε αὐαξζωσαι, δλλ᾽ ὥφε ὶ ἑτέρους ὀῤαγαγοῖν, ἐ-» 
αὐ βαληϑείης. τοστεύτίω σοι πϑρρησίϑμ καὶ ξοισίδν εἰν τοῖς" ἑαυΐ ἔδωκεν ἅπασιν. ἐπεὶ δξῶω. κι δι 
ὀχφή δ" ἡ οἰκία, ἐκφπθίτα Ὡισοθωκῖθα,ὺ μηδὲν ὠὐϑζιυθαχαζαλείπωρϑν, ἴα μὴ αὐ. 

χὰ ϑἰπολέσωμϑμ, ἐν ωῦϑα ὦ νὴ καν "κλῷ Κχιθῆο, κάν ϑύραφ καὶ μοχλοὺς, κἀν μυρίος χιδο 
Ἐχχιφζήσῃς οἰκέζῳς, ἢ πότων αὐἰδοῆμη τῶν κακούργων ὺ «ὧν ΤΜ' βασκαίων δζᾳφύγῃς οφ.- τὸ 
ϑλημοὺς, κὠν (ἦν σῆτας, καὶ τίου ἀἰπὲ τῷ “χθόνου γυνομδύζω αἰπώωλειανί ὅπερ ἰδυωύατον γ- 
οι θυίγατον δ Ω.] φφεύξη ποτὲ, δλλ᾽ ἀφαιρεϑησι.) ἀπόντα ὠκᾷμα ἐν μιᾷ καιε96 βοπῆ',ια 
οὐδε ἀφαιρειϑήσε ) μένον, δυνλαὶ αὶ Εἰς τὰς δι ζηϑρων πολλάκις χρραπέμοψής χεῖρας. δῤ 
5 Εἰς ἐκείνω χρὐοκπτέμνης τέω οἰκίαν, πόβπτων ἀψμώτερος ἔσγι. το ))Ὲ κλιᾷν ουτε 90- 
6ας ὁ μοχϑες ὄχιϑεῆαι διᾷ. τοιαύτη τῆς πολέως ὠκείνης ἡ διωύαμις ᾿ ἕτως ἄσυλον ὃ τ 
χωρίον ὅ61, ᾧὶ φϑορᾷ καὶ πονηθα πασῃ ἀΐζξατον τη ὑφέφηχε. “τῶς δὼ ςίκ ἐσώτης αὐοί- 

«ς, ἔγϑα δὲ" ὐπόλλυ) κ᾿ [9.9 9είρετα ζῳ ὡ.,ποτιϑένϑμα, σωρθύειν ὥπϑωτα᾿ ἐϑα 3) ὀμέ- 2," ὑπόλα 

πεφα μϑῥει ὁ πλείω Ὑῦ, εγζώϑα μηδὲ ὃ πολλοςὸν ᾿ἰπο ϑεαϑε μέρος" ἡ τα δ᾿ 
ὡπόμτα μέλλονζις ἐκεῖ βιωσα  !ῇ, “χρόνον ; δὰ τῷτο καὶ ἐλλίωνες αἰπιφούσι τοῖς τὴν ἡμδμλε- 

ἡϑμδίοις. ἀφ᾽ ὧν δ 9} πορᾳὭορμδν, οέκ ἀφ᾽ ὧν λέχϑυϑμ, τίω πῦρ ἡμδὴ! ὐσύδτιξιν λαμ. 80 
λύειν ἐθελουσι" χαὶ ἐπειδϑμ ἴδωσιν οἰκίας οἱ κοδὺμουμδῥους λαμῶρας, ὁ τοδαδείσῳς ΠΡ ΠῚ. 

τασκβγα δον, χαὶ λουτρα ᾧ αἰ χρϑυς ὠνουμδῥοις, Οὐκ ἐθέλουσι πιςεύειν, ὅτι προῆς ἐτόρρν, 
“ϑϑεσκθυασα ἅθα πόλεως ὐποδημίδν εἰ νὰ τῦτο ἰώ, φασιν, ἀ πόμα. τὰ εν ζιῦϑα ἀν ἐξ. 

«ὐργυείσαντες, ὁκᾷ πρδϑαπίϑωτο. ἡ τῶν δἰπὸ ΔΜ οὐνζοὐν γοορϑέων τοχαζονται. ἡ )}} ἶ 
ὁρώϑυ «δι στρόδρα δ) πόροις οὖν ὠκείαις μάλιςα 7 πόλεσιν οἰκίας ἢὶ α΄χοϑῷ ὁ " ᾿4- 44 χιτοῖε ἃ 
λα πόρτα κεκίηνϑβοις, ἐν αἷς «ἱ ατοίθειν μάλλουσιν. ὌΝ ἡμᾷς τανδμτίον ποιοδυϑρ' χαὶ ἢ 

τίω μδὺ γἀῶ, ζω μικρὸν ὕξερον ἀφιέναι μέλλομδν, μ᾽ πολλῆς κ)ω θα τὴς ασουδῆς, ἰχὶ ; 

“ρήματα μόνον, ᾿ διαὶ ἡ Ὁ αἶμα αὐτὸ πυδοϊένϑμοι ὩΡ πλέ,ϑοον γῆς ὶ οἰκημιαίτων ὀλίς 1 
“ὧν αἱ ὃ τϑ( ἐἰρανὸν" ὡριασασῖ,, ουοὶζα ἰξιῆ πῆς γεείας ἀνεχόκίθα δοιοα καὶ αῖδο 

ζαύτα ὀλίγης αὐτὸν μέλλοντες ὠγεϊοῦς, δι μῆς, καὶ δε πϑωτὸς ἔχεν, Εἶνε αὐτὸν ὠγησαὶμε-- 0 
85... ὀρ τοι τῷ» τέων ἐοτίωυ δώσομϑῳ δίκίωυ, γυμνοὶ αὶ πύνητες ἀπιόντες ὠκεῖ" μάλλον ὦ) 
ἐχ απο τῆς ἡμετέρας «Ἰωχείας μόνης, αἰλλαὶ αὶ αχὺ ὧν ὠλλῦς τοιούτυς 'πποιούμϑυ, ζιὶ 
αϑηκέφους αἰ πυυφησό μεθα συμιφοροίς. ὕτὸρ γὉ ἴδωσιν ἕλλζινες αἰδὲ ζιύτα ασουδυίξογζς 
ἕξδο Ὀσύτων ὑπολαύσαντας μυφηρίων, πολλῷ μάλλον ἀδρὶ «μ᾽ πρϑντων αὐθέξονται, χα 
πολυ εντθῦϑοι (χὶ τίω ἡμαυτέραν κεφαλζωῦ σωρεύοντες πῦρ. ὁτὸμ Ν᾿ (ὦ διδασκεν αἰ.- 39 

(δὸ ὀφείλοντες αἰχίροραν "Μ' φαμομϑῥων αἰπόῤτων, ἀδοὶ μάλιςα πόβτων αὐςῶν Εἰς 
τούτων ἐμξαλλχωμϑυ ᾿ἐλιϑυμάδυ, πότε δυωνησο ῖθα. σωϑίοσαι, “τῆς ὁτέρων ἀπωλείας ζις 8.-: 

ϑεωύας ἐπν ἔχοντες ; Οὐκ ἀἰχούεις τῷ Χραφού λέγϑντος, ὅτι ὀῤτὶ αλών χαὶ λαμπάδων ας 
φηκεν ἡμᾶς Ὧν Χοιφὺς ὧν τῳ κόσμῳ τότῳ ̓  ἵα καὶ Ξἦν Αἱ αιῤῥέοντας «ἰαοὸ τρυφῆς Ὠχπ- 
σφίτωμδι, καὶ «ὅν τῇ μερίμψῃ ἫὙῬΘ.Ἤ γρημαίτων ἐσχοτωμδύους φωτίζωμϑμ! ὅτὸν δξζ χαὶ Εἰς 4 
σχϑτος ἀύζυς ἐμξαάλλλωμϑυ “κῶ Σ ᾿θιννοτέρους ποιοΐϑρ,γις ἔξαι σωτηρίας ἡμῖν ἐλπίς; " 
οὐκ ἔςιν σὐοδμία Δλλ᾽" οἰκιϑίζοντες χαὶ «ὄν, ὀδόνζωις βρύχοντες, αὶ διδεμϑύοι πόδευς καὶ χεῖ- 
ρας εἰς ὃ τῆς γεέννης "ἀπολθυσύ ἄθω πῦρ, μ᾽ ὃ κατεργαοϑέωσαι καλούς πῆς τῷ πλούτῳ 

φενντίσι, ζοῦτ' ζο φὑγοήσαιντες ὡπόμτα, τοὶ δεσμαὶ λύσωρϑῳ τῆρ τοιαύτη ἀἰποίτης, ἥα 
ὃ μηδ 



ΕΥΑΓΓΕΛ. Ομιλιιγ. ὃ 
μὴδὲ Εἰς ἐκᾷῷα ἐμιπέσωμδν Κα τὠπυοὶ ἰαὐϑχδλιδόνταιὶ ἡμάς τῶὶ ἐσδέφῳ. ὁ  μϑ ΡΝ χρί- 
μασι δουλθύων, Ὁ! ταῖς ὀϊωθαὰ εἰλύσεσι ὺ πῶς ὀχεὶ Γδιμωοκῶρ ξζαι χὐανεύϑωυος ἢ ̓ 3 

(ωτης ὠπηλλαγιλένος τῆς. Ἰϑυμίας, ὁ ὀχανρας τιύξε.) τῆς ἐλθυγεεία' ἧς ἥὰ καὶ ἡριεῖς 
Ὀλετύχωμδμ, ῷ χαλεπὸν τῆς φιλογρηκατίας (ἰωτείψαντες ζυγϑν, γΠερωσωμδ ἐ ἐωυτις 

7 πές ΠΣ ϑἰξανὸν, ὩΡΈιτι χαὶ ἰφιλανϑερπίᾳ τῷ Κυοίου ἡμϑῇ} ησὺ ΣΚοιφού, ᾧ ἡ δόξα, χα! ὃ 

χρκτος Εἰς τους αἰωγας δῇ αἰώνων. Αμά. 

Ὁμιλιγι αι ΤΟΥΤΕ ΟἸἹΗΣΟΥΣ ΑΝΉΧΘΗ ΕἸΣ ΤῊΝ 
ἔρημον «τοῦ Ὁ πνθύματος πειρκεϑίωω  κἰ ασὸ ἢ αἰ σθόλου.} 

το 

δ Οτε᾿ πῦτὸ; κῷ ̓τίω χῷ ἐπνθύμιατος κίλοδον, εζῷ » Δ τ πίω φώνίω τίωὶ 
δ φεηϑεῖσοιν ἀγω)ε καὶ Ὁ λέλρυσειν᾽ οὗτός ἔθινο ὃ ἡ μὰ ὃ ἀγαπητὸς οὖ 

ῳ ᾧ ἠυδύκησου. ὃ τὸ δὴ ϑαυμμιαςὸν, ὅτι «ἰ αυὸ τῷ πγθν ματος τῷ ἀγίου. 

το Ν αὑτὸν εγζωθαί Φησιν ὀμα! γεν. ἴων γ πολῥτα πεῖς 

διδαισκαλίὰμ ἡμδῇ! ἐᾳραῆέ τεὺ ὁ αἰ πσέμθμεν, αἱ αὐνέχεται Ὁ τὴς ὀκέι- 

στ αϑανγωγῆρ, χα) τῆς “ποῦς τὸν Δἰθθολο πείλης ; ἵγα ἐκαισος ἿΜ 

βατῆιξομδύων, Εἰ «ζ᾽ τὸ βαπῆσμα, μείζονας “ἰασομείνειε πειρᾳισμιο, μα (ᾳεκῆηται, ὡς 
αἴδλισεὐσϑδυκίὰν ἢ πράγμάϊος γενομδμα; δλα μϑμη Ἄρναίως πόρτα φέρων, ὦ ὡς καισεὶ 
ὐχολουλίδμ τότ να συμιβαίνοηϊος. ὺ ὍΝ ϑιτ τὔτ ὄλαξες ὃ οσλα, οὐχ Ῥ« Ὥργῆς, ως να 

20 πολεμιῆς. δζῳ ατο ον Ὡπόζαε κωλύει ὧν πειρϑισμὸς ὁ Θούδ᾽ χσθῶτον ̓  , ἥα μαί- 

ϑης, ὅτι πολλῷ γέχϑνας ἰουρϑτερ9ς᾽ ἐπειτο, ἵα μϑῥης μἑετειαίζων ὁ] μηδὲ τῳ μεγέ)εὶ 

ἣ δωρεού, ἐπδθῆς, δ! πειρασμα συκέλλειν σε διμωναρϑῴων πρὸς τύτοις, ἵ ἵνα. ο “πονη;- 
Η ὁτιὴ ο9ς δαίμον. ὠχεῖνος, ΠῚ τίως αἰμφιφαλλῶν αἰδὸ τὺς σὴς" Ὥὐποςα, σεως, δστὸ τὴς βαστίγυ 

πειρασμαδ πλπξφφορηθῇ, ὃ οτί τέλεον αὐτὸν ἐγχαζοι λιπτὸν ἀπέφης᾿ [ὃ τέταρτο, ἵνα ἰογυ-- 
245. οϑτερος ὶ σιδήρου πλωτὸς θὐτονωτερ9ς ζμτη κατασκδυαοϑοῆς᾿ πέρμνῖον, ἵγα, ̓ ἀπόδειξη 

λοΐξης σαφη ἣν πιφευλέντων σϑι ϑησαωυρών. Οὐρὶ ὁ ὦ ὧν ἐπήλῦων ὁ δζρζολος, Εἰ μή σι ὧἡ 
᾿μεζοι Ἄνουδμον Εἶδε ὅμμῃ. ἐντεύλεν "ϑιώ Ὁ ὸ ἐξ Φρχις ἐπθμέφη τῳΐ Αδαμ, 3) πολ- 
λῆς αὑτὸν ΕἾἶδεν οἰπυλαύσαντα τὴς αἰξίας. δζᾳ πῷτο ππρεζαξατ καθ3ὲ τὸν Ιώρ, , ὯΝ ζε- 

φαν ρδνον. αὐΐζον αὐαιηρυήομϑμον ἐδεάσατο θα Μόλων ον, ἃ πῶς διχυ, Φησιν 
20 ἔυλεωϑε μη ̓ Εἰσελϑεῖν Εἰς πειρασμὸν δ: τοῦτο οὐκ διυϊόγτω αὐΐον ἀἰπλς δεῤυσὶ σοὶ “ἧ 

ΤἸησοιῶ, ΔΛ ἀναγυϑε οὐ κϑιτα τὸν τῆς οἰκονομίας Ἅθη9ν, αἰννῆομϑμος ΠΝ τύτων; ὅ ὅτι αυςὧν' 

Οὐκ ϑχπηδιαν χοὶ, ΣᾺ ἐλχϑιϑμυς ἐσαναι ϑυναιως. χα! ὅσαι ποΐ λαῦον αὑτὸν τὸ ἡ πνεδμᾳ 

αἰνήγα ν᾿ «ἐκ Εἰς πόλιν α [εἰ] ἀγροφν, Δ Εἰς τίω ἐρημμον. ὩΝ γϑ τὸ δι θολοὶ 
Ἰιασασοιοϑαι ἐξώλετο, υὶ δχγ' “τῆς πείνης μόνον, δλαὶ ἡ δζοὶ τοῦ τόπου δίδωσιν αὐτο λα: 

45 (ίω. τότο "ὁ μάώλιςα Ἐχεϊϑοται ὁ φζμζολος, στὸν ἴλη μεμονωμδροᾷ ἡ καθ᾽ ἑανᾶς ὀγζᾳς, 
ὅτων . τῇ γειυαμαὶ ΤᾺ τίω ̓Φοχίω ἐ "ἐπέϑετο, μόνων αὑτίω Σσολαξων, ᾧ Ῥ ἀὐδρόρχω- 
εἰς ἅπαν ὁ ἑυρων. στὸν (ὦ ᾿ γ ὅ3ε ἐτέρων ὀγᾷς ἰδ χαὶ ̓ συϊκεκροτηνθμες δχ ὁμοίως καβᾷ 

συ ἐ ἐπεισι. 59 χρὴ ὶ μάλιςα ἢ ὃ ὀζοι τούτο μετ ̓δλήλων » ἀτελρίξεοϑαι σιωυεχῶς, ὦτε μὴ 
ἐχερώτας 4 τῶ δἰ φθύλῳ. ϑρων τοίγεου αὐτὸν ὡ τῇ ἐρήμῳ, ὶ ἐρήμῳ αἀἰξώτωῳ (τι δὴ 

40 τοιαύτη ἡ ἔρημος ὦ, ὁ ̓Μωρκος ἰδηλώσιν , Εἰπὼν, Ὁ7| μετὰ Κι. θηρίων ὯΝ θρφι εἴθ᾽ ὅσης 

πρδλσέρχεται κακεργίαρ, Φ πογηείας, δ, ποῖον φἰθατηρᾷ τίφθ. σε ὴ ,γ) μτιυονς δυλὰ 

σειγωντι πσεῦσρ ται ἥα σὺ ἡ μαΐθῃς, ἡ ἡλίκον ἡγηςεία, κουλθν, ἡ πτῶς ὅπλον δ] χνὶ - 

ζόλου ,μιάγισὸν, ὺ ὅτ κῷ ἡ λουξὰν ἐπρυφῇ Χ ὁ μέβῃ κα τραπέζῃ πληθεσῃ, μὰ μιοία 

“ροσέχεν δῦ ζω ΝΣ ὅτο αὶ αὐΐς οὐγέφευσεν ἐκ αὐ της δούμϑμος, ἐν, ἡμᾶς ταιδαίζων: 

---.-᾿-» 

χιὐπηηδεπὶ 

κὰν 



| 

χον δι. 8 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
Ἐγ Σ ῷ αμδρτήματα πὰ πὲ πσοϑ τοῦ λυτρού  γαςρὶ ὶ δυυλόθύεν Εἰσύγαλν. ὥστε ἀνεῖ 
τις νοσοίοντου ὑγὴ ποιήσεις," κελύυοι μη " ποιᾷν ὀκᾷνα, δὲ ὦ ὧν ἡ νόσος  γέγϑνον, ὕω δὴ ὠζω- ϑριμλῖη 

95 καὶ ανῶς μα ὃ λουτζὸν νηγείὰν Εἰσηγαγε. "ὦ γὸ ὺ τ Αδὼμ ἡ ἀχρασία τῆς γαιφρὸς δξ- 
ἐζαλε τοῦ αἰ δαδείσυ, ἡ τὸ τὸν χατακλυσμοὸν τὸν Τὶ τοῦ ἤω, ὦ αὗτη πεποίηκε, ὁ ὧν Σοδυμων 
κεραυνὲς «ὕτη κασήγαγεν. εἰ γ»» ὦ πορνεία ἔ ἔγκλημα ζω, δλλ᾿ ὅμως ἐκουτέραις τὴς κο- 5 

κζυγμα, λαίστως ἡ βίζα ἐὐτεύθεν ἐ ἐφυη. ὑπερ ὺ ὃ ὁ Ἰεζεκιὴλ αἰνῆομδνορ ἔλεγε Πλώ το ὃ αἱά- 
μμα Σοδόκιον, ὃ ὁ7| Οὐ αὐπυφλνίᾳ κα ὑ πλησμεομ αὐτων κα ἡ ὡ β᾿,ϑέωυΐαρ ἐασατάλων ὅτω 
ἡ Ἰουδαῖοι τα μέγιφα Εἰργασαιν» καχϑ δὴπὸ τῆς μέϑηρ ὁ τῆς πρυϑφῆς Ἰχὶ τίω Δὐομίαν 

ὀξοκείλαντες. αἱ δὲ το» ν αὑτὸς νηφεύει τιοστιραίκοντοι ἡμέρας ̓  ἡμῖν ταὶ φαρμακα, 

τῆς (᾿ τηρίας δεικψιζ᾽ Ε ν ποζϑέρχαται περαιτέρω, ὧςε 4 πάλῃ τῇ ᾿ χα 
ματος αἰπιρεϑίεαι τῆς οἰκονομίας τίω ἀλήγϑν. γι κα ̓γυῤτῦτ Οὔ ὸῤ 

ἱ ἡ Μωυσῆς κὶ Ἡλίας πεϑλαζὺντες Εἰς τοσῦτον ἴλωσον ὀξελϑεῖν μιῆκϑε, τῇ τῷ 7 Θεοῦ κρα- 
πέρδνοι διυυυαίμαι, Εἰ περκιτέρω πσοϑέξη, πολλοῖς δ ὦ ἐντεῦθεν ἀΐπιφος ἔδοξεν ἢ η ἥ 

Ἵ τῆς (σρκὸς λὐάλενες. 
| » ΝΝηςεύστας τοίγιου τεοστυρϑ' ἴκογτου ἡμέφοις Ὃ ὸ γύκ)ας τοσοιύζα ὑσερον ὲ ἐπείνασε, κ΄ 

᾿ Λα(ίω αὑτῷ. πἴνέχο Εἰς Ὁ πνοϑσελϑεῖν, ἵν συμπλακεὶς δείξῃ πώς δὲ ἰΝο  με 

ἰ ἐνικαν. ὅτω δ υ ἄϑληται ' ποιούωοι. ὧν [55] μαϑηζα ὧν ἑαυτὴν διδασχοντες τϑρ. 
δυέσϑαι ὦ νικᾶν, ὀκόντες οὖν ταῖς παλαᾳίφραις συμιπλέκονται ἑτέροις, ον τοῖς ἰς ὮΨ ἀὐπιπώλων 

᾿ σώμασι πϑιέχοντις τότοι, ϑεωρῷ,  παιδεύεαϑθαι τῆς νίκης ῷ ζπον᾽ ὃ δὴ κ Ὁ τότε λύε. 

᾿᾿ ὯΐΝ' Ὁ» ἐζύλε» αὐτὸν ζχιασασα, Εἰς τῷ», ὼ ὦ πειὴν ἣν αὑτῷ καταάδερλον ἐ ἐποίησε, ἡ το 
Ι καξσελϑοντα ἐδέξατο, ἢ δυξαμϑμορ, ἁπαξ ὴ δὶς τοὶς αὐτοὶ χατερῥηξα μετ᾿ ἐυκολίας 

τὴς αὐτῷ, πτεϑσηκουσης. δλλ᾽ να μὴ αρλοφιτρέχοντες ας νίκας ζυζμολυμαμω θα ὑμδ! 
᾿ 

ζολῇ τὸ 

Ι», ΩΦ 

τίω ὠφέλει, στ ΤῊ πυεϑέτος φρξα νϑμοι κρϑϑσζολῆς, ἐκοίσην μζτ' ἀκριξείας ἤξετα- 
Ι ζω ϑν. ὯΝ γ»» δὲ ἐπείνασέ, φησι" 

3 Πρροσελζων ἐπειράζων Εἶπεν αὑτῳ, Εἰ ος Εἰ 7 αὖ Θεοῦ͵ Εἰπένα ὦ λίϑοιεῦτοι 24 
᾿ «πὶ Ἄϑωνται. Ἐπειδὴ Ὁ} ἤκουσε Φωνὴς αἴωλεν φερϑμϑδῥης χα λελϑύσης, ὅ- 

τὸς ὩῚνο Ἢ μα ὃ ἀγαπητὸ, ἠκεσε ὃ ὼ Ἰωαίνου τοστοῦτα τὐθὶ ἀὐτν εαδοτορφιῶτος, Εἶτω 
εΕἴδ περνῶ γτα, ον αἰμη χϑνίᾳ λοιπῶν ὡὐ ̓  ὅτε ὁΤὶ ἀγϑεσπος ζὺ ὑ ψιλός. πιφεῦσαι ἡδιυΐατο 

“ὦ εἰδὶ αὐτε, λεβϑώτα, δ, αὐ πόλιν αὐ δαδέξαοϑαι ὃ 67] ἡὸς ὦ τῷ Θεοῦ, δὲ ὃ 

᾿ βλέπεν αὐτὸν πεινώντα ̓  ὅν οὗν αἰ μὴ χϑνίᾳ Ἄνόμδρος, ἀμφιζόλυς ἀφίησι Φωνάς. αὶ ὦ- 30 

Ἶ “νῷ τῷ Αδοὶμι πσδϑσελθὼν «δὰ τίω ϑρχίω πλάηᾳ (μὴ ὄντα, ὕα μαϑη (ᾷ ὃν ὄντα, 
; ὅτω δὲ . ὁ ογζωύϑα, οἕκ Εἰδὼς σαφαῖς [ὸ Ὄντθβρητον τῆς οἰκονομίας μιυφήφιον, ὲ φίς ποτέ 
, ὅβιν ὁπόσων, ἔτερᾳ Ῥλιχερᾷ “πλέκειν δίζινα, δὲ ὧν ῴετο Εἴσεοϑαι ῶ κεκρυμμένον ὺ" ἀσαὰ- χιάμι 

Ἷ φές. δ ἃ φησιν: Εἰνὸ ψ06. Εἰ τῶ Θοδ, εἰπὲἥα ὡὼ λίθοι ὅτοι τι δλύωντωι, οὔκ Εἶπεν, 
' ὩΝ πενάς, δλλ᾽ Εἰ ο μος ϑἷ τῷ Θεοὶ νομίζων «ἰαοοκλέπῆειν αὐτὸγζοις ἐγκωμίοις. δ[9 45 

; "Ὁ τίω σπτεῖνον ἐσίγησεν μιῇ δὲξῃ πξησφέρῳ αὐτο τϑτο ἡ ὃ ὀνειδίζειν. υ Ὁ» Εἰδὼς 

; οἰκονομουνϑύύων ῶ μάγεϑος αὶ ὃν αὐτῳ ὅτο Ὁ ἐνόμιζον 4) δ6 κολακεύων αὑτὸν ζανούλως ᾧ 
ΐ ἀξία, μέμνηται μόνης. τὶ δέ ο Χοισύς: ; ῷ τύφον. αὐτο χαϑαιραδ, ὺ ὁ δεικψο σύκ αἰρχαύης χ' 
! ἀξιον ὃν ὃ συμίθαν, συοῖ αγάξιον τὴς ἀυτυσοφίας, ὅπερ κλσκεύων αὐτὸν ὠκῴνος ἀπεσίγη- Ὁ 
ἶ σι, τῶ το Εἰρμοσον αὑτὸς ποροφερ κα Ἣ ἤίϑησι, λέγων 

᾿ 4 Οὐκ ἑ ἐπ᾿ ατῳ μόνῳ ζήσεται ἀὐιξϑεφπος Ο»ν ἄρχεται ὐπὸ τὴς ἣν τίω 

ΠῚ Ξ 

Ἂ 



ΒΥΑΓΓΕῈΕ Δ, Ομιλ.ῖγ, 82 χοὸὺ δὲ 
ΣΝ πλόμᾳ τὸ Τὸν δόλο, γὺς χῷ τίς γαςφίρᾳι ἀκρασίας λέγω, “πολλῶν ,ϑιῶ ᾧὶ γιῶ ὅθι ἀκοό- 
σ'ρ ἀμοήτων λεγάγτῶν ταὶ τὰ μυρία δζγ' τίωὐ κοιλίαν κακαν αἰλλ᾿ ὁ ΧΚοιτος δεικνες ὅτι «μαῖ- 
ρέτον αὐ οἷὲ αὐτή ν τυρριννὶς κατὸμαγκαζει τ Ἢ μὴ ππεςσυχότων ποιφν, ὃ πενα ᾧ ὅχ, ὧν» 

᾿παχϑύει τω! Ἐχιτάγματι, παιδυύων ἡμᾶς [ μαδυὶ πείθεοϑαι τω ἀνθόλῳ. Τὴ ὃ ὁ ο 
3 πυδϑτος δθ,ϑεν πος εχτεύθον κὶ ὑτῷ Θεῷ πϑοσάρασε ἡ νόμον πῇ ει, ἐκ ταὐθιουσίας σε 
διδώσχει, κῴν μὴ ̓ ἰϑαζαας ἢ ἡ ζ᾿ “ἶν αὐτῷ χολάνονϑμον, μηδὲ ὁυτῷ πείλεαϑαι. ᾧ λές 

ιγνορσίτε γῷ τάξαι: :κάν γλάτι γείσιμον λέγωσιν ᾧ δι μωνέρ, ζῃησι, μηδὲ 8 ὕτω ̓απξόσεχα 

χιπ καὶ'ὶ ἰὐζὶς. Ὁ ἀντ Άϑιευ υῷ (ἃ υᾶν' "δαίμονας ἐπεφόμμσεν ὀκείνες, χηρυτονίᾳς αὑτὸν. ΟΝ Θερφῥ᾽ καὶ Ὁ ὁ 

Παῦλος ὃ πώλν αὐτὸ τῦτο βοώσι ἐπεῆίμισε, χα τοι ὃ λεγόαϑρμοι χαύσιμιον μὦ. δλλ᾿ ὡς 

το σὐδισίας ἀτιμαίζων ἀξῶις ἊΝ ὐποτειχέζων τίω καϑ ̓ηρδν' Ὀχιξουλίωὺ, κα Ὁ σῶτν; ἰρια, δγ 

ματα κηρύπονζαε ἠλθιυνεν, ἐμφρϑῆων ὐὴἷν πὶ σύματοι ἡ συγᾷν χελόνων. [ἡ] οαὐἰφ Ὁ Τ. 

“. ὧδ ἵμᾳ ποοΣεῖὶ οὐζυῦϑοι τοῖς λόμρομδμοις ἐπῴνδυσιν᾿ "άλλα {ι φησιν; οἕκ ἐπ αὐὔότῳ μονῳ ζύσυπω 

γα αὐἰϑεφπος (ο: ἣ λέγ τοιούτοι 481» ὅτι δ μια.) ὁ ὁ Θεὸς ὦ ῥήματι εϑρέψαι 1 τ  πεινρύντοι) δπὸ 

χὴς παλαιῶς φέρων αὐπεῖ μδρτυείαν ,γθάφης, ὠ πειδαίίων, κᾷν λιαφήωρμϑδρυ, κἂν ὁποιο 

ιξ παρωμϑμ, μηδέποτε ἀφίςαιϑα; τῇ δεασύτε. εἰ8 λέχϑι ις [τι δ᾽ μμωὼ Ἐχιδείξαεϑαι 

ἐχείω, ἐρρίμάυ α᾿ αὐτὼ, νος ὀνεκεν ᾧ “.' τί [ν σροὶ γὸ ἢ “γώ πιφεύσγγζῷὑτα ὀλοὴ ἐ ἐν 

γεν δέξο, καΙνος, ἸΣλλ᾿ ἥῳ ὡς ᾧθτο [αἰ] ἐπιείον ἐλέγξε᾽ ἐπεὶ ὑ τὸς τρότος ὅτως ἡπατησε καὶ ̓ - 

"ὴ λογξεν, αὶ ᾿ σφόδρα πιεύοιζας τῳ Θεῷ. ὠϑγλυτία ἡ ὦ ὧν Εἶπον ὁ Θεό, ὀκᾷος αἰπυσού- 

μϑνας, χαὶ χεναὶς ἀδοις φυσήσας ἐλπίσι, ᾧ Εἰς αἰπιςίαν ἐμδάμων, ὅ ὅτ κὸ ὧν ὧν ἀγαϑών 

20 ἐξέζαλῳ. ΔΛ ὁ Χειφὺς δεύμυσιν ἐαρτον, «ἥτε τάτω πότε, μήτε ὕφερον τοῖς ταὶ ἀὐτν; Φρο- 

Ἰούσιν ἴνδαροις σημεῖα, αἰτούσιν 'ὀχινεύοντα, πὸμτωχοῦ παιδόῦων ἡμᾶς, κἀν γδυμρυῳ ὅθε τί 
ποιᾷν, μηδὲν Ὡραῆεν ς Εἰκὴ ἡ μαάτίω,  ῥιηδὲ αϑαΐγκης Ἰηκειμδρης πείϑεοϑαι τω δέκ. 
λῷ. τί ὅξω ὁ μέαυρος ζέ ὁ ἠδηϑεὶε,α πεῖσαι μή διωυνλεὶς Ὡ ̓κελίνομϑμον ποίηστι!, ἡὶ τα 

πείνης Ἰικαιιδίης ὍὉσιαύτες ; ἐφ᾽ ἕτερον πέσει, λέγων" 
2 6 Βἰῳ ἡος δὲ αὖ Θεού, βάλε σεαυτὸν καύτῳ ᾿γέγραπῆαι »), 0ΤΙ Τοῖς ἰφ ἀγίέλοις αὐπῷ 

οντελήται ἰδὲ σῇ, ἡ 611 ͵χεραῖν "Ξρούοί σε. τί δήποτε χαθ᾽ ἐκοίς ζω πείξριν το 

"3 “ότϑυσυ, Εἰ ἰ ἡὸς εἰ ἀ Θεοῦ »᾿ ὅπερ Ὠπ ἣν ̓ποτέρων ἐπρίησε, τ ὔτο ᾧ γωῦ ποιᾷ, ὡ- 

| ασερ "δ τ τῶ διέξαλεπ πὴ Θεὼ, λέγων, δτί ᾿ ἡ ἐν ἡμέρᾳ Φαγητε, δζμνορϑήσονσαι ὑμδὴ ἃ 

ὀφθοιλμοὶ, δζῳ τῦτων δεῖξαι βουλόρϑιος, ὃ Τί ἡπατίαωται καὶ τ αἰδολογίίϑησαν, κ αὶ συυδὲν εἰν 
20 σιν ἐνηργοτημδβοι ὁυτω ὃ ἃ εἰνζρώλα τὸ αὐτὸ τῦτο αἰνίῆεπῳ, λέγων οὗτι Εἰκᾳ σε ὁχά- 

λέσεν μὸν ὦ ἡπείτησι τὴ ἡδωρεά. ἐπεὶ Εἰ μὴ τῦτο ἔςι, ΣΚΩΝ ἡμῖν υἰπύδειξντῦ σῆς δυ- 

ναίμεως ἢ) ἐκείνης. Εἶτα, [χη τἰπὸ γραφων αὐτῷ δελῴθη, ἡ αὐτὸς τῇ ποαοφήτυ πα- 

5} ΠΣ αϑρτνείαν. πῶς ἕω. ὁδί φαφὺς ζύκ ἡγαψαίκγησεν, ὀυδὲ φῇ βωξιωϑη για “τ τθλ-τ 
λῖῦς τὴς δπτεικείας πάλη δπὲ Ὁ σ μ γφαφαν τῳ ἀζμλέγε), λέγων ̓  : 

,. 7 Οὐκὸὲ ὠκπειραίσεις Κύξμον ΦΘεὼσυ; Παωδυύων ὑμᾶς, ὅτι τῷ αἰ φιδέλοι ον 

ὁυ δζηὸ σημείων, δυλιὼ δὲ αἰεξικακίας αὶ χ μιαχροϑυμίαρ. αἰξεγίνεοϑαι η χεὶν κα ὦ μαι δὰ τὴ 

δχίδεξν “ποίῳ καὶ Χ) φιλφσίμία» απλώς. σκόπει ἢ ἀὐτε δ αὐόητογ ὶ στο τὴς αὔρτοείας. αὖ-- 

τῆς ἧς ἧς γϑμίγα λ. αἱ νὰ Κ γ» οϑουτῦ Κυείου πϑρορ τῖσαι αϑοτυείαι, σφόδρα οὐϑμφ- 

δίως αἰμιφζτεραι εὔωπαι αἱ ὃ. “ΩὉ ἐακάνου, ασπλώς καὶ ὡς ἔτυχε, καὶ δὲ τοῖς 'ς αγροκᾷ.. 
χαπιπόλπ, 40 μϑοις δ πυρόσηχον φῤτεπήσῳν. ΕἼ ᾿ γὼ δ ὃ γεγράφϑαι, στι ἵρις αἰγίέλοις ὑτωεντελέ 

λ αὐτὶ τα «Ἐὶ σὺ, αἰ δανεῖ ῥιπῆειν ὁ ἑαυτὸ ὲ χρημνίζειν" ἄλλως ἢ, φὐδὲ κὐξὲ τῷ Κυρίου τίου Εἦρη- 
οἰῶν. Φυλαὶ τῦτο (' τέως οὐκ ἀλόγξε, κρήτοιγς χ ὑξριφικῶς ἀντ. χϑυσφμδμου τῳ] 

ληλων λόγῳ ὼ σφίδγα: ὠγόμτίως. οὐδὶς γὸ προ τῷ ἐδ δ « Θεωῦ: ζὑπιαϊτῴ, ὍΝΗ͂ δἰ φού- 

ντα...-..-.-ὄὌ 

Ἀν ᾧ δαιμόνων τὸ βαΐλλριν ἑαυτὸν καΐτῳ Ε[ ἸΘούῃ ἡ ὦ τοῖς ἐ χρίϑμοις λϑιφιαῦς ει ἊΣ διωα-. 

ιμῷ 



κῷ ὅδ. 84 ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΜΑΤΘ.. 
μὶν ἐχιδείξαιϑαι ἐδει,ὐχ ἑαυτὸν ριπῆοιωῦτα Εἰκῇ αὶ κχρημνίζονζᾳ, ΔΛ ἑτέρφις σωδογτα. ὃ 

ὃ ̓ ἑαυτοις ῥίωεν Εἰς φαρκίίας ἐ κρημνοιᾷ, τῆς ὀχέήου φαίλαγίος ὄφιν. ὕτω γϑιὦ ̓  [χἢ δΝιαν 

εἰδοῖς ) πλϑίος ποιοῖ πθμταχού, ἀλλ᾽ ὁ Χοιφὺς ἢ τύτων εἰρηρϑῥων, ογεϊίπω ἑαυ ὀκκα- 
λύσει, δλλ᾽ ὡς αὔἰϑοφπος τέως ἀὐτῷ αἱ φλέγεϊ). ὃ γὸ Εἰπεῖνοὐχ ἐπ᾽ αὐῤτῳ μόνῳ ζή- 
σεται ν,ϑοφπος, καὶ δ, οὐκ ὠκπειροίσεις Κύρλον ᾧῷ Θεῶν συ," ὁδρα ἑαυτὸν ἐκκαλύ- 5 

πὔῆοντος ζω, δλλ᾽ ἕνα ΦᾺΪ πολλωΐν δεικνωύτος. μὴ γα μαΐσῃς ὃ, Εἰ ᾧ εις ᾧ ὀζκλεοόμδνος 
φϑεπκέπεν πολλάχις. κοιϑούπτερ Ν᾽) (ᾧ πυκλεύοντες, ὑτὸμ χαιοίας δίξων:) πληγαῖς, αἰ μα- 
τι αἰθεῤῥεύνϑροι πολλῷ και σχοτόμϑνοι αἰδεφέ ρον)" ὅτω δὴ ὁ αὑτὸς ϑιτὸ τὰς αυδϑτέροις 
χαὶ δευτέραις πληγῆς σχϑτωϑεὶς, ἱστὰς ζοὶ ὕχτόνα φϑέηεται, καὶ παϑϑεισιν ἐχὶ τίω τοί- 

τίων χορεσζολίω. ὃ Καὶ ὀϑαγαγῶν αὑτὸν Εἰς σοος ὑψολόν, δείκψυσι αὑτῷ πά- το » 
σας βασιλείας Ἦ, 9 Καὶ φισι᾽ πόρτα ζαύτά σοι δώσω, ἐαὐ πεσὼν ασθ9σ--: καὶ δα 
χευσήσγις μι. 10 Τότε λέγέ αὐτῳ τ" ὑπαγε ὀπίσω μὰ Σατὸμῶ. γέγραπ’- τ μων, 
πα γὺ, Κύριον (4) Θεὐν σν πσοσκωυή σειρ καὶ αὐτῷ μόνῳ λαιτούσεις. 

Ἐπειδὴ) λοιπὸν Εἰς (ὃ πατέρα ἡμδϑτομε, Κα ὠκείου πόμτα «στὰ λέγων Εἶ- 
γα!, ὁ Θεὸν ἐασούδωζω ἑαυτὸν “Σποφζωαι, ὡς δυμισργον τῷ πϑρμτὸς, ὅτε ἐπετί μιησεὶ 15 
ἢ Οὐδὲ τότο κμῷ σφοδρότητος, δ ἀσπλώς, ὕπαγε [ ὀπίσω μα] Σατνα" ὁπερ ὼ ποό- 

ξαγμω μᾶλλον, ἢ Ὠχιπίμησις. ὁμοῦ τὸ )Ὰ Εἶπεν αὑτῷ, ὕπαγε, χαὶ δραπετεύσαι 
αὐτὸν ἐποίησεν. υἶτε Ν᾽ ἑτέρφις πειρασμὸς ταντϑϑσήγαγε. ἡ πῶς ὁ Λουχαξ φησιν, ὃτι προ 
τα ((μωετάλεσε πειρασμόν; ἐμοὶ δυκφζᾳ κεφαίλαια Μ πειροισμν εἰπὼν, πόϑτα Εἶρη- 
χέγαι, ὡς ᾧ δῷ ἄλλων ἐν τύτοις πὐθειλημμώων. (ῷ Ν᾽ μυθία (ἰκωέχοντο κακαὶ, ζαύγά 10 

ὅδι,ὃ γαφρὶ δουλεύειν, Ὁ ποὶς κανοδὺξίαν ὅι ποιεῖν, Ὁ χυμῶν μαφία κυ δύϑιωον τῇ. 

δον δἶχυ χα! ὁ μιαρὸς ΠΟ ς μυϊδὼν͵, ὃ πόβτων ἰουρϑτερον ὑςερον τέθήχε,τέωυ τῷ πλείονος 

ἐπιθυμίαν, αἰωϑεν μϑ ἡὶ δξ ὄρχεις ὠδίνων ἐλϑεὶν Ἐ)ὶ τη», ἔδαυτον ὃ δ» τηρωδν, ὡς Ὁ ἀλ- 

λῶν διωματώτερον ὦν. καὶ γὸ «ὅ:1’ αὐτῷ τῆς πάλης ὁ νόμος" ζῳ" διωαίμϑμα μάλλον πο. ᾿Ῥἢ 
σκελίζενν, ζαύτω πρρόσαπει ἔκαιον δῆ κὶ Τχὶ τθ Ἰὼ ἐποίησε. δ[9 δὴ καὶ οὐ ζοῶν ἐσὲ Μ᾽ :ς 
δυκχοιώτων ϑυτελεφύρων ἐῇ κὶ ἀὐαϑενεφέρων φρξα ϑμος, ἔχ πὶ οϑτερϑν ϑϑεισι. πώς 

ὅϊω τύότυ αὖθ δ μέοϑει διᾷ; ὅτως ὡς οΚρλσος ἐπαίδυῦσιν, Ὁ (ὃ Θεὸν καταφδυορνζᾳς ἡὶ 
μήτε ἐν λιμῷ (ᾳπενούαϑαι, πιφευονζοις ᾧ δωναρϑῥῳ ὸ δζρα λόγου τεέφειν᾽ μεήτε ον οἷς ὧν 
λαιμιδανωιδν αἰγαϑοῖς, πειραζον (ὃ) διδωκότα,Σλλ᾽ ρχείαϑοι τῇ ἀγωϑεν δόξη,τῆς αγϑρω- 

Ϊ πίνης συοῖια ποιουνϑῥῶς λόγϑν, ἡ πϑυταχοῦ τῆς χρείας τὸ αἰϑοῆὼ ἀτιμάξεν. Ουυδν ΡΝ 40 

Ι ὅτω ἃ ἀχκξύλῳ “ἰσοπίσῆειν ποιή, ὡς τὸ τὰ σπλείογος ἐφίδοϑαι ὶ πλεονεξίας ἐρᾷν. χαὶ 
ὙΜΡ ὁ Ὥστο ἫΜ νιον νορϑμων ὅθ ν ἰδιῆν. χαὶ δα νιῶ εἰσιν ὡ λέγοντες, ζαῦτά σοι παγτα 

" δωσορϑυ, ἐὰν πεσῶν πορλσκιιυήσῃς Ὦ, ἀ) ι υϑὲὶ ὄντες τίω φύσιν, ὀργαψα ὃ ὠκείν γε- ἰὐλα 
' νόμϑμοι. ἐπεὶ κὶ τε ὶ δὲ ῥα μόνον, αἰλλαὶ χαὶ δ᾽ ἑτέρων αὐτῷ πσοϑσμει. ὅπερ χαὶ ὁ Λουχαξ Ὁ ᾿ 
| δυλαίν ἔλολν, στι ἕως χϑιρ96 ὠπέφη ἀπ΄ ἀυτῦ δολαΐν ὅτι ΑΜ Ὧὐτα δζρ ΜῊἪ οἰκείων αὐτῷ 35 
} φργϑώων ασφόσήει. 

11 Καὶ ἰδοὺ ἀπίελοι “ϑοσηλϑον,ὼ διηχόγοιιυ αὑτῷ. Ηνίχᾳ ΝΣ ζᾳ ὁ πυροσξζολῃς 

' ἐγίνειο, οέκ Εἴασεν αὐτοις φαίνεαῖ,, ὧςε μοὶ ζαύτη σοζῆσαι τίω ἄγραν. 5.5 αὐ ἐν 
« ᾿ ᾿ Ι! ! Ι! ᾿ . ᾽ ᾽ “ἡ κα ἅπασι ἤλεγξε καὶ ϑραπυτόῦσαι “Ῥεσκευαζε, τῦτε φαίνονται ὠκφιοι᾽ ἵνα μοϑης ἁ σὺ, οὐ ἡ 

σὲ μ(τ' ζζκατ' " ὀκείγωννίχας ἀήέλοι δέον") κροτοιῶτες χαὶ δυρυφορφεωῦτες ον ὥπασιν.ὅ. 4ο ἴον 
; τῷ ηγϑιὼ καὶ Τ᾿ Λάζαρον, ΛΟ' τίω κοίμινον τὰς «ὔωχείας κα τῷ λιμοὺ ἢ τῆς φενογωρίας α:-- 
ἰ παΐσης, ἀγίελοι λα(όγτος αἰπῆλϑοι. ὁ» "ὃ ἐφιϑώω εἰπών, πολλαὶ ὁ) Χειςὸς ξχιδείκγυται 
| γιουγεν χαὶ ἡμεῖς ἀἰπολαύεν μέλλομϑν. 

ΗΘΙΚΟΝ ᾿ Ἐπεὶ δῶ ζοῦτα πάντα δὶ σὲ γέχϑνο, ζήλωσον χαὶ μέμησει πίων γίκδω. καὶ πσϑ9σ-: 

] ἐλϑὴ 



ο 

χ. ἰδίξατο 

χε 

γ. ἀγέκτιν 

ΒΎΛΑΨΤΓ Δ. Ομιλ. 'γι ὃ; 

ἐλϑη 6 σοί τις ἣὴὲέϑ, τῷ δαίμονος κείνου λεραηγά καὶ Ὁ ᾧᾳ ὀκείγυ Φερνοιεύτων, ὀνειδίζων ἜΝ 

λέγων, Εἰϑαυμαφὸς ΕἾ ἡ μέγας, μετάφησον Ὁ ὃ φρο, μα ραχϑὴς μηδὲ ϑορυξηϑῆφ᾽ ὁ1- 
λό [καὶ Ἰκ τ' Ἐχπεικείας Ὀλπύκριναὶ " Εἰπὲ," ὡασερ τῷ δεασύτα συ ἠκθσοις λέγοντ᾽ ὅκ 
ὀκπειραίσεις Κύρμον ῷ Θεόνσυ. κᾷν ὦκῴος δόξαι καὶ ἡ διωυαφείὰν παολξαλλόμϑμος χα) 

φ χοημούτων πλῆθος ἁ ἀπειρρν, " χελθίσῃ πσεϑσκειυεῖν, φῆι πάλιν ἡδυναίως. σσοῖδ' Ὁ Ἐπί ἕ 
χϑινοῦ δυασύτε πϑώτων ἡμδι! τϑηο στεποίηκεν ὁ δχρέξολος μόνον, δὼ χαὶ καθ᾽ ἐ ἐκούφην ἡμέν- 

ἐν ἐφ᾽ ἑκάτου ἫΜἜἝπὌἐκείνα δούλων ωωζε πσέϑσα ζμ μη χόρας, οὔκ ὧν ὀρεσι μόγον' ὶ 
ὦ ἐρημίαιρ, δλλὰ κὶ Ὁ ὧν πόλεσι, νὼ οὖ αἰγϑοαίς, φῳ δικασνείοιρ' χα συ εἶδ δὲ ἑαυ αἰλλαὶ κα 
τ τῶν συγϑμών ἡμὴν αὐ, ϑεϑπων. “δὰ δὰ δὲῖ ποιᾷν ; ἐπιςεῖν αὑτῷ καϑόλου, ᾧ Ως ἐ- 

10 αἷς ὡἰποφ ἐὐῆω, κὶ ὶ λθκεύοντα μισεῖν, Ἂν ὅταν μείζονα ἐπαήξ ὄληται τὸτι μιξίως Ὀὐτοφρό- 

φεοϑαι. ἐπεὶ ᾧ τιωὶ ̓ Εὐλν, ὅτε μαλίιςα ἐπῆρε πῶς ἐλπίσι, τότε κουιτέξαλε, ταὶ τὰ μέγεσει 

Οὐργάσατοχακα.. χα ̓ γὺ {Ὁ ἐηϑρός 601ν ἀασονδὸς, ὁ πολέμων αἰκήρυκ]ον" αὐεδέξα;» ασοὶς 

ἡμᾶρ᾽ ̓  ἐχν ὅτως ἡμᾷρ ἀκα 'δομϑμ κἷπῷ τὸ τῆς ἑαυταν σωτηφίας, ὡς ὠκῴρος αὑτϑ τν 
ἀπωλείας τὴς ἡμετέρα. ᾿ἰποφραφαδμϑυ τοίνιω αὖ Τὸν, μὴ ῥήριισι μόνον, ἄλλα ὺ ὄρχϑι, 

15 μὴ Δἰονοίᾳ, ἀλλὰ χα ̓ ποράξεσι, καὶ ᾿ μηδὲν ποιώμϑῳ ἕ' κείνῳ δοκοιοτων. ἅτω Ν᾽ σόϑτα 

ποιήσομϑν ζᾳᾳ ῷ Θεῷ δοχρεῶτα. ξ γδ [ἢ ἐπαηϊλλε πολλὰ ὅχ ἵνα δῷ ὐλλ᾽ ἥα λϑίον᾽ ἐπα. 

γολῷ δξ αρπαγῆς, ἵνα ἀφέλν) βασιλεία κὶ ὁ διχσιοσεούν κ ὃ τίϑησιννῶαυερ. τινας παγίδεις 

ὸ ϑήρατρα, ϑησαυρφις οὐ τῇ γῇ, ἵνα αὶ τύτων χαὶ Ἴ ον τοῖς ὀρφυοῖς Ὁἰποφερηπι τη ,ϑησειυρον 

[ω βούλε!)" οὐϑα πλουτῷ, να μι ̓ πλετήσωμδν ὠκῴᾷ. κὠ μή ̓διωνθῇ δ πλού. 
20 ΤΈ τῆς ὀκᾷ λήξεως ἡ ἡμάς ὀκζαλῷ, ἐ ὑτέραν ἔρχεται τίω οἱ δ τῆς πενίας ὁδὸν᾽ δα Ἐχὶ 

Ιως πεποίηκεν. Κη γὃ Εἦδεν, ὅτι συοὲν αὐτὸν ὁ πλούος ἠδίκησε, 2.6’ τὰς πεγίας πλέ- 

χει ζαὶ δίκῖυα, ὀκᾷ εν αὐτοὶ αὐξιέσεοϑαι «απο σδυκδν" ὃ ὃυ “λνοιτ' δὴ ὀροητότερον: :0  γὸ 

πλούτον διμιωνϑεὶς ονεγκεῖν σωφρόνως, πολλῷ μάλλον πενίὰν οἴσει ϑιμναιως" ὦ ὁ ὁ πὔξόντων 

οζι ἐχιθυμδν χρημάτων, Ου᾽ δὲ “δἰπόντα " ζυπήσιιον. ὦ ὥαστρ δίωυ συ ἰὲ ὁ μιαικρίξλος τοτὲ ἐ- 

25 κεῖνος, ΔΛ Ὁσὸ τῆς πενίας λαμασοότερος ὁ ἐγώεν πάλν. Ωῶ μϑρ Ν᾽ χρήματα ἰρώσε, ἐ- 

φέελ ἐδ ὁ ὁ πογηρϑς δαίαον ὠκᾷνος " τίω 5 ̓ἀγάπέν τίω σέϑ ῷ Θεὸν ὸ ου μμόγον ἀφε- 

λῷ οὐχ ἠδυωη 5», ἀλλὰ διιυυαπωτέραν ἐ ἐποίησε, αι ̓ πϑώτων αὑτὸν γυμνώσας, πλείο. 
σιν ἐποίησε κομᾶν ἀγα διθκ Ὁ ἀμηχόνίᾳ ζω. ὅσῳ »» πλείους ἐπήγαγε πληγαῖς, 

τοσύτῳ τὸτε διμυατώτερον ἑώρα γρόρϑμον. δ δὴ πόρτα ἐπελϑὼν ᾧ αι ακωδωγίσας, 
40 ) 3, πλέον σύσὲν ἀύυσεν, Ἰχὶ παλᾳιὸ ὅπλον ἔδρα μϑ, τίωυ γείυαιχαι, ἡ “σδοσωπεῖον ὑ- 

ποδύοτω κηδεμονίας, Ὁ ̓Ωὼ συμφορεὶς ὀκπςαγῳδεῖ ζῳς ᾿ κείνου σφόδρα ἐλεειναΐς, καὶ 

“«ϑϑασοιζται ΝΣ ἀπαλλαγῆς. ΥὋ ἐκείνου κακδν τίω ὀλφ,ϑρίαν ὀκείνζω" "Εἰ ἰσεύγειν 

συμθελίωο. δ᾽ Οὐ ὃ ὅτως ἐχρατησι. ὲ γδ (ἰωυφδω ἐν ὃ δέλεαρ ὁ  ϑαιυμαφὸς 
᾿ὀκᾷος αὐνρ, ὼ χ. πολλὴς τὴς (μωέσεως τίω δξ ὠκείνε φϑεήο υδύίω γενῶ ἐπεξόμε- 

"9 σιν ὃ δὴ ὸ ἡμᾶς χ6" ἡ ποιᾷ"᾿" κἀν αἰδελφον, καν φίλον γρήσιον, καὶ γείναίκαι, καὶ ὀντίνα.- 

ῬΧΥ λϑαγχαιοτάτων ἡμῖν αἰπσυδυς, φϑέγται τι ΡΨ Ὁ «πεοσυκὸντῶν, μιὴ ᾿ Ὄστὸ ξ ́ῷ- 

σώπου τῷ ζαύτω λέγοντος δέχεοῦο τίω συμβουλίω" Δ λ᾽ Ἀπὸ ὐπὸ τὴς συμβωλῆεπῆ τῆς ὁλέ. 
εϑρίας τὸν ζα ύτω λέργοντω πος έφεον. χα) ἐγ καὶ ᾿ γι πολλαὶ ζιαύτα ποιᾷ, ἡ συμιπα-- 
οτίας πρεϑθαλλεται «αευσωπείον᾽ χαὶ δυκεῖ ἐκ ὕζνους ἐὴ), ἴω δ ὀλέϑριᾳ κα δυλητηρίων 

40 χαλεπώτερα εὐγίησι βήματα. ὃ  Ἐχὶ βλοίξη κολακεύειν, ἐκεήου" Ὁ Ἀ Ἰχίῷ συμ- 

φέροντι παιδεύει,,᾽ ̓Θεού. μὴ δὲ ἐ αδρλομζώβια, μηδὲ ᾧ οκ πϑυτὸς ζπὺ ᾧ " ὀύετον 

Ἰδχιξητῶνϑρ βίον. δ ὧν γ)Ὲ» ἀγαπᾷ Κύειος, “παιδυῦει, Φησίν. ὧξε ὁτὸμ θϑημεφλας Ὥστ-- 

λαυύωρϑν ον ποιμείᾳ ζάντες, τἶτε μάϊλιςα, ἀλγώμϑρ. ἀεὶ μϑῥ ὃ αἰμϑρτόμονζας δεδοι- 

χέγαι ΧΘᾺ "μάλιςα Ἂ,, στὸν μηδὲν πάσωμδρ δεινόν. ὁτὸμ υϑὼ τὸ κὺ (τὶ μέρος ἰποτὴ ζῶ 

Ο εγίοιῖ, τομ1.2. Η. ; φιμιφείας 

χον δὲ 
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ὡμωρίας οἰ Θεὸς, κούφζωυ ἡμὶν" ποιῴται τω ιἰπύρ τότων ἐχΊισιν᾽ στὸμ ὃ ἐφ᾽ ἑκαίφου ἢ . ποίὴ 

πλημμξσυϑῥων μακροϑυμῇ, Εἰς μεγάλέω ἡμᾶς τοῖς ἀδοὶς Ὠχιμϑμονζᾳς ζα μιδύεται δὶ-- “μιποιίτοις 
κζωυ. Εἰγὸ πῖς᾿ χατωρϑωκόσιν ὀμαγχάμον ἡ δλίνις, πολλῷ μάλλον τοῖς αἰ μδοπόμουσιν. 6- ἡμλατϑῖῃ 

ξϑι γϑεοῦ πόσης μακροθυμίας ὀπολαύσως ὁ Φαροιὼ, ἐσαϊτίωυ ὕφορον αἰ απόμτων ἐ-- ν, γίτω 
δῶκε δίκίων " πῦσα ὁ ἸΝα υηοϑονόσορ στλημμελήσας, πσϑὲς τῳ τέλει ὃ πϑρ ὀξέτισι. 5 
χαὶ ὁ πλούσιος, ἐπεὶ μηδὲν ἐπαϑὲεν οὐταῦϑα δεινὸν, δὲ αὐτὸ τῷ» μάλιςα, γέγονεν ἀϑλιος, ὅ- 

Ἡ πυφήςας ἐν τῳ πρόντι βίῳ, ἀπῆλϑεν ἐχῷ πϑρτων πούτων δώσων δίκζωυ, ἐγθε συ θὲ πα.- 

ἐαμυϑίαν ζῶ ϑυρῷν τῷ κακοῦ, αλλ ὅμως Εἰσί τίνες ὅυτω ψυηροὶ ὶ αὔσητοι, ὡς τὰ ὠνζῦϑα 
Ἰχιζητεῖν" αἰοἱ μόνον, ἢ τὰ καιταγέλαςα, ἐκῷα λέγήν βήματα ̓ Φαολφύσω Μ᾽ ϑρόντων ᾿ 

πίως παγτων,ὶ τότε" σκένψο μαι αἰδὶ δὦ ἀἰδάλων χαρίσομφι τῇ γαςρὶ; δουλ θύσω ταὶς ἡδὸὺ-- χο ἄντα 

γας, τα οὐσομαι ἢ τω παρόντι (δίῳ δέδια μοι τίου σήμερον, ἢ λομμθδμε τέω αὐρμον. 
ὦ χιαῤρθολή ὀῥοίακ᾽ τί τεαΐγων αὶ χοίρων (Ὁ ζωῶτα λέγϑντες δα φέρφυσιν;, Εἰ γὰ «ὧν 
Ἐλὶ τίωυ γωναϊκᾳ τῷ πλησίον χοεμετίζονζας οὔκ ἀφίησιν ὁ πσϑεφήτης δν, ϑοϑποιῖς νομί- 

ζεοϑα) ̓ ηἰς ἡμῖν ἐγχα λέσει τατος τραΐγϑὲς ἡ χοίοφις ὁ ὀνων ὀῤουτοτέροις τῇ γνομιίξυσιν, δὶ 

σὰ ἿῬΜ' ὁρωμϑρων "φϑνερώτερρι, τούτο ἀδηλᾷ ἐ νομίζουσιν; Εἰ "ὦ μηδενὶ ἔν] ἀδλλων “πι-ις 

φεύεις, οὐ ρύφυϑι δαίμοσι μ(αςίζονϑροις, τοῖς Ἐχὶ τῇ βλοϑζη τῇ ἡμετέρᾳ ἁπαντα κ) λέγφψὴ δα 

ποραηνν μεμδὰε τηκόσιν. ὁυ δ δὲ ασρὲς τϑη λυτερῇς᾽" ὅτ ὁυ παγτα ὥςε αὐξῆσαι πίω 

ῥαϑυμίδν ἡμδν ποσί ήουσι, ὶ (ὃ τὸς γεέννης ἐκλόσαι φόξον, ὦ ἐἰπιφηϑίωαι τὰ ἐκᾷ δι- 

καςφήρλα, αλλ ὅμως (ὦ) ζαύτω βυλόμϑροι, (ῥοώντες κα ὀλολύζοντες πολλαχις ἴϑε ἐκεῖ βα- 

σοἰγοὺς ὀμακηρυήσσι. ποϑον δίυ ζαύτα λένρυσι, ὼ οὐαγτία ὧν βόλονται φϑεγίονται ; θδου-- 2Φ 
᾿ », Ἄν» -“ “ ᾽ Ω ᾿ } « 

μόϑεν ἄλλοϑον, αἰλλ᾽ ἐκ τῷ πλείονα αἰ ασονϑμειν δα γκζω. ὁυ γὸ οὐ ἠζουληθϑησοιν ἐκόντες 

ὁμολογεῖν, ϑἰσ), ὅτι «ἰπσὸ γέκρων δύ, ϑρθτων βασοινίξονται, ὑσγ, "τὶ ὅλως παορυσὶ τἱ δεινόν. ) 0. ὅλ. ὅτιη 

“αϑὲς τί δέζω μοι ζαύτα Εἴρηται ; ὅτι δαίμονες ὁμολοχϑύσι γέοναν, (ὦ βουλόνϑμοι «- 

πιφείαϑαν γέεναν ᾿ σὺ ὃ ὁ Ὀσαύτης Σπολαύων θμμῆς ἡ ἰποῤῥήτων κφινωνήσαις μυ-- 
σηόλων, Οὐοδ κείνας μιμμῇ,, αἰλλαὶ καὶ τύτων αἰγνωμονέφερος γέχϑνας » καὶ Τἰς ἤλϑῳν ἐκ 25 
ΜὋοὺν δου, φησι ᾧ ζιύτα αἀἰπήγ[ειλον ; ἰπὸ γὸ Μ' ὠρανων “ἰς ϑλολρενο, ὶ Εἶπεν ὅτι . 

Θεός ὅθην ὁ ζῷ παντα δυμιαργήσας οι 5 ψυγέω ἔχομϑν πῦϑεν δῆλον; Εἰ γὸ δὴ τοῖς ὁρω-- ᾿ 

υϑϑοῖς μέλλεις πιφεύειν, ᾧ αὖθ Θεοῦ), καὶ αἷς ἀήέλων, καὶ «ἰϑὶ οὐ αἰϑὸὲ ἰυχης, ἀμφιζαλ.- ἴσιάμφι ἢ 

λεις, ὁ ὀυτω σοι παντοῦ οἱχγίσεται ζᾷ τῆς ἀληθείας δόγματα. χαήτοιτε εἰ ζοῖς φανεροῖς πι-. λδε" 
. φεύειν βούλει, ζοῖς αἰορφίτοις μάλλον, ἢ τοῖς ὁρωῳϑῥοις πιςξεύειν δει. Ε )ὃ " κοὐ οἰδὸξον ὃ 30 

. 
Εἰρηνϑίον, αἰλλ᾿ ὅμως αἰληϑές, καὶ ΟΝ τοῖς γοιῦ ὄχουσι σφόδρα ὠμολογημϑῥον. (ὦ Φ »Ἥ» 

ὀφθαλ μοὶ πολλὰ σφαλλον"), οὐκ οὖν τοῖς αἰορφίτοις "μόνοιξςὠκᾷνα γὰν οὐδὲ ἰσωσι) δλλαὶ “1. μέγ 

ἢ ὧν ἀὐοις οἷς δοκούσιν ὁρᾶν, ἡ δζαφήματος, ἢ ἀέρος,  ὀζανοίας διλλαχού τετραμμένης ὦ 
θυμού,κ φροντίδος, ἡ μωυοίων ἑτέρων ἐμυποδιζόντων αὐν αἰχρίξειον "6 3 ἡυχὴς λογί-- 

σμὸς, αὐ ὃ φώς δέξη.) Ἐ θείων γ»ραφαν,ἀκριξέφερον αὶ αϑεξαποτητον ἢ ὀγτων ἔςπαι κριτήριον. 42 

μὴ δὴ ματίω ἑαυςἂν' ἀπατώμδυ, μηδὲ ασοϑς τῇ ραϑυμία τῷ βίου τῇ δζρ “μ᾽ ζοιούτων ὅικ- 
Ὄρλρῃ δογμάτων, αὶ ὑπὸ αὐ δ Δ δου μ χαλεπώτερον ἑαυτοῖς Ὀηχισωρεύσωμϑῳ πῦρ. εἰ 
Ὁ μὴ ὕ91 κρίσις, μηδὲ ἐυθειύας δώσονϑρ ΟΜ πτευραγμένων, σε εϊὲ τιμαῖς “ἽΨ πέπον» 
ϑῥων ληψόκθβα, οὐνόησον" οἷ τείνει τὰ τὴς βλᾳσφυμίας ὑμδμοτὸμ λέγητε (ζ) δίκαιον Θ6-. .κἴνπίιν 

ὃν ὁ φιλόνιϑοφπον ἡ ἥμερον ζοσώτες πόνος ὁ ἱδραΐζῳς κἰ σύροραν. καὶ πῶς ἀν ἔχοι ζωῦτα 40 τὰ 

λϑχϑν; Εἰ γὸ ᾧ μοιδωμόθεν ἄλλοθεν, ὐπὸ γϑιώ Τμ χτὶ τίω οἰκίαν τίω (ω ζω "συλ. σολοχζε 
λογίξου, ὶ τότο δηψᾳ τὸ ὠτοπον. κἀν γδγ» μιυολαχις ἧς αὐτὸς ὠμὸς ὶ αἰπὸμ,ϑοφπος ᾧ 95. 
εἴων αὐδὦἴ" αἰγραώτερϑο, οἕκ ἀν ἕλοϑιο ᾧ οἰκέτίωυ ᾧ ἔυνοιευ “υόνϑμον τελθυῦμ ἀφῴω κκ ἀλη 

ἄτιμον, δυλαὶ αὶ ἐλθυϑεοίᾳ, αἰ μείξεις καὶ χρη μούτων δωρεᾷ, καὶ ἐγ, αὖ τὸς λοιπὸν ἀπιὼν 569 
, Ουοὲν 
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φορές δ εὶν διυύασαι Εἰς αὐτὸν ἐργαίσαοϑαι αἰγαϑον, ζοϊς μέλλοισί συ " κριιρϑνομεῖν τίωυ ὀεσίαν 
ἢ ρῆρβσίας Ἰχισκη (ες κι πῷ αὐτν, δεόαϑμος, οὐ ρακαλοῦν, πόμτα ποιωΐν, ὡςε μεὴ μεῖναι αὑτὸν α'γέ- 

Θφιφον. εἶἰᾷᾳ σ ὁ πονηρϑς, ὅτω γοηφὸς καὶ φΦιλοίν,ϑούπος γίνη πσδὸς ᾧ οἰκέτίωυ ᾿ ἡ5. 

ἄπειρος αἰγαϑότης, ὁ Θεός, ἡ ἀφατος φιλαν,ϑορπία, ἡ σοιύτη χρηφύτης, (ἂν οἰκέζᾳς 
,» ὧν ἑαυ ὧν αἴξὸ Πέζον καὶ Παύδλον χαὶ ἸΙαϊκωζον καὶ Ἰωαΐγνῶυ, «ὄν' καθ᾽ ἐκοί ς΄ ἕω ὑμέραν 

δὲ αὑτὸν λικοξόνζε, δισμθυϑενζας, μαςᾳϑενζῳι, καταπον ιαϑενίᾷς, .ϑη67οις Ῥαδὸ-. 

γχιδοβμί- ϑέγζς,ἰποϑνήσχονζᾳς, Ὀσοωύζα παϑόνζως, ὦ μηδὲ" ριθ μῆσοιι ἔνι, ἀςξεφανώτυς «ἰδκό- 

σαί Ἅψυπὸ ; χα ὁ «" αἰγωνοϑέτης ῷ Ολυμιπιονίκζυ ανακηρύῆει χαὶ ζεφανοῖ, χαὶ ὁδεασοτης ᾽ 

χ-ϑιὴ οἰκέτζωυ, χαὶ ὁ βασιλεις πὶ ςρατιωτίωυ, χα! ἔκαφος α'πλαΐς τὸν ϑερᾳγγά σαν αὐτὸν, οἷς 

κιἀμεδξετα τὸ δυναῖ), ἀμείς4 κἀλοῖς" ὁ Θεὸς μόνος μα τὸς τοσύτυς ἱδρώζμ ἡ πόνοις, δ μιαρὸν ΝΠ μέγα 

αὐὐδιὶς αἰ. αϑὸν “δἰσοδιδωσιγ' δλλ᾽ οἱ δίκαιοι ἡ ἐυσεξς ἐκῴνοι,ὁ παῷ ὌΡΕΡ ἐπελϑέντες, οὖν Οἷς. 

,. ἀδοῖς καίσον.) Οἷς μοιχοῖς, ὃ πατραλοίαις, ὁ αὐδροφ όγοις Σ᾿ τοιχωρύχοις "ὁ" πού ζιυῷᾷ ἔ-. 
Ἀ. τιρέσγ- δεν ἀν λόλϑν εἰ γ)5 μηδὲν μζτ' Ὁ ὠντεύλεν οποδυμίλν δβῖν, δυλαὶ μέχρι Ἢ αρρίντων τὰ 

χ- πῶ ἡμέτεῤοι, οὖν ζοις ἀὐζοις ὠκῴνοι τύτοις᾽ μᾶλλον ὃ δδὲ εν ζοῖς αὑτοῖς εἰ γαρὸ μα ζαύτα ἐν τοῖς 

ις ἀύθις κτὶ Τ' σὸν λόγϑν, δλλ᾿ ον ζϑα οὖν ἀνέσει Δ ὅτοι, ον κολοίσει Ὁ ἐκάνοι 1" πϑϑζῳ γε- 
σένασι γϑόνον. ᾧ ποῖος τϑτο τύ οφιννος, " ίς ὠμὸς αὖ, δοφ πος καὶ απτηνὴς ὅτω αἰδὶ δ αὐτν 

ποτε ἐξουλεύσαττο γερᾳι πόντων χα! κ᾿ πυτηκόων ; Εἶδες τῆς αὐπίας τω χἱπβξολίω, καὶ 
ποδτελυτᾷ ὁ λόονς π᾿ τ Οῴκοιῦ Εἰ χα μηδ μῦϑον ἀλλοθεν βούλά, Στὸ τύτων Ομ 
λογισ δῶ" παιδουϑεὶς, απαλλαΐγηϑι τὴς πονηρϑὶς ζαύτης κ᾿ παονοίας, χα φεύνγε κοικίαν, 

το ὁ Ῥλίχῷ [τος] δγοετῆς δὐτέηου πογωγ᾽ ᾧ ὅτε Εἰσμ σαφώς, ὅτι ὁ μάχρα γϑηΐροτος βύν 
( ἡμέτεραι ἕφηκε. καὶ τίς ἔρηται σε᾿ Ὥς ἐλθὼν ὠκᾷθεν ἀπήπειλε τὰ ὠχᾷ ᾿ Εἰπὸ ασϑῆς 
αὐτὸν᾽ αὐ, ϑοϑῖπαν ὥ σϑυὶίς (ἢ) δὼ, τὸ νπιφήϑη πολλαΐχις, τε κομιπαζων ὶ ἐπαίρων 
Ὁ πράγμα) ὁ5 Μ᾽ ἀὐέλων δεασότης, πόρτα ΚΟ ἀκριξείας ὠκᾷα ὠπήήειλε. Ὧι τοίνεου 
ἡμῶν δὰ δν,ϑούπουυ ᾽ τὸ μέλλοντος ἡμᾶς δυϑωύας παν χαϑ ἐχας ζω βοώντος [1] ἡμέ-: 

25 Θαν, τὶ αὶ γέενναν ἡτοίμασε ἡ βασιλείδν πὐρεσκθύάσε, αὶ τύτων ἡμῶν ̓ Φοτοδείξεις τ ϑαοοιδὲα 

(ἀφᾳ»εἰ γὉ 9 μὴ ἔμϑηε κρίνειν, ἐδ᾽ αὐ ενζοῶν δἰκίω ἀπήτησε. ἢ .ὃ ᾧ ἐδῶ ὅτο πὼς δῤ ἔχοι 

λόγον, ὦ Ψ πυγηραν ὥν' ΦΖ κολάζεοΐ, τὰς ἢ μὴ κολαξεονν »εἰ ἘΝ μὴ «ϑοσωπολή]ης 

δὴν ὁ Θεὸς [ὥασερ δέζω φυτὰ 5481) τί δύποτε (ὃ ὥ αἰπήτησι δίκίων, ( ὃ ἀφῆκεν ἀτισρη- 
τὸν ἀπελϑᾷν, τϑ "5 τῷ ασοϑτέρο παλιν δθὴν ϑιπορώτερϑν. ΔΛ Εἰὐβούλεοϑε μετ᾽ 8}. 

40 γνωμοσιύης αχϑύειν Ψ λεγϑμδίων, ᾧ ζιυτίων οἰ αλύσομϑν τίω ἀπορίαν. τίς δέω 581) 
ἡ λύσις » Οὐ ἱὲ πλϑς ἐγζϑα ἀπαῇ ᾧ δίκδων, ἵνα μι δἰστογνῷς τίωὐ λϑάφασιν, ὶ ἀἰστελ.- 
πίσνις τὐρὺ κρίσιν, ὡς πόβτων εν ζφιυῦϑα διδῦντων λθγον᾽ Οὐδὲ πϑμίᾳς ἀφίησιν ατιμωρητὶ αἰ- 

πελϑῴν, ἑα μῆ πάλιν αἰτδϑνόητα ἐὴ ζᾳ πὐμᾷᾳ νομίσῃς "ΣΝ λὰ ᾿ ολάξει, ὩΣ Χϑ λαξεῖ 

δ ὦ ὦ κολάζει, δεικγες ὁτί ἡ ὠὀκφ ὧν ὶ κολαοϑενζμ ἐν ζιῦϑα ἀποωτήσει λόνϑν᾽ δὲ ὧν ὃ 

35 ὃ κρλάζει, τυ ϑαισκέναζων σε πιφεύειν, ὅτι ἐξ ι κ(Τ᾿ τίω ἐντεῦθεν ἰποδημίδν κρλτήφλον 
Φοζερεν. Εἰ καϑ' όλου Μ᾽ ποδϑτέρων ἡμδιᾳ, σὴ ἐν ἐκόλασε ἥνας εἰγταύθευ, υἐσγ᾽ ὁν 
βύνργέτησε. νιω ὃ ὁράς αὐτοὶ “ἰα σὲ ᾧ ὠρανὸν τείνοντα, ἡὸ ἥλιον ὀϑα)ονζαᾳ, ἢ γάῦ γκ-- 

μδιμοιώτα, ὁ ϑυύλαῆαν χίονζᾳ, ἡ ἀέρκ «πλοιωΐζᾳ, ὦ σιλζωης ζ(ἥοντα δρόμος ᾧ ταὶς ὡς: 

. πιάματι ῥᾳις τϑὸ ἔτος αἰκινήτες ἀϑῴτα νόμϑς, ἡ τὰ ἀλλα ἥ ἀπϑυτα τῷ " νθύματι τῶ ὠκείγου ᾧ ἐ- 

40 αὐ Φ (τ  ἀκριξείας ἀνύονζῳ, δρόμον, αὶ ὙΣΡ κὶ φύσις ἡ ἡμετέρᾳ, ἡ 5 Μ᾽ ᾿λγόγων, “Μ ἐρ- 
πόνων, ΝΜ βαδιζόντων, ΔῊΝ πετονϑῥων, ΟΜ γηχουϑέύων, “δι ὧν λίμναις, ΝΜ οὖν πηγαῖς, τοῖν 
εὖ ποζῳ μοῖς, των εἰν ὀρεσι,τωΐν οὖν ναίπταις, των ἐν οἰκίαις, τῶν ἐν ἀέφι, “τὡν ἐν πεδίοις, χαὶ 

φυτά, Ὗ ασέρμαζα, ἃ δένδρα, τά τε ἄγολα, πέτε ἥμερα τα τε ὄρκωρπα, ἡ πόμτα ἁπλώς 

χκν, πππῦτῆς ἀκα ματοχιούνϑνα χειρὸς ὠκείγης, τίω ἡμετέραν οἰκογομᾷ ζωζων, ἐν ποὺς 
ΟΠ εγίο, τοηλ. 3. Ὴ 2 χοείλν 

Ἁ. ποῖος 



δὸ: 
8 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ, ΜΑΤΘ. 
χουν μόνον, δλλὰ ἡ πσοὺς φιλοῖιμίαν τυ δχμκονίλν ἡμῶν δξ αὐτοῖν χϑλερνϑμα. τὸ 
σοιύτέω “οίνωωυ ὁρών ἐὐ]αξίλν (καίτοιγε συτϊὴ Ὁ πολλοςὺν Εἴπορθν μέρ94) τολμῶς Εἰ- 
πεῖν, ὅτι ὃ σοῦτα καὶ τηλικαῦτα ὀργασοίνϑμος δζρ σὲ, ἐν ζος χαιοίοις σε πὔδοναται, ἡ μ(' 
«οὖν ὅγων ὦ ταῖν “ίρων" ἀφίησι τολθυτήσανζο κεῖαϑαι : ἡ δώρῳ σε Διμιήσας ζοσύτῳ, τω τὴς κι ἀφήσει 
ἐυσεξείας, ᾧ ἡ τῶν αγγίέλων ἐποίησεν ἴσον, αὐθεόψαῖαί συ μι (ὧν μινοίοις πόγοις ἡἱδρώζις: 9 

αὶ πῶς ἀν ἔχοι ζαύτα λόγον; ζωῶτα γ)5} καὶ ἡμᾷς σιγήσωμδϑιν,οἱ λίϑοικεκρ ον.) ὅτω σωφῆ 
καὶ δῆλα, ἡ δακῆϊνος αὐ" μωώτερᾳ. ζαύτα δῶ ὡἀπϑνίᾳ λογισανϑροι, καὶ πείσαντες δ ραυ-- 

ὙὍἍ ψυχώω, ὅτί μ᾽ τίω ἐντοῦϑεν ὡἰποδυμιίαν, ὶ βήματι τ΄ ραφησύ θα φοζερῷ, χαὶ λθ.- 

23) δωσομδυ ἢ στετσ αγμμένων απόώτων,  θοϑιούας ὑφέξορδι καὶ ϑίκζωυ αἰ παυτησο θα, αν 

μϑμωδϑυ πλημμελθωῦτες' ὦ φεφαΐων " Ὡἰπολαύσομϑμ ἢ ἀγαϑοὖν ᾿ἀἰποῤῥήτων, ἀὺ μιχρὸν τὸ γι. ἀπολευή. 
ἑαυτοῖς πϑϑσέχειν βυληϑαΐνϑι, τουξ τε αγθιλέορνζς θχὶ τϑτοις Ἐπιφομίξωμϑμ, χα αὐ. μιὴκ 
τοὶ τίω τῆς Ὡρετὴς ὁδὸν ἑλω θα, γα κ᾽ ϑϑρησίας τῆς πολ σηκούσης Εἰς ὠκᾷνο τὸ δικαι.- 

φήρλον ασπτελϑθύγτες Ἰχετυγωμὸν ὟῬΨ ἐπηήξλμϑμων ἡμῖν ἀγαϑών, ούμι ὦ Φιλαν,ϑοφ πία, 

τὸ Κυρίου ἡμδῇϊ Ἰησῦ ΧΧολτοῦ" ᾧ ἡ δύξα καὶ τὸ κρώτος εἰς τὸς αἰῶνας “Ἷ αἰώνων. Αμέω. 
1ς 

Ομίλ. δι 1. ΑΚΟΥΣΑΣ ΔῈ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΟΤῚ ΙΩΑΝΝΗΣ 

“"λεδὺϑη, ὀρεχώρησιν Εἰς τίω Γαλιλαίαν. 

" , 
4σ. φαγν (. 

Θὰ ΤΣ [γος ἕνεκεν δυεχώρησε πτίλιν ; πουιδοωνη μᾶς μὴ ὁμόσε γωρῷ τοῖς πτι- 
 ρασμοῖς, ΩἿ Εἴκειν χα πο αιχωρῷ. 9) ἔγκλοιμα δ μὴ βίπῆειν 20 

ἑαυτὲν Εἰς κίνδυωυον, αἰλλαὶ Ὦ ἐριπεσόντα μὴ φῆναι ϑμναίως. τῦτο 
τοίνιωυ διδοίσκων, χα! (ἠδ φόνον {δ 1υ δοιϊκὸν κρδοα μυϑούμϑμος,ανα.- 

χωρεῖ εἰς τίωυ Καπερναθιμ, ἀμ (ζ τίω πορηφητείον πληρών, ἐμῇ 
Ἀ χαὶ (ἄν' διδοισκαίλοις τὸς οἰκουμδμης αἰλιεύσοι ασεύδων, Τὰ Ὁ ἐκεῖ 

διέτοίζον τῇ τέχνη χρωιϑμοι. σὺ δὲ μοι σχϑπτει πῶς πϑυταχοῦ μέλλων ὑχὶ τὲ ἔϑγη αἰπιέναι, 24 

τ Ισδαίων λαμθόμει (μ αἰτίας. καὶ οὦ οὐταύθα ἐχιξουλέύσαντες ῷ ππϑεϑρόμῳ, καὶ εἰς 
δεσμωτήρλον ἐμξαλόντες, ὠθούσιν αὐτὸν Εἰς τίω Γαλιλαίου Ψ ἐϑνών. ὅτι δ) ὅτε ἐπ 
μέρϑις λέγη Ὁ ἔονος Ὁ Ἰουδωϊκὸι, ὅτε παίσας αἰνί 6.) ζαὲ φυ λοὶς, σκόπει πὺς δϑείζει ὃ 
χωρίον ἐκῴᾷιο ὁ πυοοφήτης, ὅτω λέγων᾽ ' ἰ 

15 ΓΑ Νεφθαλὶμ, ὁδὸν ϑοιλόοσης, πέαοιν τῷ Ιορδϑμου, Γαλιλαία ῬΨ)' ὀϑνώ, 30 " Ζαρε 

16 Ο λαὸς ὁ και ϑήμϑμνος εἰν σχότει, φαΐς ΕἾδε μέγα; ΘΠ 
Σ κότος οὐδ ὁ τὸ αἰετὸν καλῶν, λα τίω πλόρμζω καὶ τίω ἀσέξειον. 8 |9 χα) ἐπη΄- 

.»ἀγε, Τοῖς καιϑηνϑροις εν χώρα σκιὰ ϑαιναάτυ, φαίς αὐέτειλεν ἀδθίς, 
ἴνα δ μάϑης, δ: ἅτε φώς ὄντε σχότος αἰαϑητὸν φησι, αὐθὶ (ὦ τῷ φωτὸς αἰ φλολόνϑνος | 

ὑχ απλώς Φῶς ὠκάΐλεσεν, λα φας μέγα, ὅπερ ἀλλαηϑύ αἰληϑινὸν Φυσι᾿ πὸ ἢ σχϑτοό ἐ-- 33 

σπεξνχϑύμϑρος, σκιδυ ϑυυγατα ὠγόμασω. Εἶτα, δεικψυς οτι οὐκ ἀδοὶ ὥοντήσαντες θἦρον, 

᾿δὴ, Θεὸς ἀὐζοῖς ἀθωϑθεν ἐπεφαΐη, Φησὶ, Φαύς ανέτειλον αὐοῖς ᾿τυτέςιν, αὐτὸ Ὁ φώς ανέ- 
τειλε ὁ ἐλᾷ μοψον, Οὐκ ἀὐοὶ ασοότεροι τῳ φωτὶ πυδοσέδραμον. καὶ γὺ οὖ ἐδατοις (ῳ ἀν- 
ϑούποα ζω πὐϑϑ τὴς Χολφυδ παρουσίας. Οϑεᾷ δ᾽ ἐδαδιζον οὖν σχότει, αλλ καί ϑέου»» 

οὖν σχϑτει " δα σημᾷον ζώ, τὸ μοδὲ ἐλπίζειν αὑτοὺς ἀπαλλα βεαϑα. ὥασερ γ Οὐ 40 
Εἰδῦτες πὸ δᾷ ασοοῦζίωαι, ὅτω χαταληφϑώτες “ἰ αὐὺ τῷ σκότος ὁκα ϑίω»», (μὴ διωά- 
ὑϑιοι μηδὲ φῆναι λοιπόν. 

17 Απὸτῦτε ἡρξατο ὁ Ιησῶς κηρύδσεν χαὶ λέγήν᾽ μετὸμοεῖτε, ὅτι ἡγῖκεν ἡ βασιλεία ΝΜ 

ὀρογών. Απὸ τ᾽ πότε; δξ καὶ ογεδλήϑη Ἰωαίνης. ἡ δζμτί μιὴ ὥξ τ ρχὺς ἀδθὶς 
ὠκήρυξε; 

᾿ 

γἢ 
»λὴμ 



ΕΥ̓ΑΓΓῈ Δ' Ομῶ. ιδι, 89 ὡς ἐλ! 
ὀκήρυξε; Δ ἢ ὅλως Ἰωαίνου ἔδει, τὴς Μ᾽ ἔργων εδοτυρίας αὐντδ κηρυἢσύσες εἴα καντϊεν 

μαΐϑης ἀντυί τίω ἀξίου, οἷ χαϑούτῇ ὁ πατήρ, ὅτω καὶ αὐῶος πσουφνίᾳς ἔχει δῷ» ᾧ Ζα.- 

“αὐἰας ἔλεγε, Καὶ σὺ σιαιδίον “σοφήτης ὑψίτου κλοιϑήσῃ ὦ ἵνα, μηδεμίδν τοῖς ἄναι- Μκ'ϑ» 

«έιύτοις αἰτίαν καταλείπῃ Ἰουδοίοις, δἐἦν ὅζώω καὶ αὐζος τίθήκε λέγων Ἡ λϑὲν Ιωαΐνης μω-- Μαχθ ά. Ἰη" 
ς τε ἐαϑίων μήτε πίνων, χαὶ λέγυσι, δια! μόνιον ἔχε ἦλθεν ὁ δὸς τῷ ἀν, ϑοθπου ἐαϑιων ὸ πίνων, 

ἃ λέλϑυσιν͵ ἰδυὺ ἀν,ϑροφ πος Φαΐγθς χαὶ οἰνοπότης, Φίλος τολωνῶν κὶ αἰμζοτωλαΐν᾽ αὶ ἐδιχα!» 
ὠϑη ἡ σοφία στὸ δΨμ τέκνων αὐτῆς. ἀλλως ἢ,ὺ ἀναγκαῖον ζω “,Ὁ» ἑτέρου πσδϑτερον λέχ" 

ϑίωαι ζὰ αἷϑα ἀὐτοὶ καὶ μὴ ΤΞἢ ἀντ, εἱ )ὺ καὶ Λ(Τ᾿ τοστούζῷς χαὶ τηλιχαύτας μϑοτυρίας τὸ 

ἃ ποδείξεις ἔλεγον, σὺ μδοτυρῴς αὐδὲ σιαύϊο ὁ καὶ μδοτυοία σν οὐκ ἔςιν αἰλυϑηφ᾽ εἰ, μιηδὲν 
το εἰρηκότος Ἰωϑυνου,ρελθων Εἰς μέσος ποῦ τος αὐτὸς ἐμδοτύρησε, τι οὐκ δ ἐφϑέγξανη ιν 
δα τῶτο ὅτε ὠκήρυξε πσϑϑ ἐκείνου, ὅτε ἐθαυ ματουργησεννξως οὐνέγιεσιν Εἰς ὃ δ ἐσμιωτή- 

ἐλον ὠχῴᾷιος, ἵνα μκὴ ζζω τὴ ὦ πλῆϑος φάξηται. δα τῶτο (υεῖὶ σημεῖον Οὐ οὲν ἐποίησεν ἰω- 

δύνης, ὕα χαὶ εντθῦϑεν ὃ πλῆθος τῷ Ἰησῦ χοϑαδῷ, Ὕ) ϑαυ μάτων πσϑὲς κεῖνον ἑλκόν.- 
τῶν αὑτῶς. Εἰ γὸ καὶ Ὀσώτων οἰκονομιηϑάντων ἡ ἀπο} τῷ δεσμωτηρίου, ἢ κ( Τ᾿ ὁ δεσμωο 

τς τήρμον, ζηλοτύπως κοδϑς αὑτον Εἶχον ῷ μφϑυταὶ Ιωαϑνου, καὶ (ὦ) πολλοὶ ἢ ὀχὶ αὖ τὸν, ἀ,.- 

λα (ὃ Ἰωῤυγίω «ὡπὠτ]δυον τη Ἰησῶν, Εἰ μηδὲν τύτων ἐϑμενο, ὦ ούκ λὺ ( ωέζηι 

ΟΡ τϑτο αὶ ὁ Ματθαῖος ἔχισημαίνεται, ὅτι πὸ τότε πρξα» χηρυοσειν᾽ χαὶ ϑρξα μϑρος ὃ 
κήρυγμα, δ ὠκδνος ὀκήρυῆε, τῦτο αὐτὸς ἐδίδασκε, ὦ ων Ουοίξπω «ὗδὲ ἑαυ κυρύτο 
τῶν λέγ. ᾧ γὺ ὦ τούτο τέως αἰγαπητὸν ἑώ αρ)οδαδιγθίώαι, ἐπεὶ μηνδύπω τίου πτοϑσύκϑ- 

10 σαν αἰθὶ εἰντυῖ δυξον Εἶχον. δχρὶ τούτο ἢ “Οἰοχόμϑμος σονὲ φορϑικόν τί φησι καὶ ἐπαηϑὲς, δῇ 
ὀκῴνος, αἰξίνίων, καὶ δένδρον κϑιδἹόμϑμον,  τῆύου ἡ ἀἰλωνος ὁ πυρθς αἀὐσξέφου μψνυμονθύων᾽ 
ἀλλα γουςα προϑοιμμαίζεται, τιὺς ὀσρριγους χᾳ! τίω βασιλείαν πίω ἐχεῖ τοῖς αἰκουσσιν 

᾿ θυαηελιζύμϑρος. 
ϑ Τησνύς 18 Καὶ αϑπαῦμ ρα τίω θρέλσοσθῳ τῆς Γαλιλαίας, ΕἾ» δύο ἀδελφοιξ “ 

ε: Σίμονα (ὃ ὀχλικαλούμϑμον Πέζ»»,, ᾧ Αὐδρέαν ἕ ἀἰδῆφον εἰτεῖ, βαλλονᾷς ἀμιφίςλης 

φρον Εἰς τίω ϑαλαοσὰμ (ἦσαν Ν᾽ αλιφ) 
19 Καὶ λέγ ἀδοῖς" δεῦτε ὀπίσω μὲν, ᾧ ποιήσω ὑμᾶς ἀλιᾷς αὐ, ϑεοϑίπτων. 

᾿ευδέωρ 20 Οἱ" ἢ ἀφέντος ταὶ δίκτυα, ἠκολου ϑησοιν αὐτὰ 

Καγπι Ἰωαήνης φησὶν ἑτέρως αὐςᾶν' κεκλλα᾽ ὁγεν δῷ λον ὁτί δύ τήρρ, αὖ τὴ ὶ Χλιῆσις ζω, 
2οἢ πολλαηὅ9εν τῶτο δὰ τις (υΐδοι, ἐκᾷ ἅ»» φησιν, ὃτι ουπτὼω βληϑέντος Ιωλύνου Εἰς Ὁ 

χιχηῶ φυλακίω προρσηλϑον᾿ ἐγζϑα ὃ μ᾽ ὃ ἐμπεσεῖν αὑτὸν. καχεῖ νϑὲ ὁ Αὐδρέας" ἐκαίλει 
( Πέζ»ν᾽ ἐν ζιῦϑα ὃ ἀμιφοτέρρις ὁ Ἰπσῦς. ἢ Ἰωλώνης μϑμ φησιν, ὅτι ἰδὼν ὁ Ἰησῦς (Ὁ Σί. 
μώνα ἐρχόνϑμον λέγ᾽ σὺ ΕἾ Σίμων ὁ ὑὸς Ἰωνῶ, σὺ κληϑήσῃ Κηφάς, οέρμιάσνθυε.) Πέ- 

Ἁ. αρρχι- (τ) ς" ὁ 5 Μα]ϑγαϊός φησιν, ὅτι ἤδη τον ἰώ 'χεκλιηνθμος Ὁ ὄνομα. ἰδὼν δύ φησι, Σίμωνα 
35 λέχριϑῦμον Πέίξγνυἡ δἰ ξὶ τόπο ὃ ὅθεν ὠκλύϑηφ ἢ πολλαχόθεν ἀλλοϑὲν αὖ σις τῶτοσυν. 

ἴδοι, ᾧ ἐκ τοὐ βαϑίως αἰ πυ’ἀκούσοι ὁ ἐκ τῷ πύτα ἀφῴιαι ἤδη γὸ ἦσαν πσδοπεπτιδόσα 
υϑμοι καλώς. ἐχφ ἃ γὸ Εἰς τίω οἰκίαν φαίνεται ὁ Αὐδρέας ἐρχόρϑνος αὶ πολλαὶ αἰχούων' 
ονζωθα Ἐ ψιλον βῆκ(ϑι αἰκούσαντες ϑύϑέως ἠχολούϑησοιν. ὦ γὺ Εἰκὸς ἀκολουθϑήσανζας δ 

λαὐτναία- Ὄργὰς ἀΦῴναι πάλιν, τὸν τε [ὠῤμνίω ἰδογζῳς Εἰς δεσμωτήφμον ἐμιπεσόντοι  " ἀὐριὶ ὀϑα.- 
προ δα 49 χωρῆσαι, ἢ 61 τίω οἰκείαν παλιν τύχνζωυ ἐπϑμϑεῖν. ὅτω γϑιῶ αὐζᾶν' θὐοίσκει αἰλιθίον- 
πλυτίνω αε. αὐτὸς ἢ ουτε βαλομϑμοις ϑμαγωρῆσαι ̓  ὡὔργίω ἐκώλυσεν, ὄντε αἰαιχωρήσεινζῳς Εἰς 
ἐπλϑέν. τέλος ἀφῆκεν" αὐλλ᾽ οὐδὸες ὅτε αἰπεπήδυσαν ᾽ ἐρχέ) παλιν ἀὐδες αὐακ]ησύμϑμός" ὅπερ 

μέγιφος ὥσπος αἰλιείας ὅ481. σχόπει ἢ αὐ γῇ τίω πίςιν αὶ τίω αἰ χο᾿αχοζώ. ὼ } οὖ μέν 

σοῖς τοῖς ἐργϑις ὀγτεφ( τε ὃ πῶς λίχνον κἡ ἀλιοία)αίκούσαντες αὐτύχελθλογτος,ούκ υεθώλι 

Οβιγίοι, τοη]. 2. Η-.ΠΠΠ΄ δ, 



| ὧν δι. 96 ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
᾿ δλοντο, ὄυχ αἰ πῤέθοντο, οἵκχ Εἶπον, αυςρέψαντες οἰζᾳδὲ δχελεθώμϑρ τοῖς ασϑόσήκϑ- 

: σιν᾽ δολαὶ πϑύτα αἰφέντες Εὐποντο, καϑοίπερ ὸ Ἑλιοσα)ος ἐποίησεν ἐχὶ Ἡλίου. τοιαύτίω 

| "Ὰ» ὁ Χοιφὸς κἰ χυακϑζωὼ ζητεῖ μΡ ἡμίν, ὡςε μὔτε ἀκαϑλαγον ὁμαξαλλεὰΐ, χοόνον, κα 

} σφέδγατι Ψ αἰαγχαιοτώτων ἡμὰς κουτοπείγῃ. δ] 9 καὶ ὁτερόν τίνα πρϑϑσελθόντα ὸ αξιϑντα 
᾿ 9 ψαι (ὃ ἑαυζ πατέρα, φὐεἰλ τῶτο ποιῆσαι ἀφῆκε, δεικψυ ὅτι π᾿ αὐτων τίου ἀκολούϑησιν 5 

τἰω ἑαυ πὐοϑτιμῷν δεῖ Εἰ ὃ) λέγϑις, ὅτι χιεγέφη ἡ ἰ ασόσσις᾽ τ δζρε τῶτο μάλιςα αὖ-- 
(ὥζυ ϑαυμάζω, τι μηδὲν μυγδύπω σημεῖον ἰδόντες, μεγέ)ει τοσότῳ ἐπατλίας χέφευσαν,ὺ 
πϑύτα δεύτερα ἔην» τῆς αἰκολουϑήσεως ὀκχείνης. ἢ γ5} δὲ ὠγηλιεύϑησαν λόγων, ἐχέςευ.- 

Ϊ σαν τι ἢ ἐτέρους δου τύτων ἀἰλιεύειν διυυήσονται. τϑτοις (ζ δϊζυ τῇτο αἰαυέοκτο᾽ τοῖς ὃ 
' «ἰθὶ Ἰαϊκωζον ἡ Ιωῤργζωυ φυὴν τοιούτον φησιν. ἡ Ὁ Μ' φϑασαντοων αὐ ἀχϑὴ “σθϑω-- το 

᾿ δοποίησε λοιπὸν τϑτοις᾿ ἄλλως ̓ , "ὦ πολλὰ ἦσειν πυόϑτερϑν αἰκηκοότες τὐϑὰ εὐτν. θγα ὃ 

πώρ ὶ Ὁ πυίλυ αὐνδι ἡμῶν μ(τ' ἀἰχριξείας αἰνίηεται. θῦρε )) αὐζοιᾷ ῥανήονζας τὰ δίκτυα 
αὐνὖῶ᾽ τοσαύτη ζω τὴς πῆωγείας ἡ αἰ ζροολή, ὡς ζαὶ πεποιηκότο δ ορθοιωῦ, μωὴ δεωνα μέ- 
νύς ὠνήσαοϑτα ἕτερρι. ὁ μικραὶ ὃ τέως καὶ αὕτη ἔνδειξις τοἸρετὴς, Ὁ πενίαν φέρειν ϑὐκόλως, ὦ 
Ὡσὸ διχφμὼν πόνων πρόφειϑαι, ζ (ωδεδιαϑαι αἰλλήλοις τῇ τῆς εἰγαπης δυωώμει, ΩΣ ᾧ Ις 

πατέρ, ἔχεν κ᾽ ἑαυ] ᾷ ϑερᾳηά,ειν. “Ὁ, τού ἀὐζες ὑλίάυσε, τότε αὐχεται πϑλόντων 
θαυ ματαργεῖν, δὶ ὧν ἐποίει, ζοὰ αἰτοῦ Ἰωϑυνν οὐδὲ αὐτο Εἰρηνϑῥα βεξαιών. ((μωεχῶς ὃ) 
ταῖς (Ἰωαγωγοὺς ἐπεχωρίαξε, καὶ ἐντεῦθεν ἀύδζυς παιδεύων, ὅτι αόκ ἔςιν ὀμτίϑεος τίς χαὴ 

σλαΐγος, ἀλλα συμφωνών τω πατοὶ οὐθα γόνον. ἐχιχωρλαζων ἢ, Οὐκ ὠκύρυῆε μόνον, 
ϑλὰ καὶ σημεῖα, ἐπεδείκψυτ», καὶ γῈ } πόμταχού, ΕἾ πού τι ξένον γίγνεται ᾧ πραδυξον χαὶ 1ο 
πολιτείας τινὸς Ε ἰσειγαγη, σημεῖα, “ποιᾷν Εἴωϑενο Θεὸς, ὡγέχυρᾳ τῆς αὐτο δευναίμεως 

πϑρέχων τοῖς τὸς νόμος δέχειϑει μέλλυσιν. δυτῶ γϑεὼ ὅτε (() ὀνιϑοϑ πεν ποιᾷν ἔμϑηε, ὦ 
κόσμον ἔκτισιν πθυτα, ὧ τότε αὐτῷ ()" νόμον ὠκῴγον ἔδωκε (δ) εἰν τῳ εὐ οδαδείσῳ. χαὶ πονίημν 
ὁτο τω Νωδενομοϑετῴ ἐμϑηθ, ποίλιν μεγάλα ἐπεδείξα"ο ϑωύματα, δὲ ὧν ἅπασιν αγέςοι- Ἵ 

ίν τίω κίίσιν, ἡ ὃ φοῦερϑν ἐκῴνο πέλοιγθς ἐπ᾿ ονιαυ τὸν ὁλόκληρον ἐποίει κρωτεῖν, καὶ δὲ 25 
ὧν ον Ὀσαύτη ζωλη ὴ ϑύκφιον ὠκῴον διέσωσε. ἡ ἐχὶ τῷ Αὐρραμε ὃ πολλὰ σημεῖα 

πϑρέλατο᾽ δ᾽, τέωὺ νίκζωω πίω ἐν ᾧ πολέμῳ, τίω πληγδὼ τίω χυ τῷ Φαραὼ τίω ἐκ δι 
χυδιων ἀπαλλαγᾶ. καὶ Ἰουδαίοις νομοϑυτεῖν μέλλων, ζῷ ϑυώματα ὠκᾷνα, ὁ μεγάλᾳ τε- 

ὁαςια ἐπεδείξατο, καὶ τότε () νόμον ἔδωκεν. ὕτω δὴ ἡ οὐ ζιῦϑα μέλλων ὑψηλίω να Εἰσ- 

αἰγεν πολιτείαν, ἢ ὦ μηδέποτε ἤκουσαν λέγφν ἀύφῖς, τὴ Τμϑαυματων ἐχεδείξει βεξαιοῖ 30 
ςῷ λεγονῦμα. ΤΡΤΝ ΝᾺ ἡ κηρυῆομδιη βασιλεία σῴκς ἐφα)νεν», ὄὔἰπὸ ἦν φαμονδῥων τίω 

ὠϑυλον ποιᾷ φανεραν. καὶ σχόπει Ὁ α'πέρνῆον τῷ θ)αήελιςοῦ, πῶς αὶ καϑ' ἕκαφον ἡμῖν δὲη- 
πῖται ΝΜ ϑυραπτδ ουϑῥων,αἰλλαὶ βρρυγέσι ῥήμασι νιφαίδαις αὐ Ῥατεέχει σημείων. 

24. ΤΠροσίωεγχαν Ὁ» αὐταί, φησι, πόρζῷς τὸς καχῶς ἐχονζμ, ποικίλαις γοσοις χαὶ 

βασαῖτοις ( μωέχομϑμοις, ἡ δας μονιζονϑμοις, χαὶ σελέωιαζξομδμοις, καὶ τὐοαλυήοσις, 35 
χαὶ ἐϑεροσπτάυσιν ἀὐρις. 

Αλλὰ Ὁ ζυτϑυδινον ἐκφο" Ὧ21,τὶ δύποτο 2,0} σϑοϊδεὸς αὐτῶν πίς!ν "ἐπεζήτησεν. Οὐ κεἰ, 
ΡΨ Εἶπον, κ᾽ ζωτα φαίνοτω λέγων᾽ πιφεύετε ὅτι δυυλά μαι τ: ποιῆσαι ; οἷι ϑδύπω χα. ὑπέξε 
Ὁ αὐτύδιωάμεως ἀπόδειξιν ζω διδωκως᾽ ἄλλως ἢ, αὐτῷ ᾧ ασοϑσιέναι ὦ' προσαγαγεῖν, σιαῦ 

ε τίω τυχοῦσαν ἐπεδείκγιντο πίςιν. χαὶ γδ ποῤῥωϑεν αὐςἦν ἔφερον, Οὐκ ἀν ἐνεγκόντες, 40 
Εἰ μεὴ μεγάλᾳ ἦσαν αὐθὲ ἀντοῖ πεπεικότες ἑαυτύς. 

ΗΘΙΚΟΝ Αἀἰκλυϑησῶμδν τοίνεωυ αὐταὶ ἡμᾷς. ἡ γδρνοσήματα πολλαὶ ἔχομϑν ψυχῶν, ᾧ ζώ- 
ζῳᾳ “ὐδϑηχϑυνϑῥως βούλεται )εροιττάζειν. δοῥ ")} τῦτο κακᾷια δἰορθούται,να ὥωυτα ἐξ. 

οδάσῃ τὴς ψυχὴς τῆς ἡμετέρας, ασοϑσέλθω μϑρ τοίνεω αὐτῳ, ἢ μηδὲν βιωτικὸν αἰτῶμδν᾽ 
δ λ 

23. σον. 
σιύτων 



.. “εἶλοε 

Χχ ἀρεῖ, 

Ἅ- μᾶλλον 

ΕΥΑΤΓΓῈ Δ. Ομμλ. ιδι, Σ 
λ ἀρδοτηματων ὄφεσιν. ἢ γὃ δίδωσι ὸ γιῦ, ἐὸν απουδαξωμϑρ. τῦτε γ᾽ Εἰς ̓  
Συσίαν ὄξηλϑεν τῶ ἡ αἰκοὴ "γὼ 5 Εἰς τω οἰκυμϑῥζωω ὁλζω. κακῴνοι δὴ κύσαντες, τί 

δαιμονώνζς ἐθεραπάσσε, ((μωέτρεχον ᾿σὺ 8 “πολλῷ πλείονα σπεῖραν εἰὐταῖ λφξων τῆς δυ-- 

γάμαως αὶ μείξογα, ϑ αἱ ανίςα σοι Ἂν πέχεις ἐδ λλ ὠκῴνοι ὥ αὶ πατοίδω ἀφύχόω, ὶ φί-- 
5. λυς,ὁ συγίενφς᾽ σὺ ἢ ΘΟ εῖδ οἰκίαν αφῴναι ἀϑέχη ὑτῦρ ᾧ τσοσελϑῷ ὺ πολλῷ μειζίων τυ-. 

χεν; μᾶλλον ἢ συ οδὲ τη» απτοιτάνδν τα σ᾿ λὼ ((ιωϑϑφδν ὠφες πονησφὶν μόνον, ᾧ 

οϑύων οἴκοι «(Τ᾽ ΦΜ σεαυζ δουνήσῃ (ρ»ϑέωῶαι ῥαδίως νι ὃ αὐ (ζ σωματικὸν ἔχωμδν πείϑος, 
πϑύτα ποιούμδυ ἢ ποραγμάϊθυθ θα, ὧφε ἀπαλλαγώσαι τῷ λυποιῶτος ἡμαῖς᾽ τὴς ὃ ψυ- 
γὃς ἡμϑμ' κακῶς Αἱ φκειμδῥης, μέλλομδν ᾧ ααδυόάθα. ὅχρ τῦ:9 σϑτεἰὶ κείνων ἀπαλλασ-- 

το σύεἴθα," ἔζη" (ὰ (δ λϑαίκαμα ἡμῖν ξεργαι γίνεται, ζὰ ὃ πὔέεργα αὐαίκομα, ὶ τέωυ πηγάὼώ 
ΤἫῬἜκοδὼ ἀφέντες, (διὸ ρύαχας ὠκκοαϑαιρειν ἐθόλορϑρ. ὁτί γὴν ὧν τῶ σώματι κακὅν 

αὶ πονηοία τὴς ψυχὰς αἰτία, καὶ ὁ οὐ δαλελυμδῥος τοιαΐκοντω αὶ ὀκίω ἔτη, καὶ ὁ δχρὶ τῷ ςέγυς 
χαλαιϑεὶς, ἃ ασοῦ τύτων 5 ὁ Καὶν ἐδήλωσε. κ πολλαιχῦ)εν ὃ ἐτύρωθεν τϑν οὐ ἐς" ἴδοι. 

ὀμέλωϑῳ τοίνιω δ'β᾽'χακϑ τίω σπηγέωυ ἡ πόρτα ςήσοτω τῶν νοση μία ᾷᾳ ῥϑύμαπι. ν ΝᾺ 

ΤΩ πο ραλελόύοϑαι μόνον, νόσημα, διαὶ καὶ ῶ αἰμδοτόμειν αὶ τϑγο μάλλον, ἡ ὀκῴνο, ὅσῳ καὶ 

ψυχὴ σώματος ἀμείνων. ποδοσέλθωμϑι τοίνεευ αὐτωα νεῶ, ἢ «οὐ δακαλέσωμϑυ ἥα σφίϊξη 
τίωὐ ψυχδωή δι" οὐ δαλελυμϑρμίω, καὶ (ὦ βιωτικοὶ ἀφέντες πότα, "ὑπὸ των πγϑυμα.- 
ικϑίν μόνον ποιω ῖθα λόχον. Εἰ ὁ τύτων λῤτέχη, μετ᾽ ὠκᾷνα αὐτῶν φοϑντιζε. μαδὲ 
ὅτι Οὐχ ᾿λγγείς αἰοδοτθμων χατα φρόνει, δρλαὶ δὲ ἀρ, ὦ δῶ τῦτο" μάλιςα φέγαϊξον, ἐη 

20 Οὐχ αἰοϑανη γῆς ὀδχώύης τῶν πλημμϑηιμάτοων. υ )Ὰ» “δα μὴ δάκνει τίω αἱ μὐδοτίαὺ 

τῶτο γίνεται, δλλα δα Ὁ αϑαίαϑητον ἐπ) τίω πλημμϑηρύσαν ψυχέω. οὐνόησον χϑεώ (ἄν' 
αἰοϑιανουϑῥους τ οὖν οἰκείων αἰ κζδοτημοίτων, πῶς τῶν τεμιγουϑέων καὶ χαιουϑύων πικρότερϑν ὁ- 

λολυζοισι ;πεῖσα ποραηοισι ; πόσα πάορισι ; πῦσα πενθούσι ᾧ ὀδύρφνται, ὦςε ἀπαλλα- 

γάδαι τῷ πονηρφὁ ((ιωειδῦτος ; δαἷρ Οζκ αν ἐποίνσαν, Εἰ μυὶ σφόδρα ἤλοριω χτ' ψυγχέω, 
25 τὸ (ὦ δέω ἄμεινον, τὸ μιηδὲ ὁλως αἷμζδο τὸμειν' τὸ ὃ μετ᾽ ὠκῴν, τὸ αἰοΐο τὸμονζῷς αἰαϑαί- 

γέαϑαι ἢ δορϑούοϑωῳ. Εἰ μὴ τῦτο ἔγρινϑω, πὼς δεησῦ ἴθα. τῷ (Θεού, καὶ ἔφεσιν αἰτησί 
κἴθα αἰρδντημοίτων, (ὦ τύτων μηδένα ποιούψϑμοι Ἅθηϑν ; ὁτὸν γ)5)} σὺ αὐτὸς ὁ πεστλλημα-: 
μϑένκῶς, μηδὲ ὐξ' τῦτο, ὅτι ἡωῦντες, Εἐδεναι ἐθύλης, πὸ ποίων τ Ῥακδηέσεις ᾧΘε- 

ὧν πλημιμδηημαί τῶν ;  Ζὺρ ὧν (ὔκ οἴϑως νὴ πόὸς Εἰσῃ Τῆς ϑυεργεσίας τὸ μέγεθος ; Εἰπὲ 

30 τοίνωω συ ἴᾳ πλημμϑηήμματα χατ᾽ Εἶδος, ἵνα μαίϑης τίνων λαιμξαγεις συγχώρησιν, ἣν ὅἷ.- 
τῶς ἐυγγώ ριον μη αἰδὲ (ἢ ἐνεργήτέωυ. συ ἀν, ϑοῦπον Κ᾿ χϑροξύνων,ὁ φίλυς, καὶ γείτονας, 

καὶ ϑγρωρδς οὐ βαικοι λές, χαὶ γοήματα δωπόμας, κὶ πολλαὶς ἀγαλίσκεις ἡμέρρις πσοϑσιωὶ 

καὶ δεόμϑμος᾽ καν ἁπταξ, κάν δὶς, κἀν μιυθλώκις σα οἰ σχρούσηται ὁ γϑροξιωϑῇὶς , Οὔκ α-.. 

γαπίῆει: δλλ᾽ οὐγανγώγιος μᾶλλον νόμϑρμος, πλείογα, τίω ἱκετηρλὸν “(ϑης ᾿ τὸ ἢ τῶν ο- 

34 λων Θεού ΩΝ οξιωομϑμου, χασμωκῖβα;, καὶ ἀναπιτήονϑυ, χα πυφώμϑυ, χαὶ κἴθύομδυ, χαὶ 

ζᾳᾷ κῦ' (ἰμωήγάλν πόρτα πηροαἤομϑμ᾿ χαὶ πότε αὐτὸν δυυνησύ θα. ἵλεων ποιῆσαι ; πῶς ὃ 

Ὀὔκ αὐτῷ τύτῳ μειζ ὁνως γϑβοξεονούμδν αὐτὸν » δ γ)5 αἰροτόμειν τὸ μηδὲ ᾿ηγῷν ακϑὸ- 
τόβονζα μᾶλλον ὠγαγακ])ᾷν αὑτὸν ποιζ αὶ ὀργίζθεϑει. δὀπερ Εἰς αὐτίω λοιπὸν ἀξιον και- 
“αδυοῦαι τίιῦ γίυ, μηδὲ ᾧ ἥλιον ὁρᾶν τῶτοι, μηδὲ αὐωπνᾷ, ὁλῶς, ὃτί ἅτως θὐκᾳτάλλακ- 

40 ὧν δεασυτίωυ ἔχοντες, γϑροξιωομδμ τε αὐτὸν; καὶ χϑδοξεοντες συ μετλμοούνϑμ" χαίτοιγε 
αὐτὸς, ἰσγ᾽ στὸν ὀργίζηται μισῶν ἡ διποςρεφόμϑμος ἡμιῶς τῦτο ποιῷ, δλλ᾽ ἵνα, καν ὅτως ἡ- 
μᾶς Ὀλτασάσηται τοοϑς ἑαυτόν. Εἰ Ὁ υδραζουδμος διωνεκῶς ἐνηργότει, μᾶλλον αὐ 
καιτεφρόνηστες, ἵν δξζυ μὴ τῷ ἥμηται, δἰποτρέφεται “στοὺς ὀλίχϑν, ὕω δχρὶ πϑμτές σε ἔι- 
ΧῊ θ᾽ ἑαυζ. θα Ῥῥήσωμϑρ τοίνεωυ αὐτοῦ τῇ φιλαν,ϑοφπία,, ἢ μετόμοιαν ϑπχιδειξωμεθὼ 

μεμα: 



χν . δ᾽ ΧΡΥΣΟΣΤ, ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΥΊΤΟΘ: 
μεμεθαμννρδῥίω, ρὸν ἢ τίως ἡμέραν ἔχις’ Κῶαι τίω οὐ ἐαΐσον ἡμᾶς κερδϑβαι ᾧκτύτυ; 
γιοῦ κα 2)" ἐφ᾽ ἡμῖν Ὁ πϑῇ κήται᾽ τότε ἢ, ὁ διχαζων μόνος τῆς ψήφου γίνεται κυΐολος. α69-: 
4ϑασωμδυ ζούνιν Ὁ χυδόσωπον ἐντι ον ἐξομολογήσει, κλιαύσωμϑν, «ϑρίωυήσωμϑμ. αὐ » 
διωνδώλϑν “πἰρδακαλέσαι (ὃ ϑικα φὴν ΓΟ τῆς κυρίας ἀφᾷγαι ἡμῶν ζα αἰμδοπήματα, 

σγυὶ Εἰσόδι χρεία λοιπόν ὠασερ δὼ ἐαν μὴ τῦτο ἥρηται, δομοσίᾳ, τὴς οἰκουνϑῥης πα-- 5 
οϑύσης, ἔκαισος ἡμδ,μῈΕ ἰσαγϑήσεται, κὶ σον μία ἡμῖν ἔςαι λοιτὸν συϊγγώμης ἐλπίς. συυὶς 
)ὃ τῶι ἐγζωώϑα, μὴ δῥελυσεύνϑρμος ᾷᾳᾷ αἷμδοτήματα, αἰπελϑων ὠκᾷ διιυήσεται ὡς Ἐχὶ 

τῦτοις θὐϑιώας οἰδφυγεῖν᾽" δλλ᾽ ὥασερ (ὦ ὑπὸ δισμωτηρίων τύτων μ᾽ Ψ αἰλύσε-. 
ων πρρϑσεΐχϑνται Εἰς Ὁ δικαφήσλον ᾿ ὅτω ἡ ἡυχαὶ πᾶσει, στὸν οὐντιύῦθεν ἀπέλθωσι, ζις 

“ποικίλος πὐξβικείρϑναι σειροὶς δἷ αἰ μδοτημῶν, (χὶ ὦ βῆμα ἄλϑνται τὸ φοξερθν. καὶ)" 19 

δεσμωτηρίου Το εἷὲν ἀμεινον ὁ παρὼν βίος ὀξῴκειτα. δλλ᾽ ὧασε ρεἰς Ὁ οἴκημα. εἰσιλϑέγτες 
ὠκέΐο, πόρμζῷς ὁραΐωϑν ̓  ἀλύσεις αὐἰδέκειμϑίοις, ὅτω ᾧ γιῶῦ, δὺ τῆς φόυτασίας τῆς ὀξωϑον γ. ἀώπα 

ἑαυζξν ἀἰποφήσαντες, εἰς τὸν ἐκοίφου βίον εἰσέλθω ϑμ, εἰς τέων ἐκοίφου ψυχίω, ὀψόκθασι.-. 
δηιρϑυχαλοπτότερρ: δεσμκα αὐδικεινϑρίω, ἃ μώλιςα, ἐῤ εἰς ζις “ν᾽ πλουτοιώτων εἰσέλ- 
ϑης ψυχάς . ὅσῳ ὃ αὐ πλείονα ὦσι αὐρεξεδλημδῥοι, τοσύτῳ μᾶλλόν εἰσι δηδέμδμοι, ὧσ'- τς 
περ δϊζυ (ὃ δεσμιωτίωυ, ἐπειδρ ἴδοις αὶ Ἐχὶ τῷ " τραχίλου αὶ ὅλ δ χειρῶν, “πολλαχις 5 Ὁ. γάτα 

αὶ ὑχὶ ποδῶν σεσιδηρωμϑίον, ὅζον τῦτο μάλιξα ζιλανίζεις ᾿ϑτω αὶ (() πλούσιον, ὁτὸν 

ϑιαίσῃ μυοία αἰξεξεξληυδύον πυραγμαΐο,, μὴ ϑζῳ ἴτω πλούσιον, δλλα δὲ αὐτὰ νϑὲ 
δῶ ζωῦτα ἀϑλιν Ὁ) νόμιζε, κῷ "ὃ ΔὴὋ ϑεσμων τύτων, ὁ δεσμκοφύλφιᾳ ἔχει χαλεπὸν, 

(ὃ ποννοὸν ἐρωζῳ ἣϊμ “χοημαίτων' ὃς οὐχ ἀἰφίησιν ιἰπύβοίώαι τϑ»» τὸ δεσμωτήριον, δαὶ το 
μωφίας αὐτῳϊχατασκάνα ζει πέδως ᾧ φυλαχα, ὁ ϑύρᾳς, ὁ μοχ,λοιφ᾽ καὶ εἰς τίω ἐἰνδυτέ.- 
δαν αὑτὸν ἐμζδγων φυλακίω, πείθει καὶ ἡδεαϑει τοῖς δεσμοῖς τύτοις, ἥα, μηδὲ ἐλπίδα ἡραὶ 

ἀπαλλαγῆς ϑῦρη ΝΜ Ἰχκειμδῥων κακῶν. καὶ οἰποκαλύψῃς ᾧ λογισμῷ τίω ψυχωτίω 
κείνου, εὶ δεδερϑμέιυ μόνον, δυλὰ αὐχριῶσαν ἢ βυπῶσον ἢ φϑειρωὶν έμυσαν δ ψει. ἐἰ.- 
δὲν γὺ ὠκείων αἱ μείνας αἱ τῆς τρυφῆς ἡδοναὶ, δλλα ᾧ βδελυγώτεραι, καὶ μώλλον τὸ σῶμ(φ. « 5’ 
αὐν μ᾽ λυμα νον) κα  ὸ τῆς ψυχος,ὁ τύτῳ καχεήη μυοίας"Ὠπφέρασι νοσημαίταν πλη- χιἐπυιά ἢ 
γα. δίῳ δὲ ζωτα πλῥζᾳ, (ὃ) λυτρωτίω ΔΨ ἀυχῶν ἦν ἡμετέρων «ὐρακαλέσωμϑυ, ἡ. 55 
ὼ πὸ δισμαὶ οἱ αῤῥηξη,ὼ Φ χαλεπὸν ἡ μλ τῦτον Ὀϑτοςήσῃ φύλακα, Ὁ τῷ φορτίου Ἦ σι- 

δηρών κείνων αλύσεων ἀπαλλάξας, τὔ]ερ9(΄ κυφότερϑν ἡμῖν ποιήσῃ Ὁ φρόνημα. -«δα- 

καλοιώτες ὃ αὐτὴν, ὃ τὰ χὖν ἑαυ εἰστνέγκωρϑμ, ασουδώ καὶ γνωμέων ὶ ασολϑυμίδν 9 

εἰγαιϑίω ὅτω γδὺ διωησὺ (θα καὶ οὖν βραλαῖ καιρῷ Ἔ κατεηθντων ἡμᾶς απαλλαγέδαι κα- 

κϑὺν, χαὶ μαϑεῖν εἰν οἷς ἤλϑυ Ὁ ποσΐτερον, τὴς πυδεσηχϑύσης ὀμτιλοαέοαϑαι ἐλάυϑεοίας" 

ἧς Ἄροιο πλϑς ἡμᾶς Ὠχιτυχεῖν, χίολτι ἡ φιλαν,ϑοφπία τὸ Κυοίν ἡμδὰ} 1ησῦ Χοιφού, 
ΠῚ δυζα χαὶ Ὁ χρῴτος Εἰς (βν" αἰώνας “ἣν αἰώνων. Αμέω. 

ν.. Ὀμίλιιο, τ ἸΔΩΝ ΔῈ [0 ΙΗ ΣΟΥ̓Σ] ΤΟΥΣ ΟΧΛΟΥΣ, α- ᾽ἢ 
γέζη Εἰς ὃ ὅρος. καὶ καϑίσαντος ἀυτν, πσρϑσηλϑον αὐτῳ (ὦ) μιαϑηταὶ 

εἰστε" 2 Καὶ αἰοίξας ὃ τόμα αὐτῶ, ἐδίδασκεν ὠδδις, λέγων. 

ΣῈ Ρὰ Ὁ ἀφιλότιμον καὶ αἰκόριπατον. γὸ θῶ «ὐκᾷν: εἴθ᾽ ἑαυ δὰ 
ςτὸ Π. ϑεροισγάσαι ἔδει, αἰυτὸς τὐϑεήει πϑρταχού, κα πόλεις χα χϑοας 40 

; ἸἘχισχοπούμϑμος᾽ στε ὃ πολις ὄχλος γέλϑνεν, οὖν ἐνὶ κριϑεζεται χωρίῳ) 

γ" χαὶ οὐκ ἐν πόλει ᾧ αἰγϑρᾷ μέσν, δ᾿ εἰν ὅροι ἢ ἐρημίᾳ, παιμδοῖ ὧν ἡ-- 
δώ μᾶς μηδὲν ασοὶς ἔχίδειξιν ποιῷ, ὶ τῶν ὧν μέσῳ ϑερύξζων απαλλαϊῆε- 

αν ἐξ αἿ, » μάλιφξα ὅτὸν φιλοσοφήν δέῃ, χαὶ ἰδὲ αὐαγκαιίων αἰσλέπως 

ποξα μάτων, 



᾿λσόμιτω 
| 

χινσαῖχι 

γι 
χ. ἠρἐκείγες 25 ἐαν ᾿αωχοὶ μην, αἰλλαὶ μακοίριοι ὯὯ) πῆωγοί. χαὶ τοί ἃ εἰ "ὠκείοις έρηκει, κογ 

ΕὙΑΓΓΈΕΛ. Ομ. κ. 93 
“οϑαγμάτων. ὀβαρλύτες ὃ εἰστυ αὶ ὃ καϑίσαιντος, πυοϑσηλϑον (Ὁ μσιϑητα!. Εἶδες αὐἷνὴὖὝ 

λίδοσιν τῆς ιρετῆρ, αὶ πῶς αἰ,ϑρϑον βελτίοις ἐλϑον ; ΟΣΩ μ( “Ὁ πολλοὶ ἿΜ λαυμάτων 

ἦσαν ϑεαταὶ, ὅτοι ὃ Τὴ ὁ ἀκούσωί τί λουπὸν ἐπεθύμοιω μέγα νὴ ὑψηλὴ "ὃ Ο7τῈρ δξωω αὑτὸν ὼ Εὐς 

τίου διϑαισκαλίαν ονέξαλε, κα ὁ Μ᾽ λογῶν αὐῤξαοϑαι τϑτων ἐ ἐποίησεν. Οὐαί νὴ σώματα ἐ- 
4 λεραπτά,ε μόνον, λα καὶ Ὄ ψυχας διωρθον, κα Χι πάλο ὑπὸ τὴς τύτον ἐπιμελείας, Ἐχὶ των 

ἐκείνων μετέβαινεν Ἐλημέλειαι, “ποικέλλων τὰ ὁ 9 τίω ὠφέλειδμ, ὀραμάγνυς τὴ ἢ! λόγων 

διδασκαλίᾳ τίου ἐπϑ ταὐν ἔργῶν ἐχίδειξι, καὶ δ ᾳ ἀνα! λδιυτα ἽἽΜ αἱρετικδιν ἐμιφοο ων σέ φῃ.-- 
μιφιποι,δὲ ὧν ἑκατέρα υἰσίας κήδετο, δεικψις ὅτι ὑλοκλήξφυ. τό τ ζώου αὐτὸς ἔφ! δημωρης. 

δὲ ὁ ἡ πολλὰ ἣς ὀκατέρᾳ τῇ φύσει ματεδιδὸυ πποννίαρ, γέ Ὥ ὠκείνξωυ, νοῦ ἢ ζω  τίωυ δρ- 

10 λούμδμορ" 0  δη ὺ τῦτο ἐποίει. Δλὐοίξας 7», Φησι, Φ σῦμα, αὐτῷ, ἐδίδαξεν ἀύδις. ἃ αἶνος ὃ- 

γόκέν ̓ ππδήσκειται δ, δϑοίξας ῶ σόμια αὐηζ; εἶγα ι μαΐϑης ὁτι ἃ συγαν ἐπαίδαύεν, ὀχί φλγ- 
᾿ϑόμδιος μένον ̓)ιυλανιώ ἃ ὃ φόμα αἰοίγων, γι ὃ τίω ἰώ ΝΜ εἰ ἔργων ἀφιεὶς φωνίιώ, ὃ- 

τὸ ὃ αἰχϑυσῃς ὅτ ἐδίδασκεν αὐςᾶν, (οὴ τοῖς μ(ϑ.,ϑηταὶς αὐτὸν γόμιξε αἰ σλέγεοϑαι μόνον, 

δ λλαὶ ὶ δὲ ὠκείνων ὥπασιν. ὩΝ' »δ ὃ ὃ σλῆῃς δηιῦδες ζω, ἔτι " ᾧ ἐτ λᾶιθι  ὀρχομδύῳν, 

15 Ἐμαϑητῶν (ὃ λθοϑνυύσον “« ὑσαυυσησοίμδνος, ταὶς ὠκείνοις ποιᾷτοη (ἦν' λόχϑες, οὖν τὴ ασδὺς αὐ. 
᾿΄ ὧν δχελέξεικ Ὁ τοῖς λοιποῖς ὥπασι τοῖς σφίδρα υὐποδέουσι ἿΜ λεγϑέϑίων, λϑεπαθη ἡ γένεα 

πὐϑασκδυάζων τὴ τὴς Φιλοσοφίας τίω διϑασκαλίλν. ὑπέρ. όὰυ ὦ ὁ ο ̓ Λυχας αἰεήίυϑμος ὁ ἔλε- 

“ν,Ὁ 0ΤΙ ᾧ λ9η γ᾽ ἀἰπέφρεψε δός «ὐθις "καὶ Ὡ0 ̓ Ματϑαῖος ὃ ὃ αὐτὸ τῷ δηλῶν ε' ἔγραφεν, ὁ 

πϑϑσηλϑον απ 0) μαι ϑηταὶ αὐτῦὶ καὶ Ὁ αὑτοὺς ἐδίδασκεν. ὕτω Ὁ» χὶ ᾧ λοιποὶ πρξσ-- 

20 ἔχεν ἐμδιον ασελϑυμότερον, ἢ ἢ Εἰ τες ἁπομζῳς αἰ πετείνατο αὑτόν. πόθεν δξζυ αὐῤχεταιγὴ 
ποῖα. ϑεμέλια ζίϑησι τῇ τῆς υανῆς πολιτείας ἡμῖν τ αἰκούσωμϑμ μῷ ̓ἀκριξείας ζ.}} λεγϑρδύων. 
Εἴρηται αδρ ποὺς ὠκείνας, ἐγραφηϑ ὁ δώ τος κα ζαύτα ἀπόνᾷα. δὰ δὴ τῦτο 

“σοσέχει, ἃ τοῖς μαϑηται δομιυγραδν οὐκ Εἰς κείνοις ὃ ᾿ αὐδείζησι ᾧ λεχϑμῦνα,᾿ ἀμ 

ἀδιοξίφως. ̓ αυοϑσείγᾳ τὸς μαχφξσμοις ὡπόυζς. οὐρὴ γὸ Εἶπε, μακαειοί ἰᾳι ὑμεῖς, 

ξνε 

τὰ τῆς συμ(ουλῆς ἔμδις γένεαϑαι. ὶὶ γὸ ὁτὸρ λέγῃ , ᾿δου θ᾽ υμδ εἰμι πώσας ἐη- Ματβ. κη. κ᾿ 
μέρας ἑῶς τῆς (ἰωτελείας τὸ ᾧ αἰαΐγος, πτθῦς κείνους αἰφλέγε) μόνους, δι αὶ καὶ ΧΩ δὶ ὀκεί. 

γῶν τσο9ς τέων οἰκουνϑώζυ ὥπασαν. κ᾽ στμ αὐκδν μιαικριξιζη διῳκομδίίοις ᾧ ἐλαυτο- 

μδίοις καὶ ὁ τὰ ὀμήκεςα παρρνζᾳς, οὐκ ὀκείνοις μόνον, δυνα καὶ πᾶσι τῖρίᾳ αὐτα ἐχατηρϑούσι 

10 πλόχει ᾧῷ φέφάνον. πλέω ἀλλ᾽ ἵνα χα ̓Οφέφερον τον 2.1.) χρὴ ̓ μαΐϑης ὅτι κα πυοὲς 

σὲ ἔχει κοινωνίαν πολλζωὼ Ω λεγϑιωῦμα, καὶ ᾿ “δός τίωὐ φύσιν: 3 ὦπασαν τίω αὐ, ϑιοοπίγζιυ, εἶ 
. δωμεαν ἧς βούλϑιη κα σπρ)σέχεν, ἀκύσον πῶς Ὦ ̓ ϑαυμαφῶν τὕτων ἀβχεται λόγων. 

χιπνς εἰσὶν» 

3 Μακαίριμοι (ἢ πἸωχοὶ τῶ ̓πνθύματι, ὅτι αὐ ΝΜ ἔφην ἡ βασιλεία ΦΜ υἰξαινών. 

“τί ὅφην, ὼ πῇωχοὶ τοῦ. πνθύματ; ἢ ᾧ ζυπειρὶ ἡ Χι (μωτετριμμένοι τίω" Αἰθϑοόμ. 

Ῥυμίαν ος πρϑῦμα γδ  ονζριῦθα, τέω ψυγίωυ αὶ τίων «περαῤρεσιν Εἴρναν. ὉηΠ γλ} Εἶσι πολλοὶ 

ὦ 

ζῳωπεινοὶ ὁ ουχ ἑκόντες, ἀλλ᾽ αἰπὺ “τῆς τἥὔνϑ Ὡξαγμώτων ἀϑαΐγκης βιαζόμϑρμοι, αφεὶς ἐχεί.-. 

γοῖς (οὶ γ΄. αὐ Εἴη τῦτο ἐγκώμιον) τὸς Ὡσὸ σπσεϑαιρέσεως ἑαυτὸς ζω πεηοιωζς κα Ὁ 

χαταφίλλονζας μαιφιφίξει «ρεϑτοις. αὶ Τὐνος ἕνεκεν οὐκ Εἶπεν, ὦ (απεροὶ, δ ᾧ πῆω- 

λο [, ἐπι τούτο κείνου πλέον, τὺς Ὑ Ρκατεπῆη ὥς ἐνζωϑθϑα φησι ὼ τρέμονζᾳς Θεοῦ 

».ὑπέλμος 45 τα ̓ Πληταγμιάτει, ὃς ἡ τ. αὶ Ἡσαΐου τῷ όϑφητα σφίδρα Ὀἰπρδεηόμϑνος ὁ Θεός, ἔλε- 
ν᾽ Ἐπὶ ὦνα ι ἐχιολέψω, αλλ κ ἔχι (ὃ ορζον καὶ ὶ ἡσοχκον ἐπ ἐμοντα μὰ τὰς λέρρες κα ᾿ Ἦσ. ἔξει ῥς- -, 

᾿ λα) φ 

ΑΝ πολλοὶ τῆς ζα πειοφρησιμώύης 2) Ἔσπει' ὸ ὁ ὑμϑὺ δά;  α πεπὸς συμμέτως, δ 5 με ὑ-. 
περζολῆς αἱ αἰπάσης. ζω τέων καὶ ὁ μαιχφίξιος φοφητηρ "ἐπαρᾷ τίωυ Τα πενοφροσιωεω, 
ὃ τίω ἀπλώς κατεςαλρϑμίω ἡ ἡμῖν Δ. ϑνοιδῳ ἰσσογράφων, ἀλλα τί ̓ σφόδρα (ἰμτε- 

ϑραυσμές 



χιν ε. 54 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 

ϑραυσμένζων, δὲ ὧν φησι᾿ Θυσία τῳ Θεῷ πνϑῦμα ((μωτυτοιμμένον, καρϑίδω (ωτε: 
τοιμιμένζωυ καὶ τιτωπεινωνϑμίω ὁ Θεὸς Οοἕκ “ξοδινώσει. καὶ (Ὁ παῖδες Ὁ (Ὁ πῶς ζτίω 

Ι ᾿αὐτὶ θυσίας μεγάλης ἀσοϑσαγϑυσι τῳ Θεῷ, λέχϑντες΄ ΑΛλ᾽ ὧν ψυχῇ͵ (ἰωτετειμμένν 
" ὑπγϑύματι ζ(ᾳπενώσεως «ϑλσδῳθείηρϑμ. ζωτίω καὶ ὁ ΣΚριοὺς μαχᾳολζει νι, ΩΦ γὺ 
᾿ ζᾳ μέγιςα ΔΨ χακδὼ ἃ τιω οἰκουμθμίευ" λυμαᾳινόνϑμα, ᾧπασοιν δξ ἰπονοίας Εἰσῆλϑεν ς 
ΗΠ ὁ ἢ Ι ,», ἢ ἢ 4 ; Θ᾿ κω κι 7. λυμμέ "] (6 τι» αἰ αἴδολος οἵκ ὧν αὐο3 τότε τοιούτος, ὅτω ὀρίξολος γέχϑνεν᾽ ὅπερ δῶ ᾧἃ ὁ μα 
]} αὐΤιμ, γιεν Παῦλος δηιλων ἔλολμ, ἵνα μυὴ τυφωϑ εἰς, Εἰς κρῖμα ἐμιπέσῃ τῷ  φφόλου" ὃ τε ποοϑ- 
᾿) τος ὀν,ϑφόπος ζωύταις ωϑὰ τῷ ξόλου φυσηϑεὶς ταὺς ἐλπίσιν, “ξετραχηλίαϑη ὁ 9νη- 

᾿ τὸς ἐϑμετοιασοθσδυκσοις 75 ἐσεοῖ, Θεός, καὶ σαν Εἶχω α«ἰπώλεσεν. ὅπερ δζώυ ὦ ὁ Θεὸς 
ὀγοινδιίξων αἰυτῳ,, ὶ τίω ὀμοιὸν ἀντῦ κωμῳδῶν ἔλολμ᾽ ἰδοὺ, Αϑαὶμιγώϑνεν ὡς Εἷς δὲ ἡ- τὸ 

Η μδυ καὶ ἕκαφος ἢ ΝΡ μΟ χα ἐντεύϑων Εἰς ἀἰσέφειλυ ἐἰξώκειλω, ἰσοϑείαν φλυταιϑείς) 
Ἤ ἐπεὶ δξζυ αὕτῃ ἡ ἀκρόπολις ἫὟὝὋἜἝαχακδὼ ὦ, ᾧὶ αὶ ῥίζα χαὶ ἡ πηγὴ τῆς πονηρίας αἰπαίσης, τῷ 

νοσήματι ὃ καωταλληλον κατασκθυαζων φαβμακον,ὥασερ ϑεμδήμον ἰσυρθν ρα ἡ ασφα- 

λῇῆ, τούτον οϑτον᾿ κατεξαίλετο τὸν νόμον. ζαυτης ὙῈΡ αἰ πσοκειιδῥης, κ(Τ ἀσφαλείας 5. συν 
πόυτω (ὰ ἀλλα Ἐχιτί ϑησιν ὁ οἰκοδὸ μδ ζαύτης 5. λύπρηνϑῥης, καν μέχρι ΔΨ ἐραγών τς ἐλευ 
φϑισῃ πολιτθυόμϑμος, ἄπϑωτα «ἰασοσύρεται ῥαδίως, ὁ Εἰς χαλεπὸν καταςγέφει τέλος. 

᾿ καὶ νηζείαν, καὺ θύχίω, καὶ ἐλεημοσιφυζων, καν σωφῥ9σιωΐω, κἂν ἄλλοτ δῶν (μωαΐγῃς 
Η λυχιν, ἀἰγαϑον ζω πειοφρϑσιώης χωρὶς αἱ αρρᾷ ᾧ Ὡσόλλυται ὡπόμτα ᾿ ὁπτρ δέ ὁ Ὁχὶ τῷ φα.-- 

᾿ ἐλσαίου γέχϑνε. ἡ γρκῦ ὦ φϑασαι Εἰς αὑτίω τίω κορυφζωὶ, πϑῤζᾳ ϑὀἰπολέσας κα-- 

| ἢ τέξῃ, (ἡ τίω μητέρι “Μ᾽ αἀὐγσϑών οὐκ Εἶχεν. ὥασερ γῈ ν δπυνοια πηγὴ καικίας αἰ- 20 
ἢ τίσης ὅθὴν, ἱυτως ἡ ζω πενοφρφσιωώη φιλοσοφίας αἰποίσης λον δ ὦ οὑτεύθεν αὐῤχεται ͵  
ἢ "“»εῳ » “ » 7 ᾽ “ ἢ Ι “ΙΝ 4 ἣ 4 
1 “αρϑῤριζον ὀναάασῶν τίωυ «ἰλαζονείδυ ὧν τῆς ΤὋ αἰκϑυόντων ψυχᾶς. .) ΤΙ τούτο ασοϑς (ὧν 

Ἢ μαϑυζᾷί, φυσι,(ἦν' πόῥτοῦεν ἐνζῷς ζαπεινοις, Οὐδὲ γδ Εἶχον αφορμυζι ᾿ πονοίας Ἵνα; 
ὑλιᾷς ὀγτες ὸ πτένητες, καὶ ἐσημοι ἢ ἰδιώται. Εἰ ἡ μιὴ πσοῖς (ὧν μαϑυζῳ Φῶτα, ὥλὰ 

“σός γε οἷν αἰλοίας τότε," ἡ δ Τ᾿ Φῦτα μέλλον ἀὐφιᾷ «ἰασο δέχεοϑαι, ἵνα μὴ 25 .,,πὸ εἰ 
 νὦἶ ᾽ “ ΔΝ " λ 1 ᾽ .Ν ! Ἵ Ὁ} 

ὃν ὥωυτα αὐτΝΜἭ κατα φρϑνεῦσι μάλλον ὃ ὦ πὐϑϑς ὧν μανίᾳ ταύτα, Εἰ  Ο) ὴ 

τότε, αλλ ὕφερον ἔμελλον δείοϑαι τῆς ὠφελείας "ταύτης μ( τὰ σημεῖα καὶ ᾿ϑοώματα, ἡ ἢ 
τίωυ τῆς οἰκαυδύης Τιμιδυὶ αὶ τίω! σοὺς ( Θεὸν ,ϑῥησίαν. ὅτε)" πλούτος, ὅτε διωα- 36 κόΗΕ 
ζεία, οὐκ αὐτή ἡ βασιλεία ὅτως ἐπᾶραι ζω ἰχανὴ, ὡς ζᾷ ὠκείνοις ἐπ ωρξόντω ἀπὸρ.- ἔ 

τὰς ὠλλως ὃ, ὦ αγ69 “ἣν συμείων Εἰκὸς ἐὦ ἀδθιὰ ἡ τότο ἐπ ϑίωαι, Ὁ πλῆθος ὁραΐγζεις γο 
ὸ Ων ϑραίξ»ν ὦκφῳο δ αἰϑιφηκὸς ᾧ διϑυώσκαλον, ἢ παϑεῖν τὶ αἱ, ϑεούπινον. δίϑπερ αὐ Ὁἡ 

βόϑίως κατειφέλλει ὃ φρόνημα. ἡ σέκ Εἰσαίγή ἐν ἄξει" αὐ δαινέσεως τὰ λουῤμϑνα χα; 
Ἐπιταγματων, δλλ᾽ ἐγζάξει μαχαφασμοό, λύεπαρϑέφερον (δ) λόλϑν ποιών, ὶ πιῶσιν ἀμοί- 
γων ὃ τῆς διδωσκαλίας φείδιον. αὶ γῈ} Εἶπεν, ὁ δεῖνα καὶ ὁδιᾷῷα, αἶλλ᾽ (ᾧ ταύτα ποιοιῶ- 

Ι Ι Π] ἡ 2 ᾿ 1 . Ι! ἣν" δ)! 
Ἴ τις (ακοίθλοι πόρτες. ὠζεικαν δυύλος ἡφ, χαν πίω γος, καὶ στέγης, καὶν ξενος, καν ἰδιωτης, 45 

" οὐ ϑν ὅδ Ὁ κωλύον ἔσεοϑαί σε μακοίθλον, εὐ τίω “Ὁ ιροτίω ταὐτίω ζηλώσῃς. φρξα μένος 
. ζρινιωυ οἰντϑῦϑον, ὅϑεν μάλιςα ἐχοίω, ἄυϑϑεισιν ἐφ᾽ ἑτέραιν ἐγτολίω," ἐπενλυτίας δυκούξ χύπιο 

᾿ τὴ τῇ τὴς οἰκυρθμης ψήφῳ. αἰπάντων γὸ ὧν χα ον ζηλωτὸς δὴ νομαξόντων, ἄν “ 
᾿ ἢ ὧν ἀϑυμίᾳ καὶ πενία, χαὶ πόλει ἀϑλίοις, «ὐὖὸς τυΐζους λύτ᾽ ὠκείνων κακωριζω,λέ. 

: β “ον ὅτω " 49 

᾿ 4 Μακάριοι (ὦ) πενϑοιώτες. Καίτοιγε παντες αὐςᾶν' ζω λονίζοισι, “9 } 
το τ πυϑλλοθὼν ἴᾳ συμεῖα Εἰργαίσα"» να τοιαῦτα νομοῦς ΜΨ ἀξιύπιφος ἡ. ᾧ ἐνζῦϑα 

ἤ ὃ πάλι ἐχ ἀπλώς (ἤν ποϑοιώζας τέθηκεν, δλλαὶ «ὅν; τῷ ἀλδοτημαάτων τῶτο ποιῶν: 
Ϊ (κ᾽ ὡς τόγε ἕτερον κὶ σφόδρα 6] κεκωλυμϑβον, ΟἸὶ ὦνι Μ᾽ βιωτικδΐν ,ϑρζωψν. δεῦρ δῶ 



ΕΥ̓ΑΓΓΕ Δ. Ομμλ, κε 95 κοῖς ἐ: 
υὑὸ Παῦλος ἐδυλυ λέγων Οτι ἡ (ὦ τῷ κόσμου λύπη ϑαίνατον κατεργείξέϊαι “ἡ δ ΚΟ Θε- βίκορ. ζαι 

ὧν λύπη μοτόμοιαν Εἰὖς σωτηρίαν αἰμεζᾳ μϑήμτον κατεργαζε)). γώτος τοίων ᾧ αὐτὸς 

ὠΐζθα μακωρίζει ὥῶυ' ὅτω λυπουρϑμοις ᾿ ἡ συσὲ απλώς ςἂν λυπουμῦμοις τέθῴκεν, 

λα (ὦν μετ᾽ ἔχιτάσεως. διόπερ σπεϊὲ Εἶπε, λυπούμϑνοι, διλαὶ (ὦ) “τενθοιώτες. 

4 ἃ ἡ» [ὦ] αὕτη παΐλη ἡ «τολὴ πάσης 66] φιλοσοφίας διδώσκαλος. Εἰ Ν᾽ (Ὁ παίδας 
αϑρνῶτεν ων ἤχα, ἢ ὦλλον ἦναὶ Μ᾽ πσδϑσηκόντων ὠπελϑόντο" πενθοιώτες, Ὁ γχοηματων, ἐσωμά- 

, “τὰ ἢ λ . Ρω », 2». “ἡ ἜΣ » 
τῶν ἐραΐσι κατ᾽ ἐκ ᾧνον τὴς ὀδυυης (() χαιθ9ν, αὶ δόξης ἐφίεν.), ὀυχ υξρεσι γῇοξυνον), ὅχ 
“ἐ πὺὸ βασκϑρίας ἀλίσκον"), ὅχ «ἰαὐσὸ δλλου πολίορχϑεοωωτοιΐ τίνος παϑοις 9. ὅ “πένϑεις γγ)0-- 

μϑμοι μένον πολλῷ μᾶλλον (ἢ ζὰ αἰ μθο τήματε πενθοιῶτες ζῳ ἑαυ, ὡς πενϑῷ ὥξιον, 

το μείζονα ζατης Ὠχηδείξον φιλοσοφίδλυ. Εἶτα, ἃ ὦ ἔπαϑλον ἀΐοις : 

Οτι αὐοι οὐ ρακληϑησονταί, φησιν. Εἰπέ μοι, ποῦ τ Ῥακληϑησον.) οὗτοι ; ἢ ο)- 
ζυϑα, ἡ ἐκᾷ, γῆ) γὸ ὃ Ὀχίταγμα σφόδρα ζω φορίιοὸν ᾧ ἐπαρϑὲς, μώλιςα ἀὐῷ᾽ κἃ- 
Φον ἐποίει, τῦτο «ἰπσέογετο δώσεν. ὡςε εἰ θέλεις τ δαχαλέάοϑαι, πένθ. ἢ μὴ γομμίσῃης 

ὦνιγμα ἢ) Ὁ Εἰρηνϑβον. στὸν "ὃ ὁ Θεὸς τ Ῥαχαλῇ, καν μυρίαι νιφάδες ἐπέλϑωσι λυ- 

15 πηροῦν, παντῶν ὀνώτερφε ἔσῃ. γὺ πολλῷ μείζοις «εἰ δίδωσι Ομ πόνων ὁ (Θεὸς ζᾳς αἰμοι- 
(αἰς᾿ ὃ δὴ ἡ εὐ ῦϑα πεποίηκε, μακαρίοις διποφαίνων ςἂν' πενθοιΐζᾷς, ἐν κτ' πίω τῷ 

πράγματος ἀξίαν, λα καὶ ηἰω ἀντ φιλαν,ϑον πίων" ὁπτερ Ὁ Τῆς Τὸ πὐραγμώος 

αξίας, δλλὼ τῆς ἐστ φιλαν,ϑορπίας ὅξίν. ᾧ Ν᾽ πενθοιωῶτες πλημιυϑηματα πυ-- 

ϑούσι᾽ Οῖς 5. ζιουτοις “ἰοκᾷ [ᾧ] ὦ συγνώμωης Σσολαύσαι αὶ δ'πολογίας τυχεῖν. λλ, 
20 ὅπ, αὑτὸς στφόδρα δ6] φιλοὶν,ϑ6φ πος, συσὲ οὖν τῇ “μ χολάσεων ὀμαιρέσει, συσὲ ον τῇ ΟΨἢ 

αἱ μδοτη μῶν ἀἰπαλλαγη τίω λὐτίδοσιν ἵφησιν᾿ δλαὶ αὶ μωυκωρίοις ποιῴ, ἢ πολλῆς μεταδὶ- 
δωσι χὐ Ῥακλύσεως. πειϑῷ ὃ ἡμᾶς θχ αὑτῷ Ψ οἰκείων μένον, 'διγαὶ ὸ αἰτωθ δν 'Δλο-- 
τόίωνκελϑςᾳ πλημμδιημῖν "οἷαι ΨΜ' αἰγίων ἦσαν αἱ ἡυχαὶ, οἵα “ὦ ἡ τῷ Μωυσεὼς, οἷα ἡ 

Παύόλυ, οἵα ἡ Ὁ Δαξίδι, καὶ »ὺ ὦ ὅτοι παγτες ὀμότοια πολλάχις ἐπίγιϑησων κακαί, 
25 5. Μακαριοι(ῷ ρας, οἷι αὐζοὶ κληρϑνονοΐσοισι τίω γώω. 

Ποίαν γέ, Εἰπέ μοι; Φινὲς νοητίω φασιν᾿ δ, Οὐχ ἔς! Ὅτο. ὀυδωμοΐ Ν᾽) ἐυρίσχομϑμ 

παν μ οὖ τῇ γραφη γῴῶ γοητίω. ϑηγα ἀ ποτέ! ὃ Εἰρηνϑρον; αἰ ϑηΐον Πι ϑησιν ἔπαθλον," ὡ- 

ἐτ, αστρ ὼ ὁ Παύλος. Εἰπὼν ὃ, ἅμᾳ (ὃ πατέοᾳ συ ἡ τίω! μητέρ, σὰ, ἐτήγα Ῥμ᾽ ὅτω ἣν) 

ἐσῃ μιφκρογρόνιος Ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ αὐΐος τῳ ληςφῇ ποὶλιν᾽ σήμερον μετ᾽ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τω 
20 παραδείσῳ. ὅτε γὸ Ὡστὸ ΤΡ μϑηντῶν αγαϑών αὐϑ: τρέστει μόνον, ᾿δια καὶ πὸ ΟΜ χθλὸν. 

τῶν, “ἰῷ ὧν: πειγγυτέρος }} αἰκροωμϑύων, ᾧ ασϑϑ ἫΜ μϑηῶτων ὀκένα ζηιωζ. ΟὝΣ 

τῦτο ,ϑεὼ χαὶ ασϑϑίων, ἐλεὴν ̓ ἴαϑι ἐυγνοων τῶ! αὐτὶ δίκω σῳ. Εἶτα τῆς Οιαύτης Φιλοσυ-- 

φίας Ὁ ἔπαϑλον ἤίϑῃσι, χα! Φησι" μή ποτε σε σναδῷ ὁ ὀυ ζδικος τῷ κριτῆ,χα ὁ κριτὴς 

τῶ αἰ πυηρέτη. ὁρῶς πόϑεν ἰφόξησεν; οἰ πὸ ΤΡ αἰαϑητων, ἰπὸ τοῖν ρα πόδας συμᾷαι- 

ὡ δὲ Πι5 154 γώντων. χα) πάλι" ὃς ἐδὼ Εἰπη τῶ] ἀδελφῷ ἀντ βάκα, ἔνοχος ἐξα! “τ (ιωεδρίῳ. " κα 
Ἅ4 α΄ ς Δ νι, ’ - ἜΣ 9 4) ᾿ ͵ Ν" ς 

ϑντὰ ὀπιήθη- 9 Παύλος 5, αἰιϑητὰ ἀιϑεὶς ἔπαϑλαᾳ, πολυ ὅ61 χα] οἰπὸ τοὖν θῇ όντων πσδοτοέπων δ, ὡς 

ρμώνη στὰυ αὐἰϑὶ χϑλ ϑενίας αἰ αλέγη) . δ'δὲν »ὸ «ἰϑὶ τῶν ἐρανων Εἰπὼν ἐκ τέως, [4] Ἐσϑ 
ν σης τῶν δόντων οἐγαϊγῴ, λέγων, ο οἱ τίω ενετωξ, ὀμαγκέω᾽ χαὶ, ἐγώ ἡ υμδὲν φείδομαι ᾿ καὶ, 

τυγ᾽ θέλω ὑμᾶς αἰμερίμψοις ἐ}). ουτω δὴ χα ὁ Χριαςὺς ζοϊς “νθυματίκοῖς ζῷ αἰαϑηταὶ αὐέ- 

40 μιξεν. ΤΩΝ) νομίζεται ὁ ὡρᾶος ὠπόμτα Σἰπολλιύαι ζα, ἑαυ, Ὁ ογὸνΐίον αὑσσιονφ- 
ται, λέγων οτι ζς (ὦ δὰ ἕξιν ὁ μα ἰσφόλείας ζῷ ὄντα κεκηνδύος, ὁ μι) εϑρασύς, μιγδὲ 
ὀλαξων᾽ δ5 τοιούτος, ἡ “ιὦ πατρῴων ὠκςφήσεται πολλαίκις, ὃ αὐτῆς τὴς ψυχῆς, ὠϑλως ἢ, 
αὶ ὅη 4, ἐὺ τῇ παλαιὰ, (γεγὼς ὁ πσδοφήτης, (ὦ) ὙΣ ρα ῴς κληρϑνομυΐσοισι τίω γώ, ἔ- 
λελν, Ὁπὸ δ (ἰωΐδηφων ἀνζις βημν ογυφαμγνει (2) λθχϑν, ὥφε μὴ] πὸμταιχοῦ ξενοφωνᾷ- 

6ϑα. 



λίαγϑις. λγ. 

λίατθ. 4θ.κθ. 

Μαρ, 4. χθ. 

ΕΑ. 46. δι, 

οό. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
αϑα!. ζωῦτω ἢ λέγή, ἐν μέχρι δΜ αήβόντων ἱφας (αὶ ἀἰμοιξαβ, δλλα μ(Τ' τύτωνκακεννα 
πϑδέχων. αἢ “πε Ὁ» πνϑυματικὸν Εἴπῃ ἦι, Οϑν ἀφαιρήτω ζὰ ὧν τῷ αρὸτι βίῳ. 

δὔ τε ἿΜ ἐν τω βίῳ τι πάλη αὐτούοριται » 8 μέλρα " τότε τίω αὐσαύογσιν ἵζησι, Ζη- Ἀν οὐτη 
τεῖτε ))», φησι, τίου βάσιλείδν «αὖ Θεοῦ, ἡ ζωτα πόγτω πσϑϑφειϑήσεται ὑμῖν. καὶ πά.- 

λιν᾽ Ὅςις αἰφῆκεν οἰκίας, ἢ αἰδελφοις, ἢ πατέρᾳ, ἡ μητέρι, ἢ γιεναϊχα» ἢ τέκγα, ἢ α- 5 

“69:4, ἕγεκεν τῷ ὀνόματός μῦν, ἐκουτοντουσήλασίονα, λήψεται ἐν ῷ αἰώνι τύτω, Ὁ ῷ μϑί- 
δλουτι ζωϊὼ αἰωμον κληρονομήσει. 

ό Μακαριοι (ᾧ πενώντες χα! διψῶντες τίω! διχαιοσιιύζω. 

ἸΠοίδν δικαιοσιωύζωυ;, ἢ τίω καϑόύλον φησὶν Σἰρετίω, ἡ τίω μερικίι ζωτίω τίω ἐπε. 

γδυτίας τῇ πλεονεξία, καιυϑμίωυ. Ὧ )} μάλλει αὐἰϑὰ ὀλφημοσιωης Ἰχιτάηεν, ᾿ δεποψιᾷ τὸ 24" δίων, 

πῶς ἐλεᾶν χ᾽ (δ, ὅτι οὐκ δξ αρπαγῆς, Το ἐκ πλεονεξίας) μακωρίξει «ὦἦν' διχαιο.: 
σιωώης " Δὐτιποιουυϑμοις. ᾧἃ ὅρϑι ,(ϑ ὅσης αὖ τὸ τί, ϑησι τὴς αὐπροολῆς. ῳ Ν᾿ Εἶπε ν μα κχ' ὐπχᾷ 

καίολοι (ὦ) διχαγοσιωύης ὀῤτεχόμϑμοι, δλλα μακάρλοι (Ὁ πειναίγτες κα διψῶν τες τέωω δίχα. "“" 

σιωζων᾽ ἵνα μι πλος, ὁχαὶ (Τ᾽ ἐχιϑυμίας απυίσης αὐτίω μοτίωρϑρ. ὯΦ οὐ τϑ» 

μάλιςα ἴδιον τὴς πλεονεξίας ὅ61, ὁ ὐχ ὅτως ἐραΐνϑυ σιτίων ᾧ ποτῶν, ὡς ὃ πλείονα ΚἸ οἷ, τς 

καὶ αἰϑιεξαίλλεοϑαι, Ὁ Ἐχιϑυμίδν ζὠτίω οὐδὲ Ὁ μὴ πλεονεκ)ῶν μετοιϑεῖναι ἐκέλφυσεν. εἷ- 
ᾧᾳ πάλν αἰαϑητὸν τὸ ὅπσ.9 λον ὀρλξει, λέγων ̓ 

Οτι ἀὐὶ χορτοιεϑήσονται. Δια ὃ τὸ νομίξεοϑεη τίω σλεονεξίαν θὐπορας ποιῷ 

εἦν' πολλοις, χέγή ὅτ τὐμολυτίον (' δξίυ ὅθτν. ἡ γδὺὴ διχαιοσιιώη τ» ἐργαίξοται. μυὴ τοί- 
πω δίχαιώ πραῆων φοζού πενίαν, μηδὲ χρέμε λιμόν. ᾧ ὃ αρπαζοντις, ἅτοι μαίλιςξα! 219 ] 

Εἰσιν Ἷ) πύμτων ὠκπία)οντες ὡς ὁ γϑιὼ δικα)οσιώης ἐρών, ζω" πόρτα αὐτὸς ἔχει μῦ' χά ἢ 

ἀσφαλείας. Εἰ 5 Ὁ ὃ δλλοτοίων μὴ ἐφιέρϑμοι, τοσαύτης Φσολαύουσιν θύποολας,πολ.- 
λῷ μάλλον ῶ τὰ αὐτἋμ παροϊέμνϑμοι, ] 

7 Μακάριοι (ὦ ἐλεύμονες. Ενζῶϑα εἰ «διὸ δχρὶ χοημαΐτων ἐλεοιώῶζος μόγονέ- 
μοὶ δυκᾷ λέγφν, δυλαὶ καὶ “ἄν ὁζρα ποραγματων. ποικίλος ΚΙ ὁ τῆς ἐλεημοσιώης ξϑπος, 25 

καὶ πλωτᾷα ἀντν ἡ ογτολή, τί δίζυ αὐτῆς τὸ ἔπαθλον: 

Ὅτ αὐδὶ ἐλεν,ϑήσονται. Καὶ δυκεῖ (ὦ αὐτίδοσις Εἰ Ἶναί τις ἴσνν᾽ ἔς! ὃ πολὺ μεῖζον 
τῷ κατορθώματος. ἀῤοὶ Δ᾽ Ὁ ἐλεούσιν ὡς ἀβ,ϑοφποι᾿ ἐλεοιῶται ἢ πα τῷ τώνολων 

Θεοῦ, οὐκ ἔς; ἶσον αὐ, ιοθπινος ἔλεος καὶ γεῖος, αἰλλ΄ ὅσον πονηρίας καὶ αἰγαϑότητος τὸ μέ-- 
ὦν, ζσῦτον «ὗν! ἐκείν διέφηκε. 40 

8 Μακαίοιοι (ὦ) καϑαροὶ τῇ καρδία, ὅπ ἀδοὶ Σ Θεὼ δον). 1δυὺ πάλιν πνᾶν- 

᾿ματικὸν τὸ ἔπαϑλον. καϑουρϑις ὃ ογζιῦϑα φησιν, ἤτοι ζῶν καθολοω “ϑιρετίωῦ κεκίημέ- 
νος, χαὶ μηδὲν ἑαυτοῖς (ωειδόζξις πονηφθν, ἢ τὰς ον σωφρϑσιωώῃ δζρῥχονζᾳς. Οὐ οϊδγὸς γ 
ἡμῖν ὅτω δεῖ ασόϑς τὸ () Θεὸν ἰδεῖν, ὡς τῆς ποετῆς ζύτης. δ[9 καὶ ὁ Παύλος ἔλενν" Εἰ- 
ρζεύδωυ διώχετε «(Τ᾽ πόῴτων καὶ (ὃ ἀγιασμὸν, ὁ γρεὶς σϑϊὶς ἔψετα (ὃ Κύριον. δψ 05 οὗν. 39 
σαύθα φησιν, ζω αὐν,ϑοῴστῳ δευνατον ἰδιῴν, ἘΝ" γβὶ πολλοὶ ἐλεούσι (ζ, χαὶ εἰχ οὐρπα- 

ἦυσιν, συ οἰ σλεονεκΊούσι πορνθύουσι ὃ χαὶ ἀσελγαίνυσι, δεικνὺς ὅτι ζύκ Φρχεῖ τὸ τατϑότερον, 
ὁ τον ασϑόσέϑηκεν ἢ ὃπερ δὲ ἡ ὁ Παύδλος Μακεδὸσιν ἐμδὰ τύρησε, Κορινθίοις Ὠπιξέλλων, "ὅπη 

ὅτι ὃ μόνον ἐλεημοσειύῃ ἐπ᾿λούτοιωυ, διαὶ ὸ εἰν τῇ ἀἴλλη “δοετῇ. Εἰπὼν γὸ αὐἰθὲ τῆς φιλο. 
μίας αὐτῶ τῆς ον τοῖς χρήμασί, Φησιν᾽ τί χαὶ ἑαυζᾶν' ἔδωχαν τῷ Κυρίῳ ὐ ἡμῶν. 40 

9 Μαχᾳριοι(ὦ Εἰρωωοποιοί. Ενζῦϑα ὁ τὸ μὴ φασιώζειν " ἑαυτοῖς μόνον ἡ α.- 75 ἰωὴ 

πῳϑανεοϑα) ασοβς δλλήλυς ὀῥαιρᾷ, δλλα ἕτερόν ἧι πλέον ἔχιξιντῷ, να καὶ ἐτέρρες ςα.- 
σιαζογζῳς (μυάγωμϑμ. ἢ παλιν πγϑυμιϑιτικὸν ὀπαΐγη Ὁ ἐπαϑλον. ποῖον δὺ τῦτο; 
ΟἿ ἀϊρὶ ἡοἱ Θεού κληϑήσον .). Καὶ γὺ τῷ μονολμοις ἔργον ἐζρετο τῷτο, (μενα γα 

δ 



ΕΥ̓ΑΓΓΕΛ. Ομίλ. 97. κχὦ 
γῦζῳ διεζῶτα, ἀ καταλλάξαι πὸ ἐκπεπολεμωμϑρα. Εἴτα,ῥα, μὴ νομιάσῃρ, ὅτι πόμτα- 

δὴ ῃ Εἰρίωη καλϑ ,ἐπήγαπ᾽ 

10 Μακαέμοι ὡ δεδιωγμέγοι ἐγόχαν διχφιοσιούης᾽ Τυτίς;, τῆς ̓ρετῆς ἑνέκεν, 

τὴς αβε ἐτόρων 9 σασίας, τὴς ὠὐσεξείας. δυχαιοσιούζων τὸ ΕἸωθω ἀεὶ τίου ἅπασαν λέ-- 

4 γῷν τῆς ψυχῆς φιλοσοφίαν. 

11 Μακαειοί ὁ ἐξε, ὑτὸν ὀνειδίσωσιν ὑμάς καὶ ὁ διωξωσι,ὺ Εὐπωσὶ πὸ πονηρϑι βῆμα καθ᾽ 

ὑμδᾷ! ψευδόμδμοι ἐνέκέν ἐμϑ. Ψἤ» Χαρετε κα Χ αγαλλιάοϑε, Οἷον, κὠν οϑηΐζῷε, 

κἂν πλόύοις, καν ν λυμομαδνας, κν ὁτιοιὼ ἕτερον καιλέσωσι, μαχφέσλοί, ὀφέ, Φησι. ῃ τὐτον 

ἀσμότερνν διμοιτ᾽ ̓  ἿἍ ὑλιπαγμεάτων, ὁτὸμ τὰ τοῖς ἄλλοις φάκᾷᾳ, ζυτω πολένα 4ὴ λέν 

19 γηγ Ὁ πἰωχεύεν λέγω κὶ ποϑῷ κα κ᾽ διώκεοϑαι ὸ κακῶς αἰκούειν. δΛ ὅμως ἡ Εἶπε, ἃ ἐ- 
πεισεν οὐχί ἱ δύο καὶ Ὁ δέκα. καὶ Εἴκοσι καὶ ἑκατὸν Ὁ "χιλίας ὀῤιϑούποις, δλλαὶ τίω οἰκαρμϑμίω 

ἅπασων. ὦ αἰχρύοντες ζᾳ φοραὶς ἐ ἐπαρθὴ ὦ ὐπενδυτίας τὶ τῇ ΤΜ πολλών (ἰωνλείᾳ, ὁζε- 

χλόγυ “πλήήοντο Θυ ἀχλοι' Ὀσαύτη ἡ τὰ 'λέγχϑντος δωώαμις ζῶ. “πλίω αλ ἵγα ι μιηὴ νομίσῃς, 

ΧΩ κακώς αὐκϑύειν ἀπλεΐς μιφχᾳείοις ποι4, δύο τολεικε δίροισμους" ὁτὸν κ᾽ " δὲ αὐτὸν, ὦ 

: ψευδ ἢ ἡ τὰ ἐ λόγϑρδμαι. ἐπεὶ ἐδω μή ζῶτα “θοῇ, υἱ μόνον ὁυ μακρίθλος ̓ 'Δλα χα] ̓άϑλιος 

ὁκοικώς αἰχϑύων. Εἶτα θ6 64 ὃ ἐπαϑλον παλιν" ΟἿ ὁ μιοϑὺς ὑμδῇ πολὺυφ ὧν τοῖς 

ἀρρνοῖς. Συ Η Εἰ - μὴ καϑ' ἕχαφον Μ μιαιχφιθασμαῖν βασιλείθν ακϑεις δωρφυμέ- 

γζω, μή ) αϑυμει. εἰ ἰγὸ γα! ̓  Αἰ αφύρως ὀνοικούζεί (μ ἀἰμοιξαὶς αλλὰ πορίᾳς Εἰς ἴω βα.- 

σιλείθω Εἰσαγή. χα ̓γὸσ στὸμ Εἴπῃ, «οἰ δακλουϑησονται Φ πενλοιώτερ, ΧΦ] ᾿ ἐλῤηϑησογται 

γὐλεήμονε,, 29 Φ΄' ἐλεοιώτες, κα! ᾧῷ Θεὸν ὄψονται ὡ χαϑυιρϑὶ τὴ ἡκαρδια, κ᾿) (οι ' Θεοῦ κλοῆησονται ὧ 

Εἰρωυοποιοὶ, οὐδὶνα ἄλλο, ἢ τίω βασιλείαν δρῥ τύτων αἰπόμπτων αἰνῇ). Ὧ) νἀ, τουτῶν 

υἰπολαυοντες, ὀκείνης Ἰχετεύξονται πλώτως. μιῇ τοίνεου ν᾽ τω πνϑυ ματι τῆωχῶν μόνων γό- 
μεζε ἐὴ Ὁ ἔπαϑλον, δλλά καὶ δὲ πεινώντων τέων διχσιοσιμύζου, ὦ ΤΨ φράων Χ, ὺ ταῖν ἀλλὼν 
πότων ἀπαξαπλώῖ. » ̓ ὃ τϑ ἔπι πόῥτων ῷ μαχριεισμὸν ἔχεν, ᾿α μηδὲν 

25 αἰαγητὸν αἰανϑμης. σνεῖὲ δ ρὼ "Εἴη μακαΐίολος ὁ ἐν τύτοις φεφὀμούμδνος, ἃ ὧ τῷ; πξῶτι 
συγκαταλύς.) βίῳ, καὶ ζαλύτερον οὐ δατρέχει. εἰπτὼν ἢ, ὅτι ὁ  μιιοϑὺς ὑμδμ' πολὺς, 

ὀὁπήγωγε ᾧ ἐ ὁτέροιν "σιν, λέγων᾽ ντω Ὄ ἐδίωξαν τοῦς  αυρφήζος τοῖς (9 

ὑμδυ; Ἐπειδὴ )ὺ ὠκθινο ἐμελλθ, δ τῆς βασιλείας, ὶ 1.) ἐλπίσιν (ὦ, οὐτεύλεν ἀὐζις 

αἰδέχεται τίω ὐκριυλίαν, ὐπὸ τῆς κοινωνίας Ὦ απὸ 3 αὐτῶν πεπονθύτων χακῶς, μ᾽ ̓γὺ 
30 ομισντέ,φησιν, δῇ ράυτία φμαὶ λέ: ψρντες κα ἡ νομιοτεθοιντες ζωῶτα α παλατε' ἡ ὅτι Η πονηραὖν δὸ. 

μ ὄντες διδοίσκαλοι, μέλλετε ἐλαύγεοϑαι “αυτών. ἰγὸ τῆς ποιηθίας τῶν λεγομόμων, 

ὅλα γῆς κοικίας τῶν αἰκυόντων αἱ  ὁλτθουλαὶ κὶ ἡ ὦ χἰνδοωυοι" ὅϑεν σοὶ " ὑμᾶς τὸς κρικῶρ 

οονζῷς Δ φθάλλσν, "λα ἰ τὸς καχώς ποιοιζος ἐκείνους. χαὶ ̓ οδρτυρᾶ τούτοις ὥπας 

ὃ ἐϊμαενῶν “χϑόῶος. ὅδὲ γ τοῖς πσεγφήταιρ φὐ Ῥανομιίο καὶ Χὺ αὐτίϑεον Φοῦνημα ἐγκαιλϑεωῦς 

45 τες,τὸς μ ἀ' ἐλίθαιζον, τοὺς 2 ἡλσυνον, τες: ἢ μυείοις ἐτόρϑις «ὐἰξεεδόμον χακϑίϑ. ΜΗ ἐδ ὅν» 9.0.-. ἘΦ. τω, 

ρυθείτω ὑμάς. οἰπὸ γὸ Ὁ αὐνὸ γνώμης ἢ τα νωῦ υ ἀπόμτα φραϊῆσσνν. εἶδες τεῶς τὰ φρονήματω 

αὖ ἢ αὐέησιρ,έγῥες δι Μωυσίακὶὶ : Ηλίαν φῆσαι αὐ7ες; ὅτω κὴ ὁ ᾿ Παῦλος Θεουτιλογικρύσι 

λφαφών, 4 φησίν Υ μεῖς Ὁ μειμίητα! Ὁ ἐλνήϑητο ἢ ὀκκλυσιωῖν ἃ Θεῦ Τ' σῶν ἐν τὴ ἩἸσδαίᾳ. οὐ αἰ Θεο, β.ιδι, 

γὺ ὃν μεῖς τι ; αὐτοὶ ἐπταϑυτο ὑπὸ ἰδίων συμφυλ εν) καϑοίπερ καἰκεῖνοι συ Υ δ Ίνδαῤ- 

40 ὧν, ζ}}} χα τον Κύειον Ὡὐποκεινλύτων Ἰησοιεῦ, χα! τὺς ἰδίους «πουφήζο, καὶ κὶ ἡμᾶς ὧχ»- 

χι παμσά. δλωξοῴτων, χαὶ Θεῷ μι Ξρεσχόντῶν, αὶ πᾶσιν αὐ, δ οϑίποις ογανήίων. ὃ δὴ κ ιν ὠὰ 'κατι.- 

“" σκθυασεν ὁ Χοιςύς. ὃ Ἐχι ἃ Μ ἄλλων μιακοιεισμαῦν ἢ ἐλέεγ, μακϑιξμοι ὠ πωροὶ ̓  

(ὦ ἐλεήμονες" ογζοῦ δὲ οζκ αἰδίϑρίςως αὐτο ὁ τόλήκων, δλλαὶ «σρὲς ἀδόυς τοέπει τὸ λό- 

9, λέγαγ᾽ μιακοίθλοί ἐςε, στὸμ ὀγειδιίσωσιν ὑμάς κα διωξωσι ἡ Εἴπωσι πὸῤ πονη 9} ῥῆ.- 

ΟΠ εγίοἹ, το}, 2. Ι μα 

χιἡμᾶῶν 



β.Ἀασ.ις τα. 

,Ἐ8...18β. 

μν 

93 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 
μα καθ᾽ ὑμδ, δεικψιᾷ ὅτι ὐὐνδἶἅ τϑτο μείλιςα δξαιρετὸν ὅφη, καὶ ὑπ τὸς αἴλλοις ὧπὸν- 

ι ἦ! διδοισκαί λων ἴϑιον πῷτο. ὁμοᾷῇ δὲ ὃ ἀὐτν ἀξίωμα ὠππιόϑαν αἰνίεταὶ, ἢ τίω 
“φεϑς Ω γελυνυκότα ὁ ὁμοτιμίαν. ̓ὦασερ »ὺ ὠκῴνοι δχρὲ τὸν πατέρα, Φησὶν, ὅτω ὁ υ μος δὲ 
ἐμὲ (αύτα πείσεοϑς. στὸν δὲ Εἴη, τῦς οροφυζᾷς τοὺς ωρὸ δ υμδὰ δείκψυσι ἡ ὠύζιυς Ὡρο. 

φήζμηϑη γελμηνϑῥες. εἶτω, δυνλών οἷ, τῦτο μίλια αὐςἂν ὠφελᾷ αὶ ποιὰ λα,μαπσφϑ ́  
οἕκ Εἴπω ὅτι χακῶς ἐζ' ἐοούσι ̓  δώξουσιν, ἐγὼ 2 κωλύσω το. δ ωῶ μη ᾿ αἰχούειν 

κριχῶς, δᾺ ὧν τῳ χαχῶς ἀκουογζῷς φέρειν υναιως, οἱ’ ἣἫῬἜἪ ὀργῶν ὠς ἐ νι ἐλέγχειν, 

τίω ἀσφάλειδλι ἀδεοῖς βούλε φῇ. πολλῳ ἡ γὺ τῶτο ὠχοίνου μεῖζον ὦ ὡαυ τῷ μὴ ̓ πλῆτο 

τίοϑαη, ζ ᾧ) πλνῆσμδνον μηδὲν παισίν. δεινὸν ποδλῳ ν μεῖζον ὅδ. γον ἃ Ἢ δἷχυ Φησιν, ὁπ 

ὁμμαϑὺς ὑμδυ πολὺς οὖν τοῖς ἀἰρανοῖς᾽ ὁ ὃ ̓ Λουχαξὺ ὕχιτεταρμϑύως καὶ ὺ κῷ σλλείονος αὐτὸν τὸ 
"αἴ δαμυϑίας τῷ τῦτο Εἰρυκέναι Φυησίν. δὲ μόνον τοὺς κακῶς ὅζρ᾽ τὸν Θεὸν αἰκουογζᾷς γ0. παῤῥηοία 

“μακαρίζω, ἀλλὰ ἡ τὸς τὐοὶ πόϑτων καλῶς αὐουογζῷς "Ὅλοι. ὕαὶ ἰγϑυ ὑμέιν, φησιν, 

στὸν καλαΐευ ὑμᾶς Εἴπωσι πόρτες 2) δύ ,ϑοόποι. καίτοι ἡ τὸς Ὀὀστοφόλοις καλαῖς ἐλεῖον᾽ λπ εἶεν 

ΔΛ ου πόρτες. δῷ τούτο οὐκ Εἶπεν, τὸν καλώςυ ὑμᾶς Εὐπωσιν (ὦ λύϑεστοι, δ λ, ἀλλο 

ὅτὸμ πϑύτες. συυὲ Ν᾽ διινατον τὸς ον ρετῇ ζωνζς «νὰ “πϑμτον αὐχϑύοιν το ὦ 12 2: -γίζωι, 

πάλιν φησίν" ὁτὸμ ὀκθάλωσι Ὁ ὅγο μια ὑμδυὼ ως ; ποιηρϑν, χαίρετε ᾧ σχιρτήσουτε. σὲ 
δ ΦΨ' κοδυυύων μόνον ὧν αὐφρδνο, Συλακὶ ὺ τῆς κακηλρείας πολλίω ὁρίζει τίω αὐι- 
δῶσι, δὰ τοῦτο οὐκ Εἶπεν τὸν ἐλάσωσιν ὑμᾶς ὁ δἰιποκ]είωσιν᾿ ΔΛᾺ ὁτὸρ ὁγειδίσωσι ὁ δ 

ἀπῶσι πᾶν πονηρόν. μαίλιςα, γ» ἿὮὋ 0 Ὰ) γμάτων αὐ χαλεπώτερον δοίκγασιν αἱ '- 
κηφρείαι. ὦ ἅ Ἐκ, τοῖς κινδευίοις πολλὰ ζᾳᾷ κουφίζοντα τὸ τὸν πόνον ὅθν᾽ δ, Ω θὰ παν- 19 

τῶν ἀλείφεοϑαι,δ πολλὺς ἔχεν τὸς χρογιζρεκὶ Ὁ φεφάνοιώζᾳ κα ἡ ὀϑακηρύῆονταρ᾽ ὧ» 

διε τὴ κοουηγϑρία, ἢ αὕτη ἀύήρηται ἡ ὐραμυϑθια, ἐγ δυκεῖ τι μέγα ἴῃ Ω χατέρϑω- 

μαρ ὁ μάλλον δ κινδυωύων δαίκρει τὸν αἱ ᾿γωγιζόυϑρον. πολλοὶ γϑεώ, ἡ ὅΧῚ βρόχον ἤλλον,πος 

νηρϑὶν ἐυ φέροντες δδξαν. δὰ διυμαΐζ εις "ἘΜ ἄλλων τὸν γὸ πολ δυτίων ὦκῴνον, τὴν “χιαβεὶ τ. 
ὀϑαιογουυτον κ ἡ μιαρὸν πτϑὸς παντοι οὐπερυ,ϑριάσειντοι αὑπλεύς τού; μίλια, ἸἘχὶ βεό- 2ς 
ΟΥ ὁρμιῆσοῃ “ξρεσκθίασε. κα Ὀ οἸως 3,0  ἀδεύμιας,ἡ πέτρας φεῤῥότορφο,ζωύϊκα ἅ ̓ῷῳ χόα- 

τὰ κα ἀφήρη» ὃ ζᾳ ὀνήκεα ἰἔπαλα δεινα,, ἡὶ ἀπταις δξαϊφνης ἐλρεν, κὶ ὼ πηγῶω σκωλήκων Ὁ 

σώμα λὐαρλυζον ἑώρρι, ὺ τίω γωυώκα Ἐχικεινδμζωυ, διεκρούσε» μετ᾽ ̓δχολίας ἀπόμ- . 

τω "Ὧ5᾽ δὲ Εἶδε ὧν φίλοις ὀγειδιζονίᾳε ᾧ ἐπεμιθαμονζαε, ὐ πονηδϑι δυξὸν “αἰδὸ ἀὐτύε-. "ἐὰν 

γονζοε, καὶ ὃ λέγον ταῦ αἰεϑιτημιετων ζαύται παρά, ἡ χαχίας διδόναι δίκώυγζοτι ἐλρυ- 10 

(ἡ 9, τότο ἐταράρθη ὁϑωνώος ὦ μέγας " λύηρ. ὁ ὁ Δα(ὶδ' δὲ παγτα αφεὶς περ ἔπαϑεν, "Ἢ 
532. ΔΠΠΙ, 

ἀυτὶ τῆς χαχηλφείαρ. “μόνης, αἰμοιςζω ἐζήτει τροπὰς Θεοῦ. Αφες ὃ αὐτὸν φυταρφέσοι-: Ὅ ὀκείμι 

εϑαὶ φησιν, στ Κύρου οὐετείλατο ἀυτω, ὁ ὁπῶς ἰϑδη Κύριος τίω ζῳπαείνωσίν μι ὀὐταποδιῷ ͵ 

μοι ἀγαϑεὶ αὐτὶ τῆς κατάροις τῆς ον τῇ ἡμιόραι ζωτη. ἡ ὁ Παῦλος δὲ ὀχ ' ὧδε κυϑυ.. 

νϑϑονζς μένον, συυὴ «ἂν: αἰφαιεφυμδῥους κὰν ογτοι, δλλαὶ καὶ τύτυς λὐακηρυῆει ὃ ουτώ λέγων" 45 

Αναμεμνήσκεοϑε (ἐ ὁ ἀσρτερον ἡμέραις, οὐ αἷς φωτιοϑέντες πολλζω ἀϑλησι αν εμείναπο 

παιϑημώτων, τὸ ὀγειδισμοῖς κα . ϑλίψεσι λεατειζοιϑροι, τὗτο ὃ. χϑινῳγοὶ ὶ Μ ὅτως ἁ.. 

ναφρεφομδέων Ἄνηλαντες. ὧν δὲ τῷ μμιοϑὸν πολειὺ τέλήκεν ὁ ὸ Χεισῦς. Εἶτα ἵα μή 

ἰς λέγῃ ον ζῳῦλα, οὔκ αἰμιιύεις, ον ΧΩ ρα εις αὐτὴ τὰ τὰ σύματα, καχει , μιαϑὸν δίδως, 

πέγφκε ἄν ποφήζω, δερψιφ, ὅτι οὐ οἷὲ μ" ἡμώυει ὁ Θεός, Εἰ δὲ ὅπου ΜΌΝ πόδας ἢ ἡῷ 40 

αἱ 1 ἀὐτιδῦσεις, τὸ ἐν μϑηόντων ἀύζις ἤλεμψο" πολλῷ μᾶλλον νεῶ, ὁτὲ πραγωτέρᾳ αὕτη 
γέγϑνεν ἡ ἐλπὶ ἡ μείζωνη ἢ φιλοσοφία. λα δὲ κ . Γὰ πύσαις ὠνολοὶς αὖτ τεέθέκον. οσυσὶὲ 

“ὃ απλοως αὑτὸ πεποίηκεν, δυλαὶ δηλοῖν ὅτι Οέκ ἔνι τὸν ν μιὴ πᾶσιν κείνοις χρτεσχβ ασμεές 

γονιὸ συγχακροτημϑμον πγοῦς τύτυς ὀκοίοωαι (ὄν ἀδώγας. δγρέ τοι τῦτο ἐἰπὸ τὴς πσοϑτέ- 

θᾷς 



μδίαιο 
“ γῇ χαρδίῳ 

Ο χαξνμνρ. 

“οννάῃ ᾿ 

Χ' οοτίγ- 
μᾶτα, 

ΕΥ̓ΑΓΓῈ ΔΛ. ὄμιλιιε. μ} 

ϑις αἰεὶ τῇ ἐχτούσῃ κϑϑοδὸποιαῖν εὐντολῇ, σειρφὶν ἡμῶν" ἐκ χρυσοῦ ὑφηνεν. ὃ τε "ὃ ζψπει- 

γὸς, ἃ ζῷ οἰκεῖα παΐγτως πενιϑήσει αμδοτήματα ὁ πενθῶν, ἃ ωράᾶος ἔξαι αὶ " ̓ χτεις ᾧ 
ἐλοήαφν᾽ ὁ ἐλεήμων, ἡ δίκαιος καὶ χατϑμενυγμένος παγτως ᾧ καϑαρὸς' τέω καρδιίλν᾽ ὁ δὲ 

ποιούτος, καὶ Εἰρζωνοποιός ὁ δὲ παγτα ζχτα κατωρθωχώς, ἢ ποδὸς κυδυυους ἔσαι τῦθα- 
" τεταγμένος, ν᾽ ζῳ ρα; ϑήσεται αἰκϑύων χαχῶς "ὁ ζῷ μνοία πάσχων δεναί. τοὐδαινέσοις τοί-. 

γιω δ᾽ ασϑάσῆκε, παϊλιὴ ὀμαπευύει τοῖς ἐγκωμίοις ἀδούς. 24, γ5 ὑψηλαὶ τὰ ἔχιτάγ- 

μῶτα ζω, ὼ πολλῷ μείζονα "ἢ" ἐν τὴ παλαιά, ἵνα μὴ ϑορυξαωύντωι ἡ ζω οοἰῆωνται ἡ λέγω-: 
σι᾿ “πῶς δυωνσό θα, ζμῶτα χα]ορϑοι; ἀκύσον τί φησιν" . 

13 Ὑμεῖς ἐφε ὃ ὡλαις τὴς γῆ, Δεικψὺς στί ἀϑαγχᾳίως ζωῦτα Ἰχιτάῆιι. δ 
1ο »ὸ αἰχὸρ τῆς χαθ᾽ ἑαυζᾶν' ζωῆς, αἰλλ᾿ Α τὴς οἰκϑυμϑμης, φησὶν, αἰ παίσης ὁ λόγος ἐξα! 

ὑμῖν. Οὐδὲ )5 Εἰςϑύο πόλεις, σοσὲ δέκα. ᾧ Εἴκοσιν, συεῖὰ Εἰς ἐν ἔογος ὑμᾶς δ'πο-- 

φέλλω, καϑούπερ ὧν “οφηΐζε, Δ Εἰς γὠ θούλοιῆθῳ Ὁ τίω οἰκουμϑμίω ἁπασαν, 

ὸ ζωτίω καχῶς «ἰοκειυϑμώω. "ῷ δ Εἰπεῖν, ὑμεῖς ἐςε ὃ ἄλλας τὴς γῆς, ἔδειξε μίφρλν- 

ϑεῖσαν ὥπασοιν τίω αἱ, 3.9 πίνξωυ φυσιν ὃ κατασοιτι σαν οὐ ποῦ αἱ μδοτημαίτων. ὅχζρ τοι 

15 τῶτο ζω 5; αὐὖὃὸβι" ἔχιζητζζαις δρετάς, ἀἱ μάλιςα, προϑς τίω “ἿΨ πολλων ἐχιμέ.. 
λειδν Ε ἶτιν αϑαγ κασι ἡ χοήσιμοι. ὁ τε δ» Ὡράος κ) Ὀχτεικὴς αὶ ἐλεήκιφν ὸ σηΐχαιος οὔν 

Εἰς αὐτὸν συγκλ εἶει τοὶ κοιτορϑώμιαιτα μένον, αἰλλα καὶ Εἰς τέων [33] ἑτέρων ὠφέλειδυ ζὰς 
καλάς ζωτας ἘΝ πηγάς τ δασκθυαζει "" δ) αὐ κϑουρϑς τω καρδίλν ἡ Εἰ- 

ρζωυοποιὸς, ᾧ ἐλαυνόμϑμος κ᾿ χὺρ' τὴς ἀληθείας, πάλιν πσδὲς ῶ κοινῇ συμφέρον (δὴ βίον 
10 καιϑίςαται. μὴ τοίνιωυ νομἐσοντέ, φησιν͵, ἔχ τὰς τυηϑντοις αἰ γώνας ἕλχεοϑαι, μωγδιὲ πῦρ 

μικροὖν ἄγων 40) τὸν λόγϑν ὑμῖν᾽ ὑμεῖς ἐπε ὧλας τῆς γῆς. Ἧἱ δξζυ ; (εὶ σεσηπότα ὠδοὶ δια 
ὠρϑτωσοιν: ἐδοιμίῶς. ουτε γ)5} δευυατὸν τὰ διεφϑορότα ἤδη ἔγχιπείοσοντας λας ὠφελῴν.δ 
δὴ τῶτο ἐποίοιων᾽ δλαὶ ὀμαγεωθάντα πτοότερϑν αὶ πο ὐραϑοθϑέντα ὠδὶς, ἢ τὴς δυσωδίας 
ἀπωλλαλμτα ἐκείνης, Ὅτε ἥλιζον, χατέχοντες ὴ Δἰατηρϑιώτες ὦ» τῇ νεωνρότητι ζατῃ, 

᾽ς ἰὼ θα τῷ δεασότυ χϑρέλαθον. Ὁ  »)λ} ἀπαλλαιγάδαι τῆς σηπεδόνος δ αἰ μδοτημα. 
γῶν, τῷ Χολετοῦ χατόρθω κα γάγϑνε᾽ ὃ δγ᾽ αὖ παΐλιν μηκέτι ἐπ ὠκείνωυ ἐπόμελϑεῖν, τὴς 

τούτων ἀπουδὴς χαὶ ζω, λαιπτωοίας ἔρον ζω. ὁρᾷς πῶς κτὶ μικρὸν δείκψυσι χαὶ δ ασοϑφν 
ὄντας βῇτίες; ἐυ γὸ τῆς Πα λριιείνης διδεωυσκαίλοες Εἦα! φησιν, δλλα' τῆς γὴς αἰπείσυφ᾽ καὶ 
ὧχ ὡπλώς διδϑωσκαίλοις, δλλαὶ ἢ φοξερφες. τὸ 2.5} δὴ θαυ μοισὺν τῶτο ἔςιν, ὅτι ἐυ χ9λά- 

49 χεύοντες, ΠΥ οἱὲ ϑερφιγγά ογτες, αἰλλ᾽ Ἐλχιφύφοντες, ὠασερ ῶ ἁλος, ὅτω ποθ νοὶ πᾶσι γεφόνα.- 

σι. μεῆὴ τοίνειυ ϑωωυ μάσωτέ, φησιν, Εἰ τὺς ἄλλοις ἀφεὶς, ὑμῶν “9 λέορμαι, ἢ ποδὸς ζού.. 
τος ἑλχὼ κινδυωύσς. «ὀνοήσουτα γὸ ὅσαις πόλεσι κὶ δήμοις ἢ ἔϑγεσι μέλλω πέμπειν ὑμᾶς 
Ἐχιςαΐζᾷς. ὅχρὲ τούτο ουχ ὑμαςς δὴ βούλομαι Φοονίμους μένον, διλλαὶ καὶ ἐτέρϑυς τοιδτυς 
“ποιῷ. ζοις ἢ) τοιούτους πολὺ δὲ ( μμωετὸς ἐῇ, ον οἷς ν “δὙὲ ἄλλων" κυδιεω θύεται σωτηρία, 

24 ἡὶ Ὀσαὐτίω ἀὐζις τίω αὐθιουσίὰν ἐὴ τῆς Σιρετῆς, ὡς ἡ ἄλλοις μεταδιδόναι τὴς ὠφελεί-: 
, ας. Εἰ γὸ τοιούτοι μη ἤρηοϑε, οὐ ὑμῖν ἀὐζοῖς “ὐρχέσετε, μὴ τοίνιωυ δυορφίητε,ως ἐπα-- 
ὅϑῶν ὄντων ΠΝ λεχϑυϑύων. ζοῖς Ζ Ὁ» ἄλλοις κφρφϑεῖσι δυυνατὸν ἐπλμελϑεῖν δὲ ὑμδ!" ̓  

ὑμεῖς δὲ, Εἰ τού» πάϑοιτε, κἴθ᾽ ἑαυ ν᾽ ἡ ἐτέρφυς παδϑσουπολᾷτε ὠζεύσῳ μεγαλᾳ ἐγ- 

χέειζεον "πράγματα, Ὦσύτῳ ἢ μείζονος δείοϑε απουϑὴς. [9 φησιν᾽ 
«-.ὠἈΑνὴῶ λας μωρφινϑῇ, οὖν τἰνι αἰλιαϑήσφ.) ;Εἰς συσὴν ἰοώει ἔτι, Εἰ μὴ βληϑίωῶαι δ 

ξω, καὶ καιτοπατείαϑοι «ἰασὸ ΝΜ δν ϑοθέπων. 
Οἱ ἅ᾽ γὸ ἄλλοι μυρμαΐχις πίπηοντες, δυώανται τυχεῖν συγωμης᾿ ὁ ἢ ϑιϑαίσκαλος, 

ἐδὼ τὅτο πάϑη, “πταίσῃς αἰπεφέρη:) ὡὀἰπολογίας, ὁ τίω ἐαατίν δωσει δι κφοίαν. ἵνα 
.»», .) » κἱ τς ' κὰ κατ “ Ι τν ΕΠ 

ΙΑ ακϑύσαντες, οτὸμ «νειδισωσιν υμας ᾧ διωξωσι χα Εἴπώσι πτὸρ ππογηρ9γ ρῆμα χαθυ- 

Οἰιεγ[οἵἷ, τοιλ. 3. Ι.. τ δῷ 

δ δε 
“ 



Χο ἐ.  ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΊΘ. 
εδ, δειλιάσωσι Εἰς μέσον πασθλολλεῖν, λέγη τ, ἐν μὴ οϑς τα ἢ ἦτε φἶθατεταγο 
γϑύοι, Εἰκῃ ὀζελέγηπε. ὀυ "Ὁ ὦ καχώς αχούεν “χοὴ δεδοικέναι, ἀλλὰ ὩΣ (ἐμυυποχρι- 
νονϑβοις φαϊνέοϑαι. τῦτε Ὁ» μωρανϑήσεαϑε χα ̓ και ταιπτιτήησεοϑε. ἐαν τὸ 'αὺς Ὑοδαυγο) 
Ἐππεύφοντες, Εἶπα καχῶς αἰκούητε, Χρύρετε. τοῦτο ΝΣ αἱλὸς ἔργϑν Ωι ὦ δάκνειν καὶ 

λυπεῖν ζῦν αθιύνας. ὧφι αἰάιγχαίωρ: Ἵ κϑικηγϑεά ἕπεται Το σὲνὺ ὑμᾶς βλθίπῆουσει, δλλα 5 

Χ) ἢ μϑρτυρρύσαι ὑμδμ τῇ φεῤρότητι. αὖ ὃ ) φοδηλέντες αὐτί, «ρεδῶτι τίωὼ «έϑοηχϑυσαν 
ἐδ σφοδρότητα, πολλῷ φχαλεπώτερᾳι πείσεοϑε, χαὶ ̓ακῶρ αἰκουογτες' καταφρϑνου-- 

βϑνοι το δ καὶ πείγτων το ΝΣ κατα παϊηϑησεοῦ. εἶτα ἐφ᾽ ἕτερον ὑψυλόηρον ά ἐγ «ἴδά- Δ. χάτάτα- 
δυγμα" 14 Ὑμῴς ἐξι ὃ φώς τοῦ κό κύσμου. Παλν τού κὸ κόσμου, Οὔκ ἔϑγας Τηῖδω, 

ἑνὸς, συ δὲ Εἴκοσι πόλεων, αλλὰ τὴς οἰκϑυμδμὴς ἀπασηρ' ἡ φως νοητὸν, α τὴς αἰκτίνος ζω- το 

τὴς πολὺ βέλτίοι, ὥασερ δξίυ λας πνϑυμιαιτικὸν. Ὗ πεότερον ὧλας, ᾧ τῦτε φώς᾽ 
ψα μμαθῃς ἡλίκον ΔΜ κα τεφυμμένων ῥμαίτων Ὁ κέρδος, καὶ αὶ τὴς σομρῆς διδασκαλίας ῦ- 

Φερος. ὁ 7} σφίγίωι,  σέκ αἰφίησι «ἱἰ αῤῥόσαι, ἡὶ ἰασλέψαι ποιᾷ πσθϑς Φρε- 

τίω χειεφιγωλρέσαι. 

Ου δια πόλις κρυθζευαι ἐπόϑω! δρϑὲς χειυϑμη 1 Ουδὲ χαίϑσι λύχρον χαὶ τί-- α 

ϑιασιν αὐτὸν κι πσὺ τὸν μόδιον. ΓΙὼαλν αυὐῶν δὲ τούτων Εἰς ἀκρίξειὸν ἀγή βίου, 

πειδόύων οὐγανγωνίος ἐῃ), ὡς «(σὺ τοῖς ἀπόῤτων ὀφπεολμοῖς κειμδρας,Ἤ ὦ ὦ μέσῳ τὐὖῷ" 

«τῆς οἰκουμϑύηφ ἀγωμζορδίος λνάπφῳ. ἴω ")» δὲ ηῇτο" Εἰδυτέὲ, Φησί, δ ΤΙ οὐ ζω κου- γοἴδατί, 

ημῖθα νι γε, χα ἐν μικρῷ γωνίας ἐσμὲν μέρει" ουτῶ ̓  κατάδηλοι ἔσταϑε πάσι, ὡσανεὶ 
πῦλις κὩϑ ,λορυφας ὀϑσὲς κειμϑμη, ὡσανεὶ λύχνος [ν} οἰκία, χὐαῦ τῆς λυχίας φαίνων. το 

πού γι (ᾧ τῇ τῇ διιυαΐμει τῷ Χρλφοῦ Δἰσπιφοιώτες: ; αἀἰκουέτωσαν ζχῶτα, χαὶ τῆς (θ9- 

φητείας τίω ̓δαύαμι ὀχπλαΐμτες, «σξρσκιωυείτωσαιν ἐὐτυ πίω ἰ ἰχευώ. οὐγίησον γὰ 

ἡλίχᾳ αὐ έλεν τοῖς Οὐδ ον τῇ χῶρα. γνωρίμοις ὅἶσι τῇ ἡ αὐ ἶν᾽ δ τί ̓ ς χα ̓λείλαῆα αὐ... 

ὧν: ἔσεται, καὶ ατθὴς (ᾷ πέρατα τὴς οἰκφυμθιη ἥξεσι τῇ φήμῃ" μάλλον ὃ Οὐδ τῇ 
φήμη, αἰλλα σι τὴ τῆς δνεργεσίας “ἰὐεργκίᾳ. ΧΩ γδὴ ἡ Φη μι Φέρφυσα, πθυταχοῦ δὴ- 23 

λοις ἀδβιες ἐποίησεν, δλλαὶ χαὶ αὐτὴ ἡ δὶ “Ψν" θργῶν ὕχίδειξις. χαϑαυπτερ γιὸ αὐύ- 
“ἤσεεϑι δλνόμδιοι,τῆς αἱ αἰκῆνος σφοδρότερον" τίω; γάω ἐπέδραμον ἁπασαιν, απείροντερ τῆς θ0- 

σιθείας ζ φώς. οὑταύλαι δὲ μοι αἀὐζυς κα ωρὸς ϑπρισίαν ἀλείφειν δὸκῴ. τὸ δ "ὃ Εἰ- 

πεῖν, θυ » ϑυυύα:) πόλις κρυθίεῦαι ἐπόρω ὀρ κειρβόη, αὐτο δυυύα μάν ὅν ἐ ἐμφαίοντος. ὡς 
ατερ δ κείνου ̓ κρυθζεσαι αἱ αμμη 'χόρον, ὅυτω τοχήρυχμα αἰδουύατιν σιγηνϑέααι αὶ λ4- 30 

δεῖν. ὕρτῃ )ὺ Εἶπε διωγμοὺς κα " υϑικη)ϑείας Καὶ ̓Ὠπζυλοὶς μι ᾿ πολέμιν ἴα μὴ νομμιίσωσιν 

ὅτι ζαύτα δοὺς  ἔππιφομίσαι δυνησες), ϑαββύνων αὐτο φησιν,ῦτι ἐυ μόνον ὸν λήσε,) δλλαὶ 
[ ὁ κατα λόμνψα Ὁ τ οἰκουμϑμίωυ ὠπασαν' ἡ σχὶ αὐτὸ δὴ δξζυ τοίη ἔσονται λαμασροὶ καὶ ἰ ὅχί.- 

σΉΜΩΙ. τύτῳ ὦ ἃ δὼ τίω ἑαυ Κ διωύαμω οὐδείκυται, τῷ]: ἣ ᾿ ἑξῆς τίω τϑερησίὸν ἀ ἀποιτὰ 

τίωω Γ αὐνδ ουτῶ λέγων᾽ ὐδὲ καίουσι ᾿ λύχνον χαὶ  τιβέασινη σα ᾧ μόδιον, 35 

Αλλ᾿ Ἐχὶ Ἔ λυχρίλν, ἡ λθίμεπτι πάσι τοῖς οὖν τῇ οἰκία. τό Οὐτω λαμάτω ὃ 
φως ὑμδυ ἐμιασφϑοϑεν- Ὁ ὀρ ,ϑεύπωιν, οττῶς ἴδωσιν ἐδ ( καλῷ ἔργα, ἡ ϑυξασωσι (ὃ 
τατίο ὑμῶν) ᾧς οὖν τοῖς ϑρφινοῖς. 

»ὦὐ ἃ β' γδῤ ἡψα ὃ φώς, φησι" ὦ ἢ μεῖναι καιύμδυον, , τῆς ὑμετέρᾳ δνίϑω απου-. 
δεῖ υ Ψῃ ὑμᾶς αὐςἄν' μόνον, διλαὶ ᾧ ἣ τοῖς  μόχλονζας" τῆς ; αὐγῆς ἀπολαύειν ζύτι, κὶ χἡ 40 ᾿ρμμ 

ασοϑς τίω ἀγγαν χἠεαγωγέϊοϑαι. "Ἢ ἐΣ δ διιυήσονται αἱ αἱ κακηγϑείαι συσκιάσοῳ ὑμδ ππρὺὴ 
τίω λαμιπηδόνω, ἐδ ὑμεῖς τε (τ᾿ ἀκριβείας βιοιῶτες, ὁ ὅτως,ὡς μέλλοντες ὦπασαν ἔχι- 
φρέφειν τίω οἰκουμϑμίωυ. ἄξιον ὀΐω τ τῆς χϑύπος Ἰλιδείξαοϑε βίοι, ἵν, ὠασερ ὠκείνη τς 

πτωχοῦ χηρύήεται, ὅ ὅτω ὸ αὑτη κείνη (τρέχη. Εἶτα κα ἕτερον κέρδος ἡ ϑησι ὦ 



ΕΥΑΓΓῈ Δ: Ομωλ. κ, οι 

λό ϑούπων (᾿ῳτηείας, ἱκανὸν αὑτους εἰγαγωνίους ποιήσοι ὁ Εἰς πᾶσου αἰγαγεῖν ἀσου-- 
δέν. ὁ δ) δὲ τίω" οἰκαμϑμίου δορθώσετε, φησι, μόνον ὀρθεύς βιοιῶτες, ἀλλα ἢ ῷ Θεὸν δὸ. 

ξώξεαϑαι πο Ῥασκθυάσετε" ὥασερ δξιυ ζᾳ ονόρῆία, ποϊοιώτες, κὶ τς αὐ,ϑοόπους ὉΛπολεῖ- 

χιἀΧοιρὸς το, ἢ τῷ Θεοῦ ὄγομια βλασφημείοϑαι πορήσοτο. ᾧ πῶς, φησιν, ὁ (Θεὸς δὺξα αϑήσετει δὲ 
“ ἡμῦ, Εἴγε μέλλοιεν ἡμές (ὦ ὀίϑοϑποι κακηχϑρεῖν ; αἰλλ᾽ ὶ παντες, κακείνοι ἢ ἀὐδοὶ 

χιάπιβασ,, τς βασκόρίας᾽ ᾧ Ὁ ἐν βασκόρίᾳ, τῦτο ποιοιω τες, κ' τ (ἰωειδὸς ὑμᾶς Ἰωυμασονται 

εἰ βασκ, ὁ Δποδέξον) ᾿ ὥασερ δίχυ (ὦ φόνεραῖς κϑλακθύοντες τοὺς οὖν πυγηράα. ξώνζς, τ γον ὄζρᾳ-- 

ο΄ (αλλοισι, “ὦ δξζ κελϑύφς » ασοὸς Ὠτίδειξιν ἡμᾶς ζῆν αὶ ασξϑς φιλοτιμίαν; ἀΐταγε,δ ὅτό 
Ἀθαλώως, "φημι" σοὶ γὸ Εἶπον, ασουϑάζετε ὑμεῖς Εἰς μέσον φέρειν (ῷ κατορδώματα υμδμ", οὐ 
ὍΘ ἀρ Εἶπον, δείξατε αὐζὰ ἀλλὰ λαμψαίτω τὸ φαΐς ὑμῶν; τοτέςι, πολλὴ ἔξω κα Φρετὴ, δι. 

λὲς ἔξω τὸ πυρρὼ Ό φώς ἀφατον. ὅτὸμ ὙΔΡ Ὀσαύτη ἢ ἡ Φρετή, ἀδιοιύατον αὐνκτζω λ- 

ϑεῖν, καν μυυολάκις ὃ με ιων αντὶ συσκιαῖσῃ. ἀϊλητῆ]ον τοίνιωυ ἑαύζῆς χροθοίαεοϑε βίον, ὶ μη- 
δεμίαν ἐγέτωσαν ἀληϑη κα τηχϑολάς ἀφορμάν ᾿ κ᾽» καὶ μνθάοι (ᾧ κὀυτηγϑρϑέώτες ὦσι, 

σοτεὶς ὑμῶν Ἐχισκιαΐστι δευνήσεται. κ᾿) χαλώς Εἶπε, ὃ φως. Οὐ ὲν Ν᾿ ὅτως Ἐχίσημον δν--. 

15 ,κϑέϑοπον ποιφ, καὺ μυθλάκις λανϑείνειν βόλητωι, ὡς δἰρετῆς Ἐχίδειξις. ὥασερ γὰ αὐτίωὶ 
τίω ἀἰκῆνω αἰδιξεθληρδμος, ὅτως αὐτῆς φαιδρότερος λοίμπει, Οὐκ εἰς γώ ζις μδουδδυ. 
γαὶς ἀφιεὶς, ᾿φλα ᾧ αὐτὸν κ᾿ πύῤθαννων (δὸ ἐξανον. οἰγτεύϑεν ἡ χθοι μινϑεῖται αὖ τους με!- 

| ζῴως. εἰν» ἀλπῖπε, φησι, βλασφημόρϑμοι, αἰλλ᾽ ἐξετε πολλοις τοῦς αὶ δὲ υμᾶς γευνα 
μαζονᾷε (ὺ Θεό. ἐκατερωθῳν ἢ ὁ μιοϑὺς ὑμὴ συλλέγεται, ἡ δοξαζοιδμου τῷ Θεού δὲ 

λο ὑμάς, κ᾿ βλασφημόμδῥων ὑμδμ δχρ ῷ Θεό». ὕα, )Ὲ μὴ ἐχιτηδόσω δι κακῶ; χουειν, 

μαϑόντες ὅτι μιοϑὺν ἔχει τὸ πράγμα, ὅτε ὠκᾷο α'πλος τιθήκεν, ἐλλαὶ κ( δύο ξϑρισ.- 

μδ᾽ δ, στὸν ψευδὰ λέγνται, ἡ στὸν δζρς (() Θεὸν᾽ ὦ δεύκιυσιν, ὅτι σόκ ἐχ φο μόνον,αλ.- 
' λοὶ ἡ τὸ καιλαΐς ἀἰκούειν πολὺ φέρει Ὁ κέρδυς, τὴς δόξης Εἰς δ Θεὸν αἰ 9,Θαμνούσης ̓ς χαὶ 

Σ ἡςας ὠύθις τ πσ]είνει ζὰς ἐλπίδας. αὶ Ν Ουϑν, φησιν, ἰρωᾷ ̓ χακήλϑολα. ΜΘ πογη- 

χι ἣν 2 Ὧ, ὡς κ᾿ τοῖς ἄλλοις Ἐχισχθ]ᾳν Εἰς το ἰδὼν ὑμδὺ τὸ φώς. ὑτὸν γὰρ μωρρινϑητΈ, Ὅτε ὺς 

μᾶς χαταπατήσοεσι μόνον, ὑτὰρ ζοὶ ὀρϑου πραἭοντες Δ] αζώλλοοϑε, ὅτε γὰρ ὁ πολ- 
λοὶ ἐσονταῖ (ὦ) οι μοίζοντες, ἐχ ὑμς μόνον, 'ϑνχα δὲ ὑμᾶς καὶ {δ πατίρᾳ ( ὑμέτερον. 
οὐκ Εἶπε, Θεὸ, ᾿διηαὶ (ἢ παπρα,τῆς μϑιουσης διδὺανται αὑτοῖς θυψιμείας ἤδὴ ταὸ-- 

καταξάλλων ζῴῳ απέρματοι. Εἶτα,δεικψες τὸ ὀμότί μῶν ̓ υωτέρω Ζ ἔλεγε, μὴ λυπείαθς 

φ4οὐτομ καχῶς αἰχϑύητε (ϑρκεΐγαρ υμὰν ᾧ δὲ ἐμὲ ζωῶτα αἰκουενν) ονζωῦϑα ἢ (ἢ πατέρᾳι 
χαὶπωτιῖ. ἤ( ϑησι, " πλυταγρύ τὸ ἴσο; δηλώ. 
φ" δ, 

ἀπωλείας πολλῷ χεῖρον τὸ Τ δεσοσθτην Τ ἡμιότερϑν βλασφημεῖοῦῃ δὶ ἡμα9) αἰ χυήσκχϑποι 

γνώ θα καὶ Ἰσδαίοις αὶ ἕλλησι,ὺ τῇ ὠκκλοισία, αὶ Θεῦ, τοι το ]βίον ἡλίου λᾳμιπσοότερον ηξδ- 
ἐνῇ βυληἢ ΚϑοΟΠ.ϑρΕΙΝ, μὴ τὸ καικὼς αἰκούφν ὀλίαντες, γα Ὁ δικαίως αἀκάφ χᾳ.. 35 Ελϑι(ανοι κοῦν ((6 λϑρέίν, Κη 9η μὴ χῷᾳ 

κως ὸρ ὦ γαρ τὖν πονηρίᾳ ζαΐίυϑμ,καν μηδεὶς ὁκακησγρρών ἡ, πόμτων ἐσμὲν αθλιωτεροι δὸ 

7 Ὁ Ὁ φρεῦ Ἑηαιμϑηώ θα, καν ἡὶ οἰκαιυδῥη λέγῃ χακῶς, ὅτε πϑώτων ἐσύ θα ζηνλλωτότεροι 
πὐμζ κὕχιαρνασο θα, (ἦν: σωζεοῖ, “αὐδϑωραρϑῥας.δδὲ γαρ τὴ κακηλϑρίᾳ Ὦ πονηραύν, ὀγλα 

τῇ Ὄγρετῇ τῷ βίου «αρλσέξοισι. Ἂ γάρ σαλπιγίος απαίσης λϑιμασοϑτεροι ἡ ὄχοὺ τῶν ἐρ- 

"ωϑδρύγχμ 40 γῶν Ἐχίδειξις, κ) τὸ φωΐῶς ἀντ ἢ φόνερώτερος βίος καϑοωρὸς, καὶ μυρίοι Ὧ) αἰ ἀθαλ- 
Ν Υ Πα Ζλ ἜΝ κα νι ΦΟῸΝ ΧΙ 

ΜΝ ῥ λοντες ὥσιγ. ὀρ γαρ ζῳ πσοϑειρηνῦμα ὠπόμτα ἔχωμϑν, ἢ ὭΡᾳοι, ζᾳπεινοὶ καὶ ἐλεήμωνός 
ὦνϑυ, ὃ χ ιαϑουροὶ κα Εἰρζωοποιοὶ͵ χακῶς αἰχϑύογτες μὴ ὀυγυξρίζωρμϑμ, ἀλλα χαίρω ϑυ, 

πῶν σημείων σία ἐλφῆον ὑχιασασο θα τουὶ ϑεωρφιωυζς ἡμᾶς, ὸ ἡδίως πόρτες σοὺς 

ἡμῶς ἥξουσι, κἀν ϑηρίον, κἀν δαίμων ἢ δις, κὼν ὁδιοιώ, Εὐ5 Εἶεν ὄνες (Ὁ κακηγχϑοριώῶτες, 

Οἰιεγίοιξ τοδι. 2. 1: μδὰὼ 

ὑπ τοι τ .ἝἝ. ΄΄ΠΠΠσπΠΠΠοΠΠπρΘπΠρΠρὖτςς7ς7-757Ὁ΄5΄κ;7΄ςᾷ'ᾳπαᾳ'ψσσΠοΠΠ͵.- Πρ ΠὖΠὖΠ,͵,͵,͵ὃὃ........... 

δι: 

Εἰδότες τοίνεωυ τὸ ἜπὸὉ απουδὴς ζρωύτης κέρδος ἡ “δ ραθυμίας Ὁ κινδιωυον( ὃ γάρ ἡμετέρας ΗΘ 1 ΚΟΝ 



κὰν 6. 102 ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 
μηδὲν ϑορυξηθῃς οὐτεύλεν, μηδ᾽ ὃ ὁΤί σε δημοσίᾳ ὑζρ! (δ οεσιν ἴδῃς, δὴ ̓ὀξέτασον αὐΐ τὸ ̓ ωα-. 

Δώ.γ. δὲς,ἡὶ δ κροτομυζᾷς σε Κ) ὁ ϑαυμαζονζαε,, μυρίος Ξριθμδνζας ἐπαύνς. εἶτα γϑεωῶ. πῶςὸ 

ἸΝαθυχοδομοσορ ἐ ἐστεωνει 0. παΐῖδαις ζουῷ οὐ τῇ κα μείνῳ, χαιτοιγα ὀϑρόρ: ζω χαὶ πολέμιος" 

δλ ὯΝ εἷδ ρναίωρὲ ἐζῶτας, λὐακηρυῆει καὶ Ὁ φεφόνοι ̓  δὲ ὅτερον (ἷ ᾿ οὐ, ὁτί ̓ ἢ αὐτο 

αἰρικυῷ, καὶ τῷ "μιν ἤκουσαν τὰ “ Θεού, ὁ Σ χὰ ̓ δἰ ϑίθολοοῦ ὑτὸμ ἴλης ἑαυτὸν μηδὲν. αὐϑογ-- 5 

ά, ἀφίξαται ριπτὺ, δεδοικώς μῇ “πλειόνων ἡ φεφανων ὦτίος λιδ᾽ κείνου ὃ Ὥστο-- 

φεΐντος, αν μιαρϑς: ἡ ἥις αὶ διεφθαρμϑμος, γνώσε!) τίου “Σρετέωυ, τῆς ἀχλύος ὀκείρης α:- 
γαιρεϑείσης. δὰ ὃ . δὐίϑοσποι ποὔϑαλογίσωνται, δαὶ, τῷ Θεούς ἕξεις Τ ἔπαινον ἐ Ὁ ϑιώ- 

8. Κοι. β.ια, μαι μείξον. μη τοίνμου ἀλγοι, μηδὲ ὀχατεϊπππῆε" ἐπεὶ χα] "ὦ Ὄστύφολφι, Τοῖς δὴ ὀσμὴ θεινα;- 

τι ἤσαν, τοῖς Ἧ ὀσμὴ ζωῆς αὐ Ν συ ἡ μηδεμίορ φἶασχῃς λα, πότων ἀπήλλαξαι ἢ 7 τὸ 

Ἱ ἐγκλημιοίτον, μᾶλλοι ὃ ὰ μιαικβιφαώτερ γέγϑνας. λάμπε τοίνιων χ "βίο, κ λ) μὲ Κο(-- 

κηγϑρϑεύταν μηδένα, ποιοῦ Ἄθηθν.. υ ἐγ ὅβ1,, Οὐκ ἐςφῖν ϑροτῆς, ̓Ἰπειμελόμδνον μϑπολ-- φρνλίμδιν 
Ἢ λοὺς ἔχεν ὠθροις' δλλ οὐδὲν "τῶ «σῆς ἣ ̓ογαρρέτον. [9 Χ “τὧν τοιούτων λαμίσοῦ- 

" τιξρς ὅξαι μειζόνως. τὶ δ δἶζυ εὐγνοοιεῦτες, ἕν μιύνον σχϑπώϑμ, κτ ̓αἰκριξείας 4 ἑαυ) 
Ι ᾿οἰκονομεῖν ἣ βίον. ὕτω Ἂ εὶς τίω κοι [ χειξαγωγήσομὸν ζωϊωὺ ὧν οὖν σκχῦτῳ κριϑημέ- ις ᾿ 

ὦ γοῖς. τοια τὴ Ν᾽ τῷ φωτὸς τῶτυ ἡ δγωαμις,ως μη οὐ ζύθον μόνον λαίμεπειν, ὡ»λώ κι "οτμῶμν 

] ὀκεῖ ἐφοδυγεῖν «ἦν ἑπονῦμοις. στὸμ δ) ἴδωσι πότων ΔΜ πἴδότον χαιταφρονοιιυζῷ , χα 

ποὺς Ὁ μέλλοι πὐϑασκδυαζομδύοις, πῦθϑ λόγου πϑμτὸς πεῖς ἔργϑις ἡμδν) 'πειαϑήσονται. τίς 
τὸν ὕτως αὐόητος, ὡς ὁραῖν τΑϑερὺ ὐ ἀρείων πυφοντα καὶ ἡ σιλουτοιώῶτα, πόρτα ̓ἰποδυύμϑρον 

30 ὸ π]ορφύμϑυον,καὶ σποῖς λιμὸν ἋΙ 'πενίὰρ, ̓  πεῖς σκληρφιγωγίθῳ ἀπασαν, Φ στοῦ Χιγ-. 20 

δυωύοις καὶ ας αἱ μιοιγχ αὶ «αντδός σφαγάιυ καὶ τοὺς πόρτα α δανῶπε τς δεινῶν οἷς 

τοταιγρκένον, μιῆ σαῷη ἡ λσίν ΤἿΜ μελλόντων οντόν)εν τοδειξιν ᾿ ἐὺ ἰδ ὃ τοῖς αἷδούοι ἐ ἑαυζῶν: 

ἐμπλόκωρδν, [᾿ κ ὐνδυτέρω, ,ὁγώκῶ, ] “πῶς ϑιυυήσον") πειαϑέωαι, ὃ ΟΤΙ ασϑὸς ὡσποδυμίον 

ὁπειγϑκῦα δτέφαν "τς ἢ ἡμῖν ὅςαι πολογία, Δϑιπὸν, ὅτὸν, ὦ ὉσΌΥ ἴσώσεν ἢ ̓ ἀρ, ϑ 69 πίνη δυξαω 

αἴϑατ τοῖς ἐλλώύων Φιλοσόφοις, μὴ ἰοωσῃ ἘΣ ἡ μὴ ὃ τῷ Θεοί Φόζος; Σ Χαὰ ̓ γὃ ὦ ὠκείνων Ὁμνὲς 25 

ὦ ρήματα ἀπιδυσαινο, σι ᾿ θαγαί νι κατε οϑνηῷν ἵνα, ἀι,ϑεϑποις Ἐχιδείξωνται᾽ δ9 χα 

χεγαὶ γελϑνασιν αὐἦὖὦἋἝ ὴἬ αι "ἐλπίδες. ἃς δὰ δὼ ἡμᾶς ὀξαιρησι) λόγρφ, ὅτὸν, σώτων «ξϑκει- 

υϑύων, Ὃ ̓σαύτης τῇ τῆς φιλοσοφίας ἡμῖν Δμοϑείσης, μηδὲ χα αὐτὰ ἐ δυυυηϑαδωδῳ ὠκείνοις, 

Ὡλαά χαὶ ἑαρτοις τῳ ἐτόρρις πσερσοπολλυμδν ; σϑεῆ' Ὑ»» ὅτω βλάπῆς ἐ λλώυ κοὐ δανο- 

μα πσδαοσων, ὡς ἐφ βισιλμος, ̓Οὗτα “πποιούν᾿ χαὶ μάλα Εἰκότως. ὀκείνων “ ζ διεφϑοιρ- 30 

μϑρηὴ δόξα ἡ ἢ ἡμετέρᾳ δι 6, τίω τὸ Θεοῦ γαφιν, ὁ κως δ οὰ τοῖς αἱ ἀσεβέσι σεμψὴ Ὄ ὺ αὐξι-- 

φόμής. 88 ὁτὸν μάλιςα ὑμῖν ὀνειδίσαι βουλων) ᾧ τίω" καχηγϑοίαν αὐξῆσαι, τίν ὕλι- χυρηγὰ 
λέγϑυσιν᾽ ἥϊ, 0 »Σο σιλυορ(οέκ ἀν Εἰποντες,Εἐ μή μιργαίλξωυ αὐδξ τῷ ὃ δόγματος ἐλ ὑπὸ- 

γοιὸ) Οὐκ ἤκδσοις πόσα ὁ ὁ Χοιςὲς ἐπέταξε χα ἡλίκα ; πῦτε δΐωυ δυμυήσῃ ΡΝ ὠκοίνων 

αὐυσται Ὁ ὠὑτολαΐν, τὸν πὸρζᾳ ἀφεὶς «ἰξεέρχῃ τὸ τοκχοῖς συλλέγων, δϑμείσματα βατῆων, 85 

πραγματείας (μευτιλεὶς, α' ατέλας Δὐδραπύδων ὠνούκϑμος, ϑργυρϑ σκϑη κατασκβυάζων, 

αἰγρρς δ) οἰκίας ὐ ἐπιπλὰ ἀἰγϑεσίζων, μυρία: ὁ ΚΟΉ ̓ Εἴκα τὸν μόνον ̓ ὑτὸν ὃ ἣ ταὶς ἀἰχαίθρις 

(ύτως ασουδεῖςς καὶ αἰδικίδν πὐϑϑςιϑὴς, γάὼ ̓ὐποτεμιψόμδμος, οἰκίας Ὡἰποασῶν, πενίαν 
ὑλιτείξων, λιριὸν ἀυξων, πότε διωυήσῃ ΕἼ ϑυρων ἔχιθεῦαι τϑτοων: ΩΝ, ἐὑσῖν ὅτ υδι πέ- κχκιαοϑμ 
γε ἐλεέϊς" οἶδω κἀγώ. ϑλὰ τσὶ ὠκεῖ πολλὴ πάλην ἡ λύμη. ᾿ ἊΣ μζ τύφου, χὰ χα-- λὸ 
μδξίαι τϑτο ποιᾷς, ἵνα, μεηδες ὧ τοῖς αἰγαιλοὶς χερδολύῃς" ὃ ( διοτ᾽ δὼ ἀϑλιώτερνν, ὁτὸν 

ὧν τω λιμϑμι νασαγῆς 9 εν δὼ μὴ το 05), ποιήσεις τὶ καλϑι, μὴ ζήτοι ον ἐμ 
Δυκις. 4, δά, ὕω ὁ Θεὸν ἔχης ὀφειλέτέωυ. Δανείζετε ὙΣ», φυσι, Ὁ» ὧν ὧν μὴ ἀευσδυχάτι λήψαο- 

ϑοῃ. ἔχεις χοοώφιίω Ὧἰ ὀκῴον ἀφεὶς ἐμὰ αἰγιοι τής, 0, φόρτον στέγητοι χαὶ ̓ ωλαίπωρον: 

μῇ 

22. Τύτων 

χ. δῦ ἢ 

30 γι τοιαῦτ 



ΕὙΥΑΓΓῈΕ Λ. μάν τὸ, 

μὴ ΩΣ ἀγανακτεῖ ὁ γχορόρις ἀπαιτούμϑνο: 7 "ὦ πένης ὅδ μὴ ̓γὸ ἐβουλέται Ἰαταλεῖ- 

ναρῦχ ὁρῶ αἰτεῖ τοῖς ἀφώτως ισερωρούς: 1 μ9 ἀροςς τίμὶ αὐριδιηγητον φιλοτιμιίδμ ; αὑτὸν 
οεὐπείπισενν σρίνειυ κίτοιλ δ᾿ ̓ἀπαίτησον. ὕτω "δὴ ανπτατούμδινος χρέρει. δ γέ ἐτερον ἀἄπειτού.- 

γϑνον ἴδλῃ αὐϑ' ὧν αὐτὸς ἰφείλει, ὡς ὑξολαϑεὶς ὀντω Αἰ ϑικείσεται κα οὐκίτι σι Ὁοσ δέδῳ-. 

ς σιν, λλλα ἡ ἐγκαλᾷ δικφώῳς, ποίαν »δ μὰ αἰγαωμοσιεύΐου χατύχνως, φησί:ποίαν μοι πε- 

νίϑν (μύοιδας, ὁ 97 αἰ θαϑραμρὸὶ ἐμ4,ἐφ᾽ ἐτέρφυς ἔρχῃ; ; ἄλλῳ ἐφϑμεισεχο, καὶ Χ ἶλλον ἄπαι. 

τς; εἰ »»»ὺ λυ ϑεφψτος αἰ πεδέξαη», ὄν ὁ Θεὸς φκέλδιον καταρήμφν᾽ καὶ ὺ αὐντὸε κα 
ποερρτότυπος ὀφειλέτης, ὦ ἐϊυητὴς ἐὴ βούλεται, μυυελας σοι αἰδέων αἰ φορμοὶς τῷ πὸμ.-. 

τοθαν αὑτον ἀπαιτεῖ. μὴ δὰ ῥῶ Ὡσαύτίω βὐχολίαν χαι ϑϑποοίαν ἀφεὶς, πῇ ( μοῦ ζήτει 

1ο λφίῶν ́ ᾿ μηδέν ἔχοντες. νος ηδὲ ἐνέχει ἐμοι ' ἡπηδείκυσαι ἐλεν πώητα : "μὴ ΧΩ ἐγώ σι 

χι, 

Εἶπον, δὺς: (ἢ βρη ἐμού ἡ: ἤχϑυσας ἵνώ χα π᾿ ἐμιοδ αἱ αἰπιιτήσῃς: ; φωτὸς Εἶπων, Ο ἐ- Παρ, }..ζ. 

λεοῖν πί στενητου, δλνείζει Θεῷ. Θεῷ ἐδϑλμεισοις, ἀχτα ᾿ εἰπαίτει. δλλ᾿ οὐκ ὡἰποϑίδωσι Ὁ πϑῷ 

γεν τῦθικ - συ Ὁ ποιῇ. τοιούνος ΤΩΝ ὁ ὁφ «λέτης᾽ ὐχ ὡς πολλοὶ Ὁ δϑμειαϑὲν σσουδᾳαζα- 

σιν διποδοιοῦαι μόνον, αἰλλ᾿ ὧι αὶ Ὁ δοθὲν οὖ ἀσφαλείᾳ καταϑενναι, πόμτα πραγμάτεμε 

15 καὶ ποιξ χὰ τα (ὦ κ᾿ ὠς δ καταξ αλλά, τα ὃ ἢ ἐχεῖ Γ(α μι. ζωτ᾽ ̓   εἰδρτερ πολὺν “ποιῶ»- 

χιλιμάτων, δϑὃν Δ ἔλεον, πολλζου Ἶ ̓φιλαν,ϑε» πίαν ὑχιδυξωβα,ὶ ὀζμ" γονῇ ἢ: ᾿ δα ὠραγμάτων. 
κάν ἰδωυδῥ ἴνα χακώφ παορυτα ἡ) τυτῦονϑμον οὐ ἀγϑρᾷ, κάν Ξργύειοι δυιωατίν κατα: 

(αλεῖν, ποιωῤκϑρ" κιν Ἄθχϑιφ δωιυαζον Διαλόσαι, ΜῊ ἱ ἀμαίμϑν. ἔτι γάρ ἢ λόχϑυ μειαϑος, 
μιαῖλλιον ἢ χφὶ ἐκεναγεδῖν, ἡ τϑηο ὁ μμαικϑίξλος Ιως ἐλολν" Εγὼ 5 ἔκλιαυσει Ἐχὶ ποὸρτὶ «ἰ.- 

20 δωυυάτῳ, ἐτύαϊξα ὃ ἰδὼν δὐδρα ἐ ὡ ἀράγχαι. αἰϑ δακρύων χα ̓ φονα (δῇ! ἘΦῚ μιαϑος, 

στὸ κα νὴ λόγϑι κ) «σουδὲ, καὶ ὁ πολλὰ ἔτερϑε τοφϑ Οζι, ὀννόησον ἡλίύνη ἡ 1 λ ίίδοσις γ ὙνΕτ. Ἢ ἘΣ Ὁ 

ἡμιφῖς ἐϑροὶ ἥμϑρ ᾧ Θεῷ᾿ 9 ̓ μιονο βμνὴς ἡ ὑμᾶς κρυτηλλ αὐξε, μέσον ἑαυτὸν ἐμδαλων, ἡ πλη 

»ἀφλ αρηρδν, δυξαμδνος, ὦ θανατον χα ἡμδν' αὐσομείνας. ἀπουδασῳμδν τοίνων αὶ ἡ- 
μεῖς (ὦν ἐμυπιπ]ονζε μυξλων αἰπάμαῆειν κακϑίυ, ὄνλαὶ μὴ ὡς νωῦ ποιούνϑμ, ἐπειδὴ 

χὐναάν 25 ἰδωμδῇ ἧνας συγκρομδμοις κὶ ἡ συῤῥηγνυνϑμας δλλήλοιρ,, ἱφαιδροι κα ὼ ἀὐφραινορδιοι ταῖς ἐτί- 
βῶν αἰ γημοσμυαιβ,ἡ ϑέαίξον εὖθ ςώντες Δ[σθολικον" ὃ τί ὅὅματ λυ ̓ὠμότερϑν! ; ὁρᾷ (ας 

κῶς αἰκφύονζᾷε, Δ] ν αῤρνγνυμῦμοις, τατατεμϑονζας τίω ἐσϑηΐᾳ. συγκρπδομδύοις Ὁ κυοό». 

σωπεν,ὶ. ὐπρουόνεις "συχὴ πέδεςανω; μὴ ΥΣΩ κῶς ἐφῚν ὁ Μαηῤρϑρος: ; μὴ »»Ἤ 3»- 

δίον α μα δ ρύφις: αὐ ϑονπὸς ὄθιν  πιλυταιχοῦ σϑι. ικινώναι, αἰδελφὸς ὅ21, ὑέος 6εὶ. μη 
40 θεώρει, λα ὀζωλυε᾽ μη τέρπου, ὡ λα δίδου" μὴ ἑτέρας φἶϑακίνει Ἐχὶ τίω ἀλπμοσύς 

γζρω, λα κα [ἡ Ὅις ((μινειλείμϑμους ἡὐποσύζει ν, ἀάλοε. ἀμαμεγειυύτων οὸ καὶ Τὰ οἰκοταίφων τὸ 

χαίρῷ τῶς τοιαύταις συμφοραί, ὼ καϑεαρμίχ ὅνγων ἀὐλόγῳν. ὁρᾷς αν, ϑέφπον αἰοσιμο- 
νοιεντου, ᾧ “Χ ῦ αὐτὸς αἰοσμονᾷ,, Ὶ Θἰσύρχῃ μέσος ἡ Δ(ϑσκεδα δ εις πὸ τ ῥχαούλω ̓  

φολαγία, ἡ οόϑεσπια ἀρλύως κακαὶ: εἵνα. ὸ αὑτὸς πληγάς λέξω, φησι, ὸ σγπῦν» 

44 χελθιής; μαιλιςα  οὐοὶ τῷ “τείσῃ. ἐν ὃ ὸ τῷ» ποΐϑης, εϑρτύοιὸν σοι ὦ τυσάγμα 

ὅθ1. δὰ »» ( Θεὸν ἐπαϑες. ΘέΣ πληγαῖς, ὀχψᾷς λαξῷ, ἐ εὐνόησον ὅπ. ὁδεασότης σῳ φαν»-- 

Δ. τἔεἰϑε:. 

γἐ. ἀὐοητότε 
δὶ 

δϑν ἰοὰν ὥκνησεν αὐ πσομεῖναι ὅχῳ σέ. ὀκῴοι δὴ γ αἵϑύοισι καὶ Ὁ ἐσκϑτωνται, τέϑυμοῦ αυ- 

ϑαννοιοῦτος κὺ) φρατηλϑέοῦτος ἀδοῖρ' δέονται δὲ Ἄνορυ ὑγιαίνοντος τὸ βονιδϑησοντος αὐτοῖς , ὃ τε 

χιὶδ εἰδυδίν, ̓ δ τῷ οἰδικείμδιυορν δ, ἵνα ἀπαλλαγῇ πα 'δγῶν "οικώς,ὁ ἢ ἵνα παύσηται ποιῶ, χα- 

49 κῶς. κω τοίνιου ̓  χεῖδα ὀρεξον, ὁ ὀνήφων τῷ θύοντι. ἐς! »»»ὰ ἡ ὀργῆς μέϊϑη, ὁ τὴς 
κ᾿ ᾧ οἴνου χαλεπωτέρα. χ ὁράφτ τοιξναύυζε, [δ])ὅτον νασαιγίῳ ἧνας αὐξεπεσόνζο ἴδωσι, 

"πὼς (αὶ ἱσία πεπέσοιντες. κῷ πολλὰς «αἴὔχοιται απουδς, ὡηε τις ὁ ὁμοτέχνοις δξαρπά.- 

ΩΣ στα τῷ Χλύδωνος: Ε5 τέχρη κϑινωνοὶ τοσουτίων Ὀπτηδείμευ. πὐϑϑςασιαν, ̓ πόσῳ μάλ- 
δον τοῦς ΤῊς φύσεως κοινωνοις ζζωστα παῆυτα ποιᾷν δίκαηον ἡ Ὁ ἡὁὶ οὐζῦϑθα νασαΐγιόν ὅν 

ὠκείνου 

1098. λ. κ9. 

“΄.( 
6. 



ἀζτ τῷ6 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣῚ ΤΟ ΚΑΥ͂Α ΜΑΤΟ: 
ἐκείνου χαλεπώτερον. ἢ οἱ ρ ἐδλασφήμησω ἐπυρεαϑεὶο,ὺ πόρτα ὀκένωσιν᾽ ἥ ᾿ ὩὩπώρ- 

κήσιν " ὐπὸ τῷ μο τυρᾳννούμϑμο, καὶ ὼ πάλιν Εἰς γέοναιν ὐνέπεσεν᾽ ἡ ̓πληγάω δίδωσι Ὁ κι 
Φόνον ὀργαί), χαὶ τὸ αὐ τῷ» πάλιν υὑπσορθμᾳ ναυαγιον. ἀπελὴς ποἰγιου ἡ φῆσον τὸ χαι-- 

κὸν, χα) ̓ κουταποντιζομδμοις ὀμαασττον, Εἰς αὑτὸ τῆς ζάλης Ό πέλαλϑς καταρας, καὶ . ὡ- 

λύσας τῷ ἀ(αθύλυ ἴδ κα ,ὑ κατ ἰδίαν λαθὼν ὅκα σον, αὐ Βαίνεσον, χοταςειλϑι τίω : 

φλόγα, ὍΣΟ κύματα ̓ϑίμισαι. Εἰ , μείζων ἡ ἡ πυροὶ, ἐχαλεπωτέρᾳ αἱ γ᾽ ἢ χάμινος, μη 

Φορηϑ. πολλοις γάρ ἔχεις ζις (ἰμωυεφαπῆομδῥους χα) χίϊδα ὀρέχϑνζαε, α᾽ ̓Ξρχίω τἶθα- 

σχης μόνον, »αὶ ἴον "ὁ πότων (ὃ τὸ τῆς Εἰρίωης Θεὸ ΄ 'καν οτος Δἰατναξης τ φλό- "αὶ 

γα, πολλοὶ καὶ τερον ἀχολιϑησοίσι, ταὶ αἰχο’ κείνων χατορθουρϑήων αὐζος λήψῃ ῷ ͵ 

μίοϑον. ἄχϑυσοι ᾳ πέϑηνεσων ὁ ὁ Χοιφὺς τοῖς ἰσδαοις τοῖς χαίμϑη ἑρπρεσιν᾿ αὐ τὸ ποζύ. ιο 

“μὸν ἰδης τῷ ἐϑροῦ σῷ σύγζφησι, τουταπίτῆον, Μὴ ᾿ αἰ δαδράμιγε, ἃ ἀλλα" ̓αὐαίφησον. χαήτοι τὰ χ. (ωωὲ 

χείαϑμον αὐ ασοζυγιον δἀϑαφησαι, πολὺ ἡ κουφότερον τὸ ῥαιχομῦιοῦς ανγ,ϑοϑποις δζνλύσαι Ι τσ» 

ὅρολαξαι. αἰδἐϑρων Ὅνον,, πολλῷ μᾶλλον φίλων ψυχας ' ̓ ΟΑ»διλυάφησαι χοῦ χα γ.διαγαίχη 

μαλιςαι,δτὸμ χαλεπώτερον: ἡ τὸ αῇαῖμα. ϑ γάρ Εἰς βόρβορον. αὐταὶ πίσηοισιν, ἀλλ᾽ Εἰ 

Ὁ τῆς γεέννης πῦρ, ὧ φορτίον Φέρεισαι τὸ ἡ ϑυμιού. σὺ ἢ ᾿ ὁρῶν ᾧῷ ἀδελφὼ κἰ αυὸ ΧΟ »»- ι5 

μὴν κείμϑιον, ὁ (ὃ ὁζκθολον ἐφεκῶτα καὶ τίω πυραν λϑεπῆϊοντα, πο θατρέχεις ὠμῶς καὶ ὡ- 
Δυκ λδι, γιλεαίς᾿ ὃ ὙΠῈΡ οὐ ἐπ᾿ " ἀλόγων ποιέσοι ἀἰχῴδρωυον. ὸ ὁ « Σαρρϑοείτης τραῦ μια τίαν ἰδὼν χ. -λῖγῳ 

ἀγννώζι σσοδὲν αὐτο πρεσίχοντα, ὁ ἐπέγι, ἔχι που ζύγεον ἀμεβίξασε, ἀ εἰς ζω 

πϑρδὸχεῖο κατήγαγε, χ) ἡ ἰαΐξον ἐμιοϑώσω», ᾧ ὃ ἃ ΑΔ ἐδωχεν Φγύρλον, 53 ἢ “ὑπέαεο. 

σὺ 5 ὃ " ληςαῖς αἰξεπεσοντα βλέπων, ἀλλὰ δαιμόνων φώλαηϊ ὲ ϑυωοδ πολιορκίᾳ, ζἕκ ον 19 

ἐρημία, αὐλ᾽ ω αἀγρρᾷ μέσῃ, χρήματα ὀϑαλίσκειν μέλλων, συοὶὶ ὑυζύγιον μιοϑοδο, ,. 

Οὐ μιακρϑν' ̓πέμπεν ὁδὸν, ἄλλα ῥήματα φϑείξοϑαι μόνον, ὀκρᾷο κα ᾿ ὁμαδύη, Ὄ ὺ οἶνα- τιν 

πέγεις ὠμθς αὶ αὐιλεῶς ; ὦ πῶς "ατοησϑοκᾷς, Θεὸν καλῶν ἵλεώ πῦτε ἕξειν; :Εἰπω3 - 

κτῦς ὑμας ς (δν ἀσρημονοιιῦζα δημοσίᾳ, ποὺς ᾧ ὁ ἐπηρξα ΟΥΤὰ ὺ ἀδικριεῦτα" πληγαὶ ΝΣ: 

᾿ ὐτείνεις, Εἰπέ μοι, ἐ λακίϊζεις χαὶ ϑοίκψεις ὡς ἀλγόμς ἐλνου,ὺ ὅγος ἀγομός! ; ὼ οὔκ αἱ- 15. χιδππὶνε 

ὐυύῃ, νοὶ ἐρυνϑριᾷς κϑηελούμδμος, κὶ Τὴ τίω οἰκείλν "ῳ "λυήαν προ δοις; Εἰ ἦγὰρ πόης ἰυγίκὴ 

Εἰ αλλ ἐλδύϑ)ερος᾽ Εἰ »»» χειρφτέχνης Οὐ, ἀλλα ἐθιδιανός. δι᾽ αὑτὸ ( δῶν πὔτο ὅτι 

πένης ΕἾ, αὐγαϊκάμον ἡ "σύχα ζω. ἣν Ὁ στλουτομώτων ἴω ζω μείχεοϑαι, ἀν πενήτων, δι! 
“πλουτοιωύτων, Μ᾽’ πολλαὶς ἐχόντων αϑαγχας πολέμων. σὺ ἢ τίω" ἡδογίω οὐκ ἐχων ἢ πλύ- 
τὸ, ἃ καχρ τῷ πλότε ̓ αξεέρχη (ὠνάγων σεαυτῷ, ἕ ἔξθραρ, ἐ φιλονεικίας, ὼ μαΐχας, «) 30 
Ὀἰποπνὶγήε τ Τ' ἀδελφὸν ὸ ̓ὠγχεις, καὶ "κα ταζαϊλλάς δυμοσίᾳ, απτύτων ὁρώνπων᾽ σ᾽ ὐχ ἡ- κα. ἀκ! 
Ὑὴ αὐτὸς μάλλον αορημονᾷ, αἰλόγων μεμούμϑιος ζῴς ὅρμας, μάλλον ἣ Ὗ ὠκείνων "χεί- 

βὼν γενουϑμος: ; παῦταὰ γδό ὠκείνοις χοιναῖ, ὺ (ραλιάζονται αἰλλήλοις νὰ συμίβαδίξοισιν᾽ 
ἡμίν ἡ οὐ Κϑινὸν, ἄλλα πανία δύω χαὶ κϑύτω, μια χα, [ἡ] φιλονεικία, λοιδορίαι , χα! «- 

πϑλϑειαι καὶ "ὑζρᾷ. σ᾽ ὅτε " ϑρανὸν αἰδεύ μεθα, Εἰς ὧν ὀκληγημϑν χοιμ ἢ ἀπόυτες, σου 55 

τίω γάῦ, ὦ" κοινῇ σπάσιν λϑηκεν, Οὔκ αὐτίω τίω φυσιν᾽ ἄλλα παὐτα ὃ ϑυμὸς χα 0 χὰ 0. κι 

Ματθιη. χης χουν ἔρως αὐ ϑασύραεο οἴχεται. Οζν οἶδ ὀκῴον τ ζᾳ μυρία, ζώλοντα ὀφείλοντα εἶτα 
μα τί ὀκείων ὠφέσιν Φποπνίχϑντα Κ ἑαυΐν τ (μύδελον ἡσωξ ὁ ἑκατὸ δἀσαρίων, ὦ ἔσω 

αὐπέσι κακαὶ, ὁ πῶς αϑανατῳ αϑξεδυϑη κϑλοσει! ὶ δέδοικας τὸ ̓ σύδεγμα ; ὀὺ Φο- 
(ἡ ἡ κι ἡ αὐτὸς (᾽ ὐτὰ παίϑης; Ὁ γολὺ ἡ ἡμεῖς ὀφείλομδυ τῷ δεασὅότη πολλὰ ὐ μμεγαίλοι 40 

ἢ" ὀφλήματα" ΩΝ ὁμώς δέχεται ὧ μακροϑυμιᾷ, καὶ 5 ; συτῖὲ ζαἑκειταιρϑοίπερ ἡ ἡμεῖς τοῖς 
! (ὑμωδούλοις, δ στε ἀγχει [ ) Ἀποπνίγφ᾽ καίτοι γὰ Εἰ [ἢ ῶ πολλοὶ μέρος αὐη ἡμας ἐδουλή.- 

Ἰ 3» αὐποατήσαι, παλαιὸν υὐπολώλειωϑν. ζω τ᾽ δὲ ἜΡῃ τὠνοοιτες, αἰγαπτητοὶ, (απενωγώ- 

Ἵ οϑ, κα ΧΣΡΗ ὄχωρϑῳ τοῖς ὀφείλρεσιν ἡμῖν. γίνονται γὸ ἡμῶν, δὼ φιλοσοφωύμϑν, " ἀφορμαὶ χε" 
Ι συϊχωρήσεως 

1. 6}} 



ἙΥΑΓΓΈΕ Δ, Ομ. ««. τὸς 

συγχωρήσεως μεγίτης, ὃ ὀλίγα, διδὸντες, πολλὰ ληψόκίθα. τ ζίμω αὐταί φς κῷ βίας, 
δέον, Εἰ αὶ ὠκάνος ἐξζούλε»» δοιώαι, αὐτὸν συϊγωρῆσαι , ἵα να τῷ Θέο ὦ πὸν λαίζης; 

γιωὶ ἢ πόρτα ποιῴς, ἡ βιάζῃ ὁ φιλογεικεῖς, ὡςε σοι μηδὲν ὠφεϑίονωι Τὴν σῶν καὶ δυκεῖς δὴ 

᾿ ἐπηρεάζειν τῳ πλησίον, κΤ' ὃ σείυτῷ Ὁ ξίφος ὠθεῖς, αὐΐζων τίωυ ον τὴ γεέννη κόλασιν Εἰ 
5 καὶ μικρὸν ἐνζζιῦϑα φιλοσοφήσεις, ἡμέρϑες σοίυτῳ ζᾳς θυϑιωας ποιφφ. ἡ γὸ ὁ Θεὸς ὀχ 
τῷ ἡμᾶς βούλεται οὐὔῤχεοϑαι τῆς τοιαύτης φιλοτιμίας, ἵνα, αἰφορμέω λαζη τῷ πλείογα, 

ἡμῖν αὐτιδομῶωμ. ὅσας τοίνιω ὀφειλέζα ἔναις καὶ χρη ῥ αὐδρτημῦν, ποίᾳ, ἀφεὶς 
᾿ ! ἢ ΡΝ ! , ι» «ἡ ὰ κν, ἢ 
ὀλθυλερυς, τ' Θεὸν «παίτει της τοιαύτης μεγαλοψυχίας τίου αὐ μοιξζιυ ἕως (ζ γὸ αν ὠκήνοι 
σοι ψϑρωσιν ὀφείλοντες, ἐχ ἐξεις Τ' (Θεὸν ὀφφλέτέω ̓  ἐδῤ ὃ ὠκείνες αὐφῆς, δυυνήσῃ τ' Θεὸν 

1ο χαζα “εῖν ἢ αἰπταιτῆσοι κ(᾽ πολλῆς τῆς φιλοιμίας τὴς Ὁσαύτης φιλοσοφίας τίωω ἐμωι- 
ζω. Εἰ δ δὐιϑοφπος πὐρέθων Χ ἰδὼν σε 1 κί τυ’ θύϑιωον κβυΤέϑν του, ἣ χελθυσας οὐκῴνον 

 ἀφᾷαι, ασοὸς ἢ αὐτὸν ἔχειν Ἔα αῷ ὀκεύου λόγον, Οὔκ ἀν ἔλοιηο ἀὐγγωμονῆσοι μ᾽ τίω 

«ὁ ἄφεσιν (΄ ὧτο ἐφ᾽ ἑαυτὸν τὸ πᾶν" μοτου)εὶς) πῶςο Θεὸς αὶ πολλαπλασίονα, ἡ) μυρλοπλα- 

ἈΜΗΤΑΙΣ σίογω δἰστοδώσει, στὸμ Δ σ᾽ τὸ αὐτο πσϑόςαγμα «ὧν αἰ πο θυϑιώοις ἡμῶν ὀγζῷις, μὴ μίκρὸν, 
15 μὴ μέγα ἐγκαλέσαντες, αἰφαίΐμδν ἀπελθεῖν αὐθυϑευύοις ϑμονϑμους; μιὴ δὲ τίωὐ πποόσκαι- 

οϑν ὐνοώ νϑμ ἡδογζω τίω ἐγξνονδμέω ἡμῖν ἐκ, τῷ τους ἰπδϑυνους ἀπαΐᾳν, λα τίω 

ζημιδν,όσην Εἰς τὸ μέλλον εὐντεύθεν αἰ πσονϑνούωϑμ, εἰν τοῖς ἀϑανώτοις [ἀγα] ἑαυτοὺς 

καζαλούωήοντες. παντῶν δΐζυ ἀγώτερϑι βμόνϑροι, ϑοισωκῖθα χαὴ χόήματα καὶ πλυμ.- 

ἐδρίμαᾳ Οἷς ὑπευθιώοις ἡμῖν να, ἡμέρες αἰὐΐοις ἡμῖν ζαις ϑύθευας χατασκϑυασωμϑμ᾽ καὶ ὁπεῤ 
ἵν, πότε 30 Οὐδ ἰοκύσοι δ ὅρα ὁ ἄλλης ρετὴς αὐόσειι, " τῷ» δζρ τῷ μεὴ μψησιχακᾷν τοῖς σιλησίον 

Ἐχιτυρντες, ΤΜ αἰωνίων Σἰπολούσωμϑν αἰγαϑῶν, Ὑϑβιτι ἡ φιλαν,ϑονπία τῷ Κυρίου ἡ- 

εδ 1ησῶ Χοιτοῦ, ᾧ ἡ δῦξα καὶ τὸ κρῴτος, νι ὰ αἰεὶ, αὶ εἰς τὴς αἰαίνας “ν᾽ αἰώνων. Αμέω. 

Ομιλιις. 1 ΜῊ ΝΟΜΙΣΗΤΕῈ ΟΤῚ ΗΛΘΟΝ ΚΑΤΑΛΥ- 

2 στὴ (δ νόμων ἡ «Ἔν ασοϑφήζας. 

ΣΤΡ 1, 2.5.6 τῶτοὩ'ὠπήίυσεν; ἡ τις ἐνεκάλεσεν να προἃς τῶτο ποιήσης- 

ἘΠ ν΄ τῶ αἰπόμτησι, σελ Νὴ ἐκ 'Ψ'' Εἰρηνϑμων τοιαύτη ὅις “ἐπυυία 

ἐδικετο. Ὁ γάρ κελθύειν ὡράοις {1) ἡ ἐχτεικᾷς αὶ ἐλοήμονας, χα! 
᾿, καιϑοιρ9ὲς τῇ καυρδια μὰ κι τ διχαιοσιούης αἰγωγίζεοϑει, σσεὲν ζο.- 
ὅτὸν ογεδείκψυο, δλλαὶ τὸ τόξω θτίον ἀπὸν. ὦ δήποτε δίζυ τῦτο εἰ!- 

ρήχαν ; ὃχ ἀπλώς σϑο Ε ἐκ, δυλ᾿ Τὴ, μείζονα “ἣν πορλαιων ἔ- 
μέλλενομοϑοτῷν πο ραπελμῶν ( λέγων ̓ ἠκϑθσουτε ὁτί ἐῤρέιϑη τοῖς Φρχαίοις, εἰ Φονδύσεις᾽ 

γα ἐγώ λέγω ὑμῶν μηδὲ ὀργίζεοϑε ) ἢὶ ϑείας “ινός νὴ " ἐπουρρινίῳ πολιτείας τέμγειν ὁδὸν, ἕα 
χιϑωριπώ- 33 μὴ τὸ ξένον ζαιροιξη Ψ αἰχουόγτων (ιὶ ψυχάς, ὶ " διςείζεν αὐὐϑασκθυαῖσῃ ασοϑς ζᾳ λεγ9- 
ὧν μϑνα, ζωτη κέ 65.) τῇ “«οΆδ[οργωώσιι. Εἰ γὸ κα μυ» ἐπλήρϑιου Τ νόμων, δ λλ διό(ος πολ- 

λῇ χατείχοντο ἐσθ ς αὑτὸν (ωειδήσει, τὸ τοῖς “ατοφίγμμασι καϑ' ἑκα ς΄ ων αὐτὸν το φιλύον.- 
τες τίω ἡμέροιν, τὰ γραμμαΐζῳ ἤθελον μϑρειν αἰχίνηται,, ἃ μυγδένα σοϑοϑεῖναι πλέον ὠδοῖς᾽ 
μᾶλλον ὃ «σοῦ ςιϑώτων (ἢ ζωύφίχοντο δ "δἰοχόντων, Οὐκ δχὴ Ὁ κρφῆον ὃ, δνλ ἔλὶ ὦ χεῖ- 

49 ρον. χαὶ γὸ τίω Εἰς δι γονέας διμυδε ἅτω δέλυον τοῖς ἑαυ Μ᾽ πσοϑαϑήκαις, ἃ ἕτερα 
ὃ στλείονα δῇ ἐϊκεινϑῥων ἐϊξέλυον τοῖς αἰχαίοφις τϑτοις στλεονασμοῖς ἐπεὶ δέζυ ὁ Χρλφὸς ὅτε ἐξ 
ἱερρωυτικῆς φυλῆς ἐτυχόμεν ὠν,ὶ ἀπ ἔμελλεν εἰσηγειο δι, τυροαϑήκη τς ἦν, ὶ μὴν ἐλαηθσοι, 

δλ᾽ Ἐχιτείνοσοι Ὁ ἀρεῖ", ποϑειδωὼς αἰκιφότεροι ζρῦτου μέλλοντα ἰοὺς ζῳοσἤειν, ωρὺν ὃ 
εἶο ϑαυματοις ὀκείνους ἐγζορίψαι γόμυς, ἐκ(αίλλει ὃ μέλλον αὐ ὑφορμιῷ τῇ διανοίᾳ. τί ὃ 

δὼ 



κε 
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ἡν ὃ ὑφορμοιῶ καὶ λύτικρϑονιγόμιζον αὐτ' ζῶτα λέγοντα, ἐπ᾽ ὀϑαιρέσει παλαιαΐννομί- 

μὼν ποιᾷν. ζαὐτίω τοίνιωυ ἰῶτα “ὲ αἰ πυσνοιαν᾽ καὶ θκ ον ζοῖδ᾽ μόνον ὧτο ποιῷ ἀλλὰ καὶ ἑτέρωθι 
σαλν. ὯΝ Ν᾿ ἝΝ χαὶ αὐτίϑεον οντεύϑεν αὖ τὸν οὐγόμιζον {ἢ σὸ τῷ τὸ σαΐξξατοι με τη-- 

ρῷ, ϑερφγάγων αὐ δ" τίω (οιαύτίω ἰπσοίον, κακῴᾷ παλιν 4 ϑησιν  πολογίας, ἐ 

υϑι ἑαυτῳ “ορεπούσας ̓ ὥαπερ ὑτὸμ λέν πατήρ (ΜῸ ἐργάζεται, καάγω ἐργαζομα ΕῚ 

ἢ) πολὺ ὦ συγκαταξατικὸν ἐχούσας δή, ὡς ὅτὸμ Εἰς μέσον τ δαγανγῃ σϑόξατον Σπολ- 

λύμϑνον ὧν σαζξατῳ, αὶ δεικψύη δ τίω ὠκείνου σωτηρίδω (ἦῥ νόμον κινου ψϑμον, ἡ) αὐδ.- 

τομῆς μφημονεύη τὸ δ" τούτο " ποιούσης πώλν. δ 9 δὴ ᾧ ζαπεινότερρ, φϑέγίεται πολλά- 
κις ῥήματα, ἵν Ὁ δοχεῖν δὴ αὐτίϑεος ἀὐέλῃ. δε τϑ ὁ μυνοίοις νεκρεὶς ἐγιίρᾳς λόγω 
μόνῳ, ζιυΐκα (Ὁ Λαζωρον ὠκάλει, καὶ θύχζω οσοσέθηκεν. Εἶτα, ἥα μὴτϑη» ἐλοίῆονα τὸ 

αὐτὸν δείξη τῇ γεγμνηκότος, δ ϑρθούνϑυος τέο αἰ πυύνοιὸν, ἐπήγα μ᾽ οτι ζα ύτω Εἶπον δζὰ 
Υ̓ ὀχ λθν Τ' αἰδεεςῶτα, ἵνα πιςεύσωσιν ὅτί σύ μα αἰπέςειλδς. αὶ ὅυτε πόμτα ὡς αὐϑεν δι ἐρ- 

γαζεται, ἵνα τω οὐκ εἴγων αἰοϑένειαν δ ορθασηται᾽ θυτε πᾶγτα θύγϑιϑνος ποιφ, ἵνα μιῆ τοῖς 
μ᾿ ζαύτα χαταλίπῃ πονηρφὶς κἰασο ίας κ᾿ ασύϑησιν, ὡς αἰαϑενῶν καὶ αδευναΐτως ἔχων,.44- 

λοὶ μίγυσι ζαὗτα ὠκείνοις, κακεῖνα τούτοις " ᾧ οὐοῖε' τούτο αστλώς ποιᾷ, δ λλα μ᾽ Τῆς 5 

ἀὐτῳῖ πυρλσηχϑύσης συϊέστως. τὰ ὙῈΡ μαίδογα ὀΐζουσι αςικαύς ποιωΐν, εἰν τοῖς ἐλοίῆσσιν εἰς “᾿ 
ὀυρανὸν "αγαθλέπει. αἰ μδο τὴ ματα μϑρ δ. λυων,ὸ (αὶ ̓ϑπύρῥητα Ὡἰποκοιλιυπίων, καὶ ορά- ὑπό. 

δεισον Δϑοιγφις, ὼὸ δαίμονας ἀπελάύγων, τ λεισδϑις χριθουσάζων, ξᾧ θγγατον χαλιών ᾧ γ8- δ " 

κροις ἐγείρων μνοίοις, ἐξ ξχιτάγμανς παΐτα ἐποίει ζωΐκα ὃ πολλῷ τούτων ἐλᾳτ- 

τον ζω, αὐῤτοις ἐἷξ ὀλίγων πολλοιᾺ πϑξεσκθύαζε πηγαΐζειν, ἴῴτο Εἰς ὀυρρινὸν ὀμέδλεπε, το 

πίῃ 

᾿δεικψὺς ὅτι ὶ σὴἱ αἰαϑένειδν τῶτο ἐργάξεται. ὁ .ὺ ῳῷ μείξονα διωμωηϑεὶς μετ᾽ ὄξωσίας αἷχταί.. 

σης ποιῆσαι, “τὼς ἂν οὖν τοῖς ἐλομήοσιν δὐχις ἐδεήϑη ; δλλ᾽ ὑπερ ἐφϑίω Εἰπὼν, ψαἐ- 

κείνων Ὠχιφο μίση τίω αϑωμαμμυτίλυ, αὔτο ποιᾷ. Ὁ αὐτὸ τοίνιω καὶ ἐν τοῖς ρήμασι», ὁτὸρμ 

αὐκϑύσης τι ζω πεναὶ φϑεήομϑμου, λογίζου. Ὡ γὸ πολλαὶ καὶ ἦν ῥημάτων καὶ δ)-ὦ ποραγ- 

μὰ Μ᾽; τοιούτων Εἰσὶν αἱ αἰτία," δ, ζωὴ μ᾽ γομιίζεαϑαι  λλότθίον δ) τὖὸ Θεοῦ͵ ὦ πα-- 23 

ζμ παιδύϑειν αὑτὸν ὸ ϑεριστάψειν, δ᾽ ζωπεινοφ ρφσιωζεο διδούσκειν, τὸ στίρχα, αἰθεκεῖοϑαι,. 
Ὡ μη διώααϑαι Ἰουδοοις παγτω αἱ ὀρϑως αἰκϑυειν τὸ δὲδούσκειν μηδὲν μέγα «ἰδὲ ἑαυτῶν 

φϑέγίεεϑει. δὲ τῷτο πολλὰ ζαπειγὰ αὐτὸς αἰδὶ ἑαυ πολλάκις Εἰπὼ, ἃ μεγοΐλα ἐ- 

τέεοις ὠφίησι λέγ. αὐτὸς ἃ ὃ Ιουδαίοις αἰ ϑιλελόμϑμος, ἔλεγε ̓ Πρ9 τῷ Αὐρᾳαΐμε 

νϑαι, ἐγώ Εἶμι. ὁ μαιϑητὴς ὃ αὐτο ἐχ τως Δλλ᾿ Ἐν οχῇ ζω ὁ λόχϑο, ὁ λόγϑς ἦϊ 20 
ππτοὸς ᾧ Θεὸν, ἃ Θεὸς ἀὐὸ Ἄθο»ς. παΐλιν, ὅτι ὀυρφινὸν ᾧ γάσᾷ ϑείλοιηδν αὑτὸς ἐποίησε, 

ἡ ζῳ ὁρώμϑμα ὦ πὲ αὐρᾳτα πταγτα͵ αὐτὸς ἅ ἐδωμοῦ σωφώς Εἴρνχεν" ὁ ἢ μαιϑητὴς κῷ' 

πολλῆς Ὁ πβρησίας δὲν ὑποςειλοίνϑμος, ἢ ὡπαξ καὶ δὶς ὦ πολλάκις τούτὸ φησι, Πόύτα δὲ 
εἰὐτ ἐϑμεν, γράφων ὼ χωρὶς αὐ ἐλμεν ἐδὲ ἐν' ὥνον ᾧ κόσμῳ ᾺΣ ὁ κόσμος δὲ νι ἐ- 

δδϑερ. καὶ τί αυμαάζεις εἰ ἔτερϑι μείζονω αὐἰθὰ ἀντ εἰρήκοισιν, ὧν αὑτὸς εἰρηκεν᾽ σπουγε πολλαὶ 35 
χρῷ ποραίμδν (χιδεικφύμδυος, ἔχοι ἢ ῥημί σαφώς ἐκ ἐλολμ;δτι γὺ Ὁ ἀρίϑοϑπον αὐτὸς 
ἐποίησεν, ἔδειξε σαφοῖς ἡ “4 ᾧ τυφλοδ ζωὐΐκᾳ αὶ αἰϑὸ ὃ ὀὐὔρχῇ πλάσιως ὃ λόλϑο ἰώ 
αὐτοῦ, κ ΕἾπεν,οτι ἐγὼ ἐποίησα δυλ᾽ ὁ ποιήσας, αὐὖσεν ὶ ϑῆλυ ἐποίησιν εὐὔφιφ, πταίλι, ὅτι 
(ὃ κόσμον ἐδν μιούργησιε καὶ ζἡ οὖν αὐτῷ, δχοὶ ΜΙ ἰλϑύων, δζοὶ τὖ οἴω, ΡΥ δ των, δοὲ 
τῆς γαλζιϑης τῆς οὖν τὴ ϑουλοίοσῃ, δζρὶ τῆς αἰκ]ινος ἧς πήραν αν εν τῳ ζαυρῷ, ἰῷ 40 
πλειόιων ἐτέρω) αἰπίδειξο᾽ ρήμασι ὃ ὀυδω μού τοῦτο σουφαῖς Εἶπεν, δλλ᾿ (ὦ μαϑϑηταὶ συγ. 
ες τῦτο φΦϑέήονται, καὶ Ἰωϑῴώγης, καὶ ΠΙαύλος, ᾧ Πέζος. εἰγὸ ὠκῴνοι ὦ γυκ]ωρ χαὶ 
ΑΔ᾽ ἡμέραν αἰκούοντες εἰστι αἰολεχϑιϑμου, ἢ θαυ μιατυρριώῦται βλέποντες, ἢ οἷς κουτ᾽ - 
δῖαν πολλα ἐπέλυσι, ἢ τοσευύτίωυ ἔδωκε δουύαμιν, ὡς κα νεκρουᾷ ἐγείρειν, καὶ ὅτως ἀπηρ- 
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Φιομένους Εἰργάσα;»», ὡς στόντα φάναι σγὶ αὑτὸν, Τ᾽ τῶν τοσαυτίου τρετίω φι- 

λοσοφίαν Οἵα ἰδγυὸν ζὰ πόμτα βαξασαι καϑϑ τῆς πὸ πνθύ ματος χορηγίας ̓ ητῶς δῆμος 

ἰνδαϊχὸς κα] (ἑωέσεως ὦμοιρος, ἡ τῆς τοσαύτης ἰρετῆς ΘΦιπολημηλνόμδμος, χαὶ ὧκ τοῦ 
το ουτυΐχόμοντος πδαγινόχϑμος τοῖς γνονϑροις ἢ τοῖς λελόμϑῥοις ποτὲ, μὴ αἰλλότοκον αὐτὸν 

ς ἢ γῇ ΥΜ ὅλὼν Θεοῦ ἐποίϑη, Εἰ μὴ συγκαταξάσει ἱφστωύτη δχρᾳ δ' τον ἐγοήσατοι 
ὅλα δῦ τοί τῦτο, ἡ ὅτε τὸ σαϊξξανον ἔλυεν, δὶ γασδϑλγϑυρϑέως τίωυ τοιαύτίου Ε- ἰσϑγενομο-: 
ϑευΐλν, δλλαὶ ποικίλοις ᾧ πολλὰς αυόϑτερον ((μωτί ϑησιν φπολογίας, Εἰ ὃ μκίδν ἐἶγτο.. 

ἐμ μένλων" ἀἰσολύειν, Ὁσευύτῃ κέχρηται Ἄϑγων οἰκονομείᾳ,, ἵνα μὴ σἴλυλξη (ἄν ἀκούογ-. 
ζς, πολλῷ μάλλον αϑξοοϑεὶς ὀλοκλοήρῳ τωδνόμῳ ὀλόκλη οϑν ἑτέραν γομοϑεσίαν, πολλῆς 

τὸ ἐδεῖτο τὴς χοτα σκθυὴς γοῃ τὴς γε ροιπείας, ὡςὲ μιὴ ϑορυδησαι (ν᾽ αἰχροωιϑμους τῦτε. Ὡἱ 

δετον» συϑδ οὐδὲ τὴς ϑεύτητος τῆς ἐμὴν πὸυταχοῦ Φανεται σαφεῖς" παιδούων. Εἰ Ὁ 
ἡ Τῇ νοῦ ἀὐδϑοϑηκὴ τοσθτον αὐτῶν: ἐθορύθει, πολλῷ μάλλον Ὁ Θεὸν ἑαυτὸν διποφαινειν. ὀχ, 

αϑτοπελλαὶ χατοιδεόςεροι τὴς οἰκείας φϑέγεπα αξιας ἡ οὐζωωΣθα, μέλλων ὠχθαμειν Εἰς 

τί) τῶ νόμα ἀασδλεϑήκζωυ, πολλῇ τῇ παϑϑδιορθώσει χέγρηται. Οὐ οίδ' γδ ἀπτυΐ Εἶπιν, 
ις δῊ ὁυ λύω( νόμον, δλὰ καὶ δεύτερον ἀύΐρ' ὀυέλαξε. πάλιν χα) ἐτερον ποϑδύϑηκε με!- 

ζω. Εὐκπον γ᾽ μὴ γομίσιντε 71 ἤλϑογ καταλύσοωι Τ' νόμον, ἐπ; ἀν᾽ ρη οὐκ 

ἢλϑον χαταλύσαι, δλλαὶ πληραΐσαι. ες Τούρ 3 σἴκχκ Ινδαίων ἐμφροφιῆς Ῥ αϑαμαιυτίον 

μόνον, ὀνλα ἃ ζ αἱρετικϑν Ὡπορρ τη ζᾳ φοματα,ἣ ἐκ Ὁ δχκξύλου λέμρντῶν ἐῃ) Ἐπαλαιαί. 

Εἰ Ν᾽ κα ταλύσαι τίω ὠκεύνου τυραννίδω, πϑρέλμετο ὁ Χφιτος, πῶς ζω τίω καὶ μόνον ὶ και-- 
20 ταλύει, ὄλλα ᾧ πληρϑῖν ΒΚ)» μόνον Εἴρηκεν, ὅτι ἐν καταλύω ( καίτοι ἤρκει τῶτο ) αλλ 

ὁ7| χαὶ πληρῶ ' ὁπτερ ὦ μόνον οέκ ονθμηουμϑέν ζυῦ, αλλά ὼ σωγκροτοιώῦτος αὐτέων. χα 

“πὼς εἰχατέλυσε, Φησὶ; πῶς ἢ ὼ ἐπλήρωσεν, ἠφ γόμον, ἡ τὸς “«αὐροφήϊᾳς ; Οιες “δ9Φ-. 

φκ ς, δ᾽ ὦν ζᾳ αἷϑὲ αὐιν λεῤϑεντα ὡπϑυταζοις ἐρορις ἐξεξαίωσε. δὲ ὃ χαὶ κα 9 ἔκαφον ὁ 
θυαγίελιξης λον Ἴνα πληρωθῇ ζὴ ῥηθὲν αἰ σχῦῦ τῷ πυολφητα, κ᾿ ζουΐκοι ἐτέθη, κ) ζωυΐκα, Λυκικὰ. κί, 

ες τὰ παιδία ῷ ϑαυ μαςὸν ὕμνον δὲν Εἰς αὐτὸν, καὶ δυυϊχᾳ, Ὡχὶ “τῆς ὅνου ὀκαϑισε, ἡ ἐφ᾽ ἐτέ- Λυκικδιμδι 

ρὼν ἢ “Ἀθιόγων ὦ αὐο' τϑ το ἐσληρωσεν᾽ ἀνπτερ πϑρζᾳ ἐπλύήρωζᾳ ὄνϑμον τῇ, Εἰ μὴ πα-- 

ρέζρετο. ᾧ5 γόμιον όχ ἐνὶ μόνον, ὠλλὰ "ἡ δέ τέρῳ ἡ τρίτῳ ἐπλήρωσι ζπῳ. ἐνὶ Α,, ῷ 

μηδὲν τρἽ ΚΟ ζεύτι "δμ νομί ον. ὅτι δ) πόύτα αἰυτὸν ἐστλλήρωσεν,ἀχϑυσον Ὧ( ησι τωἹω-. 
ὀμνή ̓Οὐύτω ᾽Ὰ “οῤέπον δεν ἡμῖν πλυραΐσει παΐ δικαιοσιωΐω. κα Ἰουδαίοις 5 ἔλεγε, ΤῚς Ματθ.γ. ἡ. 

τοδξυμδι ἐλέγγκιμα ἰδὲ αἰ μδοτίας ν᾿ καὶ τοῖς μιαιϑητως ὃ πείλιν᾽ Ἐρχχετᾶι ὁ αὐχῶν Ὁ κόσ-- γα 
μα τάτα, ὦ ον ἐμοὶ οὐκ" ἔγει ουοεν. καὶ ὁ πσδεφήτης ὃ αὔωωϑον ἔλεε, ὅτι αἰμδοτίαν οὔκ Ἡσινα, 

ἐποίησεν. ἐνὶ (ὦ δῖζυ αὐντὸν ἐφρλύρωσε τότῳ τω  πῳ, ἑτέρῳ ἢ, τῶ αὶ δέ ἡμδὲυ" τῶτὸ ποι-- 

ἥσαι. ὦ γδ} ϑαυ μισὸ τ ϑτο ἔξιν, ὅτι ̓ ὶ μόνον αὐτὸς ἐπλήρωσεν, ἀλλ ὦ ἡμῖν ἐχαράσουτο 
το ὅπερ ᾧ ὁ Παύλος δηλώνἐλολν᾽ Οτι τέλοςνόμιε Χολφος Εἰς ϑιχαιοσιώδω πϑυτὶ Ῥω.".δ,, 

35 πιχεύοντι "ἡ τέων αἱ δοτί αν 8' αὐτὸν ἔλεγε κρῖναι οὖν τῇ (ϑρκί ἵνα ὃ δικαίωμα “τϑ νόμον πλη- Ῥω... 

ρώϑη ὧν ἡμῖν τοῖς μὴ χτ' σαίρκαι καἰδεπατούσι. καὶ παλιν Νόμον ὅδ κα ταρηϑυμὰν Ἄ ῳ τῆς Ῥω.γιλά; 

πίφεως ᾿ με Ἄμοιτο, αἰλλαὶ νόμον ἱκτῶμϑυ. Κ᾽ )5»" ὀνόμος Ἔτο ἐάσουδουζε δίκαιον “ποιῆσαι 
ξδού,ϑέφπον, ἡτόγει ὅ, ἐλθὼν αὐτὸς ἢ (69πον Εἰσωγαγων δικαιοσιούης (ὃ ὁχὺ τῆς πίςζεως, 

ἔφησε τῷ νόμιε ὃ βούλημα ὸ ὅπερ Οὐκ ἴδυσε “9 γραμμάτων ὠκφνος, Το αὐτὸς δχρυ 
40 τῆς πίςεωφ ζωύυσε. “οἱ τῶτὸ φησιν, οὐκ ἦλθον χατωλύσοι (δ νομον. Εἰ δέ τις αἰκριξως 

ὄξετασειε, ὴ ἕτερον τοίτον ϑπον θύρήσει κα 9᾽ ὃν τῶτο γέλρνε. ποῖον “) τὶ ὅτου; ᾧ ὥς ,μδι- 
Ἀϑυσής νομοθεσίας, ωῦττερ ἔρϑιηεν Οὐδαϑδιδόναι. ὦ γον λϑαίρεσις Υδ ανδοτέρων, ΔΛ Ἐχί- 
σασις ὼ “πλήρωσις ζῶ ῷ λεχϑιῦνα. τῷ ΝῚ μή φονόυειν, οἕκ ἀὐαΐρεσιφς ζ μὴ ὀργίξεα κι, ̓ηαὶ 

Τηρωσις ὁ σπλείων ἀσφάλεια, (λὶ Γῥ  ἄλλων αἰπόμτων. δ δὴ ὼ τὰ απέρ ματα τύ- 

τῶν 

Φ 
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τῶν πσοϑχαταραλόμδμος ὀῤυπότηως, τότε; ὅτὸ (ἀφέφυρον ἔνϑιηεν ἐκ τῆς τ ραϑέστως 

παλαιῶν καὶ νέων νομίμων Ἐχὶ εἰγαντιώσει κ( πσοτήθύεωϑαι, τὴ αὐϑΆδ[ορθώσει κέχρηται. αἹ-- 

γιγμκατωδῶς Ζ ΡΨ αὐτὰ κ᾽ ἤδη καπεξάλετο ΠΟ ΚΣ Εἰρηνδρων. Ω "Ὁ, μακοίθλοι ὧὡ 

γῇωχοὶ τωΐ πνϑύματι, ζωυτὸν 681 τῷ μὰ ὀργιζεαϑεω" ὦ ὧι, κακοίολοι ( καϑωροὶ τῇ καιρ- 
΄ 

δία, τῳ μὴ ἐμολέψαι Εἰς γουναικα πτοὺς ἐχιϑυμίομ " χαὶ ὃ μὴ ϑησασοίζειν ϑηστωωρεὶς 5 
Ἰτὶ τῆς γῆς, τω μακαίειοι (Ὁ ἐλεήμονες (ἀωαίδει᾽ χαὶ Ὁ πενϑεῖν 5 ἡ Ὁ διώκεοϑαι ᾧ ὁγει- 
δίδειϑαι, ἴσον ὅξ] τῳ ϑζᾳ τῆς φενῆς πύλης Εἰσιένα, κὶ ὃ πεινᾶν ἢ δι ὧν τίου διχφιοσιεοωύζω, 
συυδν ἔτερϑν ὅθιν, ἀλλ᾿ ἡ ὀκᾷνο, ὃ Τ᾽ ζωῦτα φησιν, ὅτι ὅσαι αὐ ϑέλητε ἵνα ποιοῦσιν ὑμῶν (Ὁ 
αὐϑοφποι, ἡ ὑμεῖς ποιεῖτε ἀδοῖς " χαὶ (2) Εἰρμωνοποιὸν μιακαοίσεις, πάλιν ὃ ἀῷ οαδὸν ᾿ 
Εἴῤρνηκεν, οτε ὁκόλίσεν φᾷαι ὃ δῶρον,  ἐχὶ" τίωὐ χαταλλαγάω ἀσεύδειν τῷ λελυπη- το 2ετῆ παι 
μϑμου, ᾧ ζω Δνοφν τῳ ὀρτιδίκω. ἀλλ᾽ ὁκὰ «᾿ πὶ ἔπαϑλα ΩΨ κουτορθοιτων τόλεικαν᾽ ο»-: ὠ 

ζωῦϑα ὃ Ψ μὴ ποιοιώτων ζιὶ Ἰιμφοἰας. δ[όπερ ὠκεῖ ζ' ἐλευ ὅτι (Ὁ ὡραᾷς κληρϑε 

νομιήσωσι γέ ̓" ἐγζῳοϑα ὃ, ὁ μωρὸν καλῶν (δ ἀδιλφὸν αὐτῷ, ἔνοχος ἔςαι τῇ γεόννῃ ἢ πυ-- 
οὅς. καὶ ὁκεῖ ὁτί ( Θεὸν ὄφονται Φ καϑωροὶ τῇ καρδία, ̓ν ζϑα ἢ, ὅττί μοιηὸς 

ὅθην αἰπτηρτισμένος ὁ αἰκολοίςως ἰδὼν ὁ «ἂν Εἰρίωοποιους υἡοὺς Θεοδχᾳλέσας ὠκᾷ, εὐζῶδ τς 
ἣ ἑτέρωθεν φοζῴ, λέγων ΜΗ πυτόσι ϑαϑῷ ὁ αὐτίδικος τω κριτῇ . ὅτω ἢ τὸς πενϑοιοῦ- 

ζκχῃ τὸς διωκομδῥοις μακαιοίζων οὖν τοῖς ἐμασόϑεϑεν, ον ζοῖς μι τα ῶ ἀΐὸ Ττοχα.-- 

τοσκθυαζων, αἰ πώλειαν ἀἰπειλει τοῖς μὴ ζιυτίων ἐρχονϑύοις τίω ὁδὺν. ὼ Ὁ “ἰδ γῆς 

πλατείας βα δὲ ζοντές, φησιν, ὠκεῖ καταφρέφουσι. χαὶ Ὁ αὶ διυύαεϑαι Θεῷ δουλθύενῷᾷ 76 Ὁ 
μαμωνᾷ, ἴσον εἶγαι μοι δοκεῖ, τῶ μαιχϑίολοι (ὦ) ἐλεήμονες χφι (Ὁ πενώτες τίω διχαιοσιώζωυ. το 
Σλ᾿ ὅπερ ἐφϑέω εἰ πων, ἐ Ὁ, μέλλει υραγνώτερον αὑτὰ λέγν,ὸ τὶ τραγώτερϑν μόνον, δλλα! 
ἢ πλείονα ἿΨ' Εἰρημδέων πρρϑςιϑεναι πάλιν ( οὐκέτι γὸ ἐλεήμονα ζυ7ντῷ μόνον, αἰλλα ἡ 
τῇ χιτωνίσχϑυ ἄξιςα αϑαι κελόσει᾽ σὐνὲ ὠρῶον «πλώς, αἰλλαὶ ᾧ τίω ἑτέραν σιαγϑγα ςρέ- 
Φειν τῷ βουλομνϑμῳ ῥαπιξεν) τίω δοχϑύσων αὐ τίϑεσιν δὴ παϑϑτερϑν ὀναιρᾷ. αἰ φῳ δὰ φ-. 

το, ὁπερἐφιϑέωυ Εἶπων, συθὰ ὠπαξ τῦτο εἴρηκεν, αἰλλα ὶ δυύτερον. Εἰπὼν Ὁ», μὴ 1:5 
νομίσητε ὅτι ἦλθον καυτουλύσαι, ἐπήγα ν᾽ σζο ἦλϑον κοαυτουλύσαι, ἀλλα πλυραίσαι, [πώ- 
δή φησίν ] -- 

18 Αμάυ[γ}}] λέγω ὑμῶν," ἕως ὁ αἰρέλϑη ὁ ἐρανὸς ἡ ἡ γὺ, ἰώτα ἕν ἢ μία καὶ 5) 
φαΐα κὶ μὴ παρέλθῃ Ἐπϑνέμα, ἕως ἐν πόρτω ἥμηται. ΟΚ λέγᾳ, τοιοῦτον ὅδν" «- "υ 
μήχόμον αἰτόλέφον βάψαι, αἰλλα ὁ Ὁ βραχύτατον αἰτῶ σἈηρωϑέεῦαι δεῖ᾽ ὅπερ αὐτὸς ἐ-- 20... ὅμωι 
ποίησε, κ(Τ ἀκριξείας αὖ πάσης αἰϑρτίσας. ἐγζῳῦϑα, ὃ ἡμὶν αν), δτί χαὶ ὁ κόσ- 

μοςάπας" ματαογημϑτίζεται. ὦ ἐχ απλοΐς ἀδῥ' πέθεικεν, αἰλλ'᾽ ἡα" ὁ ἥῃ (ἢ ἀκρο- ἴσεμιπρ 
ατίω, κ᾿) δείξῃ δικαίως ἑτέραν Εἰσαγαγων “πολιτείδν ἡ Εἴνε μέλλοι ἡ ἴα τῆς κήίσεως ἁ-. “΄ πιϑιῖα 

“1. ὕσίῃ 

. πὸντα ματα μφιτίζεοϑαι, ᾧ ὁ ΟΜ λυ ϑούπων ὅμος ασοϑς ἑτέραν χα λείοϑαι πατοίδω, 
καὶ βίου οὐδασκυωι ἰὐψηλοτέρρυ. 9 ἘΠῸ 

19 Ος ἐδρ δέζυ λύσῃ μίαν '" ογτολών τύτων ἶὟ« ἐλαχίςων, καὶ ϑιδούξη ὅτω (ἦν 
δύ ϑοϑόποις, ἐλούίχιφος κλονϑήσε") ἐν τῇ βασιλείᾳ “ἿΨ) ἐρανών. Ἐπειδὴ)» ἀπήλ-- σῷ 

94. λαξον ἐαυτ' τὰς πονηροις αὐ πσονοίας, ὁ ςβν' βουλορμδμοις ὀμτιλέγην ἐπεφόμωσε᾽ τότε λοι-- 
πον ὁ Φοξῷ, καὶ ἀπειλίω ἤ(ϑησι μεγίφ-ζωνχ Ζὺρ τῆς υϑηουσης νομοθεσίας. ὅτι ΣΡ ῦχ 

“ΡΜ παλαιων νόμων τῦτο Εἴρηκον, αλλ ὐπὸ ὧν ἄυτὸς ἔμελλε νομοϑοτῷ, ἄκουσον 40 
Μ ἑξης. 

20 Λέγω γάρ, φησιν, ὑμῶν" ὁδρ μυὴ αὐδιοσεύσν ἡὶ ϑιχαιοσιωη ὑμδμ πλέον “ΟΜ γραμ.-: 
ματίων χα! Φαρισοίων, ὀυ μὴ Εἰσέλϑητε Εἰς τίω βασιλείαν ΨΜ ἐἰραινανν. τ 

Εἰ ὃ φἰϑὴἣμ παλαιον ἠπείλει γόμῶν, πῶς ὄλεν ̓ ἐαὐ μὴ «τὐδιοσεύσῃ » τοῦς ΝΥ αὐτὰ πιῶ εἰ γόμώ - ᾿ξ (οσευσῃ; ποιουῦζ, 
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ποιοιιυζῃις, οὗπερ ἐκᾷοι ἐποίοιω, οἕκ ζω αἰδεοσεῦσοι τὶ Τ᾽ τὰς διχαιοσιώης λόχϑν. αἱ χλὰ 
ποῖον ζωῶ τὸ παἴδιεοσὸν; τὸ μιὴ ὀργιαϑέωα, (Ὁ μιηδὲ ἐμξ λέψαι εἰς γον κα αἰκολάςως «ἦμος δξζυ 

ἐγέχέν ἐλαχίςας αὐζῷς ἐκάλεσε, χα!τοι ὅτω μεγάλθιε καὶ ὑψηλοῖς ὅσας ; Τ᾽ αὐτὸς τίω 

γομοϑεσίδν Εἰἰσοίγν ἐνϑιον. ὡασερηγὸ ἑαυτὸν ἐταπείνωσε, κὶ μέτεια «ἰδὲ ἑαυζ πολλαηθό 
ς φϑεήέτα ᾿ ὅτω χα) "οἷδε τῆς ἑαυ νομοϑεσίας, πταιδόζων ἡμᾶς καὶ τὕτῳ πὸυζαχού μ6-- 

τοιάξεν. ἄλλως ὃ ὃ ΚΦ χανοτομίας ἐδύκει τις «(αγοψία τῇ) αἰ ποτα λυδύως πέως χἕ- 

χφηται ᾧ λόγῳ. ὁτὸμ ὃ ἀκούσῃς ἐλοίχιτον ἐν τῇ βασιλείᾳ δΨ' ὀρανών, μηδὲν ἀλλο κ᾿ ασύ-- 
πὔ]θυο, ἢ γέενναν καὶ κόλασιν. βασιλείαν γὸ οἶδεν εἰχὲ τέο "Φἰπολθιέσιν μόνον λέγν, λα αὶ Ἐ 
χαιοθν τῆς ἀβακαίσεως, ἢ τίου χϑλοισίδν ὀκείνξιω τω φοξεραν. ἐπεὶ πῶς ὸν ἔχοι λθγϑν,7 

το ζ᾽ Εἰπόντω (ὃ ἀδελφὸν μωρϑν, ἢ μίδν οὐδαθλύτα «φζολζω εἰς τίου γέονδν ἐμιπεσεῖν᾿ 
ε ε » 2 » "“ “, “ 

Ὁ 8 ὅλας λύοντω, ἢ ἐτέρϑυς Εἰς τἔτο ἐγαχοντα οὖν τῇ βασιλεία, ἐἢ) ν᾽ τοίνιων τῷϑτο φησιν, 
δλλ᾽ ὅτι οὐ κείνῳ τῳ χαιρῷ ἐλοίχιφος ἐφαι, τυτέφιν ἰὔβῥημινῦμος, ἔσωτος, ὁ ὃ ἔδα- 
τος πλῤτως Εἰς τέων γέενναν ἐμπεσεῖται τότε. ᾧ γδΡ Θεὸς ὠν,υδϑηήίδοι τίου ἢ; πολλαὖν ρα»- 
ϑυμίδν, ὦ ὅτι μέλλοισί ἄνες αὐτροολῆς νομίζειν δὴ ᾳ Εἰρηιϑία μόνης, ὸ συλλογίξεονο, 

ις «ὡονόμας,ὁ λέγψν᾽ ἐαὶ δζω τις μιφρϑν καλέσῃ, κολοίξεξαι » ἐὸμ δξζω ἴδιη τις πλαύς, μοι- 
«χοὸς γίνεται » δ}9 δὴ ζωτίωυ πσολλνωροῖν τίω ὀλιγωρίαν, αἰπειλέω τέθφκε μεγίφτἑω ἑκατέ- 

69,6, ὃ τοῖς χορ φιξαήγουσι, ὶ τοῖς ἐτέρες Εἰς τῶτο οὐγα γϑέσιν. " ἰδόντες τοίνεου τέω ἀπειλέω, 

μήτε ἀὐὶ αὐοκθανωμϑμ, μήτε ἐδν' βουλομϑύους ζρώτα φυλαῆειν ὠκλύωμϑρ. ὃς σγ δ 
ποιήσῃ καὶ διδωώξη, φησὶ, μέγας κληϑήσοται. Ὁ 75 ἑαυτοῖς δὲῖ χρησίμοις ἐξ) μόνον, αἰλλαὶ 

29 καὶ ἑτέροις. σὲ γδδἶσος ὁ μιοϑὸὲς πω ἑαυτὸν κουτορθοιῶτι, καὶ το κϑ ἑαυ ἕτερον πυϑςει- 

θύντι, ὥασερ Ν᾽ Ὁ διδοίσκῳ ὀύδυ τῷ “ποιάν κρίνει  διδείσχοντοω ( Ο Ὑ» διδούσκων, φησὶν, Ῥω, δ. κα, 

ἕτερϑν, σεαυτὸν υἱ διδούσκεις 9) ὅτω Ὁ ποιῷ ((,, ἐτέρφις ἢ μω! ὑφηγεῖαϑαι, ἐλαθοῖ δ μιοϑόν. 

δεῖ τούνω ἐν ἐχατέρφις ἄκρον ξ{), ᾧὶ πσοϑτερον ἑαυ τ, κατορθώσεντα,, ὅτω καὶ Ἐχὶ τίω Φ(Ὦ' 
ἄλλων ὀκξανῳ Ὠπμδειὸν. αἰαὶ ΣΡ τϑηο αὶ αὑτὸς τίω ποίησιν “πτο3 τῆς διδοισκαλίας 

25 θϑηκε, δεικψιᾷ στί ὅτω μάλιςα ἐς διδώξαι διειυήσε), ἑτέρως  ἐδωρίῶς. ἀἰκουσε!) ὃ, ἰα- 

σὲ, ϑοροίστάυσον σεαυτόν. ὁ δ ἑαυ" διδοίξαι μυὴ διυυηϑεὶς, ἡ ἑτέροις Ἰχιχειρων δ ορθοιώ, 

πολλους ἔξει δ᾽ κωμωδοιωζᾷς αὐζον" μάλλον ἢ οὐσὲ διδοίξαι ὁ τοιούτος διυνήσεται, “ἿΜ᾽ 
πραϊμδν ὐνγιφϑείονϑῥων ἀυτῳ. ἐν ὃ ἑκουτέρωϑεν αὐπτηρδισμδρος ἣ » ῥιέγας κλοιϑήσε!) ὧν 

τῇ βασιλείᾳ “δ, ἐἰρονών. λέγω γ} ὑμῶν" ἐδρ' μὴ αὐθιοσεύσῃ αὶ ϑιχαμοσιωη ὑμδιμ' σελιέον 
30 δ)Ψ' γραμματέων αὶ φαυρισαίων, ἐὶ μιὴ Εἰσέλιϑητο Εἰς τίω βασιλείδν “Ὕ ὠραινων. εἰν- 

ζωῦϑου διχαιοσιωύζου τίω πα ἐροτίω λέγ, ὡασερ καὶ αἰθὲ τως αἱ φλερθμϑνος ἔλε- 
“ε᾿ αὶ ζω ὁ), ϑοθοπος ἀμεμπῆος, δίκαιος. κν' τρβηοαὶ ὁ Παῦλος ζω σημᾳινόνϑμον δίκαιον ἐκᾷ- 

νον ὠκάλεσεν, ᾧ μηδὲ κεῖαϑτῳ νόμον ἔλεγε. Δικαίῳ Ὁ, νόμος καὶ κεῖτα!, φησι. ἡ πολλαχοῦ «.Τιμ. , ϑ. 
ὃ ἀλλαχοῦ τῇ» Ὁ δγομᾳ ἘχῚ τὴς “δρετῆς τῆς καϑύλῦ κείρϑμον δὕρφι Ἧς ὁβ,, σὺ δὲ μοι σκό- 

45 πεῖ τῆς γϑῤιτος τίωυ Τχίδοσιν, ὕστὸ (ἂν, μαϑυζι (δ᾽ νεήλυδος ΝΜ ον τῇ παλαιὰ διδαισκα-: 

λων κρείῆως ἐὴ βέλεται. γραμματέων γὸ εἰνζωῦθα καὶ φωρισαίων, ἐχ απλώς Εἶπε 
“ἱδανόμων, 'ὁμαὶ δ᾽ κατορϑοιύτων. αὶ "ὦ Εἰ μὴ κατώρϑοιου, ἔφησεν αὐςᾶν' ἔχεν δέκαι.-- 

οσιεύζωυ, σὲ δύ αἰὐρέθαλε πίω οὐκ ὅσων τῇ ὅσῃ. ὅρα, ἢ ἃ ογζωϑα, πῶς ((μωυίφησι τίω 
παλαιαὶ, σύγκρισιν “ποιούμϑμος ζχύτης πσοὸς ὠκείνζω" ὅπερ δείκγεσιῳ ὁμόφυλον αὐτέου '- 

40 σιν καὶ συγίενῃ. τὸ γὸ πλέον ἡ ἔλοφιῆον, τῷ το Ἄμοις δ]ν. καὶ τοίνωυ αἰαθαλλφτίω πα- 

λοαιλὺ, δ, ἔχιτα ϑίωαι αὐτίω βέλεται. Εἰ ζῶ " πονηρ96, σέκ δ τὸ πλέον ἐξήτησιν, 
εἰσγ ἐν αὐτίω διώρϑωσεν, αἰλλ᾽ ἥξέξαλεν δ. ἢ πῶς, φησιν, Εἰ τοιαύτη δβὴν, Εἰς τίω 
βασιλείαν οὐκ Εἰσαγή νι; οἕκ Εἰσαίγή (δὲ μα' τίω τὸ Χοιςοῦ ,χϑδοισίαν πολιτευο. ' 
αϑύος, ὧτε δὴ πλείονος ἰπολελαυκόζῳς δευναίμεως, τ μείζονα ὀφείλογζῳς ἀὐγωνίζεοϑωῳ ᾿ 

(μεγίοῦ, [ΟΠ 2. Κ ὁπεὶ 
---.-.2 
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ματθ.ν.4, ἐπεὶ τις γὲ αὐτῆς ξγφίμες 6 σα! γ4 ἀπόυζος Καὶ γὸ πολλοὶ πὸ ὀμαιτλών ἡ δυσμδ 
ἡξοισι, φησι, ὁ αἰακλιϑησόνται Ἐ-ἰς τοις κολητας Αὐρκαμ ᾧ Ισαακ κα Ιαχωσ. ᾧ ὁ Λαζα- 

ο9ς 8 Μ᾽ μεγάλων ᾿ιπολανων ἐπαϑλων, οὖν τοῖς κείνου κόλποις φανεῖ") εὐνδιαψτώμδμος᾿" 

ἡ πλύτες ὅσοι μεϑ᾽ ὑπροολῆς ἐλάμψαν ἐν τὴ παλαιῷ, δζ' ζυώτης ἔλαμψαν ἀπόμτις. 
. ι.4 ! ᾽ν» 3. ἈΠῸ ΛΔ) Ι ᾿ νι 0 [ε »ᾧ 
αὶ ὁ Κραφὸς ἢ, Εἰ πονηροὶ ις ἰώ ἢ αλλοτοία ἐκ ἀν αν Ὁ ἐπληρωσεν ἐλθὼν ἁπαᾷ Εἰ) 

"(ΡΤ τοὺς Ἰουδαίοις ἐχιαποίσοιο δ, Ὁ» ἐποίει μιόγον ὁ ϑχ ὡςε δεῖ ξαι συτίενὴ ζαυτίω ἐξ ΜῊ 

τὴ χανῇ ὸ συμραιναζ νος ἕνεκέν ὀυχὲ ἡ ζᾳ Ἢ ἐλλέωων ἐσπλύρν γόμεμώ τε ἢ ἐιϑη, ἵνα χαὶ ᾿ 
ἑλλζυας ἔχιασασν" )»ῶγε πλρ]αγρ)εν δῆλον, ὅτι αὶ δζᾳ Ὁ “πονη ραν ἐἢ ἐκ εἰσοίγά αἰλλαὶ δζρα 

! Ι! 3 ΣΝ, ι Ὅν ! “ἌἼἜἜΔ;,, “ “ »᾿. ΔΝ ΄ ᾽ ; τὸ μειξῴων ἐγτολων ἐὴ χαρρϑν. εἰ ἢ αὐτελέζεροι ὅθ1 τῊς χα)νῦφ, συτὶὶ τϑτο δείκψυσιν αὐτίων 
΄ππογηροίν᾿ ἐπεὶ κτ' τούτο χαὶ ἡ χανὴ Ὁ αὐτὸ τῦτο πείσε!). καὶ ὃ ἡ ζαύτης γναῖσις πσοὲὶς Ὁ το 

μέλλουσοιν συυγκριομδρη μεθα τί 681 ᾧ ὠτελής,ὶ καταργεῖται ὠκεήης ἐλϑεύσης. Οτὸν 
.ὺ ἔλϑη, φησί, ῶ τέλῴφον, ὅτε το ὧκ μέρρις κα]ωργηιϑήσεται ' ὁπερ ἔπαϑεν ἡ παλαια 

“ δχρ' τυφχανῆς. αλλ ΟΝ τϑ2ο αὐτίω Θληούυϑῳ "καὶ τοὶ ὦ αὕτη «ἷασ εξίςαται, ὁ- κχιφοὶ 
“ ᾽ Ι Α ᾿ 3 γ1 

τὸν τὴς βασιλείας ἔχιτυχωμϑν (τε Ὁ ἐκ μέρφις χαϊαργηϑήσεται, φητι) δ ὅμως 

μεγάλζω αὐτίω Εἶνε  φαιϑρ. ἐπεὶ δὼ ᾧ μείζονα ζῳ ἐπαϑλᾳ,ὼ πλείων κα οἶδα ὃ πνϑύ- ις 
ῃ , 1 ι. ᾽ ! ".ω. ἢ δ νει ! .ν 

Αατος δγυυα μις, Εἰκότως χ μείξογα ὠπαῷ ζᾳ ,“ἀϑδίσματα, οὐχ εὖ γὸὺ Ὑὴ ρέουσω γαλῶῷ 24 νκιὶπ 

ὠΦ μϑή, ουὐοϊδ γῆρας λιχῦρον, συ εξ πολυπτοδία, Το σιτος ἡ οἶνος, ᾧ ποίμνια καὶ βακόλια᾽" 

ΩῚ ὀυροινὸς καὶ ζῳ, εἰν" ὀυρᾳγοῖς ἀγαϑα, χ ψοϑεσία, ᾿ ἀδελφότης ἡ ασδϑς ῷ μμονοδμῆ, ὼ κοο 

χοιγωνία. κληρϑνοιμίας, ὦ τοὶ (ἰωδυξαοϑίωαι ἡὶ συμξασιλεύσαι, ὦ ζᾳ μυοία ἔπαϑλαᾳ ἐ- 

Ῥν.η. 4. χεῆα, οἷ ἢ καὶ πλείονος βοηϑείας ἀπελαύσανϑυ, ἀχϑυσον Ὁ Παύλου λέγοντος ᾿ Οὐδὲν ἀ"-. 19 
Ι “" .» Χ ἽΤ “ ᾿ τὶ Ι «Ὧωι (. ᾿ ᾿ τὶ ἣ᾿ ε 

ἐκ ᾿ϑιτακρικίϑιγίου τοῖς οὐ Δθλφίῳ ἰησύ, μὴ Κ΄, σείρκα πατοῦσιν, ὅλα, κῦ πγεύμα. ὁ 
Ι ὧν ! “ “ Ι! Ι , λων! “ { ἡ γ Τ' ! 

γάρνομος Τ' σγθυκκατος ΤῊς ξωῖς ἡλίυγερωσε ΠΣ στὸ Τ᾿ γομασ τῆς αμἷδὸ ας χα! 9 Θαγα τα, 
Ε ΄“ὉΝ ᾿Ὶ ᾽ "»-ν 

αἰπειλήσοις τοίνυν τοῖς τρὐ αθαμοῖσι, χαὶ μεγάλο ἔπαϑλα ϑεὶς τοῖς κατορθούσι, καὶ δείξας 

ὁτ| δικαίως στ λέον ἡμᾶς ἀπ! ᾳ “Μ᾽ ατοϑτέρων μότφων, εὐβχεται τὴς νομοϑεσίας Ἄθιπον, 
ὀυχ απτλώς, γὼ κῷ σύγκρισιν ὟῬΨ παλαιών γομέμων ̓ δύο τα δεῖζαι βουλόμϑμος, ὅτ Σ ς 

τε ὑυ μαηθέϑμος τοῖς πϑϑτέρφις, δὰ χαὶ σφόδρ συμφωνών ζωστα γομοϑα}ᾷ "χα! ὅτ εἰ-- 

κότως χα σφῦδγα θύχαίρως ζᾳ δόστερα ὠκείνοις τασϑϑεἴϑησιν. οπτερ ἵνα, χα σουφέςερον μη), 

«ὐν ἐπακούσωϑμ “Ὁ νομοϑα νυ ῥημῶδ. (ἰ δέζυ αὐτὸς φησιν; 

21 Ἡιούσατε οἷι ἐῤῥέϑη τοῖς "“δοχαίοις, ὁν φονθύσεις. 
Καὶ τι ὁ χαὶ ὠκάνα δοὺς αὐτὸς ὅ81)" δλλαὶ τέως αἰ πσρϑσωπως αὑτὰ Ἴ(ϑησιν. Εἴτε :0 

δ Ε7 4“ 3 Ι φ κε ο΄ 2 Ι! 1 Ί ε Ι ,“Ι ᾿ ὦ 

πεν, ὁτί ἡχουσουτε οΤί (πον τοῖς δγρχαυοις, δυασαροίδικίος ὁ λθλ9ς ἐγινέτο, χα! πῶ-- 

σιν ἂρ τασοϑσέφη τοῖς ακϑσσιῳ" Εἶτε αὖ παλιν Εἰπων, ὅτι ἠκούσατε ὅτι ἐρρέιση τοῖς αρ- 

χαίροις -δα τῷ παΐος μϑ, ἐπήγαν ᾿ ἐγὼ ἣ λέγω, μείζων ἂν ἐδοξεν {Π) ὁ αὐθα διάσμὸς. 

δ|9 δὴ απλως ἀὐθ' τέθηκεν, ἕν μιόγον αἰττ᾽ το κατασκϑυάζων, Ὁ δεῖξαι ὅτι Εἰς χαιοϑν ἦλ- 

9. (Ὁ παρϑσήχοντω ζωτα λθγών. Ο ν᾽ Εἰπεῖν, οἷ ἐῤῥέϑϑη τοῖς ορχαίοις , ογέφηνε 

πολιω (ὃ γεονον ἐξ ὁυ τέο οὐτολέω ζαυτίω ἔλαίξον. τούτο ὃ ἐποίησεν, ἵνα, εγτοέψῃ (ὸ 
αἰκροα τίου τὸν αὐαδὺ ὀνϑμον το ἐς ζῷ ὑψηλότερα ἐκθίωα, Ψ Ὡπζαγ μῆδ᾽ ὡσονεὶ διδω.-. 

σκαιλος παιδίῳ βαϑυμοιῶτι λέλϑι, Οὔκ οἵοαϑα πῦσον ὀῤῥ)λωσοις γόνον συλλαζας μϑοδ, 

τού» δὴ ὁ αὐτὸς αἰννῆόμδμος ῷ τῶν Ῥρχαήων ὀνόματι, ὠκκαλήται λοιπὸν αὐςζῶν: ἀσοϑς 
; , δ᾿ ͵ ε ι.5᾽ 2 - 2) ἢ Ι “ 

χὰ μείζονα 7 διδογμκατων, ὡσανεὶ ἐλονν᾽ Φρκοιζυτα ἔχετε Τὸν “κθόγον ζωτα, μδιετων- 40 

τες, καὶ διᾷ λοιπὸν πσοθς ζα ὑψηλότερα τϑτων ἐπείγεα Ὁ. " 8.5 ᾧ Ὁ μιὴ συγχεῖν τίωυ ζείξιν χενθδε 

Μ ντολων, δλλ᾽ δστὸ τῆς ποδϑτέρρις αὐξανῖ, "θϑ ον, αφ᾽ ἧς κὐ ὀγόμωος ἥρξα». χα "ὺ τ απ " 

ἡ τῶ δεικψίώτος 61 τίου συμφωνίαν. 

22 Εγω ἢ λέγω ὑμῖν, ὅτι γγες ὁ ὀργιζόυϑιος τῷ ἀδελφῷ αὐτῦ Εἰκῇ,ἔνο χοὸς ἔςαι τῇ 
᾿ 7 

χρίσει. 

Δικ. ἐξ. 

“ 

ΚΟ}. [γ.. 

3 ν»»" 
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κρίσει. Εἶδες δξουσίθν αἰπγηρτισμένζου Εἶδες "δι γομοϑότη ωρέπον; “Ὡς "ὃ 

μήμίμε πσοοφν δ ἕτω ποτὶ ἐφθέγξατο; ἂς διχαίων . ἧἰς πατειωρχῶν, σαυείς " ἀλλα, ζοὶ δὰ 
! ! ,..})» .εἰ ᾿ δ τος... 

, λέγ Κυσκος, δ-λλ ὡχ ους "ϑόυτως. ὠκῴοι ὃ ζᾳ τοῦ δεασότυ διήγζελον, τ ὃ τὰ τοῦ 
χιπ| 

παΐρος. ὁτὸῳ ἢ Εἴπω (οὶ τὸ παΐθος, ζῷ αὐτο λέγω. ζοὶ 5} ἐμαὶ, φησι, σοί ὅ61, τα σοὶ 
; ἐμα.. ἡ Ὁ ἅ τοῖς ᾿μοδούλοις [ἔλε»ν]} ὁδ “εἷς αἰστο σὴουλοις «γομοϑέτει. ἐρωτήσω μϑμ 

ποίνεον τῦν' τὸν γόμον) ὠκ(αϊλλονζῷε, ῶ μὴ ὀργίζεοϑεῳ τῷ μὴ Φονθυειν εγανίίον, ἡ μάλλον 

ἐχεύου τελείωσις τούτο καὶ καιτασκξυγ; θύϑηδιογ ὅτι τῶῦτο ἀχείνου σλύρωσις ᾧ μεῖζον τῦτῦ ἐ- 

γέκέν. ὁ γὰρ πασϑϑς ὀργάω Οῴκι ὠκφερθιϑμος, πολλῷ μᾶλλον φόνου ἀφέξεται" ὸ ὁ ϑυμὸν 
»"Ἅ ἷδν ι « ' ες,» : ρῳ ἘΨΈΨ.0.Ε ι ε 

χαλινών, πολλῳ μαλλονζας χέιέρς καθέξει πρεαυτώ. ρίζα γαρ τῷ Φονου ὁ υμώς. ὃ 

1ο τοίγειω τίου ῥίζαν ὠκκόγήων, πολλῷ μιῶλλον ὀμαιρήσω! ὧν: κλαδυς; μᾶλλον ὃ ΟΥοῖδ' Φιώαι 

τίω δογίω ἐάσει. σἐκοιὼ Οζι ἐπ᾽ ὀμαιρέσει τϑνομια, δλ Ἐχὶ πλείονι ζωῶτα “γομο-: 

᾿ θέτει φυλακῇ. {ιγαρ βελθμδμος ὀγόμος ζα ύγα ἐπέταξεν: ἐχ ἵα μηδεὶς Φονθυη τὸν π’Ἀ"- 

ὰ σίον ; ἀκῶν Ὁ μαηριϑέου νόμῳ τὸ κελδύειν Φονθύειν ἦν. ὦ Ν᾽ φονθυᾳν" ᾧ μὴ φονεύφν ἐγλντίον. 
εἰ ἢ μηδὲ ὀγίζεοῖ, Ἐχιπρέπει, δ αϑρ ὀνόμος ἐξούλοτο, ὅτο μάλλον ἵξησιν.α γαρ ὁμωΐως «- 
γι κ᾿ “0Ἃ , (τν λλν ν.» ͵ ". νι σἴορω 1 

15 φέξε:) ᾧῴονου ο μδιεῦ μη Φονθύειν δ κα Τ' οργέωυ θυγρηκότι. πορρωτέρω "ὃ (συ ἐφῆκε ὅλ. 

μήμματος ἵνα ἢ ἑτέρως αὖ «ἦν ἐλώμεν,εἰς μέσον ὦ λέχϑυσιν αἰγαύγωμϑν ὥπόμτα ἥινα δξζω 

ἐςιν ὦ φασι; λέγϑυσιν στι ὁ 1 κόσμον ποιήσοις (Θεός, ὁ Τ' λίον ἀϑατάλλων θ)χὶ πονηφϑις ὸ 
αἰγαϑοιᾷ, ὁ βρέχων Ὧι δικαίοις ὸ αἰδίτϑες, πονηρφς Ἴἰς ὅθήν. οἱ ἢ) Ὠπεικέφεροι δϑεν αὐ-- 
ἕξ, τῦρ κα οἱδαιτοιῶτω δίκαιον ὃ αὐτὸν λέγϑντες ἐ{)  Σιποφερφύσι τῷ δ αἰγαϑον᾽ ἕτερον 

το δὲ ἦινα “ἢ οἷοι ὄντα, τε ποιήσοιντα τι ΤΥΜ' ὁντων, πατέρϑι ϑιδδασι τ Χολς-ᾧ. καὶ τ (ὦ οὐκ 
"δὰ δχμ. αἰγαϑὸν ἢ οὖν τοῖς ἑαυ ρει, ᾧ ζῳ" ἑαυ, Δ 9 τυρῷ, φασι" τὸν ὃ ἀὐγαδον ΟΨὌ δολοτοίων 

αἰ ἐφίδοϑει, καὶ ὧν Ούκ ἐϑμετο δυμιαροὸς ) τουτῶν ὀξαμφνης βείλειϑαι “νέαϑαι σωτῆρι. 

᾿ χμῆ Εἶδες τῷ αψαζόλου (ὰ τόψα, πῶς πὸ τὴς πηγῆς τῷ παΐξος αὐ δΨ" φλέγίονται » 
δλλοτομοιῶτες τοῦ Θεοῦ τω δημιαργίαν » τοῦ Ἰωλώνου βοώντος, ὅτι Εἰς ζὰ ἴθια ἡλ- 

᾿ς 5, χαὶ ὅτι ὁ κόσμος σὴ τύ ἐλβον» Εἶτα (ὃ νόμων. “ξετάζοντες ᾧ ὦ τῷ πα- 

λϑιά,, τὸν χελϑύοντα ὀφθαλμὸν αὐτὶ ὀφθαλμοῦ, χα! ὀδόντα λυ τὶ ὀδόγηος ὁκθαΐλλεν, 
ἐπεμι(αίνουσιν ϑύθέως λέγοντες ᾿ τα! πῶς ὁν δαμψαγν ἀγαϑὺς Εἶναι ὁ ζωῦτα λέγων ; 
ᾧ ζω πσοῆς ζαύτα φαὃν , στι μέγιφον Εἶδος φιλαν,ϑεφπίας ὅθίν. ὁυ γῈ ἵ- 

να, (ὧν ἀλλήλων ἐκκέπήωμδν ὑφϑϑημες ᾧ γόμον διϑηχε τῦτον ᾿ αλλ ἥα φύξῳ Ἢ 

49 μω] παϑεῖν ὑφ᾽ ὁτέρων, ἀπεχὼ ἄθα τῷ δρώσοι {ι Οιούτον" ἐτέρφες. ὥασερ ὅίω τοῖς ἸΝινδυΐταις, 

ἠπείλησε καιταςροφ ζω, ὧν ἵνα ἀδζις ὀϑέλῃ (εἰ ἊΨ ὅτο ἐξουλε;», σιγῶν ἐγοζω λώλ᾽ ἵνα 

τῶ φόξῳ βελτίους ποιήσοι, πταιύσῃ τέων ὀργά δυτω χαὶ τοῖς πο) χείρως ἔχιπηδώσι τοῖς ἐ- 
τέρων ὀφθαλμοῖς ιμωρίδν ἔϑυκεν ἵνα κὰν δὃἰπϑ ἀσοϑαιρέσεως ἀγα ϑὴς μὴ βούλωνται ὠπέ- 

γέοϑτο τῆς ὠμότητος, ὐπὸ τ 8 φόδου κωλυϑώσι λυμᾳίνεοϑαι ταῖς “Ψ σελησίον ὄψεσιν. Εἰ 3 
λιϑμτο, 415 οκῷνο " ὠμότητος, χαὶ τὸ καιτέχεοϑοι ᾧ αὐδροφονον, αὶ τὸ κωλύεαϑαι ᾧῷ μοιχὸν. ἀλλ᾽ 

Ὑλδιῳ ἀνοήτων ζχυτα ζα ρήματα, ᾧ τίω ἐαατίω ἀιφνονϑιίων μωφίαν. ἐγὼ ὃ Ὄσϑτον δίω ζωῶ-- 

τα ὠμότητος τὴ λέγειν, ὡς τλμανγτία πότοις φόμαὶ δὴ ποθ ανομα χτὶ αἱ, ϑοθπινον λογισ.: 
μῶν. σύ Ν᾽ λέγεις, ὅτι 3 ὀφ᾿α λμὸν αὐτὶ ὀφϑάγμοΐ ἐκβαίλλεν ἐκέλέυσε, δᾳ ὅπο 

ὠμώς᾿ ἐγὼ 5 λέγω, ὅτι Εἰ μεὴτϑτο ἐκέλθυσε, τότε αὐ ἔδοξε χοῖδου τοῖς πυλλοῖς τῦτο ἐἢ), ὃ 
40 σύ Φης. ϑαίμδν γὸ τῳ λόγω λελύ,ϑὰι (ξλνόμον ὥπθυτα, ἡ μηδένα τίω ἐκτάτα δεδὸι- 

ΟΝ χέγαι ἡμμωρλαν, δον ϑξειναι τοῖς πονηρφῖς ἁπασι μ᾽ ἀδείας ἀπασης τοῖς" ἑαυ ἣν ΤΟΝ 
Ἵς Πίξ ποις, νὴ τοῖς μοιηϑῖς, ὰ τοῖς ὀὠδροφονοις, ἢ τοῖς κλέταις,ὼ ζοῖς ἔχιόρκοις, κὶ τοῖς πα- 

“πξαλοίαις᾽ αἶροι σέκ αὐ πϑρζᾳ ἄγω ἡ κουτω γονενῷ μνολων μμασμάτων κ) Φόγων πολές, 

[5 ἀγϑ αὶ, οἰκίαι (ᾧ γὴν ϑώλοῆα, ἡ πᾶσω εὐγεπληοϑη κἡὶ οἰκουψϑβη ; πόρτι που δλιλον. αἱ 

Οεγίοί, τοπ.2:. Κ͵7 δ 

χιίπμι. 



κὸν ἐ. 

ΤΆ. ἐ, χ΄. 

ΠΝ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤῸΟ. 

“ὸ νόμων ὀγτῶν ᾧ) φόξου καὶ ἀπειλῆς, μόλις αἱ πονηροιὶ ἐπτέχονται γνοΐμαι" Εἰ ἡ αὕτη αὐήρη-: 
ὖ ἀσφάλεια, οι κωλυον" αἰρέιαϑει τίω κακίαν ; πόση ὃ Οὐκ ἀν Εἰσεκώμασεν Εἰς ἢ ). ὐγῆϑῃ, 

αὐγ,ϑοπινον βίον [5] λύμη; συυὲ Ὁ σῦτο ὠμότητος μόνον, ὃ συγηωρήν (ἧς χαχλῖς ἃ βε- “δ᾽ ἀμδι 

λϑνται ποραῆον ᾿δλλα᾽ ἡ ἐτερον Οὐκ ὁ λοιῆον τῦτα, ὧ ῷ ἠδικηκότο ὦ σϑεϊὲν, κακῶς ὃ 

παρρντο, Εἰκῃ ὸ μούτέωυ «ἴβδεοράν αἰπσοϑνόητον. Εἰπὲ δ μοι, Εἴ τις αν,ϑρφίπτις μο- 5 
ϑηόϑις πόρτα χοῦαν (ἀωαγαγων ) ξίφεσιν ὁ) ,Ὰ ἰστιὲ ὀκέλδθυσε [ Κλ] πίω πόλι; αὐϑ όιαι 

παῷ, ἃ ὧν ἀπόμντώνζξι κατασφώῆειν ἀπόυζε, ρα ἀν ὦ ἠιτύτο ϑηδλωδέκερον ; τί 
᾿ Εἴῶις ἕτερος ἔν ἃ εἰχυ᾿ ἐκείνου καϑοσπλιαϑενζῷς ἔδησε ᾧ χαϑοίρξε ΧΩ σφοδρότητος 

πασης, (ὧν ἢ οὀἰποσφαεοϑαι μέλλονας ν᾽ αγόμων ὠκείνων ἐϊξήρπασε χειρῶν αἴρφι αὐ ἐώ 

τι τότυ φιλαν, ϑοφπϑτερον ; ζῶτα τοίνευ ἢ ὅχὴ (ἠδ νόμον μετάθες ζὰ εἰ στοδείγματα. ὁ το 
Δ γλσκελδήων ὀφϑόμὸν ὀρ τὶ ὀφϑαλμὰ ὠϊξορύῆειν, ὥσπερ ἵναὶ δεσμὸν ἰχυρϑν, Φόζον 

τῶῖς πονηρῶν «νέξομο ψυχοις,καἰχείνῳ πὐδόσέοικϑ ῷ ὥν ξιφήρεις ὠκείνους καιϑειργνυντί᾽ 

ὁἢ μηδεμίαν ὠΐοις ἐμιαοίαν πιϑαὶς, μονονουχὶ ὁπλίζει τὴ ἀδεία, καἰκεῖνον με μεῖται ἴ) ἐγ- 

ἡγιείσαντα ἀδοῖς ζὰ ξίφη, καὶ Κτ' τῆς πόλεως ἀὐφένζᾳ πασης. ὁρᾷς πῶς ὀυ μόνον σῴζει “ὡ- 5 ὁμέτῃ 
μότητος, δλλαὶ ᾧ πολλῆς φιλαν,ϑεφπίας 68] (ᾳ ἔλιτάγματα Εἰ βωριὸχαλᾷς Δ 9 15 
ζωῦτω, (δ νομοϑετέωυ καὶ φορτικὸν, ποῖον ᾿δ)χιυπονώτερον, Εἰπέ μοι, ὁ βουρύτερον ; Ὁ μιὴ 

Φονϑύοιν, ἢ Ὁ " μηδὲ ὀργίζεοϑαι : δίς στφροδρότερος, ὁ τῷ φόνου δίχας ἀπο Μ᾽, ἡ αὶ ὁ τῆς ρ- 55 μὴ 

γῆε! ὁ) μοιχὸν μ( ' τίω πορϑξιν κι σσοθαλλων τῇ μνεία, ὁ ὁᾧ τὴς Ἐχιθυμίας αὐτὴς 
κελβύων δίχας διδόναι ἡ δίκας αἰϑόναΐτος ; ὀρότε ὅτι Εἰς τοιυλωτίον ἀὐζς ὁ λόγος αὐϑκε-- 
“ταΐπη τὺ (ὦ τῆς παλφιώς Θεὸς, ἐν φασιν ὠμὸν τῇ, θύρειϑύσε") ἥμερϑς ὁ ὡράος᾿ 65 τῆς 10 

χαρῆς, ὃν αἰγαϑὸν ὁμολφχϑύσι, Φορτικὸς ἡ βωυρυς κ' τίω ὠκείνων ὀῥοιὸν ᾿ἡμής γ5 ἕνα ᾧ 
ᾧ αὑτὸν φάμδμ ἐχατερων .}} αἰ αϑυκδ νομοϑύτίω, ποδός τὸ δέον πόῤτα οἰκονομυήσοιντει, 

ὃ τῇ ΜΝ χαιρών οἰϑφορᾳ τίω δχραφοροὺ ἑκατέρας τὰς νομοθεσίας ρμόσαντο. Οἴκοιῦ 

ὅτε ὀκῷα ὠμὰ τὰ Ὠλιτίγμαζᾳ, ὅτὸ ζωτα ἐπαηϑη ᾧ φορτικοὶ, δλλα μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς 
κηδεμονίας ὥπόντα. δ τί »ὺ ὁ τίω παλάιαὶ αὐτὸς δέδωκεν, αἴχϑυσον ἡ Φησιν ὁ πσϑεφήτης “25 

μῶλλον ὃ “ι, χθὴ λέγῳν, ἐκῴνος ᾧ ἐὅ!. " Διαιϑήσομαι ὑμῖν ὀζκιϑήκδωυ χαινίωὶ, αὶ κὉ τί χιω 

δία ϑύκίω ἰὼ διεϑάμζωυ τοῖς πατράσιν ὑμϑ. Εἰ δέχεται ζωτα ὁ ΤΜδνηαίων γοσῶν, 
εἰκουέτω τῷ Γ]αύλου λέγϑντος τὸ ἀρ τ 8» πολιν Αὐρμαμε ἊΨ δυο ἱοις ἔσχεν, ἕνα, ὧκ τῆς 
“πουηδίσκης, ὶ ἔνα ὧκ τῆς ὀλθυϑέρας. υται δὲ Εἶσι δύο ϑζᾳ ϑῆχαι. ὡασερ δῶ ὁκᾷ α6- 

φορϑι (δ αἱ γωνάγκας, Εἷς 5 ὁ λϑήρ᾽ ὅτω αὶ ἐνζουῦϑα, δύο αἱ ὁζρ,ϑῆχαι, Εἷς 5. ὁνομοϑέ- 10 
τῆς. ὦ να μαϑης, ὅτι μιὰς ᾧ τῆς αὑτῆς ἡμερότητος ζω, κακῇ μϑῥ φησιν, ὀφϑόιμὸν δυτὶ 
ὀφθοιλμού᾽ ἐν θα 3), ἐδ’ τίς σε ῥαπίσῃ Εἰς τω σιαοόνα, τίω δέξιδυ,, φρέψον αὐτῷ χαὶ 

τίω ὠλλίω. ὥασερ Ν᾽ ὠκεῖ τῳ φόξῳ τῷ παϑοις σωφρϑνίζει (ὃ ἀϑδικοιώζᾳ᾽ ἥτω χαὶ ο»- 
ζῦϑα. κὶ πτῶς, φησιν, ὁ κελθύων αὐτω ᾧ τίω ὠλλίω πϑρέχεν ὁ τί τῦρ, δ γὰ (ὃ φέζον 
ἐκλύων ὅτο ἐπέταξεν, δλλαὶ αὐτῳ κελεύων πϑρέχαων τῷ πόμτὺς ἐμιφορφοϑαι "οὐ Εἶπεν, 

ὃτί ἀἰτίθρητος ὠκᾷνος »ϑῥει, δυλαὶ σὺ μὴ κολθίσῃς" ὁμοί αὶ δ πληῆοντα μειξονως φοζώι 

Κχιρϑέονζᾳ, ᾧ δ πλιηῆῤνϑθμον κοδα μυϑούυϑμος. λα ζώτα (ὦ, ὡς αὐ ἣἰς εἰν πϑλόδιῳ 

αἰδὶ πασῶν Εἴποι ἢ οὐτολαλν,ἡ μὰν Εἰρη). αὐαγχαίον ἢ ἔΧῚ τὸ ππϑοκείωϑμον ἐλϑῷ, ὁ 

τὴς ἀκολουθίας ἔχεαϑαι Ἢ ἐμιασοϑοϑεν Εἰρηρδῥων. ὁ ὀργιξόνϑμος τῷ ἀδελφῷ αὐτῷ εἰ-- 

χκῇ, ἔγοχος ἔξαι τῇ κρίσει, φησίν. )ὺ πόύτη τὸ πράγμα ὀμέλε᾽ πρόῦτον ἐς, ὅτι οι ἔ- 40 

τιν δύ, ϑρθπον δγζῳ, παϑῶν ὐπηλλαίηθα! αἰλλαϊχρῳτῷ ὦ διωαῦ,, ἐκτὸς 5 αὐτδἷὲῶ πὸμ- 
τελώς 41) αἰμη χόνον. ἔπειτα ἣ, δΤί χ γοήσιμον "ζωτης τὸ παϑος, ἐν “. τὸ ἀσδησήκον-. φ,γεὴ 

τὸς οἰδουμϑῳ αὐτῶ “δηοϑα χφηοϑυ. σχϑπτει χϑέὼ ἡλίκᾳ Εἰργασουτὸ ἀἰγαϑο κἡ τῷ [Ια λον 

ὀργὴ ἡ ὶ Κορινθίων τότε “μνορϑβῥν(ὶ γὸ ὁ ὠκοίνους αὐτὴ μεγαίλης λύμης ἀπήλλαξε) 
ζ0) 

4 ὩΣ 
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[οὶ Γαλαδμ5 ὃ ἔϑνος ζωπτι παλιν ὠκπεηϊωκὸς ἀμεκτήσοιτο, ὦ ἑτέροις ὃ πλείους τὕτων. 

ὡς ὅδω ὁ πϑλσικων τῆς ὀργῆς χα 696: στὸ ΜΗ ἑαυτοῖς ἀμεωωρϑμ, δλλ᾿ ἐτέρϑις σκιρτῆν- 

μ μαδήχωμῆν, 4κ' ἀγγωρϑμ, χαι ̓βαϑυ μοι Ἰηπερέφωμϑν. ὡς5 ὃ ὁ μὸ πσϑϑσήκων; ὑτὸν ἑαυζν ἢ ὧκ- 
ὧν. ἐπέχων ϑικϑεω τὲς τῦτο ποιώμϑμ (ὅπερ δὰ οἴχυ ὺ ὁ Παῦλος κωλύων ἐλονρ᾽ Μη ἑαυ :ὅν' κχϑικϑεώ- 

μ 4 τές, αἰγαπητὸὶ, δλλα δὸτε τόπον τῇ ἢ θργ") ὁ ὁτὸμ οὐδὲ το μὺ μῆ μαχυκῖθα. χαὶ ̓ γὸ καὶ τούηο 
ἀὐφλοι Θἐπων Διατί ἐν μάλλον ἀδκήϑε: αἰϑτ ου μᾶλλον Ὀἰποφερέοϑε; ἀ ὥασερ ἊΨ 

αὕτη αὐ ή, ὁ ὑυτως ὀκείνη ἀϑαγχαια αὶ λυσιτελής. Φδλλ᾽ (ὦ πολλοὶ τϑεωυανπηίον ποιούτιν, 

ὠκ.ϑηρμούμϑροι (ὦ γι δίχα. ὸν αἰδικϑίυτα᾿ ὀκλυόμϑμοι ὃ ἣ ̓  μαλανιζόμδμοι, ἐωυΐκα. αὐ ἐτε- 

χα" ον ἐπηρεαζόμδιο ον Ολέπωσιν ᾿ ἀπῇ» αἰμιφότερᾳ αἀπενλυτίας δὴ τοῖς νόμοις τοῖς Δαήελι- 

10 χοῖς. ὀυζρίνιω ὃ ὁ ( γζεοῖ, πο δλίνομων, λα ἀἰχαίρως γὅτο ποιῷ. [9 τοῦτο κα ὁ 

πφϑφήτης ἐλε ν" Οὐγίζεοϑε, ὁ μη  αμδρτόμετε. 

Ος δὴ, ὦ ̓Εἴπη τῳ ἀδελφῷ αὐτῷ βακαὶ, ἔνοχος ἔσαι τῳ Ὁ μοεδρίῳ. 

Σωυέδριον φῶ, ῶ ϑικαφήειον ἦι Ἑζραίων φησί. τίλέκε ὃ ἢ αὐτὸγιώ, ἥα μή πϑρ-- 

ταχού δὺξη ξοίζεν κα ἡ χαινοτοικειν. 3 ῥακα ̓ὗτο, ου μεγαίλης ὯΝ ὑθρεως βὴ ῥῆμα, δα 

15 μάλλοι κατα οϑνύσεως ᾧ ὀλιγώρλας τινὸς τῷ λέροντος. κριβοῦπτερ ΟΡ ἥκεις, ; οἰκέταις 

χάτυϑεῖν, ἢ τίσι Μὴ καταδεέφερων θχιταήοντες λέγϑμϑμ ἢ ̓ἄπελϑε συν" Εἶπε τωΐδινι σύ᾽ ὅτω 4 
ἐπὶ ὦ τῇ Σιυρὼν κεγφημῦμοι γλωῆηρ βακαὶ λέγϑυσιν, δυτὶ ἱ τού, σύ,»οὐν φϑώτες. αἰλλ᾽ ὁ φΦιλοῖν-- 

ϑέσπος Θεὸς" ΓΟ μιχρότατοι αϑαατᾷ, καϑηκώτως ἡμᾶς κβγοθο, διλλήλθις κελύθων 

αὶ Κ᾽ τῆς σρρλσυχούσης ζμμὴ, ᾿ να δα, τύτων ᾧ ( μείζονα ἀναιρῆται. 

2 Ονφο᾽) ωὐ Εἰπῃ, κιϑρέ, ἐνουγος ἐσαι Εἰς τίω γέεννλν τούπυρϑς. 

Πολλοῖς τῦτο βωρὺ ᾧ φορτικὸν ὑδοξον 4 ὃ Ἐχίταγμα, Εἶπ εῤήματος ψιλοῦ τος 

χιδίμω" σαύτίω μέλλομϑμ διδόναι “ἡμωριαν᾽ χα! τίνες ἀδζ' [ν] το ολικῶς μάλλον Εἰρμαϑαι 

φασι, λα δέδοικῳ μὴ Ἄθηϑις ἑαυζἦν ἐνταῦθα, αἰπατηίσειντε, Ὅς εἰ ἐρχρὶς οκᾷ τίω ἐααί- 

χύποωι- αὐπσορδρωμδρ ἱμφείαν. δαί γδ., Εἰπέ μοι, Φορτιχὸν ων δικᾷ Φ ἔχιταγμα ; ; 

πθκῶς Σς Οὔκ τα δα ὁτί αἱ πλείοις τῶν ἡμωρκαὶ » τῶν αἱ εδοτιών Ὁ σῦ βμ᾽ Ὧ). ἔχουσι τίωω ϑρχέω; 

ἀ γὸ ΠΟΥ; ῥημώτωι βλάασφυμία,, καὶ ὁ ϑιρνήσεις ὁζρ ῥημῖ», (ᾧὶ λοιδόρκαι,κχ Χ ὑζρεις, ὁ ὕτορχι αἱ, 

β ὺ τὸ ψαυδὸ μδρτυρῷ [ὁ λαῷ. ] μη τοίνιω ὃτί βια ψιλὸ ἔξει ἰδης δλ᾽ εἰ μη πολειὺ 
ἐχά ῷ κίνδγουον, τούτο ὠξέταξε. ἡ αὐγνοίς, ὅτι ῳ» τῳ τὸ τὴς θϑρας ̓σηρῷ, τὴς ὀργῆς ὦκ- 

χαονῆμης χαὶ τὴς ψωχς ἐμπιτραμδίνς, κ αὶ τὸ μικρό, τατον μέγα, Φαψεται, ὑπ μη λίδω ὑ.- 

30 Θειρίκὸν, Φορτικὸν ἐδ δὺκφ; ἡ πολλάχι πα μικρϑ: ζαῦτα καὶ Φόρον ἔτεχε Ρ πύλεις ὁλϑ.- 
᾿ κλοῖφϑις ἀνέφγεψω. ὡατερ Ὑ φιλίας ὀυσης ̓ ) ζᾳ ἐπαηϑη, κοῦφα ὕτως ζϑρατι ὑ- 

ποκεινῦμης, ᾿ ἃ μιχβα, ἄφορντα φαμε.)" καν  ἀπλωύς λεχϑῆ, μῷ πορηρϑὶς αἰ “σονοίας 

, Εἰρμοῖ νομίζεται. κα κὺ χαϑούπερ Ὧπ πυφϑε,ἀν μικρὸς ασινϑηρ ἡ ῃ, καὶ μυρία, τὐθαχέηται 
β ξύλα, υ [ῥᾳδίως αὐτὴν ὑπχιλαμθάνεται" ἀν ὃ ᾿ σφοδραὶ χα ̓ὑψηλη δλύνταρ ἡ φλοξ ου υ ξύλων 

45. μόνον, δρλαὶ χαὶ λίθων καὶ ποίσης ϑύκόλως τὴς ἐμιπεσόσης ὕλης ἀντέχεται" καὶ σὴ ὧν Εἴω- 
ιν Χ σξε ἐνυαθαι, Δ 9' τῦῖτων ανατῆε.) μειζ νωκί ἐνὲς ὙῈ Φασιν, ὅτι τὸ  τίωιχαυτα, λι ξύλα 

Ἡϑαναῆν μόνον χα) φυσασεῖον χα! "ᾧἀΔ ὠλαζ" χαυρίκα, δλλα καὶ ὕδωρ δξανωντιζόμδμον μάλλον αὖ-- 

᾿ τῆς αναυνβριπίζει τίω διυϊαμυν ὁ ουτῶ δ Ὁ ἔχ! τῆς ὀργῆς, ὅπερ ἀν φλέγξηται τ, ζ, φὴ 

γέγϑνεν βύϑεως τῇ πονηρας ᾿ ζαυτη πυρά. ὧπερ ὡπϑυτα αευλναέλλων ὃ Χειρος, ῷῶ εδ 

49 ὀργεζὸ νον Θύμ, κατεδίκασε τῇ κρίσει ( «(οὶ τῦτο Χ) Εἴρνκεν, ο  ὀργιζόκϑιος ἔ ἔγοχχος ἔςαι 

τὴ ἡ κρίσει) ἄν ᾧ ὃ λέγοντα βακα, τ (ἀωεδρίῳ. ἀλλ᾽ ὀυπω ζαᾳῦτα μμεγαίλᾳ. οὐζαῦϑα 

“ὃ α 1 ἕμμωρίαι. 40 τῦτο ῷ μωρϑὶ ὀνομαίζοντι τὸ τὴς γεύνης πσδοσέϑηχε πῦρ,» γι Ὡϑν- 

“αν δγοιβϑι γεέννης Εἰπων. ἀσδετερον "ὃ πολλα αὐξὰ βασιλείας αἰ φλεβὶ, τῦτε τις 
ἐμφψήνθη, δεικνυς, 9ΤΙ ὠκείνη μϑὺ τὴς ἀντ φιλαν,3ς»»πίας χαὶ γνώμης ἐφν, αὑτὴ ὃ τῆς 
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114 ΧΡΥΣΟΣΤΊΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 

ὑμετέρας ῥαϑυμίας. ἡὕρᾳ πῶς χτ' μικρὸν ασθϑεισιν οὖν τοῖς Δμμωφίαις, μονονειχὲ δἰπολογϑύ- 
μϑμός σοι ἡ δεικνιᾷ, ὅτι αὑτὸς Κ( σδοὲν βώλεται τοιοῦτον ὠπειλῷ, ἡμεῖς ὃ αὐτὸν Εἰς Αι 
τοιαύζς ἕλχουδυ ᾿δ'ποφώσεις. σχϑπτει γ δ᾽ ΕἾπόν, φησι, μὴ ὀργιοϑοῆς ματίω, ἐπεὶ ἐνο-. 

ς ᾿ἔσῃ τῇ κρίσει. κατε οϑνησοις τῷ «δ» τέρϑυ ν ὅρα. τί ἔτεκεν ἡὶ ὀργή ̓ Εἰ ἰς ὕδολν σε 6-- 
ϑέως ὀξήγαγε. ῥαχοὶ γὸ ὁκαίλεσας (δ) ἀδελφόν. παλιν ἔϑηνκα ἑτέροιν διμωρίαν, ὧ 
(ἰωέϑριον. ἐὺ καὶ ζω τίω χὔριδων, ἔχι Ὁ «αλεπώτερον αὐϑϑέλθης, Οὐκ ἔτι σὲτοῖς συμι- 
μέξοις τοις ιωιορούμαι, δυλα τῇ τὴς γεέννης ἀθανάτῳ κολάσει, ἵνα μ καὶ λοιπὸν τὸ “ποῦς 
φόνον μὑτιπηδήσῃς. ἐυ γὙ)5} ὅθΊν, Οὐχ ἐςῖν συσὲν ὑξμεως αἰ φοροητύτερον, ὁ μοίλιςα δυυλαται 

δῶκρειν αὐ, ϑιο τον ψυχίω. τὸν ὃ ἃ θ᾽ τὸ βῆμα τῆς ὕορεως πληκ)ικώ τερ9) ἢ, διπλῇ 
τὴν ἡ πυοοί. με τοίνιω πὸ τυηθν νομίσῃς ἐἢ), Ὁ καλέσαι μωδϑν. στὸ 75 ᾧ τῶν ἀ- 
λθγων διεφήκα μνϑι, χαὶ ᾧ μείλικα ἐσμὲν ἀν, 5 695ποι, τῳ νῷ χῳ πὰ ( τωέσει, τυοῆο αἰ- 

φέλη δ ἀδελφὸν, πυίσης αὐ τ αἰ πεςέρησας δ βυλμείας, μὲ δὲ τοῖς ῥήμασιν ἃ πλώς τσξσ- 

ἐχωρδν, θην ὄχι ἢ ποραγμῶν αὐ ϑνόνϑροι Ὁ παϑτις, λογισώ ἔβα ἴσην ἐνγαζεὶ ῷ βήμᾳ 

ὅτο πληγέω κεἰς ὅσον φρόφσιχακόν. δζρι ὅτο ἡ ὁ Παῦλος ἐὶ (ὧν μοιχοὺς μόνον ἡ «δι; μα- 

λακοις, λα καὶ «ἂν λϑιδδοφις τὴς βασιλείας Φξέδαλε᾽ χα! μώλᾳ Εἰκότως. 

᾿ ὟΣ ὑξραφῆς τὸ τῆς αἰ γαάίπης ̓ καλθν λυμαίνεται, ἡ μωρίοις ᾧ “πλησίον αἰϑιξαίλλει δει- 

νοῖς͵ αὶ διζευεχεῖς α'πεγϑείας ἐργοίζεται, ὁ ζὰ τῷ ΧΚοισού Αἱ φασᾳ μϑύν, ὶ τίωὐ τῳ Θεῷ πο- 

θειλῦ Εἰνωίω καϑ' ἐκαφιω ἀπελαύνει τίου ἡμέραν, ππολλζω τω ὀχμοόλῳ ὀχ τ ὑ- 

(ρέων διδὸις τίοω θυρυχωφάδν, ἢ ἰουρϑτερον ὠκῴνον ποιώγν. δα τῷ αὶ ὁ Χριτος ζᾷ νεύρρι 
τῆς ὀκείνου δγυναί μεως ἐκκότηων, ττον (δ νόμον Ε ἰσύγατε. ὁ γδν" πολις αὐτῷ τῆς ἀγά- 
πης ὁ λόγϑς, ἡ γὰῦ αἰγαϑών μήτηρ ἀπόντων, καὶ τὸ ΤΜ μα Μ γγωρλσμα, ἡ ἡ πόμ- 
φῶ ( μωέχουσα (ᾳ καθ᾿ ἡμᾶς, αὖτε μάλιςα πόμτων ὅδν, Εἰκότως δξζυ ζᾷς βίξας τῆς λυ- 

μϑηνονϑμης αὖ τίωυ ἀπεηϑείας αὶ (αὲ πηγαῖς (Τ᾿ πολλῆς αὐωιρᾷ τῆς στροδρστητος. μὴ τοίνιυν 
αὐαθρθολὰς ὄνος 4) νόμεζε (ᾳ λέγυϑμνα, ΔΛ οὐνοήσακ ζᾳ δξ αὐὖΝν καιτορθούμϑμα , 3ού- 

μαισον τὴν νόμων τῶτων τίω ἡμερϑτητω. Φδεϊὲν "ὃ ὅτω ᾧ᾿ Θεῷ αἰδιασούδα φον, ὡς τὸ ἡγωδο-, 
ἡὶ (ἀωδιδέοϊ, ἡμᾶς δλλήλοις. δζρα τθ ὶὶ δὲ ἑαυ καὶ ὅζρὲ μα ϑη ἐὐτν, καὶ Ἐ ον τῇ χαννῆ, 

καὶ τοῖν ἐν τὴ παλθιά, πολιώ χἱὺρ τὴς ογτολῆς ζωύτης ποιξται “" λθορν, χαὶ στφροδρὸς 

ὅβην ἔκδικος χαὶ τίμωοθς ταῖν τῷ “πράγματος καταφ εϑνοιύτων. χαὶ Οὐ σὲν ἕτω τέωυ 
πυνηφίαν Εἰσιώγή πᾶσαν κὶ ριζοῖ, ὠφἡ τὴς υἱγαΐσπτης αὐαίρεσις. δζρα τῷ» καὶ ἐλοὴὴν ᾿ Οτὸν 
πλυϑωυϑῃ ἡ ἀνομία, ψυγήσετα κὶ αἰγαίπη Ἢ πολλών. ὅτως ὁ Καὶν ἀδελφοκόνος ἐγμεν» 
ὅτως [6] Ησαδ᾽ ὅτως (Ὁ τῷ Ἰωσήφ αἰδελφοί᾽ ὅτω ῷ μνοία Εἰσεκώμασε κακαὶ, ζω - 

τὴς δίμασωνδμης. δι δὰ τῶτο κἡ αὑτὸς ζῷ λυμαμόγδνα ζω τίω κ᾽ πολλῆς πϑϑτοϑον 

αὐγαιρᾷ"Ὁ ἀχριξείας. ὁ συοῖὶ μάγοι ὃ; Εἰρηυϑων ἵξα 1) μόνον, διλλαὶ ὸ ἐτεροι ' εἰρηυθμων ἐ- 
καγή πλείονα, δὲ ὧν δείκρεσιν ὅσον αὐτῆς ποιήται λόχϑν. αἰπειλήσοις γὸ ὄζρᾳ ἢ; (μωεδ)ίου 
ἃ τῆς κρίσεως χα Φηκένης, ἐπήγαδν ἕτερα παλιν (ἰωὠφῳδὰ τοῖς κοδοτόρϑις, ὅτω λέγων " 

23 Ἐλὺ αὐοησφέρης ὃ δῶρον συ Ἐχὶ Ὁ ϑυσιαφήριον, ἡ ἐκᾷ ῥαψηοϑοῆς ὅτι ὁ αἰδελφος σὰ 
ἔχει δι χτ' σῶ, 24 Αφές ὁκᾷ Ἰὸ δώρϑυσν ἐμτσθϑοϑεν ἢ θυσιαφηράου, χα "ἀπελϑα, 

ποῦῦτον ὀχρλλαΐγηϑι τοῦ ἀδελφῷ συ, χαὶ τότε ἐλθὼν τποόσφερε το δῶρόνσυ. Ω τῆς 
αἰγαϑότητος, ὠ φιλαν,ϑοοπίας ὃ πόμτα λϑχϑν χἱαὐροδμουσης. Ῥείς αὐτὶ κουτοιφρον 4 

“"Ἥἢ ᾿ " ᾿ { 2 . Ε - 

ἕμμης τῷ τὴς Εἰς Τὸν “πησίον αἰγάστης, δεικψεξ ὅ7Ι Οὐ εὶ ΟΝ πσϑἐτεροι,ὦπτερ ἠπείλησεν, 4Φ 

αἰπηρϑείας ἀγὸς, σα ϊδ' ἐχιϑυμίᾳ κολάσεως ἠπείλησεν, δλλαὶ Φιλοφοργίας πολλῆς. ἱ τὸ ὧν 

“λύοιτο τύτων ἡμερώτερϑν τῶν ῥυμῶν ;" ἐγκογήξαϑω, φησιν, κ ἐμη λατρεία ἵνα ἡ σὴ αἰ γαπή 

μείνη" ἐπεὶ αὶ ττοϑυσία, κἡὶ ασοὶς (ὃ ἀδελφὸν καταλλαγύή. 9.75} τῦτο οὔκ Εἶπε, 
ΚΤ Ὁ πὐδεσινεγκεῖν, ἢ ωρὶν ἢ πσδοσενεγκεῖν ᾿ δλλ᾿ αὐτο ην δῶρε κεινϑμου, ἡ τὴς ϑυσιας 

; πέρχίωυ 

3 
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πο  ᾷ[τ΄ἷ“ΟΣΡ 

" ἘΠ ͵ 

ὠτετὰ 

“πὴ 

Ἁ. φληγμαῖ- 
[1] 

Ὁ3 ἙΥΑΓΓΈῈΔ. Ομυλ.ις. 1ἰς χ 

Ξογίως ὀχουσηρ, πέμπει δμλλαγησομδμον τῳ ἀδελφῷ ̓  ᾧ ὅτε (ἰμοελοντα (ὰ “οδοκεί- 

μϑμα, Ὁ ὅτε ὩΡὴ ἡ ̓ παϑϑϑαῖναι, δι) ᾿ ὦ τῶ μὲ μέσῳ κειμδῥης χέλϑυει τρέχειν ὀκῴσε. ἄγος δίχω 

ἕνεκέν ὕτω κελόθει τῆττο ποιῷ, ὁ αἰ φτὶ δύο ὥωυτα, ὡς ἐμοὶ δοκᾷ, ὥρα τότων αἰινῆοιυϑρος 
κατασκβυάζων᾽" ὃ ἐν ἃ, ὁπερ ἐφέω, δέξαι δέλωνδ Τί πολλοῦ φιμάτα τίω αἰγαπίω, ὺ ζυ- 

ς τίωυ μεγίᾳφτζω ἡγεῖ: τοι τῇ τίου ϑυσίλργκρα ζχϑτης αγὸυ “σοὶ ὠκείνζου ξσδεχε ὯΣ ᾿δτερϑν 

3, ἡἀναγκίω Ἐχιλϑεὶς αἰπρ)οαίτητοι τῇ τῆς καρ αγῆρ. Ἵ γὸ κελδυοϑεὶς μὴ ἀτϑότορον τζϑσ- 

ἐγεγχεῖν, ἑως ἐν χα] αγῇ, κἂν μη ̓ δέκ τίω πες τὸν σιλησίον ἀαπτίω, δζῳ “ρίω ὦ μὴ 

χείαϑαι ἀτέλεσον, ἐπε ϑήσεται δραμεῖν πεῖς ᾧ λελυπηρϑμεον ν᾽ ὁ καταλύσαι τίωυ ὀθρῶν. 

δ τῦτο ἡ "ἐμφ λυδικώτατα ὦπϑμτα Εἴρηκε, φοζων αὐτον ὼ διεγείρων. Εἰπων γ᾽ «.. 

1ο Φές τὸ δῶρον σου, Οὔκ ἔπι μέλ ὶ τύτυ, δλ' ἐγηίγα ν᾿ ἐμεσροϑοϑεν τῷ ϑυσιαπηθλου , τα 

σὺ τῷ τύπου παλιν Εἰς Φείκίωω αὑτὸ ἐμξόλγων, ἀ ἀπελϑν, χϑ) ἐχ ἀπλώς Εἶπεν, ά-.Ὄ 

πελϑς, νλα «πρλσέϑηχε, «τον, χαὶ τότε ἐλϑὰν στ: ἐσφερε τὸ δῶρον σου, δου πϑύτων 

“πότων δυλών, ὃ ΤΙ Ὁ δέχεται ὧν ἀπερϑῶς τατος δλλήλῃς ἐχονζῳς αὕτη ἡ ; πραίπεδα. αἰ- 

χϑυέτωσεον (Δ μεμωημϑρμοι, Ὁ οσϑι « 'ξϑρας αέοτρχον.)" αἰκουΐτωσαν ἢ ( ὐμώντοι. ὃ 

15 ὃ ατξῆς τῦτυς ἐχειῖὶ τοϑο ἢ λθγ90. αξϑσαίγισι ἡ χρυ ἀὐρὶ δῶρον (αἱ υσίαν, ἐν 

λέν ὠ χα! ̓ ἐλουμοσιωυζω. ὅτί γ» καὶ τϑὴ θυσία, ἀχουσὸν (φησιν ὁ πσοϑφήτης ᾿Θεσία αἱ- 

γέσεως δοξασειμε. ἡ παλιν. Θυσον τῷ Θεῷ ϑυσίδν αἰνέσεως" ᾿ χα! ἐόνσις δ χειροῖν (ῦ, Ψλνμϑ, δι, 

θυσία, ἑασερινν. ὥξςε κὠν β γζω μ(' τοιαύτης γγῶ μιὴς “απρϑσείγῃς, βέλπον ἀφᾷαι τω 

δὐχίω, καὶ 6 Χ1 τίου καταλλαγών ἐλϑεῖν τῷ ἀδελφοῦ, Χ ὕπ τίω δὐγχζω προσφέρειν. 

20 δζᾳ δ ὅδ το πϑϑτα ἔμ" δζῷ Τ Ἴτο χῷ ὁ Θεὸς λύϑεσπος γέγϑνε ̓  χα ἰπϑωτα ὀκᾷια ἐ ἐ- 

πυρλγμαϊθύσοτο, ἢ ἵα ἡμῶς (ἐιυαγαγῃ. ὁὀοδά Κχ δι ὃ ἠδικηκότα πέμιπει καϑής Τ' ἡδικη.- 
υϑύον" ὦ ὃ τὴ ἡ ὀὐχῦνν ἡδικημϑμον ἀγ χθὲς ς Ἐπδικηκότοι, δ, καταλλάοσ. ὀχφ γ φησιν 

Αφετε τοῖς ἐν, ϑούποις ἴᾳ ὀφέλήματα αὐὴϑ οὐ Σ}Ὁ νέαν ἔχη ζιχτὶ ὁ ϑ,ἀπῇθε ὠρὸς αὑτὸν. Ματϑ, ς. "δ. 
μάλλον: ἡ καγζο 09 μωι δοκεῖ Γῷ ἠἡδηκη μῦθον Ὀὐποςέλλειν. διόπερ συοὶὲ  Οὐπεν,κατίλλαϊξον 

:ς παυτ ν ἀδελφῷ συ, ̓ Δγαυ, καῇ ὀγγάγηϑι. ὐ ὁ ϑυχεῖ ἐᾷ Ῥ υδ ὦ λελυγτήκῦτος τὴ) ὃ ὄ λεγθρδμον' 

ὃ πὸῦ ὑεῖ ἃ λελυπημϑρ ὅξίν. ἂν "γ κείνῳ κατάλλαγης, ῥησι, δζρὶ ἢ εἰς ὄκῴον α; 4γά- 

πῆς αὶ ἐμὲ ἕξεις ἱλεωνᾷ "Ὁ πολλῆς δυυυήσῃ τὴς πϑερυσίας Ὁ Ὑ θυσίαν , αϑεϑσαγαγεῖν. οὐ ὃ 

᾿Φλεγμίίνοις ἔτι, οὐνόησον ὅτι καίγω ἡδίως ζᾳ ἐμὰ κατα Φρονέῖεϑαι κελθύω, ἵνα ὑ- 
μεῖς Φίλοι Ἄύνθε. Χϑ ̓ ζωτα σοι “ϑινέοϑω φθαμυϑια τῆς ὀργῆς. Ὁ! οὐκ Εἶπεν, ὃ- 

30 τὸρ Ω μεγαίλα ἡδικηνθμος ἡ ἧς, τότε χατελλαγηι" ἄλλα καν ὦ τὺ κὸν ἔχῃ ῳ Ὁ τὶ σού, 

τ ὃυ παιϑοσίϑηχέν, εἶπε διχφίως, Εἶτε ἀδίκως" αλλ ̓ἁπλώως , ἐὸν ἐχν γ κῃ τ σού. 

καὺ Ὁ» δικαίως, φυϑὲ ὅτως χττείνειν δὲῖ τίωυ ἐγϑραν᾽ ἐπεὶ ὺ ὁ Χριςὸς διχοηως ἡμῖν ὠργί-: 
ὅξτ, αλλ ὅμως ξαυτ' Γωρ ἡμδὰ ἐξέδωκεν. Εἰς σφαγάω, μὴ λνγισοίμϑμος [ἡμῖν] ἐκφα ( 

πῆωματα. ὁ τῦτο χαὶ ὁ Παῦλος ὁ ἑτέρῳ ζῴγτῳ ὑλὶ Χ Ἰαταλλαγας ἐπείγων ἡμας, 
39 ἐλευ" ὀήλιος μὴ ὑχιδυέτω Ἐχὶ ᾧ πϑοργισμῷ υμδὲ! ὥαστρ »ὺ ὡντόῦλεν Ὁὐπὸ τὰς θυσί.. 

ας ὁ Χοιςίς᾽ ἕτως Ὡπὸ Τῆς ἡμέροις ὥχκει [(ῳωωλεῖ σὸς Ὁ αὐδο' πδτοῦὺ  Παύλον. ὺ ̓Ὰ» 
διδοικε τίω νυκζᾳ, μήποτε μόνον Ὁπολοαξούσα πεπληγϑτο, μιεῖξον Ὁ ἐλχος ἐργάσνται. 

ὧ ἡμέρα Ζ ζ γὸ πολλοὶ (Ὁ) αἰδεασῶντες καὶ ὺ αὐδέλνοντερ" ον νυκι 5, ἐπειδϑω μόνος μ5), 
ἡ κρι) ἐχοτ' ̓ ἀραλογίζηται . ΟὙΚΤ τὰ τὰ κύμαιτα, “ μείζων ἢ ; ζάλη γό- “9 τῶν δϊωυ 

40 “εφ ταλαμθάύωι ὁ ἢ Παύλος, καταλλά γᾶ βουλεῖ) αἴξ αδνιῖα- τ γυκί, ἵνα μιηδε- 

μἶθῳ Ὡπὸ τὴς ἠρεμίας αἰφορμιζω ἔχῃ λοιπὸν ὁ “ἱ ἰϑ΄θολοοι Εἰς ὃ τίω κούλεινον ὀϑαψαι τῆς 
ὀργή: ὃ ποίησαι! στφοδροτέοφν. τω καὶ ὁ Χραφὸς οὗν αἰφίησι οὐδὲ μιαρὸν αὐ τλεοϑαι, 

ὕα μή τῆς θυσίας ,πληρωλείσης, ραϑυμοτερ ὁ ὁ τοιοίΐτος 05)» ἡμέρφιν δξη ἡμέδφις δυαζαλ.-- 

λόυϑρος. οἶδὲ γὸ τὸ τὸ πιίϑος πολλῆς δέονϑμον τὴς ζαχυτήτς. ζ χρϑυυπερ συφὸς ἰαΐξϑνςὁ ου 

“μόνον 



(ὁ μΙ6 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ. ΤῸ ΚΑΤΑ ΜΑΊΤΘ, 
μόνον ΓΟ φφυλακίικα ἡμιοσημῶς ὕϑησιν, δλλ αἱ καὶ πὶ  δίορθεντιχο {δείαυσιν ̓ Ἰϑτωὺ αὶ αὖ. 

τὸς ποιᾷ, τὸ ζ γὸ κωλύειν καλῷ; μώρϑν, πρφυλακϊικὼ ὅ61 τῆς ὡθρατ᾽ φ5 ὃ κελόνειν 
καταλλαγάμαι, ἿἿὟὍὌ τῷ ̓τίω ἐρραν ϑνομδμων νοση μῇ; Ἴ)' αὐαμρετικὸν. ἡ ὀρρι ὑκάτερον πὼς 
(τ᾽ σφοδρότητος χεται. ὀκφα (ζ ὃ γέοννὸν ἠπείλησεν, ὠζῳ. υ το ὃ τὸ δῶρον ὶ δέεται φρο 
τῆς καταλλαγῆς, πολλίω οἰνδεικγύνϑμος τίω ὀργάωὶ δῷ τύτων πότων καὶ "Ὁ τίωυ μίζαν Ὁ) φ 

φϑκαρπὸ αἰναιρῶν. αὶ πυρόρηον μδρ φησι, μὴ ̓ ὀργίζου᾽ μα ὃ ζωτα, μη] λοιδόρει. χϑ 

3» ἀμφότεραι ζῶτα δὲ δλλήλων ἀυξεῖ) πὸ τῆς ἐηϑραρ, ἡ ̓ λοιδορία ὩΟ τὴς λειδὸ- 
εἰας, ἢ ἐἔθρα. ΟΝ δὴ τϑ γιὼ ὑ μϑ τίωυ ῥίζαν, γε ὃ ῷ καρπὸ ἰώται, κωλύων μϑν χαρὶ 

Φιώαι τὸ γακὸν τίω Ὡογόω" αὐ δ᾽ ἀφᾳ βλαφησῃ κα Ὁ καρπὸν οὐέγκῃ ᾧ πονηρϑτοιτον, πὸ. 

τοῖον ̓ἀδο' καπικαίων μειίζῴως. ὀζγ τι τίβηο χα κρίσιν Εἰπὼν ὺ (ἐμυεδριον ᾧ γέεννδιν» Ὁ το 2. αὐπὶ 
«ἰδὲ τῆς ἀντ υσίας αἰ αληϑε, καὶ ἕτερᾳ ασοϑτίϑησι παλιν, ἕτω λέγων 

25 ἴαϑι Δυνοών τῷ Ὁ λρτιδίκῳ συζα χὺ, ἐ ἕως ὁτῦὰ εἦὸ ωΨ τῇ ἢ ὁδῶ μετ᾿ ἀὐτῦ, 

. ἵνα γὸ μὴ λέγης" τί δΐζυ, ἐὺ αἰδικῶμαι ; τί δὲ δίω, δ. αὐποίξωμσι καὶ ᾿ Εἰς ϑικαφήριον ἐλ- 

κώμφι γε ἡ) Φυτίωυ αὐφλε τίωω ἀφορμᾶυ ᾧ τίω ασδέφασι. κελόμει δ) μηδὲ ὅτως ἐ- 

ϑρανεν. Εἴᾷ, Ἰΐ τῦτο μέγα ἰώ πὸ  ἐγίταγμα, Ἔσο Μ ἡΐροντῶν πιιφται τίω συμ.- κς 

Θουλέω, ἀ[ δι ὄν παχυτέρρες μαλλον ἦς μελλόντων κατόχεν Εἰω)α. “γδρ λέγ, Φ»- 

σίν ; τί δευνατώτερϑς 661 χα αἰδικᾷ; Οῴκοιῶ μαλλόν σε αἰδ' Πσει, ἐὰν μὴ καταλύσῃ, θη 

αναγκαοϑοῆς οἱ δεσμωτηρλον ἐλϑεῖν. ὅτε ψῦρ ,γὸ χοημ; Ἰχ ϑαοςας, σῶμα ἕξοις ἐλδ,)- 

θερϑν᾿ να ἥ τῇ ἢ ψφῳ ὄνομϑνος τῷ δικαςού, ἡ δεσμβυδεσν, χα "ἕω ἐλατέωι δώσεις δὶ-- 

κίω. αὐ ὃ φύγῃς τίω ἐχᾷ μοίχξωυ, δυο καρπωσμ χαλθ᾽ κα τὸ μηδὲν παϑεῖν αἡδὲς, 10 
ὰ ὃ σὸν γ)νέοϑαι τὸ  κρυτορλώ μα λοιπὸν, Νὴ μηκέτι τῆς ὠκείνου βίας. Ε:ἰ: ὃ 5 ἐβουλοι σει- 

οϑέώα τοῖς λεέγθρδϑοις, οὔκ ὠκάνον "ἀδικήσεις Ὅσττον, ὅσον στώυτίν. ὅρα ὃ ῦ ὐζο πώς »κ ἀδχίϊ 

αὖτ: "ἐπαγή. Εἰπὼν γ»», ἴαϑι θυνοών τῳ ὀμτιδίκω σῶ, ἐπήγαγε, Ὀχύν χ Ω Ἰρκέοϑη Χ ἐπί, 

τύτῳ, ὥλλα ἢ της τῆς ζαχυτότος ἐπίρενέζιτισεν ἔχίτασιν, Εἰπων᾽ ὁ ὅως ὁτῦ εἰ οὖ τῇ 

ὁδῷ μετ᾽ αὐτὸ τδζῳ τὕτων ὦϑων αὐτὶ ὼ χατεποίγων κᾧ πολλῆς τὴς σφοδρότητος. οὐδὲν 23 

ΩΣ ὅτῳ ᾧῷ βίον Διαπξέπει" Ὁ ἡμέτερϑι, ὡς ζ ὁ μέλλειν ἡ λὐαραλλέοϑαι ῳ τῇ ἡ ἥν ἀγαϑάν 

ἐργασίᾳ. πολλάχις θεώ τϑ τοὶ ὀκπεσεῖν ἡμὰς τῷ πϑυτὸς ἐποίησεν᾽ ὥαστρ δῶ ὧς Παύ. 

δλοὸς φητι᾿ «γὴν ἡ τ ἥλιον δέύαι, λύσον τέω ἐζϑραν᾽ χϑὶ ον Τοῖς ἐμεισσξσεϑεν αὐτὸς, φρὴν: ἡ 

πσρησφοροιν, ̓απϑβτίσαι, καταλλαγηϑι. ὕὅτω ἡ ονζῦλα φησι, χὺ, ὃ ἑἐως τυ ΕἾ ἐν γάτην 

τῇ ὁδῷ μετ᾿ αὐτῷ, "Ὡρν Θὲ ϑυρφις ἐλϑεῖν Φ δικαφηείυ,ορὶν ἡ ἡ τῷ βήματι τὐ δα ἑῦαι, 10 
χϑη ᾿ ἡνέοϑαι λοιπτὸν ποὺ τῇ τῷ Ὁ δικαζοντος δξουσία. “δ9 δὼ ὃ τὴς Εἰσύδὸν, σύ κύοι- 

ος ΕἾ τῷ πϑυτός᾽ ἐαν ὃ ̓ Ὡπεῆς ὠκοίνων ΔΨ [αεϑϑύρων, στο σφέδρα ασουδὰ ων διιυνσῃ 

ῳῷ καθ᾽ ἐαυἐ ὠεβουλει, αἰ σϑεῖαι, “ἰ “υὸ τίω ἑτέρν λνόρϑινος λῥαγκξω. ψ δὲ δι 8.- 

γοξν, ἡ τϑτὸ ᾧησιν, ὅτι χατοιδέχου μάλλον αδικῴαϑευ, ἡ ἡ ὕτω δίκασον τῇ δίκη, ὡσανεὶ τέων 

κείνου ζαξιν ἐχών, ἥγώ μὴτῇ ἢ φιλαυτίᾳ [ζω δίχαιον ὀζαφ κίρης, δλλ᾽ ὡς "αἰδι οἰκεία, τῇ αλ- χ4 χινοὶ 

λοτοίω βυλθυόμϑνος ποραγμάτος, Ψα ζτίω δξενόγκῃς τίω ἄφο. Εἰ μιγα τῦτο, 

μηήϑωυμασῃς. ΟΝ ν᾽ τοῦ πὴρζρε κείνους ἔϑηκε ζῶν: μαικϑιθασμοις, ἵνα σπρελελύας κὴ 

ποϑϑκυ ασκθυαίσας τὸ αἰκροατοῦ ὑ τέωυ ᾿ψυχίω,όθαιτ τηδειοτέραν ἐργα 'ση.) πσϑὸς τίω χπυ- 
δοχίω τὴςφγομοϑεσίας ἴωτης ἀπαάσης. Τινὲς νϑὺ δξωυ Τ᾿ ϑζρίζολον αὐτ' αἱ ἐῆεοϑαὶ φασι τῇ 

τῷ λυτιδικα παξϑσνγϑείᾳ, Ἣ χελθύειν μηδὲν ἔχεν τ θκώω {τοῦτο γὺ ἐθπ τὸ θυνοᾷν ἀτῳ) 4“, 

ὡς Οὐκ εἰνὸν ὀζαλύσαεϑαι κῷ τ' τίωυ αὐτάων" ἀπαλλα- »ὠυ, τῆς αἰπΐϑαιτότε λοιπὸν ἐκ-- μάτιν 

δ ελθυϑέηο ἡ ἡμᾶς Ὀλάσεωρ. ἐμοὶ δὲ αἰδὶ Μ᾽ ονζωώϑω δουκᾷ λέγ, δικασῶν, ὺ τῆς ἔχ ». ἐρὴὶ 

τὸ διχαφήρλον ὁδοῦ, ᾧ Ψ δισμωτηρίου τότε. ὅν, ΣΡ πο ὐπὸ δ υψηλοτέρων᾽ ̓ φνετρέψε κὰν 

αὶ τίν μελλόντων, χα! ἀπὸ ΤΜ ον ῷ γέροντι βίῳ φοξᾷ, ὃ δπῈρ δὼ καὶ ὁ Παῖλος ἐργοιζε:) ὐπὸ 

τ 
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τ Ὅν μϑηοντῶν, ὐπὸ τε Μ᾽ δόντων ογάγων τ᾽ ἀἰχροατίω ᾿ δ ὡς ὅτὸν ἀπαάγῶν κϑ.χίας, 

«Λίωα τῇ δ αῤχοντα ὁπλιζουϑμοι " δεικψύη ῷ “πονηρθνουϑμῳ, ὅτω λέγων Ε αὐ δὲ τὸ και κὸν ποιῆς,φο-- Ῥω. ἐγ. δ, 

»μὠνῥφ, (ἕ, καὶ ἡ εἰκῇ τίωὐ μαΐχαιρλν φορᾷ᾽ Θεοῦ ),)5ἀζρέκονός 81. αὶ πώλιν κελθύων «ἰσωοτάσ-- 
γνῶ στα Ὁ αὐτῷ, 1 τῷ Θεοῦ φόρον “ι,ϑησι μόνον, δλλ αὶ καὶ τίου ἀἰπειλέω τίου ἐκείνου χαλ τίων 

4 κηδεμονίδν. ὀμαίγκη γαὶρρ «ἰπσοτάοσεο ῦ,, Ὁ μόνον δχοὶ τέων ὀργά, ̓ δνλαὶ καὶ δζοὶ τέων ((μευ οἰ δὴ.- 
σν. ὧν γὰρ αἰλογωτύρεα, ὅπτερ ἐφθῶυ Εἰπῶων, ζωτα μᾶλλον Εἴωϑε δορθοιῶ ῳ φανό- 

αϑμα ἃ αὐἴδα πόδας. δ ἡ ὁ Χοιφὸς ὀν γεόννης μόνον ἐμλγημόγθυσιν, ἰλλα αὶ ϑικαφηθίου 

μνγοῦν, ὃ ἀπεγογῆευ δεσμωτνείεν, ὁ τῆς ὁκὸ ταλαιπιείαι πάσνς, ρ πούτων τκο, 
ῥίζας «γαιρων τῷ Φονου. ὁ γαρ μῆτε λοιδὺ ὀφύμϑμος, (Αῆτε διχαζόρϑνος » (πῆτε τίου ἔϑρω 

19 ἐκτείνων, ππῶς φονβυσει ποτέ ; ὡςε καλτεύϑεν δῆλον, δι εὐ τω τῷ “πλησίον συμφέροντι ὃ ἡ- 

χἰμῆζον μὲ τερον χεῖται συμφέρϑν. ὁ γαρ τω ἀντιδίκῳ δυνοών ̓ πολλῷ " μείζονα ἑαυτὸν ὠφελήσει, 

δικρυφηθίων χαὶ δεσμκωτησίων καὶ τὴς ὀκχεὶ ζα λαιπωρίας ἑαυτὸν ἀπαλλαϊῆων. 

Πειϑω ῖθα τοίνεω τοῖς λεχϑυθύοις, ἡ μυνὴ ὀμτιτείνωμϑυ, μηδὲ αὐ θιφιλονεικῶμδν. μάλιςα ζ ΗΘ ΚΟΝ 

ὃ ὲἂ τοϑῦ ἐπάϑλων εἰν ἑαυτοῖς ἔχει Ὁ ηδονίω ἡ ὠφέλφον ζᾷ Ὠχιτάσμαια ζυτα. εἰ 

15 3) τοῖς πολλοῖς ἐππηϑὴ δὴ δυκεῖ αὶ πολιω ϑρέχειν ὁ πόνον, οἰὐγγόμσον ὅτι ὀχοὶ “ὁ Χοιοῦν φῶτα 
“ποιεῖς, ἢ Ὁ λυπηρόν ἔςαι ἡδὺ ἐαν δι δ λογισμὸν ἅτον ἐγωμϑμ δζαπαντος, ἰδενὸς πειρασῦ θα, 

φορί κυ, ὁιλαὶ πολλίω πόύτοϑεν χαρπωσύ θα, Ἢ ἡδυογίωώ, ὁ γὸ πύνος Οὐκ ἔτι πόνος Φανεῖτοι᾽ 

ἄλλ ὁσῳπερ α᾽ ἔχιτείνη.) Ὀσώτῳ γλυκύτερος ᾧ ἡδίων “ἡ τὸν τοίγνιυυ "ξπιμϑῥέη ἡ (ιωή- 

θέα σε ἢ κακϑΐν γ»ἡ)δυουσοι,ὶ ἡ Μ “οηματαν Ἐχιϑυμία, μἠιςρώτθυσον αὐτῇ 1 λογισμὸν 
29 ὀκχῶννον ({) λέγϑντα, ὅτι πολιω ληνόμαϑα (ὃ μμιαϑὃν τῆς κροϑσκαιρν καταφρονήσαντες 

τὰ μὴ ἐ- ἡδογής᾽ ὸ Εἰπέκδος τίω ψυχίω, [πϑνὺ] αϑυμεῖς, ὅτι σὲ ἡδονῆς δυτοσερῷ ᾿ ἘΚ ἀλλ δ... 

δύ, φραίνου, ὅτι σοι 1 ἐφφινὸν ππρϑξενὼ᾽ ν δὲ ἀρ, ϑ πον ποιεῖς, ἀλλαὶ ὀρ Ὧν Θεὸν, «ϑαοον 
ζνιω μικρὸν, ἐ ἌΝ ζὴ κέρδος ἡλήσν" κουρτέρησον κῷ τὸν πὔροόντω βίον, ἡ λήψῃ παρρησίαν 

ἀφατον. ὃν γάρ τοι τα αὐτὴ δζαλεγώμεθει, ὟΝ μ' μόνον Ὁ φορϑινὸν οὐνοαΐ νϑυ τῆς Ὅρε- 

25 τῆς, αἰλλα καὶ τὸν ἐξ «τὴς λογιζώμεθα φέφανον, ζωχέως αὖ τίωὐ χᾳκίας Σποφήσοϑμ ἀἰ-. 

πάσης. Ἐἦγαάρ ὁ δῥῥξολος δεκιὶ Ὁ (ἡδὺ πρόσκαιρον, Ὁ ἢ ὀδυωνηρθν ϑιϊωμεκὲς, ὅμως 
χ,λδητω, ἰού καὶ αἰδεγίνε.} στὸν ανιςρόφως Ὁ ἡμῖν τα "φαϊνη.), Ὁ ( Ὀχίπονον, πσϑόσκω- 

ο»ν, 95 ἡδὺ χαὶ γοήσι μον, αἰϑοίγατον, Οἷς ἡμῶν 681 λόγϑς μὴ μιετιούσιν “ἰρετίωυ μ᾽ Ὀσαύ-. 
τίωυ χρίϑοιμυϑίαν; Φηρκεῖ γαρ ἡμῶν αγτὶ πλυτωνὴ Μ᾽ πόνων αἰ ασύϑασις, καὶ Ὁ πεπεῖδῖ σαν- 

10 φαίς, 7! ΓΝ πὸν Θεὸν ἰ πσονϑῥομδν ζωῦτα πόρτα. Εἰ γὰρ ὦ βασιλέα ἔχων ὡς ὀφειλέ. 

τίω, “ρχϑύσαν Εἰς παάγτα νομίζει ᾧὼ οἷον ἀσφάλειαν θχεινν, οὐνόησον ἡλίκος δδὴν ὁ τὸν φι- 

λοὶν, ϑόϑπον κα) αἰεὶ ἕαωνζᾳ Θεὸν, χῷ μιπιρεών ὁ μιεγαίλων καιτορθωμχ “χρεως ἴω ἑαυτῳ) 

καιταςήστις. μὴ Οίνιω σοϑξαίλλου μοι πόνους "ἡ ἱδρώζι. σσεῖὰ ἊΣ» τῇ ὧν μϑηότων ἐλ- 

πίδι μόνον, δλλαὶ ᾧ ἑτέρῳ ῥϑτλῳ κουφέω τίωυ τοὶροτίω ἐποίησιν ὁ Θεὸς, ((ἰωνεφαπηἠῤνϑμος 
35 ἡμῖν πϑυταχοῦ ὁ (χυνλνιλαμἝανόνϑμος. κἀὶ βείληθῇς μόνον ὀλίγάωυ εἰσινεγκεῖν κῦτθ9-- 

θυμίδν, ζὺὶ ἀλλά παάντω ἕπεται. δζα "ὃ τῷ» βόλεται ἡ σὲ μίκε σ᾽ πονᾷν, ἵν καὶ σὴ καὶ νίκοι 

νηται. ἡ χαϑα εὖ βασιλδὺς βόλεται (ὦ ( ἑαυΐ παῖδα, χϑράναι Ὠχὶ τῆς πΡοίαξεως, 

νὴ) τοξόυειν, αὶ φανεοϑα;, ὥςε αἰτῳΐ λογιαϑέωυαι Ὁ (ξόσταιον, ὦ 5. πᾶν αὑτὸς ὀϑυφ᾿ ὅτω ἡ ὁ 

Θεὸς ὧν τω πολέμῳ τῳ χν' τῷ οἰ] σθῦλυ ποιῷ. ἐν γδῦ ἀπαϊᾶ ἴδ σῷ μένον, ὧςε ἔχ- 

χτώτυ [9 «ϑρλυ ποὺς ὀκῴνον Ὁχιδείξαοϑαι γνησίαν ᾿ κἀν " ζωϑται αὐτῷ ὐϑοίσχης, αὑτὸς παῦτω 
χὀγγῇ φί- δύυει ῷ πόλεμων. κἀν " ὀργὴ φλέγμα, κῶν χοημαύτων "ἔχιϑυμία, κἂν ὁτίοιω ἕτερον 

χυμίς, παϑος τυροινικὸν χο Οα γένηται, " ζαχίως, αὐ ἴδλῃ σε μδνὸν πσοϑς αὖτὸν οἰποδυόνϑμον ἡ πϑρε- 
χιαδἴφη ν᾽ σκέυασμένον, κα) βαΐδια, παντα ποιεῖ, ἡ ἀγώτερον ἵφησι τὴς Φλθοῦς, καθοίαῷ (ἦν: παῖδως τός-- 

τε ὠκείνοις ΓΣ, τῆς Βαξυλωγίας και μίνν. Ὁ δ) ὠκείνοι “πλέον σῦσὰ τῆς γνώμης Εἰσήνεῖ. 

χὸμ. 

χυύσυδῥῃ 
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Σ18 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 

χαν. ἵν δίευ ᾧ ἡ μεῖς, πᾶσαν χοίμείνον ἡδογῆς αἴοχ]ου κϑιτα λύσαντες ὠΐζῶϑα, τίω ὀκεῖ 
αἰ αφυγωμϑῳ γεονλυ, ζωυτα χα ἐκαὶς ἴω ἡμέραν ᾧ ̓βελφώμιθα καὶ Ὁ μεοιμναΐοϑυ καὶ Δ. βυλύδι 

“ρου ῆωμϑν, τῆτε «δὶ Ω αγαϑεὶ παρϑϑέσει, καὶ ταῖς πυκναῖς ἐυχαὺς νῷ Θεού τίω ε ἔυνοιαν 

Ἑλπασωώκϑροι. ὅτω ̓  χαὶ τὰ δὲ κοιουζο, ἀφορζοιν εἰ μώ,βάφαι, ἔςαι ᾧ κούφα χαὶ ἐ ἐπίρατα. 

ἕως (ὦ γάρ ον τοῖς παλεσιν ὥμϑμ, παχεῖὰμ Ὁ ἡ δύσκολον κ αὶ " ἀἰγαγτη τίω ιρετέων ἐῤ γομί- ς΄ γα δναγίω 

ζομόν, τίω ἢ κακίαν πιθφνίω τ ἡδίω" ἀνἢ μικρὸν δἰπυςώμϑυ τὕτων, τότε καχκείνη φα-- 

γείτωι βδελυφφὲ χα δυσειδὴς, χαὶ αὕτη ῥα δια. καὶ ἔυχρλος σι ποϑήνν. ᾿ ζαύτα ἐκ δ“ῥ χᾳ- 

τωρλωκύτων δε] (φώς μφ9ενν. ἀκυσοι ἡϑιω πῶς ὁ Παύλος ὠκείνα ( Δ ἡ τῷ πω ἀπαλο 

λαγέω αἰ αὐεύεται, λέγων᾽ Τίνα γα Ρ καρπὸν Εἴχετε ὥπ, » ἐφ᾽ οἷς νμωῦ ἐπαιγοιύεϑε: ; 
ζαυπίω ὃ ἡ “ᾧ 'ῷῶπ πῦνον χυφέωυ εἶνα! φησι, ὦ κδαυτί κὰ τῆς ϑλίψεως καὶ ὦ ὑλίπονον ἐ ἐ-- 1ο 
λόφον κἀγώ), ὁ χαύρων ω τοῖς παιϑήμασι, ὦ ὦ “γαλλόκδρος οὶ οΟ; τς ολίψασι » χαὶ μέγα 

Φρριῶν ἘΧῚ τοῖς εἴγμασι τοῖς ν᾿ Χολτον. Ει δξζυ ναὶ ἡ μεῖς ον ἴαυτῃ χαζαςώμϑμ τῇ ἕξει, 

τοῖς Εἰἴρημδιοις καθ ἐκας ω ἡμέφοιν ἑαυ-ἂν' ὁ ῥυθαίξοντες, δ ἃ Ζ ὁπιοϑεν (πλανθάνό- 

βϑνοι, ἐς ἢ τὰ ἔμι το: «ὅν ἐπεκ]εινόνϑμοι, διώκω ϑμ 'ὁχὶ ὦ  βοαθῴον τὴ τῆς ἀνὼ κλήσεως" 
[ἢ οι πενίᾳ ἡμᾶς Ἐλητυχεῖν, Ὑϑριτι κα υ φιλο, ϑεφπίᾳ τῷ Κυρὰν ἡμδὼ Ἰησῦ Χειςού͵ ι:4΄ 

ᾧ ἡ δῦξα καὶ τὸ χρῴώτος, εἰς τὺς αἰαΐγας Μ᾽ αἰωγων. Αμέωυ. 

Ομιλ, ζ. 27 ἨΚΟΥΣΑΤῈ ΟΤῚ ἘΡΡΕΘΗ ΤΟΙ͂Σ ΑΡ- 
βίοις, ὕ μοιχεύσεις, 28 Εγω ἢ λέγω ὑμῖν, ὁΤὶ πᾶς ὁ 

“ἰμρέπων γώιυαικί ἱ πεῖς ἔπηλυμῆσεα " αὐτίω, ἠδὴ ἐμοίχευσεν 20... βλίαν, 
αὖ τἰυὼ ον πῇ καρδία, αὐτῷ. δ, ας 

“0 αὐὴϊ, 

Πωρτίσι ἢ τίω πσϑοτέρον ρτολίω, ᾧ Εἰς" ἄκρον φιλοσοφίας αὐ- νὼ 
τίων ἐκτείνας, ὁδῷ ἡ ζαξει πσέϑθανων, λοιπὸν ζω τίω δου τέ. ᾿ χιάκχωμ 

δαν πσξέεισι, κανύχυθα τῷ γὸ νόμῳ; πείϑομδνος. χϑὴ ὶ μέω ἐδιτί- 22 λοσνρίαν 

ὅφ. αὐτη, φάσιν, Ὡλα τοίτη. ἐγὼ πυϑότέξο. ἔθῖν, ὁ θυ Φονϑύσεις" 

λα Κυρμος ὁ Θεὸς συ »Κύρφιος εἷς 661. δ, ζητῆσαι ἀξιον, Ὥννος 

ἐνέχιν “ῳ ἐκφλν ἡρξαν. τίνος ὅξωυ ἐνέκεν ; ὅΤΙ τ Ξργεδρο ὠκᾷϑο, ἐ- 

δὲ καὶ Ὁ αὐτίω αὐξύσαι, καὶ δ᾽ ἑαυΐν ζω μωξισοι γα ΎΕΙν. ὑυττω καιεϑε ζιὺ οὔξοά ἑαυ ἡ διϑαΐσκειι ἀ 
τοιοῦγο)  ὠλλὼς ὃ. κ᾿) ῷ ) ἡλικν τέως ἐγύμψαξζε λθηϑν, οὐτιῦ "ιν βουλόνϑιος τεξτο, ὁ οκ 39 

ΝΥ κυ μμουτων πεῖσαι τὰν ̓αἰχρυονΐᾳ ὅτι ἦτο ὦ τῷ Θεοῦ δ δὰχυ ἐυγέως, φρὶ ἡ τί φλγ- 

ξαοϑαι (αι ποίῖσαι, λέγῳν ' ἠκούσατε δ᾽ " ἐῤρένν τοῖς Ὄγ χαηοις, ἐγὼ Κύφιος 0 »Θεύς συ, Ὗ 

πλίυ "ἐμοῦ σῴκ ἔσῃ ἀλλος, ἐγὼ ὃ λέγω ὑμῖν ἡ ἐμᾷ ; συδϑσκιυςν ὦ ως ὀκῴρν, ἐ ἐποίει πϑρζις 

ὡς μιϑηνομῦμῳ προσέχειν «τῳ, Εἰ δ καὶ ὦ ΚΟ τίω διδευσκα λίαν καὶ χ) ίᾳ Ὁσαῦται σημεῖα 

ὠθεπω Φανέρο ς αὐτύσϑτο λέγεντο, δααιμοναῖντα ὠκαίλριου, Εἰ πσϑϑ τούτων ἀπόρτων 45 

ἐπι γείρνσε ῳ ἵ [οιου ον εἰπεῖν, ᾳ Οὔκ δ Εἶπον; {ι Οἵκ ἂρ ᾿ ογνενοησοιν "τω ὁ οὗ κφρῳ ᾧ τῳ 

κατϑλονιοντι πίω αϑά τύτων τηρῆσαι διδοισκα λίλν, ἐυχρ ροίδεκ)ον ἐποίει ἴοις πολλοῖς γίγε-- 

οὔτι Ὁ δίγμα. δ[ϑ περ γι ψϑι) αὐῷ πϑρεδραιϑν, σὸ ΤΜ σημεΐω: αὐδο' πὰρ τοιηοὺ κατὰ- 

σκβυτισας κὶ Χ) τὴς αἰρίφες διδεισκαλίας" ὕφερϑν ἢ ἰδ αὶ ὦ ρὲ μὴ οζοκέλυψ. νὦ μϑῥ 

τοὶ τὴ 1} σῃ δίων Ὀγηῤείξειᾷ αὐτή τὺς διδασκαλίας τῷ ἔγπῳκῦ κτὶ αἰκρὸν χα] ἡρέμα αὖ- 40 

Ν αὐ δαδιίωυοι. . τὸ τὰ μετ᾽ ὀξουσίας ὦ ζῳ ζιαῦτα τομεϑετεῖ χαὶ διορθοιώ, ᾧ ᾿ 

Ὁ: ἰσέγοντα αὶ γοιι ἔχοντα" ̓λύϑγαγῈ Κ᾽ ὥ τι δδγγλατος Δόρρν, Ἐξεπλιγῆον » γυαι. 

αὐτὸν, 42», ὁ ὅτι ὦυχ ὡς Φ γθάμμαπ 4ς αὖ τὰν ̓ἐδίδωσκεν. Φρξανυῦμος Ὁ δῦ Ὁσὸ »-- γὐῆμω 

γικωτατων οὖν ἡμῖν παθῶν, ϑυμοίΐ λέγω καὶ ἐπιϑυμία, (τα γδν 681 μώλιςα (ᾷ τυραν-- “ 
γοιωυτο 
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ΕΥ̓ΑΓΓΈῈΕ ΛΔ. Ομιλ.ιζ, 9. χρὴ 

νοιώτα οὖν ἡμῶν κα ὁ τῦν ἄλλων ὄγτα φυσικώτερᾳ, κῷ τ' πολλὴ τῆς αὖ ὑτίας ̓  ὅσης γομι93.- 
Τῇ πσέϑσιχον (ὦ, ̓διώργωτε τί αὑτα, κὸ . πάσης! ̓ἐκόσμησε τὴς ακριφείας. 1.) Ὑ 

Εἶπεν, ὅτι ὁ μιηος κολαίζεται μόνον, ΣᾺ ὁ ὅπερ ἐποίησεν (χὶ τῷ Φονέυοντος, ,"οὔτο ᾧ εν φὺ- 

θα ποι, καὶ Ὁ τίω ἀκόλαον ἰψυ" ̓κολοίζων , ἵνα μαι ϑης ὦ πλέον ὙΜ γβάμματίωι “πού τίς. 

Ζ Ἴατα. διόπερ Φησὶν ̓  ὁἐμδλέψας γυναικὶ τρϑς Ω Ἐλιλυμῆσαι, ἤδὺ, ἐ ; ἐμοίχευσιν αὖ τίωυ 

οὗ» τῇ καρδίᾳ αυτϑ' πυτές]ν,ὁ ὁ ποιού μϑμος ἔργον ὃ λαμωρα σωμαῖτοι αὐξδιεργαζεο, 
Ὁ ὍΑ (δα ἐυμόρφοις ὄψις ϑηρᾷνὺ ἐςιαν τῇ ἡϑέα Ὁ ᾿ψυχέω ὦ πσεσηλϑθιυ ζῳ ὀμμαα τοῖς κας 

λοῖς ααρόσωποις. ὁυ .» Φ σώμα: ἦλθεν ἀπαλλάξαι: ἦν ̓πονηραν πράξεων μόνον, δλλαὶ 

ἡὶ τίω ψυχίω κτθ3 ὀκείνου. ἴκ γε οΨ τῇ ἡκαρδια ἢ Ἐ τῷ ὃ πνθυμονος διρᾶῦθα “ϑὲν, αυ-- 
1ο τω ὀκκαιϑαύρει ααρφτίωυ. ὑ πώς διμυατὸν Ἰπειϑυμίας, Φησὺ, ἀπηλλα θαι: μάλιξα, δὴ ͵ 

Εἰβουλυϑείημϑμ, δυωνατὸν "αὐτί γεκρω θέασαι ἡ αὐενέργηπον υϑμειν᾿ ἄλλως ὃ ογζωνθαι 

ἐχ ἀπλώς τίω ϑλθυμίαν ἀμαιρῴ, δλα τίω ὶ ὧκ τὴς ὀψιως" Ὀπκηγινορδῥέωυ θλη)υμίδυ. 

ὀρ, ασουδοιζων ὁ ὁρᾷν ΣΝ θὺμόρφοις ὀψέ, αὐτὸς μάλιςα τί! χρίμμινον ὀϑαώγει τῷ τας 

ὅγες, νὺὐ τίωυ ψυγίω αἰχμαλώτον ποι, καὶ ᾿ ζαχίως ᾧ Ἰχὶ τίω πραξι ἐ ἐῤχέται. ὅρα δὲ ὅ- 
15 Τὸ Ὡς Εἶπεν, ὃς ̓ἐαν ᾿ὕχιλυμήσῃ πσοὲς Ὁ μοιγαύσαι, ΑΝ, ὦ ς αν ᾿ ἴδῃ «δὸς ὦ ἔχιϑυμὰς- 

σαι. ὃ Ἐχὶ ( τὴς ὀργὴς δϑολσιμον ἵνα τολήκεν, ἐπειγα γῶν κα ἡ Εἰπὼν ἃ Θἰχμ᾿ ον δὲ 
ἐχ ὀυτῶς, λα καατταῖξ τίω Ὀηηϑυμίαμ ὀράλε. καίτοιγε ἀμφότερα ἔμφυτα, χ,8η- 

σίμως ἡμῖν αἰμᾷότεροι ἔγκειται, οἱ ἐργὴ ἡ Ἐχιϑυμία᾽ κἡὶ ̓, α ὧν πογηρρες ἰχολαζωρϑυ 
ὴ ὁ ὧν αἰκοσμοιοζαᾳ ι δίοργώρδι᾽ ἡ ὃ, ἥα πουιδυποιώμϑμ καὶ ὁ τὸ νος ἡ ἡβκῖν συγχρᾳτήται γαὶό 

20 τοιαύταις χοῦς. γος δὲ δξζω ἔνεκεν Οὔκ ἔϑϑηχε δ δασμὸν χαὶ ̓ ὐνζοϑει; μέγιφον μϑν δὰ διῶ, 
ἐδω «ξϑσέχης, ἊΣ αι ᾿ ονζιῦ)α δίϑοισμον " ἐγκείμϑμον. ἐγδ ασλώς Εἶπεν, ὃς ἐν 

πηθυμοήσῃ (ἐπείἐ ἐς! χα] ον ὀρέσι χαϑηϑρον Ὠπλυμῷ) δλλ᾿ ὃς δὼ ἐμκολέψῃ πσοϑς τὸ ὕχι- 

ϑυμῆσαι᾽ τυτέσμ, ὁἑαυτω πίω Ἰρηϑυμίὰν συδὰ ἔγων, ὃ ὁ μηδενὸς λϑαγχαζοντος τὸ  ϑηείον 

ὀπεισαυγων ἡρεμοιώτι τῳ. λογισμῷ. τῶν ἡ οὐκ ἔτι τῆς Φυσεῶς οὗ, δλλαὰΐ τῆς σὴς ῥῳ- 

25 ϑυμίας. τοῦ. Ὁ, ἡ παλϑια. δἰορλούται ἀλύων λέσρυσα " Μὴ κοιτα μόμλοινε κοιλλὸς ̓ ὁη- Σει. 0.5. 

λότιον. εἶπε, ἥα μή τίς λέγη᾽ ᾧ δῶν, ἐαὶ [. καταμμαίω,ᾳ κ᾿ μὉἡ ̓ αλώ, κολάζει τίω 

σψμυ᾽ ἥω μὴ τῇ η ἀδείᾳ ζῳυτη “αῤῥω, κουτουστέσῃς ποτὲ Εἰς τ αἰεὔρτόμεν. ( δἷὰ ὅζω, ἐδυ Ἰ. 

δὼ, Φησί, ὴ Ἰμϑυμήσω νϑὺ, μηδεν δ πορόξω πονηρϑν; ὦ ὅτω κῶν μοιλῶν ἐφηχας. αἰ- 

πεφήνατο Ἂ ὁγομοϑέτης, χαὶ ̓ σγνν δ φξεργαίζειϑαι πλέον. ἁπαξ γὸ καὶ ᾿ δε τὶν 
40 ὅτως ἰδὼν, ἰ ἰσὼς δυνήσῃ κεατῷ' δρ᾽ Ἀ συνεχῶς ὅτ ποιὴς μ ὁ ανατῆης Ὁ τ καίφενγον, ἀλωσῃ παν-- 

τως ἐγὸ ἔξω ὃ αὖν, ϑοφπίνης ἐφηχαῖς φύσεως. "ὥασερ δὲ ἡμᾷς, ἐαν ἴδω μϑρ στε δὲον ν μαίχευιραν 

κάϊέροι, καὶ μὴ ̓  πληνρ ἰδωμδι νἱιαιρίγϑρμεν ὦ αἀπαλϑράνομϑμ αὐῷ μηδέποτε αὐ καΐᾳ (εν 

ὕτω ὦ ὁ Θεὸς ἢ τ αἀκόλαισον ἰψυ καὶ ἡ σθ9 τῆς πράξεως ὀμαιρᾷ, μήποτε ἡ Εἰς πτραξιν ἐμμ- 

πέσῃ, ὁ ἌΣΙ Ἔ φλόγα ὁμά. τ ἁπιαξ,ὶ ὁ ,δἰπουσηρ ὃ ὀφϑείσης γέευαικὸς, πλαῆει ΓΙ ἑαυ 

23 διμρεχῶς εἴδωλα ρα αἰσχράν, ῥάπ' αὐδῇ πολλάκις ἡ δχὶ Ὁ ἐβγϑν πσδϑεισι. ΓΕΣΝ 

ἐν δ Ρ̓ καρδιας συμιπλοκίωυ ὁ Χοισος λραιρᾷ. γ τοίνωωυ Εἰποιεν ὁ Φ «" (υμυοικού- 

σεις ἔχοντες πϑρλόοις.: ; Ὥσιο  )γὸ τῇ τὴς τῷ μόρας ϑέστως μυδίων ἊἋ εἰν μοιχειοῖν ὑπ άθεωοι, 

καϑ' ἐκαφιζω ἡμερὰν μῶ' Ἐχιϑυμίας ὁ ὁραΐντες αὐ. δζῳ τῷ κὸ ὁ μακᾷδλος Ιως τῶτον 1ὼδ.γ.«. 

οὦ Ὄργὴς ἐπί ζ ζδυόμον, ̓ ὐποτειχέζων ἑαυτῳ" πορτουχοῦ τίω " τοιαυτίωυ ϑεωοίδν. χρὴ 
γὸ μείζων ὁ ο ἄγων μ(ν δ ἰδ, καὶ Μὴ ̓χὐσολαύσαι τῆ Τῆς ἐρωρϑέύηφ᾽ ̓  ν᾽ σοωτίω ἀπὸ τὴς ὃ- 

ὡς κορπούβα τίω ἡδυνίωὺ ὁσίωυ δἰπτὸ τῷ τίω ἔχιϑυμίαν αἰνξηστα (ὐτίω εὑασονθμο- 

μὃν τίω λυμόωυ,"ὶ ΠΟ) ποιομῶτες τ ὀνζῳγωνις"[ὠὡ, ὺ πλείονα διδόντες τίω δὐρυγωείαν 
τῷ ὅζαθόλῳ, καὶ ἡ Οὔκ τί ἰοώύοντες αὐτ' ̓ἰποκρούσειοϑαι, ὁτὸμ Εἰς πὰ οὐδύσατα Εἰσαγά- 

γωρδι αὶ αἸαπετάσω νϑμ αὐτῷ τί δχργοιαν. δᾷρ τῶτο φησι, Αὐ μοιχεύσῃς τὶς ὀφϑάγμμοῖς, 

ὺ 

{, 



ὅτι 

Ἧσ. γι". 
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ἢ οἱ μοιχεύσεις τῇ φμμνοία.. ἐςι γὸ ὁ ὥλλως ἰδεῖν,ως (Ὁ σώφρονες βλέπουσι. δχρὰ τϑν ἐχ 
ἀπλώς τίωὶ ὄψιν αϑεῖλεν, δλλαὶ τίω μ᾽ (χιϑυμίας ἔψῳ. Εἰ κ᾽ μὴ τθνο ἐξούλετο, Εἶπεν 
λιν, βλέπων γωνώκαᾳ απλωώς" νιῶ ὃ ὀυχ ὅτως Εἶπεν, ἀλλ᾽ ὁβλέπων ασοὲς Ὁ ἔχιϑυ- 
μῆσαι, ὁ βλέπων ὥφε τέρψψαι τέωυ οψιν. Ουὲ "ὃ Εἰς τῶτο σοι (ἦν: ὀφϑόγαθς ἐποίησιν ὁ 

Θεὸς, ἥα δζᾳ τότων μοιχείαν Εἰσωγαγης, ἰδ ἵνα ἀὐτο ζῳ κιίσματα βλέπωνϑαυμαί- 5 
ζῃς Ὁ δοκμιουρ᾽ϑέν. ὥασερ δΐχυ ὅφην εἰκῇ ὀργίξροϑαι, ὅτως δ ὴν Εἰκῃ ὁρᾶν, στὸν πρὸς ἐ- 

πιϑυμιίδν τῷ ποιὴς. Εἰ Ν᾽ βούλει ὁρᾶν αὶ τέρπεαϑαι, ϑσφι τίωυ' σοίντϑ γωωνοἶκαι, χαὶ 
Ζύτης ἔρᾳ. διϊιυεχῶς᾽ σσυδὶς κωλύωνόμος. Εἰ 5 τὰ δλλότοκω μέλλεις πὐβεεργαζεοϑαι 
κρίλλη, καἰ κοίγζου αἰδικᾷς δλώχοῦ μοτεωράζων (ἂν ὀφϑάημοις, χα ζτίω, τ Εἶδες, 
αἱπόμϑμος αὑτῆς τ᾿ ανόμως. Εἰ γὸ ὶ μὴ ἡψω τῇ χειολ, αἰλλ᾽ ἐψυλοέφησας τοῖς ὁφ- 
ϑδημοῖς. δζρὰ τὅτο καὶ Ἧτο μοιχεία, νενόμίςαι, ἢ αν τῆς κολάσεως ὀκείνης κόλασιν ὦ τέων 
τυχουῷ ἐπάγει. καὶ 2.5} ϑορυθου χρὶ ζαιρφιχὴς πόρτα ζὼ ἔνδὸν πληρϑυται, καὶ πολλὴ ὦ ἡ 

ξώλη, χαλεπωτατη ἢ καὶ ὀδγούη, χαὶ “ν᾽ αἱχιμουλώτων ἢ δεδενϑμων σον ὠμεινον ὁ ζυζᾳ 

παϑων ὀζχκείσετω. καὶ ἡ »ϑβ τὸ βέλος αἰφέσα πολλακις ἀπίωην, κἡ ἢ πληγή ἡ ὅτω νϑρει" 

μάλλον δὲ" οσσὶὲ ἐκείνη τὸ βέλος ἀφῆκαν, ἀλλα σὺ χφηράθν ἔδωχας ἑαυτῷ τίου πλη- τς “οὐκ 

γἀὼ ἀκολάςως ἰδών. καὶ ζωῶτα λέγω, ζᾳς σωφρϑνούσαις ἀπαλλαΐῆων τὴς κατηγϑοί- " 

«ς. ὡς Εἴγε ἥις χαλλωπίζοιτο χα καιλοῖ τσϑϑς ἑαυτίω «ἤν τοὺν" ἀπόώτων ὀφθαλ. ' ὌΝ 

μοιᾷ, καν μὴ πλήζη 1" οἐντυχόντα, δίκζου δώσει τίω ἐαωτίω. Ὁ )Ὰ} φαρῤμακον ὠκέ-- ὀνοντεδίιη 

δϑίσε, χαὶ τὸ κώγειον καυτεσκθύασεν, Εἰ καὶ μεὴ τίω κύλικοι ποϑσήγαγε " μᾶλλον δὲ “Δ τὼ 
καὶ τίου κύλικο, πσολσήγαϑμ, Εἰ καὶ μηδεὶς ὁ πίνων θύρε,ϑη. Ὑἱ δξζυ ν ὀυχὶ χα! πσδὺς αὖ-- 19 
ὁ διαλέγεταί, φησιν ν ὅτι κογους «ἂν' γόμας πὸυταηθὺ τίθησιν, " Εἶἰκαι σὸς τὰς δῤ- αν, χᾷν 

ϑρας διποτείνεοϑαι δοκεῖ μόνοις. τῇ ἮΝ κεφαλῇ δζολογόμδνος Ν᾿ κοινῇ αὶ ἀαπϑϑς τὸσωμᾳὨ ΜΜιηὰ 

ὧπϑμ ποιᾷπα τίω αρβαίνεσιν. γωναῖχᾳ γὸ καὶ ὀύδρα ὃν οἷδε ξωώον, ἢὶ ὀνδωμοῦ αἰ σιρεῖ ζ 
ὅμος. Εἰ δὲ καὶ ἰδίως αἰχρύσοι βούλει τὴς κατ᾽ αὐνὴὸὸῶμΝ Ἐχιπλήξεως, ἀἴχϑυσον τῷ Ἡσαΐου 

πολλαὶ ασοὺς αὐζρᾳ ἐἰποτενομλμουρὺ κωμῳδυϊῶτος αὐ ὃ οὗ μα, τὸ βλέμμα, τίω' β- 15 
δισι, ὥν συρφίϑμοις χιτῶνας, ὧν παίφογζῳς πόδὰς, τοι Δἰανλωμδίοις τραχήλους " αἰ 

χϑυσον μάτ᾽ ὀκέίνου καὶ τὸ μακαρία Παύλυ πολλοις αὑταῖς “θέντος νόμιυς, ὁ αἱ ἱματί.- 
ὧν, ἡὶ χα χουσίων, ὸ πὰ τριχῶν πλοκῆς, ὶ ΖΡ ασατάλης, χα ἰ' ΟΜ ἄλλων 
τοιούτων σφοδραῖς φχιτιμδίυτος τῷ Ἄμει τούτω. ᾧ ο ΧΧραφος δὲ δχρὶ ΔΜ εξῆς αριγμκατωδῶς 
ἀὐφ' τῦτο ὡγέφηνον. στὸν γὸ λέγη, ἔξολε κυ) ἐκοο (ἢ) σκαγδαλίζοντα, τίω τσοϑς ἐ- 10 

χεΐνας ὀργξω εἰνδεικψύνϑμος φησι.. δζα ὅτο ἡὶ ἐπήγαλμ". 
29 Ἑλρὸ ὀφοδημές συ ὁ δεξιὸς σκονδοιλίξη σε, ἔξελε αὐτ' κὶ βαλε δἰ σῦ. 
ἵνα γὸ μιὴ λέγῃς, “ἰ δζυ, ἐαὺ συγίενὴς ἢ τί δξῶυ, ἐδ ἀγνὼς μοι πσοϑσίκῃ » δζρ ὅτο᾽ ζώ- πη 

ζᾳ παρ᾽ σέταϊξον, ὐ αἰϑὶ μελῶν δχζαλεχθμδνος, ὠπατε᾽ ἐδωμοΐ ὃ τῆς σουρκὸς τὰ ἐγκλοὶς- 

ματα Εἶναί φησιν, λα πϑρταηϑῦ τὴς γγώμιης Τῆς πογηρσὶς λτουτηορο΄α. τὶ "ὃ ὁ ὀφθὸν- 35 
μός ὅξην ὁ ὁρών, Σλ᾽ ἐνοις ἡ ὁ λογίσμος. πολλαΐκις γϑέωῦ δλλάχου τετραμμένων ἡμῦψ' ὁ 

ὀφϑη μὸς τὸς ηϑρένζ ὦν βλέπει' ὡςεύκ ἔφιν ἀὐτεὶ τῆς ογεργείας ὃ πὸρ. Εἰ)» «δὲ 
μελῶν ἐλενμ, Ωχ ὸν αἶδὶ ἐνὸς Εἶπεν ὀφϑάμαϑ, ὀυδ᾽ Νὴ πτὸῦ ϑυξιοῦ μώνου, αἰλλὰ αἰδὶ αἀμ- 

Φοτέρων. ὸ "Ὁ “ἰαὺϑ τῷ δύξιου σκόνδεωλιζόψϑμος, ϑθδηλον ὅτι ὸ αἰαυὸ τῷ ἀρλςερφῦ 

ὃ ὐξ' τῷ» πείσεται. γος δῖ ἕνεκεν Τ᾿ δυξιον ὀφϑόγμον ἔϑηκε, ἡ τίωυ' χεῖρα πυρδϑσέθη- 40 

καν ἵνω μαίϑῃς, ὅτι νὶ πἴδιὶ μελοΐν ὁ λόχϑο, δλλὰ αἰθὸ ΔΜ οἰκείως «ποὺς ἡμᾶς ἐγντων. ὸ 

"Σ» ὦγα ὅτω φιλῇς, Φησιν, ὡς ῳ χώρα σιϑέγαι δεξιοῦ ὀφιϑλημιϑ, ἢ ὑυτὼ χρήσιμον δὴ γ0- 

μμίσῃ, ὡς ον ζξο ἔχεν χειρϑς, ὦ βλοίτ]ει συ τίω ψυχίω, αὶ τῶτον ᾿ὡστότε μα. ὼ ὁρρ τίοὺ 

ἔμφασιν. ὀυ γὸ Εἶπεν, οἰπέσηϑε δυλα “ἃ πολιωὶ χωρισμὸν ἐμιφαίων, ἐξελέ, φησι,ὺ βα'- 
λε 
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λε πὸσῷ. Εἶτα, ὨΝ πο ᾿ποτόκίφς ὀκέλῶσε, δείκψυσι ἡ Ὁ κέρδος ἑκωτέρωϑον, Ὁ τε ἢ: 

ἀγαθῶν, δσὸ τε ἶν κανδίυ, ὕὅχιρδίων τῇ μεταφορῷ. 

Συμ ἐρ Ὑ σοί. » φησι, α ἰπόληται ἐν ἢ μδηοῖν σύ, ἀ μὴ ὅλον τὸ σώμα συ βλυϑη εἰ ἐἰς 

γέονὰν. .Οτὸν “ὃ μτε ἑαυτὸν οἱ φσώζη, ἡ σὲ καρλσουπολλύῃ, “ποία, Φιλαν3ε9- 

5 πία ἀριφοτέρρες κατα ποντίζεοϑαι. ὀἶζὸν χρειαϑέντων κἀν ἐγα σωϑέωαι; ὑχ δζω ο Παῦλος 

μραθίνα Εἵλετο, Φησιν, ἀϑάϑαμωι “δ νέαϑαμ; ὁ ᾿ουχ ὡςε “μηδὲν κερδϑζαι, δ λ ὡφε' ἐ ζε' ἐτέρφις σωνϑέωϑαι. 

χιἐμφοτήρις ὠςζϑα 5 αἰμιφοτέρων ἡ βλαίζη γύ. διδαῆρ οὔκ Εἶπω, ἔξελε μόνον ̓ δλλὰ, αὶ ἡ βάλε «.- 

πὸ σύν " ὥςε μηκέτι Λαιμιραλειν, ἐδῳ Οιούτος αϑῥη. δὶ ὀυτῶ Ὁ» κᾷκῴον μείζονος, ἀπαλλάξεις 

ἐγκλήματος, ἡ σείτὸν αἰ πωλείας ὀλθυϑερώσει. ἵνα ὃ χα] σαφέςερον ἰδης τξνομα ὧ κέρ- 

1ο δὸς, εἰ ἐ δοκῴὶ ὦ ἔχὶ σώματος γαθ᾽ ἰαυύλασιν ὀϊξειπίσωμδῳ τὸ Εἰρηνϑμον. εἰ ἰγδβ αἴρεις ωροὺ-- 

Ρο.θ.γγ. 

ΧΕΙ ὦ αγαΐγκη ἐμ ἡ ὀφϑευλμὸν θχριτα ἐμοληϑέωαι Εἰς ὀρυχμα ἢ ̓ὐπολέοϑαι, ἡὔξ.. 

ελόγτα. τὸ λοιπὸν σώσει σῶμᾳ, ἄρᾳ (έκ ἀν τ ὀδούτερρν ἐδέξω: ; πϑρτί που δηηλὸν ὅδ. ἐν ᾿ 
μισοιώτος ζιὦ τούτο ᾧῷ ὀφλωλμὼ, αἰλλαὶ τὸ λοιπὸν Φιλριευτος σῶμα. το δὴ ὃ ἐπ᾿ αὐ- 

ϑρων λογίζυ Ὡ γωυακϑίν. ἐϊ ἐγ ρο  βλατήϊων σ τῇ φιλίᾳ αὐγίατος αϑοι, κα γώ σὲ λύμης ὡ- 

1 παλλάξει πάσης ὀκκοηηόμϑμος ὃ ουτώ, ἡ αὑτὸς ΝΜ μεζόνων αὶ ἀπαλλαγήσεται ἐγκλοιμῷ ὑπ, ὑ- 

κεῖτ μ᾽ μ εἰστοὶ κακδ κα ὑτῆς σῆς ἀπωλείας (ὃ λόγϑν ὑσσέχων. ἴδ ὅσης ἡμερότητος. ὁ 
γόμος γέμει ὼ κηδεμονίας κα ἡ ' ϑυκούσει βοἱ τοῖς τοῖς “πολλοῖς υὐποτοαία δῇ), πὐσΐω ὠὐνδεί 

κϑυται Φιλαιν,ϑοφπίαν. οἰκουέτωσειν τύτων ᾧ ποίῳ θζατξα, ασεύδοντες, " μοιχοις ἐ- 

αὐςᾶν" καϑ' ἐκοὶς ζω ποιοιιῦτερ τίω ἡμέραν. Εἰ ὁ ῷ οἰκειωθέγτα ἔχ βλαίζῃ ἐκκό- 

20 7ηειν ὁ νόμος χελθυει, ἴα ἀν ἔχοιεν σπολογίόν, Φ ὧν ὀυδέπτω Ἄλνομδίοις γνωράμας δ, ὃ 

ὁχᾷ οἰ στείοις καθ᾽ ἐχαφέω Ἰλτασώμϑμοι -τίω ἡμέραν, φ μυρίας χατασκβυαζοντες ᾧ 6- 

αὐτοῖς α΄πωλείας ἀφορμιας: ; ὁυ ὙΔΡ μόνον ἀκολβίφως ἰδᾷ κα συγχωρᾷ Ἄριπην" δ ἐ- 
πειδὴ τίω ὁκ τῇ πράγματος, ἐδειξο βλαίοίω, χα! Ἐχιτείνει ὃν γόμον πρίων, ὀκκύπηειν 

χιὴπ κελθύων κα ᾿ὐποτέμιψειν ἐ πόῤῥω᾽ 'που βάλλειν. ἡ ταύτα ὁ μιυείοις αἰϑὶ ἃ αἰγαπης κινήσας λέ. 

25 γρὺς νομο)ετῴ, ἱγά ἑκατέρωθεν αὐτο μώϑης τίωὐ πσολνοιαν, ᾧ πώς πόρταηθ)εν τὸ σοὶ 

συμφέρον ζητᾷ, 
χὠπορίπον. 31 Ἐῤῥέθη ὃ, τὸς οὐ ὐπολύσῃ τίω γευαιχᾳ αὐτῷ, δῦτω αὐτῇ 1 βιθλίονἰποραισίν. 

3»Ὦ Ἐγὼ ὃ ἣ λέγω ὑμῖν ἢ τί ὃς δ Ὡπολύυσῃ τίου γωναϊκῳ αὐτῷ Ὁ αὐδοίος λϑγου πορ-- 

“ει χᾶνχ" γείας, ποιᾷ αὐτέων " μοιχαυϑέωσαι κ᾿) ὃς ἐν ̓υἰπολολυμδύμων γαμιήσῃ, μοιχᾶται. 

1. Ου αρεότερον Ὠπίαι ἐμιασθλοϑεν πσεύεισιν, ἕως ζὰ ππξύτερρ, ὀκκααρῃ χαλαΐς. ἰδοὺ 

ἡδὺ ὺ "ξ ἐπ ἐν δείκυσιι ἡμὴ παλιν μοιγαίας Ε Εἶδος. αἰ Ἀ᾽ τὥτοες!; νόμος ειὐϊκείρϑμο] παϑ 

λαιὸς, ᾧ μισοιεῦτοι τίου γεωυνάναι πέευ φαιή τ ὡς οἵ, οἷαις δήποτε αἰτίας, μιὴ χκωλύφοϑαι ὥκ.-- 

(αΐλλειν, καὶ ἐτέρριν αὐτ᾽ κείνης Εἰπέγψν ὁ ὁυ ᾿τῦτι ἁπλαῖς ποιῷ ὁ ὃ νόμος ὁκέλόυσιν, 
Σλαὶ δῦντοι βιθλίω Ὡποςασίου τῇ Ἱ γωυαμκὶ, ὦ ὧφε μὴ ἐἰ εἰ κυρίαν παλιν ἐπ᾽ αὑτὸν ἐπϑρελ.- 

33 ϑῴ, ἢ γα, κα ὃ αὔμα μϑμὴ τὸ γαμϑ. Εἰ "5 μὴ τῷτο ἐπέταζξεν, αἱ αλλ ̓ ὀρώ ὀκραλλειν 

το αὖ τίου καὶ ἑτέδφιν λαμθλίεν, Εἶτα πω σεστέραν ἐπϑμαγανγεῖν, πολλήν σύγχυσις ἐ- 

μϑιον ἐ{), (μμερὼς ζζ δνληλῶν θιμβανόντων αὐπτλύτων, καὶ Ὁ μοιγδία τὸ τρλγμα λϑιητὸν 

ἑὠωσαφής. δίθπιρ ὁ ου μμιχρϑν ὀπενόησε αἰ δαμιυλίοῳ τὸ βιολίο τῷ Ὥὐπορα σίου. ἐζζρετο δὲ 

(αὐτι οἱ ἑτέραν πολλῷ μείζονα χαικίαν. εἰ [ γὸ ἀαΐγκασε κα ἡ μισυμϑίευ κατέχειν ἐἸδὸν, δ ἐ- 

λδν,͵. 40 στραΐξον δῤ ὁ μισῶν. Οιούδν ΩΣ τῶν Ιουδαίων τὸ ̓ ἔϑνο. οἱ ̓ γδ παίδων “ἢ  Φειδόρϑνοι, σ᾽ 
πορφηζα λὐαιρφιωῦτεο, ὦ ὡς ὕδωρ αἦμα ὠρκχέοντες, πολλῷ μμαῖλλον γειυαρδῖν οὔκ δ 

Ἀ'γνρίμος ἐφείσαντο. 59. τϑτο τὸ , ἐλφῆον (ἰμυερόρησο, τὸ μέζον ὁκκόᾳήων. ἐ ἐπεὶ ὁ7| ὀν' ̓ασοϑηηϑύ- 

αἰν πώτας ιϑνος “τὲ ὁ νόμος Ἂ» αὐ κουσὸν αὐτο λέγοντος ΜΜμωύσὴς πσοὶς ̓  ̓σκληρφκαυρδίαν ὑμδμὍ Ὁ. Ματῇ, ,), νς 
ἐνίοτ, τὰ ἔγραψαν, ἵνα μι" ἐνδὸν σφαιἤητε αλλ ἔξω ὠκξαλλητι, ὯΝ αὑτὸς τίωυ ὀργά πά- 

Οἰεγίοϊ, ἴομλ. 2. Ϊ, ἊΝ 



Ἐξιδι, κι 
Δώτ,.. 

1: ΧΡΥΣΟΣΤ, ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 
στεν αἸζλεν, ὁ ουχί ῷ Φόνγον μένον, δλλὰ κα Ὁ. Τὸ ̓ ὡπλος υμο θαῖα κωλύσει, μετ᾽ ἐυσλίας Ρ 

τῦτον Εἰσαγή ᾧ νόμον. δὰ τῦτο ἡ ΝΜ ασοϑτίρων ἀεὶ ῥημζ ὅν, λραμιμφήσχει, να δείξῃ ὃ .- 

τί Οέκ ογαντία ὀκείνοιρ, ἀλλὰ συμθαίνοντα λέγ4, ἐχιτείνων εὑταὶ, οὐκ αἰγατοόπων" χαὶ 

δίορλούμϑνος, ὁ ὁυ λύων, ὅροι ἢ αὑτὸν ἡ πϑρμταιχοὗ τῷ αὐδνὶ αἰφλεγθιδμον. δ ̓ γδ αὐπολύων, 

Φησὶ, τίω γειναῖχα αὐτύ, ποις αὐτέων μοι χευϑέιζαι ὼ ὁ) γαμδω ̓διπολελυμϑύευ, μοιχᾶται. 

ὁ ̓γοῤκαν ἐ ἐτίραν ἴω ᾿ λοΐοῃ, τούτῳ αὐτῷ κα τέφησεν ἑαὺ τὸν ἐγκλήματος αὐ θύϑεωον, 

μοιχαλίδαι ποιήσεις ὠκείνζων " ὁ Σ τω) τίω δλλοτοόλν λαῷ, μοι εριηδῷ γέγονε πάλι μὴ ζώων 

μοι νὰ ἀπ δὶ ἀξέξαλον ὠκῴνος. καὶ »γὸ κα ὦ ὀκοληθῴσοι μϑῥει Ὁ ὀκθάλλοντος ὦ ὀυσαι γωυή. 
εἶτα, ἥα μή ῶ ὅλον ἘΧῚῈ ὀκθαλλοντο βίλψας, αὐνϑθαδετίραν ἐργασν!) Ὁ Ὑ γυνώκα, ὃ αι τῷ 

δελομϑμου κῷ ὦτα ἀπέκλεισεν αὐτῇ "λύρκ,α » εϑὺ εἰπεῖν, ὸς ἐν πολελυμϑβην γαμμήσῃ, 

μοιχᾶται, Υ̓ ᾿ γωυαῖιχᾳ αὶ ἀουῷ ὁ συφερίζων ἡ τ ἘΟΥΝΣ ἔτορον αἰδρᾳ πόρτως ̓ὐποτειχέζων 

ἀτοδὸν αἱ αὑτῇ, χαὶ Οὐκ  ἔπιτρέπων ἀφορμὰς αἰέχῳ μικροψυχίας. ἢ γΩ μιαϑούσει δ ὅτι πάσα 
λύαγκη ἡ ἐξ ϑρχις κληρωθῴντα ὁ ἐλχενν, ἡ τῆς οἰκίας ὀκπεσϑῷ,. ὀκείνης, μηδυμίὸν ἑτέραν 

ἔχειν καταφυγάμ ἡ ἀχουσα μμὠῤαγκοίζετο φργῳ (ἰώοιον. εἰ ὃ μαηδὲν αὐτὴ ἡ αἶξὲ τϑτων 

διαλόγε), μὴ λκωμάσῃν. «ονέσιρν γϑβὴ ἢ γώυν. δρὲ ὅτο αὐτίω ἀφεὶς τὺ τηχν Ἢ δυ- 
δρῶ ἀπειλῇ τίοῦ αὐτῆς διορλοῦ ται βαϑυμίαν. ὥασερ. α᾽ αἵ ὡς παῖδα ἃ ἀσωτο ἔχων, ἐκά- 
γ0) ἀφεὶς, τοῖς “πποιούσιν αὖ τὴν τοιούτον ἔχιπληῆοι, καχείνοις αἴπα- “ρρθῦοι μὴ συτζνεαϑηαι 

μηδὲ  πλησιαῖξειν αὐτώ, Εἰ  φορϑικο τ», ἡϑαμνήϑοί μοι ἿὮὩΨ ἐμασφϑεϑει Εἰρημδνων, 
ἐφ᾽ ἐς ἐμακοίρασε ὧν αἰκούονζῳς, ὐ ΝΗ πολυ δυωνατον καὶ θύχολον ὃ ὅν. ὁ ᾿ )γ Ὡρῴος ὦ Εἰρη- 
γνοποιὸς ᾧ ων τῳ πνεύματι ὼ ἐλεήμων πῶς ὠχρὰ ᾷ πω γωυαικαι: {]6ὲ ἐτέρας, χαταλ- 
λῴῆων, πὼς αὐτὸς Δἰ 9 φασιασει πτϑϑο τίω ἑαυΐ᾽, υἱ ζῳύτη ἢ μόνον, δλλα αὶ ὑτέρῳ ξῴπῳ 
χρύφον ἐ ἐποίησε ᾧ"ν γομιον. ἢ ὺ γὸ κα Ὁ τούτῳ καταλιμπόρει ζυπον ἐγα. ἀφέσεως, Εἰπὼν, ηϑ- 

εκς λόγου πορνθίας᾽ ἐπεὶ πάλιν Εἰς ὃ αὐτὸ  αἰϑέςατ. Εἰ γ ὀκέλῥσε ὼ πολλοῖς 
συγίνομδμίωυ ν κατέχειν ἔνδὸν, πάλη Εἰς μοιγαίαῳ ὧ ὩξΑγμα κατέφρεφεν. "ὁρᾷϑ πῶς συμ- 

ζαμοισι ζωτα τοῖς ἐμυσελῶο: 0 χαι μὴ βλέπων ἐτέρϑιν γευώκαι αἰκϑλοίςοιρ ἰφϑαλ- 

μοῖρ, ν ἰπορνθύσει' Μ"  πορνδύων ὃ ̓ " ἰὐνξε[τῳ λύδρὶ)αφορμόιυ ὀκῥόμῳ τίω ἑαυ »ν- 

ναϊκα Ὡ σ᾽ δὴ τῶτο λοιπὸν μ᾿ ἀδείας Ὡχισφίγῃι καὶ ὁ ὦ φόζον Ὠπαιχζά, μέγὸμ χι- 
σείων ᾧ λύδρὶ ᾧῷ χἰνδιωυον, Εἶνε ὠκθαΐλοι. τῆς ὙὉ μριγκίας τῆς ὀκείνης αἰ χα εὐϑιουου 

ἑαυτὸν ποι. ἵνα, Ὄ μιῇ αἰχούσας, ἐξελε ὀφθαλμὸν, μομίσῃε ὲ «ἶξὲ γωναμιὸς ζῦτα 

λέγεαϑει, ἐ ὀυχαιρῶς ἐπήγαγε τίω Ὠχιδίϑρθωσιν ζουυτίωυ, ἐνὶ ζῴῳ μένῳ συγχωρών ὧκ- 
(αλλειν αὐτίω, ἐτόρῳ ἣ  οὐἰῆννί. 

3 3 Παδλν ἠχϑύσωτε, ὅτι ἐῤῥέϑν τοῖς Ῥῤρχαύοις, οί Ὀχιοροήσιις, Ὡιποδώσεις ὃ ) τῷ Κυ- 

δἦῳ οὖν ὑρχϑος σου 34 Ἐγὼ ὃ λύγω ὑμὰ μ᾿ ὕγρη ὁλῶς. 

Τίνος ὃ ἐνόχέν Οἵχ ὀὐλίωρ Ἀλϑεν ΚΣ κλοτγίω, αλλ δ Ῥ ψευδὸρϑρτοοίν, Αἰ βοας' 

4΄ 

[ 
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4. παΐπρ 

κείν οὐτολζω ; ὁτί δ χλέηϊωνὶ ὄςινοτε ἀ' ὀμνύφ᾽ ἢ ὄντε ἀμίγεωυαι μήτε ψευδεοὶ, 44. χμῖπ 

εἶδως, “πολλῷ μάλλον ὅχ αἱρήσεται κλέπηειν᾽ ὧφι δ" ταύτης καχείγίω αὐέτεενα τίω «:- 

εδρτίδν᾽ Ω )ὸ ψεύδς δπὸ τὸ τ κλέπηειν. Φ δὲ ὅν, ὐποδώσεις “ Κυείῳ ὧν ὀρκοὶς συ; 

τυτέςνν, αἰληϑϑύσεις ὀμψις, ἐγὼ Ἀ λέγω ὑμῶν μή ὀμόσαι ὅλως. Εἶπι πἧραγτέρω αὐτῶν 

ἀπάγων τ ἐκῳ Θεοῦ ὀμρεϑαι φησί᾽ 

Μήτε" κω τῷ ὀρᾳνού, ὅτι «ϑοόνος δ8] τῷ Θεού" 

αἰσυυπύδιον 661 μ᾽ ποδῶν ἀστψ" μήτε. 'κτ δ Ἱερυσοιλήμε, ὅτι πόλις ῶ τῷ μεγαίλου βασι-- 
λέωρ, Απὸ Ψ παρυφητικδι ἔτι φϑεγίόνϑιος, ἃ δεικψυὶ ἑαυτὸν (ἕν «ὑγρλυτιούμδμον 

τοῖς παλαιοῖς" ὲ νὰ ἔγος Εἶχον κὺ Ὁ τύτων ὀμγωύαι ὺ ὁ δείκγεσι πε ῷ τέλει τῷ ἐυαγ- 

ἡλίου τῷ» ὃ (γος. σὺ δὲ μοι ϑέα πῦϑεν ὁπαίρ ᾳ σοιχαῖά, Οὐκ ἰπὸ τῆς οἰκείας φύσιως, 
ΕΥΝΝ 

“(. πυτὰ 

3ς Μήτε οὖν τῇ γῆ, ΤΙ 40 χὸν τίν 



»ἱ 

χιὲν τῇ κι’ 
φελὴ σοὺ - 

(ἰσγε» ὅπ 

χ. ἐριλῶ 

χτὶ 

ΕΥ̓ΑΤΓΓΕΛΔ, Ομὺ, Κ. 113 

δλλ᾿ ᾿πὸ τῆς τῷ Θεοῦ στὸ ὸς αὑτὰ “ἐσεως τὴς κτ' συγιωτάξασιν Εἰρηρϑύης. ᾿ ὯΝ δ) 

πολλὴ ἡ τὴς Εἰδωλολατεείας τυρφιννὶς ζω, ἵν μὴ δόξῃ τὰ φοιγεῖα δὲ ἑαυτὰ δὴ ἁμια, ζώ.-. 

πίων πέθήκε πίω αἴτιον ζὼ Εἰρήκαυϑν, "ὸ παλιν Εἰς τίω τῷ Θεού δόξαν διέξωνεν. σε 

γὸ Εἶπεν, Ν᾿ κοηὸς τὸ μέγαις ὁ εἰρφινός᾽ Οσεὲ, ΡΩΝ “γθυσίμαη ἡ γ5 ΟΝ, Ἐγ4. τῷ Θεοῦ 

5 ὁ μϑμ 661, ϑρ9:ος, ἡ ὃ κἰ «φοπῦδιον, πϑλυταχολον αὐςῦν" σα] (ᾧ δεασυτίω ((μυωϑών. 

36 Μήτε κτ Ὁ κεφληὴς σῷ, φησιν, ὅτι ὁ δυυύα σοι μάδϑιν “τούχα λθυκὴν ποιήσοι ὴ μϑήαμνϑμ. 

Παΐλιν ἐγζωῦϑα ἐϑουμαάζων (δ λύ,ϑε» πον, ἐπήγαγε ὃ μηδὲ κῷ τὴς χεφόχης ὁμ-- 

γωύαι (υ δ αὖ ᾧ αὐῷς «αοϑσικιωυή. 95) Σλὰ τίω δῦξαν Ἐχὶ ῷ Θέον αὐαΐγγων, ἡ δερωψις 

ὅη σευ σαυτῷ Εἶ κύρλος᾽ ςὐκοιώ Οὐεῖὰ ἥρκὺ γῆς κεφδλὴς ἑρκῶν. Εἰ »» ὦ παιδίον 

19 οὐκ ἀν ἥις δοίη ὦ ἑαυΐ ἑτέρῳ ̓ πολλῷ μᾶλλον ὁ Θεὸς ὦ ἐρ9) χὰ ἑαλνν πυρϑήσεται σοι. Εἰ 
,κντς ΝΥΝ ΞἘΞΞΕΈΞΞΨΗ; “οικ ζ΄ » αἱ 1 

γὰρ ὁ σι ἡ κεφάγ, ΦλᾺ ἐτερϑ τὸ κἸημια ἡ καὶ τοσῦτον ὠφέφηχος τ κύρλος ἐὼ), ὁτί συὶ τὸ 

παντων ἔσχατον ἐργασα οι, οὖν αὐτῇ δυυμήσῃ. ὅ ,ὺ εἶπεν, δ ὁνγώασαι ἐϊξενεγκεῖν τοιχα" δλλ᾽ 

οὐδὲ δλλάξαι αἰντῆς δὲ ποιότητω. Ὧι δξζυ, ὧν αἰστοτὴ ἕις ὁρκον, φησὶ, αγαϊγκζω ἐπα γη"ὸ 

Θεΐ φοζος ὃ ἀναίγχης ἔξω δυνατώτερος. ἐπεὶ, Εἰ μέλλοις τοιαύζς πσολξαἰλλεεϑοι ασθ9-- 

15 φαϊεις,ἰδὲν φυλάξεις ΤΜ' (χιζαρϑέντων. καὶ γαρ ᾧ Ἐχὶ “ὃ γωωναριὸς ἐρᾷς᾽ τί δῶ; ἐδ μιαί.. 
χίμος ἢ ἡ δευπθρη οὐ; ὁ ἔχ Ὁ ὀφϑαλμϑ Ὁ δυξιθ᾽ ὧι διζυ," ἐδὼ αἰφέλω αὐτὸν, ὦ Δ] ϑκαὶ- 

μα} καὶ θχὶ τῆς σψεόως τὴς ἀχϑλοίφου᾽ Ὧι δέζυ ; δυύα μαι μωἱ ὁρᾶν» ἢ σχὶ τῆς ποδὸς τὸν 
αἰδῆφῳ ὀργῆτ᾽ ἐἰ δέιυ, ἐὸν ασοϑπετής ὡὺ μὴ διϑύωμφι γλωήης κρ ῷν 1 ἡ πανγτα απλαΐς 
ὅτω χκαταπατήσεις ζῳ Εἰρημδῥα. καίτοιγε πὶ δ νόκιον “Μ᾽ αὐ, ϑιοϑοπτίνων υδοωμοΐ τῷ» 

20 χολμιᾶς ασοϑθλλέοϑαι, σοὶ εἰπεῖν, “ἰ δῶν, ἐδὼ τὸ ᾧ τὸ; δυλὰ ἡ ἑκὼν κ᾿) κων κατουδέχη 

τὰ γεγραμμένα" ἄλλως 3, σχοϊὶ ὀϑαγκίω αὐ πσοφήσῃ πυτι. δ γὺ ἣν ἐμιασ 9αϑεὶ μᾷκα-- 

φασι μϑυ ακεέσεις, ὶ τοιούτον ἑαύτὸν κοὐ ρασλάυασκις, δ ἐπέταϊξεν ὁ Χολφὸς, σουϊὲμιθν πο 
Οὐ ϑὲγὸς κι πστεήφεται ζιαύτίω ὀψαιγκζω, ιδέσιμος ὧν κοῖδο. πᾶσι αὶ σεμμψός. 

37 Εφω ἢ ὁ λθχϑου θυ [τὸ] να ναὶ; [ὁ Ὁ], δ΄ τὸ ὃ αἴϑεοσον ζουτων ὧκ Ὁ πονηρφ 5481. 
25 Τί δι ὅ41 τὸ αἰϑιοσὺν τῷ ναὶ κὶ Ὁ ϑιούρκος, τὸ δχτορχεῖν. ὠκῴνο Ν᾽ ᾧ ὠμολογηρμῦμον 691 ὺ 

Ου᾽ εὶς δεῖται μαάϑενν,6τι κ ὦ πονηροῦ ὅ2:, καὶ ὁ «ὐδοῆν,δλλ᾽ ἐγαγήιογ᾽ ὃ ἡ αὐδφῆον,τὸ πλέ- 

ον ᾧ ἐκ αἰϑιοισίας κατϑοσκείυϑμον, ὀττερ ὅν ὁ σρκης. ι δζζυ, φησιν; ἐν τῷ πονηρ96 ων: ἡ εἰ ἐκ 

Ὁ πονηρῦ ἥν, πῶς νόμος ἦν ; τὸ ἀὐθ' δὴ τϑτο ἡ δὶ τὴς γιωαμκὸς ἐρᾷρ᾽ πῶς μοιχεία γιω γενό... 
᾽ “ "" », “ ε ᾽ ! ΔΛ 

μιςα! τὸ πσοῦτερον ἐχιτετραμμένον; {( δὰω πτοὸς ζωτα ὅδ ιν εἰπεῖν; οτί ὃ αἰοϑενείας ἥ, δὲς 

39 γορόμων (ὧν νόμος ἕω ζὰ λελῤυϑμα "ὅτε, ἐπεὶ καὶ Ὁ κγίοση ϑερατγά εοῖ, σφίδρα αγαξιον 
Θεϑ, ὥπερ ὶ Ὁ ψολλίζῳ ἀϑαΐξιον φιλοσύφα. μοιχεία, τοίνεω εἰγομίαϑη νι τὸ τοιϑπον ἢ ἐκ 
Ξ' πογηρ96 Ὁ ὀμγιώαι, ὅτε ἐπέδωχε " ζᾳ τὴς Φρετὴς: εἰ ἢ ϑζκξύλυ ζαύτα “ Ὡς ἦσαν 

γόμοι, Οζι δὼ τοσϑῦτον κατώρθωσε. ᾧ γὸ Εἰ μὴ ὠκέᾷνα προῦτον κσοϑέδραρϑν, Οζα αὐ ὅτως 

ἐυκόλως ἐδέγϑθη ζῳ νιω, μὴ τοίνιωυ αὐ" δὴιὦῥ ἀπαίτει τίω τ ρετίωλ στε πθλῆλϑθῳ αὐγὦἽ ἡ χρεία; 
35 δλλα τότε, ὅτε ὁ χαιος αὐτοὶ ἐκαλει᾿ μάλλον 3, Εἰ βύλά,» νωῦ. καὶ )ὸ ἡ γι ἡ Φγρετῇ αὖ-- 

ἣν 5 εἰκψυται ν χϑ “4 το μάλιςα πὸ αὐτῶν ἰ σθάλλεται. Ω 5» Οιαύτω αὑ-- 

τὰ φωνεαϑαι γμῦ, ἐγκώμιον αὐταν μέγιφον ὅν. Εἰ ΡΝ μή καλαῖς ἡμᾶς ἐκϑεεψα, 

ὦ κὐϑϑς τίω “Ὕμ μειζόγων αἰσσοδογέω ἐχετηδείους ἐποίησεν, σέ ἐὺ ἐφόμη τοιαύτω. 
ὥασερ δέω ὁ ματὸς, δτὴν Ὁ ἀντψ' πληρώσῃ πὸ, ἡ ἀσοϑς Ἔ πελειοτέρφιν τράπεζλρ ὦ πα.- 

45 δῖον χοοοαιστεμπη, λοιπὸν ἀΐγρηφος φαίνεῖ), ἡ (Ὁ πσδότερον ὀμαγχοίον αὐ ἐὴ νομίζοντες 

τῳ πουδίω φρνᾷς, μθλοις αὑτὸν δε αλλυσι σκωμμασι" πολλοὶ ἢ συσὲ ῥήμασιν αὐ το μόνον 

ὄζμοώλλουσιν, λα ᾧ πικροῖς Ἐχιχρίουσι φαρμάκοις, ἵν᾽ ,στὸμ μὴ ἰχώση ζᾳ βήματω τίω 

ἀχαοὺν κἶθὰ αὐτὸν ϑχριλεσιν ὀθελῷ τῷ πα δίου, ζα πράγματα σζέσῃ Τ' πόθον ὁυτὼ χα! 

ὁ Χειφος ἐκ τῇ πονηρφ ἐφηστν αὐτὰ ἐπ)εχ Ἷ δείξῃ τῷ Δἰ[οιθολν τίω παλαιθμ ὀυσοιν, 

Οἰιεγίοιδ, τοι, 2. Ι, ἢ, Δ 

το 



--΄--ὔ--ς..--..... 

ππττ αν 

ἐχρδις, 

ἩΘΙΚΟΝ 

Υ 

124 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ' 

δλλ᾿ ἥώ μζ' πολλῆς τῆς αὑτρθολὴς ἀπαγάγῃ τὴς παλαιῶς θὐτελείας. ἡ ἀπτοϑς Κα αὺ- 
ἕδδ ζῶτα λέγφ᾽ ἔχ Υ λϑαιοϑήτων Ἰουδουίων ἢ θητινϑμόντων τοῖς ἀζῖς,κοιϑούπερ πι- 
κρία Τυὶ, ῷ᾿ τὴς αἰχικφιλωσίας φόξῳ τίω πόλιν αἴθαιράσοις, ἀΐξατον ἐποίησεν. Ἐ)γΦ ὁ οὐσὲ 
τϑο ἰλυσεν ἀὐδθοιὶ κατέχειν, δλλαὶ πάλιν αὖ τέων ἐπεϑύμοιωυ ἰδεῖν, ὥασερ " πειδίον Ἐχὶ δὲ 
ϑηλέω κατὰ τρξηθν τες, πέλεον αὐτίω ἀπέκρυψε, χαϑολῶν τε αὐτέου  «ἦν' πλείονας πόῤῥω ̓  

Ι 

ζώτης ἀἰπαγαγων καϑούπερ θη δ βοών πολλοὶ ζμ' δαιμάλεις Σἰστοκλείοντες, τῷ χ,06- 
γῳ πείθουσιν ὀἰπτος"ζεῦα! τὴς παλφιᾶς τῷ γαλακίος ((ἰουυϑείας. Εἰ δὲ τῷ δια όλιε δή 
παλαιαὶ, Οὐκ αὐ τὴς Εἰδωλολατρείας αἰπήγαν ᾿ αἰλλαὶ τὐιιυαντίον ογητὴν αν εἰς αὐτίω, 
ᾧ ὠνέδάνε. τὸν» γὸ ὁ δρίξολος ἤθελε. νι δὲ τθειυ ἂρ αἴον ὁρωώνϑρ «᾿ αυὸ τῆς πα λαιάς γι- 
γόμϑμον. ᾧ ἀὐθ' δὲ τῦτο ὀόρχϑς ὦ παλαιὸν 41 9' τϑ»» οὐνομοθοτήϑυν, ἥα μὴ κι δμ Εἰ- 

δώλων ὀνψύωσι. Οὐ μεῖαϑε γδ)», φησι, Τ' Θεὸν τὸν αἰ ληϑινὸν, ὦ τοίνυν μεικρ 9 χοιτωρότωσεν ὁ νό.- 
μ495, ἄλλω χ᾽ σφόδρα μεγάλαι. ζ "Ὁ Ἐχὶ τίω φερεαῦ ἀὐύφις ἐλϑῷ (οφεωὼ, τῆς ἐκείνου 

ἀπουδὰς γέχϑνεν ἔρρ»». αἰ δωυ; οὐχὶ τῷ πονηρφύ, φησίν, 81 Ὁ ὀμψεώαι ὦ σφόδρα Δ δ Ἔ 

πονηρ9( "ἀλλα γιῶ κῷ τίου τοστωύ τίου φιλοσοφίὸν, τότε ̓  δ, " πῶς ὁ) ἀὐο' δ ροιτο, 

φησι, νιον δ. καυλὸν, γεῦ δὲ ὁυ κοι λόν ἐγὼ δὲτοιωδμτίον λέγω ̓ “τῶς δὲ Οὔκ λυ “λροιηο κοι. 

λὸν ἡ ἐὺ καλόν, δι᾽ τοραΙμῶν ἀπόντων αὐτοὶ βοώντων, “ἢ τεχνων, ἥΜ καρπῶν, Ἐ ἀλ. 
λωνγαϊπούτων ; ὅρφι χϑιὼ Ἐχὴ τὴς φύστως τῆς ἡμοτέρφις ἀὐ' πγοῦτον συμιζαννον. Ὁ 5 
βαςαξεεϑω ον ( τῇ πορϑέτῃ ἡλικία, καλθν, μα ὃ τα ὁλέ,ϑριον " Ὁ μεμασημϑμέωυ 
(,φίω ἐοϑιειν, ἐν  ποϑοιμίοις τῆς ζωὺς ἡμδέχαλον, κ᾿ ἡ τα "᾿βδελυγμίας σέ" 

Ὁ ,»αλακ)οξοφάωϑαι αὶ πσϑϑς τίω ϑηλέω φθύγᾳν, ον Ὄοχὴ δὰ χοήσιμον ᾧ σωτήρμλον, μ( 

ἢ ζχῦτα ὀλάϑριον ἡ βλαθερθν. ὁράς τως ζὶ αὐτὰ ποράγματα κ᾿ πρὸ δὲῥ'ὶ χαιρών κα-- 
λα, ἡ 9 Οιαύτα φαίνε) πάλιν γὁ Ὁ ἱμάτιον Φορᾷν ποι δικὸν, μειρακίῳ Κα ὄντι χα λόὺ, 
αὐδρὶ ἢ) ἀνονϑῥῳ παλιν αἰορρόν. βούλει δε] ὁ ἐκ Μ᾽ ογαντίων μαϑεῖν “πῶς τῳ παιδὶ ζαὰ Ὁ 
αὐδρὸς αὐαίρμοςτι πολιν; δὸς τῳ που δὲ ἱμιούτιον αὐδρικὸν, ὁ πολι ἔςξαι ὁ γέλως, καὶ μείζων 
ὁ χίνδγιυος οὐ τῳ βαδίξειν ὅτω «αἰδετζεπομδῥου πολλάχις, δὸς αὑτῷ μετουχειοίξειν ρα 
μίάτω πολιτικοὶ, ἢ ἐμιπορθύοθοϑτο αὶ ασείρειν ἡ αμάεϑαι, ᾧ πάλιν πολὺς ἐξαιὸ γέλως. Νὴ 

δο 4 

φ λέγω ζώτω: ὁγδ φόνος: ὁ θα πᾶσιν ὠμολογηνϑίος δὕρεμο ἐὴ τὸ πονηροῦ, ζτ ἐ- "ἢ 

, πιλαξόμϑνος χα ο96 Ὁ ασδοσήκοντος, (δὲ ἐργαισοί νψϑμον αὐτὸν ᾧ γεὲς ἱερὼσ' μῶῃ. φιμηϑίωαι 

. ἐποίησεν. ὅτι ΣΡ ὁ Φόνος ἔρ᾽ϑν ὠκείνου, ἀκάσον Ὅ( φησιν "Ὑμεῖς τὰ ἔργα τῷ παΐδος ὑμδι! 

᾿ θέλετε ποιφν᾿ ὠκᾷνος δυ,ϑοφ ποκζνος ζω απ’ ρχλς. δλλ ἐγβετο αἱ, ϑοφ»ποκζονος ὁ ὦι- 
νεὲς, ὁ ἐλογίοϑη αὐτῳ Εἰς διχαιοσιωζευ, φησίν. ὁ Ὁ ΑΘ δφαΐμ οὐκ αὐ, ϑιο9.ποκ]όγος μόνον, θης- 
λοὶ ἡ πα δυκόνος [ ὁ πολλῷ χεῖρϑν φῶ ) “ϑμόμϑνος, μειζόνως θύδοχκίμιησο πάλιν. ἡ ὁ Πέ- 

{ς δὲ διπλοιῶ Εἰργώσατο φόνον, δολ᾿ ὅμως πρέυ ματίκὸν ῶ νόμϑμον ζώ. 

Μη τού απλαΐς ῷ πυράγματα δξεταζωμν ᾿άἀλλὰ ὦ ΠΝ ὡ αἰτίαν, κ) γγώμμην, 

ὦ πυδλσώπων Οἱ αφοροῖν, ὅστυ ὸῤ ἀὐΐζοῖς ἐτερρισυμξαΐνοι πτλρτα μζ' ἀἰκχριξείας ζυτώ- 
μὸν ( οὐδὲ δ ὅθιν ἑτέρως ἐφικέαϑαι τὸς ἀληϑείας ) ὁ απουδείξωϑμ, Εἰ βουλοίαθα βα.-.- 
σιλείας Ἐχιτυχῷν, πλέον ἦι δΨ' παλαιών ἐχιδείξαοϑαι Ἐχιτα μάτων, ὡς οὐκ" ἔνι ἄλλως 

Ἰχιλαβέαϑαι “ΟΜ 'ιἐρανίων. ὁμ' γ Εἰς Ὁ ἀΐ' μέζον δὝῥ" παλαιών φϑασωμδϑρ,ἔξω ἴ ασο»- 
ϑύρων φησόμῖθα τυύίτων. ἀν γὸ μι αἰδιοσευσῃ ἡ διχσμοσιων υμδν" πλέον Μ᾽ γραμματέων 

10 

33 

Ψ 

16. σι δε 

“. “λυρίει 

“(. δὴν ό 
πλῶξ ὁπ 
ἐίϑω ἥ'» 
οννϑι. 

φαφισαίων, "ὃν μὴ δυυώα ὃς Εἰσελϑεῖν Εἰς τίω βασιλείαν ὴΥ ὠρδμαὖν, φησιν. αἰλλ᾽ ὅς κὶ 49 »κεὐ δὴ 

Ὀσαύτης αἰπειλῆς κεηνϑρης, Εἰσί ἥνες, ὁὶ ὸν μένον ὄχ αὑτροαίνουσι πίω διχᾳμοσιωέω ἐ-: 

καίνξευ, αἰλλαὶ ὸ ὑφερφύσι αὐτὴς. ἐυ )ᾺΡ μόνον ὁρκὸς ἐν Φθύγρυσιν, αἰλλαὶ νὰ δχτορκούσιν ᾿ ἐν 
μόνον αἰκόλοιςον ὄψιν οίκ ὠκκκένουσιν, αλλα εἰς αὐτίω πίω “πογηρφίν ἐμιπίτηουσι -ϑα- 

ξην, ἃ  ὥλλα πόρτα ὀυδχγήτως (ὐκεκωλυμδμα, τολριαῦῖσιν ἕν μόγον ὀῤα νϑῥοντες, τὴς κο-- 

λφστως 



σσπππ᾽ 

ΕὙΥΑΓΓῈ Δ. Ουμ. ιζ, 1:3. χὸν 
λάσεως τίω ἡμέραν, πότε τίου ἐαούτέωυ κ.}} πεπλημμελημῦρων δώτασι διίκίων ᾽ ὁ δ ων 

πονηξλᾳ καταλυσαγτων ({) ίον 91 μόνον. ὀχείας γὸ υὐπογινώσκειν δὴ, ὦ μηδὲν δτερϑν, ἢ ᾿ 

τίω κόλφισιν λοιπτὸν αναρῦμειν. ἴη) ΟΣ οὐζωϑα ὁ οντερ ἔτι, Ἢ κϑιλίσειοϑεαι δεήσονται, κα ἡ ν!- 

κῆσαι χὰ ὁ ζξεφλνωϑίώωαι ῥαδίως. μήν τοῖν αγναπέσμο,δυ,ϑοφπε, μοδὲ τ ̓ καλϑώ τρυτονλύ.- 

5 σῃς «εϑ)υμίαν. οὐϑὲ γ»5 Φορτίχᾳ ῳῷ Ἰπειταῆοιϑμα. ποῖος πόνος, - ἰστέ μοι, ὅρκον Φῶ- 

γῳ: ; μὴ ἘΣ: , γον δαπόμη 7, μη) δ} ἱδρὼς καὶ ζωλαιπωεία; Ῥρκᾷ ελῆσοαι μόνον, 

ὰἀ ὃ πὸ γέρονεν. Εἰ5τ Ἐ( μήν μοι πεϑθαλλη, δὶ ἀΐ ἅ' (ὦ δΐώυ τ ϑτὸ μαάϊλιςα ἄὐχολον 

ΕἾαί φημι ζω καιτόρωμφ. ὸν ̓γδρ εἰς ἐτιρὰν σαν καταφήσῃης (μων ὴν, ὧ πὸ κατωρ- 

θωσας. οὐνόησον ,ϑιω ὅτι “6, ἐλλησι πολλοὶ, Θὰ μΜ ̓φαολίζοντες, μελέτῃ πολλη ῃγωλύϑου-- 

χ. ῥορομῆθες 10 σον αὐτοῖς 1’ Ὁ γλωώοσσὸμ διωρθωξ" ὧϑ 5 ὧν ὠμῶς ἀτακΊ)ως' ἀραφερφυῦοις ᾧ χινουυϑους 

χἰχιὶν 

χιὐρανῶν 

((ωεώς, ξίφος Ἐχιτιλόντε αἰπέφηζ,. ὯΝ  Ω ἘΩ) γφαφων ὀυ πείλειϑε, Ὑπὸ Υ ἐξωῖ λιν 
ὀϑαγκαίζομαι « εἰντοέπειν. τούτο καὶ ὁ Θεὸς χυδός Ἰουδουΐεις ἐποίει λέγων" Πορδϑητε Εἰς »ή- 1ερ.β., 

συς συς Χετιεμ, δ εἰς Κηδὰρ Ὡποφείλατε, ὁ γναῖτε Εἰ δλλάξονται ἔϑγη ϑεοις αὐ τὔν" καὶ υ αὐ-- 

τοὶ Οὔκ Εἰσὶ ϑκοί. καὶ αρὸς ῷ ἀλογα 5 πέμπει πολλάκις τω » λέγων 191 ωρὸς "(Ὁ μύρ μη. Π’τιτ: 

τς καιῶ ὀχψρρέ, Ὁ ὁ ζηλωσον᾽ ὩΣ ὁδοὺς αὐτῷ, : πορέυ, ̓ϑντὶ πεῖς Ὁ μέλιοσθν. τῦτο τοίνιου χα ἐδ λεϑ 

ἐγωνιὼ υμῖν ἐρώ' οὐγνοήσουτε (ἄν ἐλλίωϑων Φιλοσύζεις, ν τῦτε Εἰσεϑε πύσης Ἵ ἰσὶν ἀξιοι 

᾿ χρλάσεως (ἃ ῷ ταὐν νόμων δ κκαἴων αὐ ϑακούοντες᾽" ὑτὸμ ὠκῴιοι ὥ ΔὺΡ ̓Διοαιμο(ζεωης δύ- 

εϑοφπίνης μυρίαι ὡσι πεπονηκότες ὑμιφς 0. μηδὲ πρὶ ΤΡ "βἰδφίγίων τίωυ ἀντίω πϑεχ: "οδν 

ασουδένν. Εἰδὺ κῷ (αὐτα λέγϑιρ, δ Τί δεινὸν ἡ '(ωήκα κλέψαι ᾧ (ὧν σφόδγα ασιυυ-- 

20 ϑαζονζρ, ὁμολογῶ υδν τῷτο καγώ. πλίω κακῴο κῷ 7 ε ὅτ Φναι, ὁΤί ὥασερ δεινον ἀπα.-- 

τῆσομ, δυτω ὁ δύχολοι δίορ)ω ϑέωϑαι. ἀὐηὸ χιτήσης “ὩΣ τῆς: οἰκίας “πολλοῖς σαυντῳ φύ.- 

λόχος, δὶ δ, (ᾧ οἰκέτίω, τῶιῦ γεινάϊκαι, φ φίλον, ῥᾳδίως “σα τθυτον ((μνωλευμδμός ΠῚ 
ἡ (υυμελθιυνόνϑμος Ὡἰποφησῃ τὴς πονηροῖς (ἰμωνϑείαρ. κἂν δέχᾳ ἡμέρᾳ μόνον αὐτο κοτορϑε-- 

σῃομὸκ ἔτι δοΐσῃ ἌΘΙ ΤΟΥ ἑτέρου “δον, δλλ αἱ κείσεται σοι εν ̓ἀσφαλείας ὦ πὸ, τὴ ̓̓  χαλ- 

ἃς λίφης (ωνδείας φεῤῥοτητί πάλιν ῥιζωνν. ὁτὸ δὶ δίῳ ἀρξῃ: τῦτο δίϑρλοιώ, κα ν ὦπα, κᾷν 
δούτερον ὩὐῬαθῆς τὸ τον νόμον, κάν τεΐτον, καν Εἰκοςιν, μιῇ Ὡἰπργνῷς. δα πείλιν αὐαΐφη: 

Ων» Ὁ Ἐθπλαβοδ τῆς αὐτῆς ατουδὴς, δ τὐϑκέσῃ πϑύτως. Οὐδὲ ))Ὲ τὸ τυηϑν 561 τακὸν ἡ ὅχι- 

ορχία. Εἰ5 τ ὀμνεύαι αῷ Ὁ πογηρρό, τὸ ᾿ Ὡπορκῷ πύσίω εἶσει τίω ἵιμωριδῳ γέ ;ἐπηνέσοαιτε ἥ 

Εέρηνθμα; ΔΛ ἐμοὶ κρότων ̓  δεῖ͵ συ οὲ ϑορύδων, Οὐδὲ ἡ ἦχης᾿ ἐν βούλομάι μόνον, 3). "συ 

30 χαὶ ̓Ὡπιφήμης ἀἰχουονζᾳι ποιᾷ ᾳ λερόμϑμα. τούτο μοι χρότορ τού ὁ ἐγκώμιον. ἀνὃ ἐπαι- 

γῆς ἅ ζ Θίρνμϑία, μι ποιῆς ἣ ἀπὸ ἐπαιρᾷς, μείζων ὦ ΚΑ ἡ κόλᾳσις, στλείων ὃ ἡ χρυτηγϑρία, 

«αἱ ἼΜΟΝ αἱ  αἰδρυυν ταὶ γέλως. συσὲ )ὃ 9ς αἴξϑν 61 ζὰ χέλωτα, ὁ ὁυ τραγῳδὺις καϑηοϑε ϑεώ.- 

μϑμοινιώ, ἥα, κροτῆτε μόνον" διδϑαωσκαλάω (1 (αὶ ὠταύλα, πρέυματίκὸν. δ|9 καὶ τὸ ασου-- 

δαιζορδμὸ ὄρινὲ ἄν,ὦ τ κατορλώσαι ᾷᾳ Εέρννλια, ταν ΦΟΧΙ, ἐργάν ἔχιδειξω, τίων ὑῶα- 

4. χοζω. Ὧοτε γδτὸ τὸ πὸ ἐσὺ θα ἀπειληφο' τεφ᾽ ὡς γι Ὑ χρὴ  ἀπηηϑρδυσειμδυ λοιπόν. χαὶ ̓γὃ 

[ν]τῖν: ἰδία ((μτυγχόμουσιν αὶ διέλιπον ζαύπα τὐδαινῶν, θυμῷ ΧΟΡ. " Αἰ ϑλερθαδοος, ἀᾧ 

συϊοδὲν" ὁ ιφς ὁραῖ γελνηνδιοι πλέον, αἰλλ ̓εὰ μη ποτέρων ὑμᾶς ὀλοιθύοις φοιχείων ̓ οΡ 

ἱκόμον ῷ διδούσχονίι πολι οὐγθείναι τὸ ὌΧΨΟΝ. δρϑι γϑιώ ὁ Παῦλον οἰ οἱ τῦτο ϑυσανακχε- 

τοιώτοι, 67! πολιω γούνον τοῖς «φετέροις διέποαζον μειιϑήμαισιν ὯΧΣ ἀκροάταί. Καὶ ἢ Εβ.4.8. 

49 ὀφείλοντες Εἶναι, Φησι,ς διδοίσκαλϑι 9 ἰῷ χέόνον, παλιν χείίαν ἔχετ πὖ διδοίσκεοϑαι υ- 

μὰς ἔνα ποὸὶ φοιχεῖα τὴς ΡΜ ἣν λογίων τὸ ᾿ Θεό. 89 χαὶ ἡμεῖς εϑρζωοῦνδν νὸ ὀδνοόμε- 
9. καὺ ὁχτωδμογζῳς ἴδὼ ᾿ἀπαγϑρέύσω λοιπὸν ὑμῖν ἼΩ ἱοραῖν τούτων ὕλιδίωαι πσξϑϑύρων, 
ἡ τῷ αἰϑειναΐτων μωταλεῖ μένφηράων, ὥασερ τοῖς πορνευουσι ὼ μοιχεύουσι ἡὶ Ὁ 11 Φόνοις ἐγ- 

καλουνϑμοις. ἢ "Ὁ βέλτιον κ᾿ δύο καὶ ̓ τριῶν «ἦν; τῷ Θεοῦ φυλαᾳῆσντων νόμους ζῷς συν- 

Οἰιεγίοί. ΟΠ). 2. Ι,3 ἡδεῖς 

ε. 
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ὧν ἀναφέρειν δυχαΐ, ἡσπλῆλο ἴπεισύρεοϑαι πρδανομοιώταν καὶ ᾿ ὧν ἄλλως Δ 4Φ9}}- 
ὀϑντῶν. μἡ. μοί τὶς στλλούσιος, μή Μοὶ [τις διωάςης ογζαῦλευ Φυσάτω ὁ Ος ἐὀφρύς ὀναασά:- 

το πϑϑτα μοι ζα ύταω μῦϑος σκιαὶ καὶ ϑνγωρ. οὐνὶὶς γ μὲ γι ὁ πλουτοιιύτων ὀκᾷ μ'ϑ ὡγρο- 
φήσνται,ὑτὸμ' ἐγκαλαΐμα κ ὸ κατηγϑραίμαι ὡς μὴ μὴ κα γῆς ἀσοϑσηκουσης στφοδρότητος (ὅν 

τῷ Θεού διεκδικήσας νόμυς. τῷ» "ὃ, τοῦτο χαὶ τὸν θυ μιαφὸν ὀκῴο φῳρεσζύτίων, ἐκ ᾧον Τ' 5 
Ηλὶ λέγω, ἀπώλεσε, κα το βίοι αἰδοῤιϑιοι ἀληπῆον᾿ Ὅλ ὁμῶς 3 ὧν τῷ Θεούειό. 

μοις πατουμδίοις αὐυβόδυ,ὑολαίξον κῷ κω παίϑων, ἡ τέων χαλεπέω ἐδίδου ἀμωείδν. 

Εἰ: 9 ᾿ ὑϑο Ὄσαύτη τὴ ΤῊς Φύσνως ζῶ ἡ τυραννὶς,ὁ μὴ μας τῆς ἀυδοσηκούσης αἰδρείας τοῖς ἐς 

αὐφ᾽ “ταυσί ἰ χρησαίμϑρος, ὃ ὅυτω χα λέπίω ἔδωχε δίκίω᾽ γα ἐξονϑν συγ ὠμέω κα ἡμεῖς, καὶ 

τὸς τυραννίδος ἐκείνης απηλλαγμένοι, ᾧ κολακεία τὸ πϑὸ δἰ φλείφρντερ: ; ἵν δδέυ μή ἐ 1Φ 
ἡμᾶς ὺ ὑμάρε αὐζῷᾷῳ «πελσαπολέσηπι, πείαϑυτο, τ ϑακαλώ, χαὶ βυξίοις δξεταςας χαὶ 

λογιςοὶς ἑαυτοῖς κατα φήσαντες απαλλαΐγητε τῆς Τὴν οἱ ὅρκῶν ( μωηλείας" ἴα ὁδῷ σρζϑ(α- 
μονγτερ ἐντεύϑεν χα! τίω ὠλλίω ὐρετίω μετ᾽ ἐνιλίας κριτορλώσητε παῖσηρ, καὶ Ὁ μϑδιὸν- 
τῶν ὁσπολαύσητῃ αἰγαδιωδν᾽ ὧν ὡἱϊ , μοι» πὸῤζᾳς ἡμᾶς Ἰπηιτυχεῖ, γοῥπιὶ “ἢ φιλϑν,ϑεϑπίᾳ, τῷ 

Κυρίου ἡ δὰ Ἰησῶ Χοιτού, ᾧ ἡ ' δόξα καὶ αὶ Ὁ κρούτος νεῶ χαὶ αἰ, ἡ Εἰς τεὺς αἰαίνας “Ψ αἰω- ιϑ 

νων. Αμώωυ. 

Ομιλ. ἡ. 38 ἨΚΟΥΣΑΤῈ ΟΤΙ ΕΡΡΕΘΗ, ΟΦΘΑΔΜ ΟΝ 
αὐτὶ ἀφθαλμωύ, καὶ κὐ ὀδόντον λύτὶ ὀδὸντος. ,39 Εγω 3 λέγω ὑμῶν 
μη ̓ λύτις"ἑῶαι τω πογυρῷ᾽ δλλ᾽ ὁς!ᾳ σε ῥαπίσει Εἷς τίω δυξια! σια.. 10 
γα, φρένον ἀστῳ ὑτίω ἀλλέω" 4“ Καὶ ῷ ϑη λον σοι χριϑη- 

γαῖ Ὦ ὁ χιτανα σου λφξῴν, ἀφες αὐτρ καὶ ὃ ἱμάτιον. 

ΦῈ Ῥὰς ὅτ ἐυ εἰδὲ ὀφϑαλμῦ αὶ πσοότερα ἐλολν, ἐΐκᾳ οἰνομοθέτει Φῷ 

: ὀφθαλμὸν ὠκκότηειν ῷ σκανδωλίζοντοι" αἰλλα αἰεὶ τῷ Δ] 6 Φι- 14 
ς λίας βλοπήοντος ἡ ἡμᾶς, ἢ Εἰς ὦ τῆς ἀπωλείας ἐμξώλλοντος βαί- 

ὀρ βοϑν ὁ δ Ὀστυτίω ὠζωλα ποιούμϑμος τίω αἰ πύρξολίω, ἡ 
μηδὲ ἐτέρρυ ἀξορυῆοντος ῷ ὀφθαλμὸν ἴπειπρέπων ὀκκόψαι ᾧ 

᾿ ᾿ ΑΝ ΑΙ κείνου, πὼς ὸν ὁ εαὺῳ ᾧ ὠκκόγηειν ς οὐομοθότησιν; ; Εἰδὲ τις τῷ πα- 

λαιοῦ κατηγορᾷνὸ γνόμυν, ὄχ ὃ κολϑνειν ὕτως αἠμιιύξοϑαι, σφόδρώ μοι δουκᾷ σοφίας γομοϑϑ- 30 
τὴ φρυπούσης ἀπτειρρς ὁἢ),κ ὼ καιραῖν διώχμιν ἀγνοᾷ καὶ συγχᾳταβαίστωνς κέρδορ. δὴ ὙΣ 

εὐνοήσης, ἥμες ἦσαν ὡ ζᾳῦτα αἰκούογτες, ἡ πῶς αἰ θκείρϑνοι, «αἱ πῦτε τίω γομιὸ λισίρ ἐ ἐ- 

δύξαντο ζαὐτίω, σφόδρα Ὡποδέζῃ τῷ γομολύτν τίω συφίομ, Χὴ ὁ ὑψέ σπ Εἰ ὼ ὁ αὑτὸς δ 

ὄκχᾷα καὶ ζωῶτα νομολατήσεις ΩΝ ὑσφοῦρα γρησίμως ὀκατεραι αὶ ΚΤ τῷ πυροσήχοντος 

γφαἠαρκαιονῦ, καὶ γὺ, δἰ δ τίω Ὡογωΐᾳ ὑψηλὰ ζιῦτα ᾧ αὐαύβογκα Εἰσύγαγε 15 
κοὐ ληίλιίαπα, ὅτ ἐὺ ζωῦπτα ἐδέξαντο, τε ὀκῴα' γιωυὶ ὃ ἐν καιρῷ τῳ] «αελσύκοντι ἐκοί-- 
τίρο. φζνϑεὶο, τω οἰκνμδῥμυ δὶ αἰμιφοτέρων κατάρθωσε πασειν. ἀλλως: 5 ὁ τῶ ὠκέ- 

λέυσεν,ἐχ ψα «ἦσ" δνλ, ἡλέ ὧν ὠκκοτήωρμϑν ὀφϑοιλ μους, ΔΛ ἥα μὸν ἑαυτοῖς ζμὶ ̓χεῖδας κα- 
τέχωμϑμ. ἢ ̓ Ὃ ἀπειλὴ τὸ , παϑεν, τίω Ἐχὶ Ὁ δράσαι ὁρμιέω διεκωλυφ᾽ ᾧ ὕτω δὴ πολ- 
λίω ἡρέμα «ὑπνασείρει ̓  φιλοσοφίδυ, ὑπουγε παθόντα τοῖς ἴσοις αἰμιωύεεϑα) καλέσει, χα! 49 

τοῖα μιφέζονος κολάσεως ἀξιος ζω ὁ τὴς αἰ δανομίας της καταρξας, καὶ το 99 τὰ ν' δὲκᾳ!--.. 

δ΄ λθλθς ἀπαιτ. δ ΤΥ, ὶ φιλαν,ϑες πίαν ἐξούλετο κεροίσωι το] δικαίῳ, ᾧ μεζοα 
πλημμελήσαντα ἐλοίῆονι τὴς ἀξίας χαταδιχαίζει μωρία, παιδεύων τ οὖ τῷ πα [σιν 

πολλζω Ὀχιδεύψυοϑαι τὶ πλτείκειαν. Εἰπὸν τοίνιω (Ὁ) παλφιὸννόμων, ὶ αὐαγνοις αὐτὶ ὦ-- 

πόρτα, 

Ἅ ἐγηρῖ. 

μα ΠΙΡΟΝ 
ρἕμω 



---.ς-- 

τ ος «᾿ ΕΥ̓ΑΓΓῈ Δ, Ομμλ. κ, 1.7 χροὶ 
πόρτα, δείωνυσι πάλιν ἐν ῷ ἀδολῷ ὃν ὄντα τ ζῶτα ἐργασούμϑμοι, ἄλλα ω ποι! 9ν. Ὡ[α 

ὅτ καὶ ̓ἐπήγα δ᾽ ἐγὼ ἢ λέγω ὑμῖν μ ατίφ΄ἑωῦαι ῷ πονηρῷ. Οὐκ εἶπε μι" λύτιφιἔεθαι τῶ 

ἀδελ ̓φῷ, ἄλλα τῶ πορηρῷ, δευικψε ὅτι κείνου κινοιώ τος ἤζχυ ται τολ μὰ Πα, ὦ ᾿ ζιύτη Ὁ ὦ πο- 

λύτης ὀργῆς π τῆς ἀσόϑς Τ' πεποιηκότα « χαλοΐ χαὶ «ἰσποτεμνόμϑμος τῷ τίω αἰτίου ἐφ ἕ-. 

4 τρν μετα είναι. τἱ ἕω; αὶ χοὶ ἡμᾶς ἀμθίςαοϑαι τῷ πονηρῷ, φησι; ΥΩ (ὦ, ὀυτατῳ ἢ ὁ ΣῪ 

χιδῖντὴν ᾧψπῳ" λλ᾽ ὡς αὑτὸς ἐπέταξε, τῷ αἸέχεν" ἑαυτὸν πάλιν κακῶς ̓ ὅτω γ» »»", 

«ἴξείσν. συϑὴὲ γὺ πυεὶ σβόνυται (πῦρ, αἰλλ᾽ ὑδευτί πῦρ. ἵα ἣ ̓μαΐθης ὁ 07] αἱ ῳ τῷ πυιλριῷ 

νόμῳ ὁ ὁ παϑῶν κρατᾷ μάλλον, ὑ ὁ ὅτος 66 1γ ὁ φεφανούμϑιος, ἐξέτασον αὐτὸ ὦ γενομᾶρον, χρῇ 

δ, πολλίω ἀστοὶ τίω πυξϑεδρίὰμ σειν. 9 Α Ν᾽ αβξα; χεροῖν αἰδίκων, αἰμιφοτέρρες αὖ -- 

το τὸς ἔξα! λὐμρηκῶς τοὺς, ὀφθαλμοὺς, καὶ ὁ τῇ πλησίον, ΤΣ αὐστν, 89 ὁ μμισεῖγαι ζω ποῤ- ᾿ 

τῶν δικαίως, κα ὼ “μνοίαις βαλλ κατημφραι᾽ ο ἢ ̓ἡδικημῦμος «(Οἱ ζω τῖς ἴσοις αἰμιεύς.- 

«ὃ συν ὄφει! δεινὸν πεποιικῶς. δ9 8 πολλοὺς ἔχει. τοὺς ς (μιωδγρνιώζ, ἀ τε χαϑουρθς ὦ ὧν 

ὺ ὁ αν ὦ ποιῆσαι ζτις τὴς πλημμελείας. καὶ αὶ ἅ τῆς συμφορὰς ἴσα ἀμφοτέρριρ᾽ ζᾳ 
ἢ τὴς δόξας οὐκ ἴσο, σϑοὲ ̓ οἶδα Θεῷ, ἐδὲ οἷα αἱ, ϑοϑποις' διόπερ λοιπὸν ὅτε πα ἰδ συμ- 

14 Φορφς ἴσοι. πἰρχόμϑμος ὥ δΐχυ ἔλεδι᾽" 0 ὁ ὀργεζόμϑυος τρ ἀδελφῷ αὐτὰ Εἰκῃ, χαὶ ὁ μωρὸν 

καλο, ἢ ὀγοχθς ἐςα! ΤῊ γένη τῷ πυρϑς ̓ ὠζθιῦ χαὶ “πλείονα α'παΐεῖ φιλοσοφίλυ, ἐν 

μένον κολθύων ἐσυχαάζων ἃ παίοντα χακώρ, ἀλλα ᾧ ἀμτιφιλρτι μεΐοϑει μειξινως τίω ςἘ.- 

τέραν πἰδέχονται σιαγϑνα. ὅτ ἢ λέγ, ἐυ αὐθὲτὸς τοιαύτης πληγῆς γομρϑα δ! μὸ μένον, ἀλλὰ 

ἃ τίω ἐν ἀπασι τοῖς ἀλλϑι; αἰεξικακίὰν “πειδυύων ἡ ἡμᾶς, ὥανιρ γδγδὸ ὁτὸμ λέγῃ, τι ὁ κα- 
10 λαῦ Ὁ ἀδελφὼ «τῷ μφρϑν ̓ ἔνοχος ἐςαι Τὴ ἢ γενηη τῷ πυρϑς, ἐυύθ ̓ βήματος τοῦτ λέ- 

ἡ μόνον, αἰλλαὶ αὶ αὐἰθὲ λοιδροίας ἃ απαΐσηρ ὅτω δὴ ὀονζωῦλα, ὁ ὀυχ ἵνα ῥοπιφέμδνοιαὐο 
φέρωμδν διυναίως νομϑυτᾷ, αλλ α ἢ ποῦ δϊιομὼ παλάγτοῦ ΜῊ ̓ϑορυξω θα, ὅν τὸ κώ- 

κά δέ αὐτέων ὕξου ἐπελέξωπ, ἡ ὠζϑα τίω μίλια δοχούσαν ἴῃ πληγάω ἐπονείδι- 

σον, ἢ ζη σιαρρνος, ὼ πολλίω᾽ ὄχουσαιν πέωυ ὕξοιν τέθέκε. καλϑϑύει: ἢ τῦτο, δε τ 

25 πλήδοτε ὐεῇ τεῦ σλνδονλίον ᾧ) λῤ)ϑν ποιούνϑνος. ὃ τε ἣ ὑδοισμένορ, σϑτὸν ἡ ἡγή- 

σ παρᾷ ̓ δειγὸν ἕτω ϑεσκβυασμένος Φιλοσοφῷ, (ονὴ Ν᾽ τῆς ὑξρεως αϑησιν λήψι- 

ταὶ, ὧτῃ ΝΥΝ μάλλον ἢ ᾿ τυπῆομθμος ὅτε ἐπηριαζωι καταιαγιυ)εὶς οὐδε ἔτι δύ- 
πέραν ἐπείξει .πληγὰώ, καν ϑηδίου πϑρτὸς χαλεπώτερος ἡ ἡ, ὥλλα καὶ Ο ἔχι τῇ κ ασεϑτέρᾳ, 
σφώγα ἑαυ καιταγνώσεται. συνδν γδν ὕτω κα τέγει ὧν αἰδικρεῦζῃ, ὡς Ω Φέρει: ποις αἰ. 

χηϊμτίν 39 ϑικυρδιας Ἐχιεικὼς (οἱ γνόνϑμα..Ν κατέχει ἢ μόνον τῆς, ̓ “σῶσωτέρω ῥυμκης,αλλα ὰ ὑὲ 

ἐ οῖς φλείσαισι μετὰμοῆσαι αὐ θασκόνξαι, κἡ ὕ λαυμαίξονζᾳ τίω ὑπείκειν ἀμαγωρᾷ ̓, χαὶ 

οἰκειοτέροι καιθίςησι; ὦ δούλνες, εἰχὶ φίλες μόνον, λύτὶ ἐχϑρων ἡὶ πολεμίων ποιξὼ ὡασερ δζωυ 

ἊΣ αἰμωώξοϑεη, ζα ὡγόμτία ὡπόντα. αἰμφοτέρος τ ΓΑ ἐπι εϑιναὶ χείρνς χατοισκβα- 

«δε, ὑτίω ὀργάω Εἰς μείδογα ὀμώ: .4 φλόγα, κα) πολλαίκις: δ ΩΣ ̓Εἰς θυζγατον κατοιφρέφει 

43 περαηρω ὦ δεινὸν «ρλβανο. ἣν Ἔτο Ὁ μόνον ῥαπιξομδμο ὀκόλθυσε μὴ ̓ὀργζεοϑαι, ἐλ- 

λοὶ ὦ ἐμπιπλᾷν ἀυτ Ἰηπϑυμίον ἐπέταζω, ἵ ἥα μηδὲ ὦ πσοότερον δξηρα κων μαις 

χοων μιεμδμηχέναι, ὅτω "ΝᾺ ὦ αὐαίαμιυτν ὀζω" κφισία διυυυήσῃ πλῆξαι, πληγὴ μάλλον, ἣ 
Χ" Εἰ τῇ χειοὶ ἔπληξας, λϑαιαευυτότερονὸ δγτου ὑπποικέφερον ποιήσεις. ῷ ϑέλοντί σοὶ χριϑη- 

γα ἡ ᾧ χιταγά συ λαῷ, ἀφες αὑτῷ καὶ ὃ ἱμάτιον. οὐσὲ οἡ ὑχι! πληγῶν μδγογμδδλλα αὶ αὶ 
49 ἔχὶ χεημῶν ζημίας βούλεται τίω τοιαύτίω Δὐεξικαχίαν αἰδέχεοϑαι. δ9 πάλιν αὐ.- 

τίων τ ϑησιν αὑυρῶλιω. ὡασεργὸ ὀκξκελϑύεινικᾶν ἐν τῳ παΐχεν, ὅτ αὶ ᾿ ζωθωῷ 
γελογεχἢ ἰφαιρᾷ αὔτ πλείονα, ὧν ὁ “πλρομεκ]ᾧ ϑέλων «πεησεδύκησε. πλέω ὀχ, ὅτως απλώς αὺ-Ἅ 

ὦ πύϑεικεν, δλλαὶ μῷ ̓αυξϑ ϑήκης. υ ἰγὺ Εἶπε, δὺς τῷ αἰτοιοῦτι ΩΝ ἱμεπιον, λα τῷ 56- 

λοντίσοι κριϑίωσαι ̓  τυτέςιν, ἐθμ" Εἰς δικοιφήρλον ἑλχῃ ὁ πρρα γματά σοι αὐδέχῃ. κα 

ὥασερ 

χενμώως 

λινγῖς 
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158 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΟ: 

ὥασερ Εἰπὼν μὴ χαλδν ἀφροῦ μηδὲ ἐὀγίξεοϑαι Εἰκῆ, πρωὶ πλέον ἀπήτησεν νδϑΐκᾳ ἐ- 
κέλδυσε ἢ τίω δεξιόν, σιαιρϑναι πἰϑέχεν δ ὕτω αὶ νζώϑα, Εἰπὼν θυνοᾷν τῷ ἀυτιδίκι,παιλιν 

Ἐχιτείνει Ὁ Ἐχίτωγμα, ὦ ̓  δὲ μόνον ὦ ὑβουλε λαδίν,κελδύει δοαῖα, λα ᾧ πλείονα 
Ἐχιδείξααϑαι φιλρτιμείαν. ἀῶ; γυμὸς μέλλω αὐξιλέναι, φησίν; "Οὐκ ὀμήμϑμ γυμνοὶ, εἰ 

τϑροις ἐποιλμῖθα κῷ αἰχριρείαρ" δολαὶ αὶ πολλῷ πλείονα" αἰπλύτων δὐ ἡμδν «ἰξιξεθλη- ς χἄχοπι 

μϑδροι. φέϑτον ἢ, ἊΣ σγυὶὶς αὐ ὅτω αὐ θνειμϑβοις, ἐπεθε᾽ δεύτερον ὃ αὶ ἐᾷ ἔτυχέ, Ὡς }.. δύδην 

ὅτως ἀλόμος ὠνᾷ αὐμμερ99, ὠξφὴ ἀραὶ τοσύτυ ΟΝ αἰλλὰ πολλῷ πλείες αὐ ἐ-- 

φάνησαιν ᾧ ᾧ ὕτω Φιλοσοφοιοῦτα ὐχὶ ἱκαπίοις μόνον, διλαὶ καὶ ω τῇ σουρκὶ τὴ η ἑαυ ὃμ, Εἰ γ 

οἷοντε ἰώ, πϑεξαίλλοντες. Εἰ" Η ἀἐ ἐγοίω γυμνὸ αἰϑλίω 5.6 τοιατίω φιλοσοφίαν, - 

δέϑτως αἰαχφὸν ἐω" ὁπεὶ ᾧ ὁ Αδαμ γυμνὸς ἰώ ἐν τω Ὁ πἰραδείσῳρὸς οὔκ κα Καφιύντο᾽ καὶ ὁ ῖο 

Ἡσαΐας γυμνὸς ὸ) αἰυπόδητος, Ὁ πϑύτων Ἰουδαίων λαμιασϑϑτερος ΟΝ ̓  Ρ σηῷ ἢ, ὅπ 

αἰπεδύσωτο,τοτε μάώλιφα ἐλφιμψεν. ὁυ ἮΝ ὦ ὕτω » γυμψούοϑα; κακὸναὐλλαὶ ὦ υτως οὑ- 
δυεαΐ, καλουπρ γὼ υἡἠμφεὶ ματίοις πολυτελέσι, ΤᾺ αὶ αἰλιβὸν ὦ χατα γέλαφον. σ᾽ το 

ὅτ κείνοις (ὦ ὁ Θεὸς ἐπήνεσι, τύτοις Ὁ ἐγκαλῴ, καὶ ἐζᾳ πε: ΣΦΗΤ καὶ δὲ δὀἰποςί λων; μὴ 
τοίνιω αἀἰδυυίατα τὴ νμίωμδ ᾳ ὕλιταγματα. ἡὸ δ ρ μῷ Κι συμφέροντος σφόδρα, δὴν ας 

θὔκολα, ἐὼν "νήφωμϑρ᾽ ἡ οσῶτον ἐχοι ῶ κέρδο;, ὦ ὡς μὴ μόνο) ἡμάφ, ἀλλὰ καὶ ὠκείνους «ὧν ἐ ὁ- 

πηρεαζονᾳς ζῳ μέγιτα, ὠφελῷν. καὶ το μαλιςα αὐδιυ αι ὃ ὀϊξαίρετον, ὅτι παίοντες ἡμᾶς 
ποι ̓ ακώρ, ὡρ ἿΜ αὐ αὐ δ ποιοιωζᾷς διδείσχϑυσι φιλοσοφῷν. ὁτὸμ »» ὠὀκέννος 

ὥ ἥγηται μέγα τὸ ̓ ς ὁτέρων λαμξαγειν, σὺ 3 ) αὐτῷ δείξῃς, ὃ ὅτι σοι κούφον ἢ ὦ μη αἰτή. δούς 

γα}, αὐτί βίοπον φιλοτιμίδμ Εἰσαγαγῃς τῆς Οκχείνε πῇωχείας, κα φιλοσοφία τῆς ὑκεί-.λο 
γου πλεονεξίας, οὐνόησον ὑσὴς Ὡἰπολούσν διδασκαλίας, ὸυ 0 ῥυμῷ ζκ ἀλλὰ ὅδ" μέρ. 
“ὧν αὐνὴδὶ παιδυονϑμος κριτοιφ ορνᾷν (ζ᾽ Μκ χακίας, ἐφίεοϑαυ ὃ 5 Ὡρετῆς. οὐ ὦ ἑαυτοῖς 

χρησίμοις ἡμαὶς { μόνον βουλ(.) ὁ ὁΘεὸς,᾽ ὁδα ὦ τὸς πλησίον ἅπασιν. δὼ ἅ δῶ δῷς ἐ 

μη  ϑικο σῃ, Ὁ σαυτῷ συμφέρφι ἐξητησοις μόνον ὧν ἢ πσρϑσδιῷς χαὶ ἕτερον, καύκοινον νβῇ- 

τίω ποιήσεις ὀξέπεμηψας. τοιούτου ὅβιπὸ ἀλάς, οὗπερ ἀδους {ξιβούλεπει αὶ ̓γὰν ἑαοτὸ 22 

“συγκροτᾷ ἢ αἱ ω ἄλλα αἰ θϑιε τά. σώματα οἷς ἀν ὁμελήσῃ. "(ούτε ὅξῃς ὀφϑάμμιδρ᾽ ὃ “. υἱοὶ 

Σρὲ ἑαυτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις Φαίνει. ἐπεὶ δῶ ω ἄξει σε τυτων καιτέφησεν, ὠφέλησον, αἱ 2. τιῖην 
πὸ ν΄ ̓σότῳ καιϑηρθνον, χα] (δίδαξον αὐ" τί οὐνὶ τ" σσεύτερον βία ἔλαζε᾽ πεῖσον ὅτι γμπι 

Οὔκ ἐπυρίασεν. ὅνω γρὺ ἣν αὐτὸς αἰδεσικφτερος ἔσῃ καὶ σημψότερφς,, ἐδν' "δείξηςὁ 97) ὁ- χοῦν 
᾿ϑέίσω, τ ὀυν ὕρπα Ὑη9. πείησον τούτω αὐτο ἀεϑιτίαν δὲ τὴς σὴς δγιεικείας Φιλϑ- 30 ω 

τιμίλν σίώω. Εἰ: 3 μέγα τῶν δῇ ν»αἰζέις, αἱ αὐγαμανογρ και ὶ ὀψ4 σαφώς, ὃ ὁ1| Οὐ τῇ πῶ πὲς ἴὰ 

τέλφο ἀπίωτηχας. συν Ὑ» οὐζρῦϑα ἵςα ταί σοι ὁ (ὃν' κὐξὰ αγεξικακίας ἀιϑεὶς νόμυς, ̓ ἀη- 

λᾷ χαὶ περαιτέρω πσδϑεισιν, ὃ τω λέγων᾽ 

41 Τὰν ἥίς σι αἰγία ρεύσῃ «ἰλιον ἕν, ὑπαγν μτ ̓ ἀν δυο. 
Εἶδες αὐ αἰπὺ οολῶο φιλοσοφίας ; κ(ῷ ,ϑίυ υὦ δδεαι ᾧ χιτώνα ὸ ὃ ἱματίου ᾿ οὐ᾽᾽ εἰ 12 

γυμλῳ ῷ σώματι γρθοϑαι βούλϑιη ὁ ἢ ἐϑρος πρός ̓ ζλαιπωείας ἡ πόνους, σύ ὲ ὅτως αὺ- χοημνα 

Τὸ δ! ἐκώλυεη, φησί. πὸ τὸ δ βουλε) κα] βαθιὰ ἡ ἡμὰς κονα;, ᾧ ᾳ σώματα ἡ Δ χοῖ- 

μφτα, ὁ τοῖς δεορϑροις “ἐ ἔχει ἡ τοῖς υζοκζοισι, ὩὟν Μ Ἐν αὐϑδρείας, ὃ ἢ  φιλου,ϑεφπίας 

ὅς. . 9, τὰ» ἔλονν᾽ ἐαν ἴις σε ἀγίανρεύσν ἰλιον ὃν ,ὑπαγο μετ᾽ ἀντ δύο, ἀγωτέρω σε 
αὐκζγαν παλιν, ὃ τίων αὐτέων φιλοτιμείλῳ Ἐθηιδείκνυοϑαι κελεύων. Εἰ δ, ἅπερ ϑοχό- 49 

μδυος ἢ λον ἐλαῆ! ονα, ὅ)τα τϑτων πολλῷ, τοσύτας χά μαχαθισμοις νο νόησον οἵα λῆξις (ι ὥν 

(αύτα τορ γοιωΐζας αγαμόρει, Ὧ ἧγες “9 ΧΥ ἐπαϑλῶὼν γένονται, ῳ αγιϑο5πίνῳ σώματι 

ὑν παιϑηῷ ὠπαγλυ σπάσουν κατορϑοιώτες. ὁτὸμ Ν᾽. μηδὲ ὑθρεσι καὶ πληγαί, μήτε 19" 
μὦ» ἀφωρέσει δεωψανγἣ), μήτε ὠλλῳ μιηδενὶ Εἰκώσι τοιουτῳ, δνλαὶ πιϑαψιλώον 

λ 
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ῷ παρ μᾶλλον, σχϑπησον οἵα, ἀύθοις χατεσκθυαζε.) ἡ ψυχή. δζκ δὴ τῶν» ὅπερ Ἐχὶ τι 

πληγῶν, ὅπερ ἐχὶ Τὴν χουός » τῷ ἡ οντοωύλε ἐκέλδυσι ποιῴν. Φ' γα λέγω, Φησῖν, υ- 

(ραν ἡ γοήματα; κὰν ἀυτῳῖ ᾧ σωματί συ βούλη:) Εἰς πόνον γρήσαοϑαι ἢ
 χώμα τον χα 

τῶ» αἰδίέκως, παλιν νίκησον ἢ κι πύρθηϑι τέο ἀϑικον ἐχιϑυμίαν ἐκείνου. τὸ γαὶρ αἰγίουρεύ. 
7 σαι, τῶτο ἔς!, τὸ ἀδίκως ἑλκῶσοι, κα! ἀνϑυ λθγϑυ Ὡινὸς, κα! ἐπηρεαίζοντα. δλλ᾿ ὅμως ἡ ἀσδὲς 

τϑ» ἔσο “τ οιτετωγιλένος, ὥφε πλφονπαϑεῖν, ἢ ἐκεῖνος βούλεἷ) ποιήσοι. 
4: Τῷ αἰτοιωῦτί σε δίδου, ᾧ ϑέλογτα δλνείσοι οἵ, πὸ σὺ μιν ἰσυφραφῆς. 

᾿"Ταύτα ἐκείνων ἐλοίῆονα᾽ αἰλλαὶ μιὰ θαυμάσῃς. τη» γαρ Εωϑων ἀεὶ ποιεῖν" αγαμίγ- 

γἱσι τοῖς μεγαίλϑις ζῳ μιχρῴ. Εἰ ζαύτα μικρᾳ πσϑϑς ἐκεῖνα, αἰκπέτωσοιν ᾧ τὰ ἑτέρων 

1το λαμκι(ξαΐοντες, ὡ πύρναις τὰ ἑαυ ἣν Αἱ ανέμοντες αὐ διστλ ζῶ ἑαυτοῖς αγατήοντες πύφοὶν, χαὶ 

Ι 
ἰ 

δῷ τῆς πσοοσόδῳ τὴς ἀδίκυ, ἢ ὀζγ' τὴς ϑαπαγης τὴς ὀλειϑρίας, δδμάσμα 5 οὐταύθα,ν. 
τ μα’ τόκων λέγη συμξόλαιον᾽ αἰλλα τίω χρῆσιν αὑπλαίς. ἀλλαηοῦ ἢ ἀὐρ' ὁ ὕχττει- 

χλεμζέ» γει, λέγων ἐκείνοις διδόναι, Ον ὧν αὶ πσϑϑσδωκώμδν "ὡ πολαμξαγῳ. 
"": 43 ἩΗἩκύσωτε ὁτί ἐββόνϑη ̓ ἀγαπήσεις 7" πλησίον σου χαὶ μισήσεις Τ' ἐϑρον συ" 

132. 44 Βγὼ 5 λέγωυμν, ἀγαπότε (ὃν ξγϑροις ὑμδῇ, ἢ δύχεοϑε αἰπύ ν᾽ ἐπηρεα- 
ζώντων κ᾽ διωκόντων ὑμᾶς " θύλογεῖτε ὥς κρυτουρωμϑύοις ὑμᾶς . αλ εἰς “ποιεῖτε Τοῖς μμι- 

συύσιν ὑμάς, 
᾿χὐὴ 45 Οπως γόηοϑε' ὁμοιοι τῷ πα 9ςυ δ" τῷ εἰν τοῖς ἐριανοῖς ᾿ ὅτι ματέλλᾳ (ὃ ϑλιον 

εὐντν ἐλὶ πονηρεὶς ἡ αἰγαϑουῤ, ὁ βρέχει Ὡηχὴ διχαοὺς καὶ αἰδίκυς. Ομ τίν κορωνίδω δὲν 
20 ἀγαθων πῶς ἐπόϑηχεν ἐκ τίω. ὀχρα γῈ 9 τῷ» ποιδοῦει μυὴ μόνον ραπιζογϑύοις φέρᾳν,δλλα 
ὼ “βρέχειν τω δεϊξιλιὺ σιαχϑνα ᾿ μινδὲ μόνον ᾧ χιτῶνι Ὁ ἱμάτιον πολ ςιϑέναι, δλλὰ καὶ δύο 
(δοῦν μίλια των απανρθυονῆι ἵνα ὦ πολλῷ πλέον τότων μᾶ) ἐνκολίας δέξῃ πυΐσῃς. 

κὶ Φἰ τύτων πλέον ὅ8|, φησι. Ὁ (ὃ ποιοιῶτω ζωῦτα μηδὲ ἐρϑρὸν ἔχειν ᾿ μᾶλλον 5 αὶ τῶτν 
ὅπερϑν τί πλέον. γὰ 9 Εἶπε, μὴ μισήσῃς, Δι αὶ αὶ αἰγαπησον. ὑκ εἴπ, μοὶ ἀἰδικήσῃς, ϑλα 

25 ὁ χαλώς ποίησον. Εἰ δὲ ις ἀκριξωῖς δξετάσειε, κὶ τύτων αὐ Ὁ" ἑτέραν ὄψυται ασο᾽αϑη- 
χιφυπίχν κζω πολλῷ μείζονα τύτων. Ογεἰὶ γὉ  α'πλώς ὀκέλίσεν ἐγαττᾷν, ϑλα καὶ" ἐυχεοϑαι. 
ἃ Εἶδες ὅσοις αὐέξη βαϑμοις, ὶ πῶς Εἰς αὐτίω ἡμᾶς τίω κορυφλωὺ ἔφησε τῆς “διρετής: 

σκόπει ἢ αὔωϑεν ὍΘ δ" τοῦῦτος 661 βαϑμός, μὴ αὐῤχειν αἰδικίας ᾿ δυύτερος, μα τὸ 
»ὐβοδκι, "αὐ α,(ὃ αἰδικοιεῦτου τοῖς ἴσοις μὴ αἰμιωώερϑιι᾽ τρίτος, μὴ δρώσαι ᾧ ἑπηρεαίζονζῳ 

4. ὐζα, ἀῇὖ ἔπαϑεν, ἐν, ἡσυχάσαι" πέτουρτος, τὸ αὶ οὐκ ον ἑαυ τ εἰς τὸ παϑεῖν καχῶς" 

πέμιτος, τὸ καὶ πλέον τα εν ἡ ὠκᾷνος βούλεἶ) ὁ ποιήσοκ᾽ ἑκζορ, τὸ μὴ μισῆσαι τ' (αύτα 
ἐργαζόνϑμον᾽ ἐσδὸ μος, τὸ  αἰγαπῆσοι ᾽ ὄγδοος, Ὧ καὶ ἐνεργετῆσοι ᾿ ἔνατος, τὸ κἡὶ “δ Θεὸν 
αὐ αὐτο το νακαλῷν. Εἶδες ὕψος φιλοσυφίας ; δ τοι τ3 5 χαὶ λαμμασδϑντὸ παϑ.- 

δον ἔχει. ὯΝ δ μέγα ζῶ τὸ ἔχίγμα ἡ νελ νικὴς δεόνθμον Μυγῆς ἡ πολλῆς τῆς ἀσου-- 

44 δὴς, αὶ μιαϑὸν «υτῳ ᾧ, ϑησι τοιούτου, δή συνδεγὶ δὴν ποδλτέρων. ᾿ )ὃ γῆς ὠζδϑα μέμνηται, 

καϑούπερ ὕπι ἦμ Ὡραΐων᾿ ὅτε χρμοικλήσεως ᾧ ἐλέου, κριϑούπερ Κγγὶ “ἣν πενθοιώτων καὶ ἐ- 
λεημόνων “ἅτε βασιλείας ϑρριναδν αὐλλ᾿ ὃ πλρτων τούτων ἰὼ φρακωδέςερϑν, ἴδ υέοϑτω ὁ- 

μοίοις ᾧ Θεῷ, ὡς αγιϑούποις “ϑνέοϑαι Εἰκός. ὅπως δρνῶϑέ, Φυσιν, ὁμθιοι τῇ παες υ- 

εδϑέλτῷ ἐν ἐρανοῖς. (Οὐ δὲ μοι πολδω τήρει, πῶς σσοδὲ ἐγζαύθα,, φυϊνὲ εἰν τοῖς ἐμεσρόϑοϑεν 
40 πατέρα ἑαυ καλζ᾽ δολ᾿ ἐκᾷ ζ Θεὸν ᾧ βασιλέα μέγϑιν, ὅτε ἰδὲ“) ὅρκων διελέγεγο ΄᾿ 
ὠζῦε ἢ πατέρο. αὐτὴν, “ποι τῷ, τῳ ́σοϑσήκοντι χαιρῷ ὦν" αὐἰϑὶ τύτων τηρῶν λό- 

γϑις. Εἶτα ἐπεξηγϑυνϑμος τίω ὁμοιότητοι, ἐποίγά, τί (4) ὅλιον εἰστο ἀὐαπτέλλει Ὡχὶ πονη- 
ες ὸ αἰγαϑοις, Ὁ βρέχᾳ ἔχὲ δικαίους ἡ αἰδἴκως. τ Ὁ» αὐτὸς ὶ μάθουν ν᾽ “μισεῖ, φησιν, ἀλ- 

λα καὶ θυερτετεῖ (ὃν ὑσοίξογζᾳς " χαίτοιτε ὅδω μού Ὁ γνόμϑμον ἴσον," μόνον δζᾳ τίωυ' τὴς ϑερ-- 

᾿ γκσίας 

ΚΟ 

Δάν, ,). 4. 



« 

Δεκ. χγ. λέ, 
Ῥυ, ῆι λό, 

130 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
γεσίας αὐπρθολεωὺ, δλλα καὶ δζρα τίω τὴς αἰξίας αὐαβοχϑω. σὺ σὺ Κ᾿ γὸ «δὰ τῷ ὁμοδυού- 
λϑ καιταφ ρον, ὀκῴρος: φ χὰ Τ' δούλῃ ᾧ μνοία Δὐερτετηλάντορ" ὼ σύ Ῥήματα ἀϑοίζη 

ἀὐχουδνος χτῦ αἰτῶ, αὐτὸς ὃ πράγματα πολὺ μεγάλα ὼ λοι μαφαὶτ' ἡλίου αγακῆων, 
ᾧ ὧι ὧν ἐτησίους ὀμξρυς διδοις. δ᾿ δος ὦ ὅτω δίδωμι ἴσον ἐβιως ὀύθρωπον ἐπωρᾷ ζῇ. μη 
τοίνεου μίσει τ ποιοιεύται χαχώς, ζοιούτων ἃ ὁγτὰ σϑι ππεύξοο αγαλὼν, κα Εἰς Ὀσαυτίω ἀγοντὰ 
σε ιμιόι “Μη ̓ καἹωρῶξ ῷ ̓ἐπηρεαζοντι᾽ ἐ ὅπ! ἰῷ μζ πόνον ὑπύτης, τῷ οὶ καρποῦ αἰπεσερυϑηρ' 

ἿΝ 

ὺ Υ̓ ἅ ̓ ζυμίαν οἰσεις,Τ' ̓  ̓μἱοϑὸν Ὑπολής' ὁ ἐ ἐλάτης χ δϑοίας, Ὁ χαλεπώτερον αἰχοῦ-- 

μενον πὶ  ὀλοῆϊον τύτυ μὴ φέρειν. καὶ πῶς ἔνι τ δὴ δνέοϑαι νφησί ; ; Θεὸ ἰδὼν ὀρ, ϑρθυπον 

γλρόμϑρον, κὶ τὸ τοσῦτον κατολύτα, ᾧ Ὄσοιῦτα παϑενζο, ὅζρι σέ, ἐρωτᾶς ἔτι ὁ ἀμιφιράλλειρ, 

πῶς διιυατὸν τοῖς ὁμοδούλοις αὐ ᾷναι ζας αἰδικίας ; Οὐκ αἴἰκϑεις ἀρ ον Ὁ) φαυρῷ λέγϑντορ, 

Αφες αὐις, ὶ γδὲ οἴδεωσι {ι ποιούσιν ; Οὐκ ἀἰκϑεις Παύλε λέλϑντος, Οπ 9 αἰαξας ὀῤω 5 
καιϑήμϑυος «' - δεζιφ,ὠτυγχόψει νὰ μμδῇ δχ ὁρᾷς οὐ κ ο μ᾿ τ φτῶυρϑν ὼ κζ' τίω ἐ- 

γάληναν τοῖς αὐγρηκόσιν ἰουδοίοις ἢ ὄπεμκπτε (ὃν: Ὑἀποσολες ΓΝ διυεία, οἷσονίζις αἰγαϑεί, αὶ 

ζωτα μέλλονζας μοία “ορ αὐ πα δ4" δεινά αἰλλὰ σὺ μόγαλφι ἡδικηστα νὰ Χ, ΤΊ [' τοιοῦτον πέ- 

πονεις, δῇ ὁ ὁσῖς διασύτης,δεσμούμδι ορῥαπηξ μδμος, μιαριζύμϑυο,ονοκ οἰκε μ᾽ ἐμιπῆνόμες- 

νος, λεύαπον νἰπρορνόδων, καὶ ὁ Ψοίνατον γν0} πινάτων ἀπόντων αἰρᾷφον, Μῷ ̓ζ μνοίας δνεργε- 

σίας; εἰ 8 ὑμεγαλθ ἡδυκησειρ ὦ δζοα τϑτο μίλια ἐυεργέτησον ἵνα. ὁ (ζαυτῷ λσμασεῦτε- 
Θ9ν ποιήσῃς τὸν «έφόνον, ὦ τὸν ἀδελῷον τὴς ἐσχάτης ὠπαλλάξρς τὐῤῥωτίαρ. ἐπεὶ χαὶ (ὦ 

ἰαξοὶ , ὑτὸμ λακζιζντοι χα) ἐὑξείζωνἢ «ᾳ ΜΝ μϑμνουδῥων, τῦτε μάλικα αὐνᾶν ἐλεού.. 

σι χαὶ ᾿ εὐοασιδυάζονται. πες τίω ὠκείνων δίϑρθωσν, Εἰδῦτες ὁτι τὴς χαρθολῆς τῇ "ο- 

σηματος ἣ ὕζεις 1, χαὶ σὺ τοίνιωυ ζῳὠτίαι αἰρὲ ν᾽ Ἰχιθυλδυόντωνἐ ἔλα Ῥγνώμέω,ὼ τω 
χέγρυσο: τοῖς α δικϑύσιν. ὀκῴοι γᾺ» εἰν» μάλιςα ὦ νοσῦντερ ἡ ὁ τίω βίλυ αὑδομένοντε ὡ- 

πασαὶ ] ἀπαλλαΐξον τοίγευυ αὐκὅν: τῆς «αλερῆῖς, ἄύτης ἐπηρείας, ὺ δὸς αὐφῴαι τίω ὁ ϑρ- 

γίω, καὶ δαίμονος ἐλϑυϑερωσοὶ χαλεποῦ, τῷ δυμού, ὺ δ: δου μονοίντοας ων ἰδωρκϑμ, δακρύ.: 
ομδυ" εἶχι ἀ ἀδδὶ: ἢ ἀσουδοιζορῶμ δαιμονᾷν, τὸ Ρ γεν υ ποιούμδ Ὠπνμ ὑκφεμδωοι κὶ Χὴ 

οὸς κείνοις ἐοίχασιν ( υμουμὅμοι, μώνλον ὃ καάκείνων Εἰσὶν αἰϑλιώτερϑι, μα αἰαϑησεως 

᾿ϑυνόμδμοι᾽ δίθκ ὑς ασύ; γῶφος ὑτδυ κοὐδαπληξία, μὴ τοίνεω ἐπεβέθαμε χεμέμῳ, νλώ 

αὶ ἐλέει, ᾿ γὸ δὴ ἂρ απ ̓ χολῆς ῴμω- φοχ λούρδινον ᾧ σχϑτοδινιαίντα καὶ Ὁ ἐμέσαι ὀπειρόμϑμον 

ῷ πογηρϑν τῶτον χυμὸν ἰδωκδρ, ΩΣ ὀρέχϑινϑι αὶ αἰ ϑθαφαζομϑμ" απαρᾳηηόμϑμον, καὶ 

4 

25 

Ἅ{ππῷ 

Ὁ ἱμάτιον μολειωμᾶν, οὐκ' ̓Ὠχος ρεφί μα" δλλ᾽ ἕν μόνον ζητόϑυ, ὃ ὀητως ὠκᾷνον ἀπαλ- 20 το πρα 

λάξωμδν τῆς χαλεπὴς ζωυτης φρογωρίας. τϑτοτοίνεο Ἰλὴ τύτων ποιαΐεϑυ, ὁ 5|9- μιὲ 
Οαςαίζ μὸν ἐμοιιοζαα λ) απαυ:ρἰομϑνοις" ̓ μ᾽ δὴ πο τερον ἀφώμϑυ, ξ ἕως αὖ ἁππισειν Ὅπο- 

ϑήται τίει πικρίαν ἡ τῦτε σϑι γὴν Εἴσιται μεγίφτ ἕω, ἐπειδϑμ παύσηται, ὅτι γνώσεται 

σοιφαύς ὅσης αἱ αὐτὸν ἀπήδλαξας ζᾳδαχες. ὶὶ τί λέγω τίω ζυ ὠκείνου γχούνὁ ὃ Ν Θεὸς 

σε βυϑεὼς ςεφάνωσιι κ᾿ μυρίοις αἰμείψαται και Ἄϑις, ὅτι συ ᾧῷ ἀδελφὸν νοσή ματος ἠλδυϑ4.-- 25 

ρώσας χαλεποῦ ᾿ κάχεῖιος ἢ ὡς διασύτέω ἡ υΐσει, δζοι πλωτὸς αἰδυυμϑρός σω τίω ἐχτεῖ-- 

χειὰν. ἶχ ὁρᾷς ζῳ {κ) ἐσ  γωυαίχας, πὼς δαίκγοισι ζας πὔβεσωσας, αὶ οὐκ ἀἰλγϑύσιν ἐ-- 
κείναι "μᾶλλον ὃ ̓ὠληϑόσι Κι (', φέρφισι: ὃ ᾿λυναίως, τὰ (μνενηϑύσι τας ὀδμινωμϑιαμ κα ἡ δζοι- 

κοπίομδραις ὐπὸ τὴς ὠδῖνος, υζεν συ ὁ ζήλωσον , ἡ μή γίνου σύ μα λακώτερϑς )γυ- 

ναρδῖν. ἐπειδϑμ 5 ΝΡ τέκωσιν αἱ γεευαγκες αὗται (γωναρκδίν 22} Εἰσι μικροψυηϑτερριὴ 40 

τῦτε σε ᾧῷ λὐδρά Εἰσοντα᾿ Εἰ: ὃ ̓βωρέαζᾳ Ἐλιτάγματο, οὐνόησον ὅτι ἀρότῦτο αδεγέ- 
γΕ ὁ ,Χοιοὸς, ὃ ἥα ζωτα ὧν τῇ ἡματέρᾳ κατα Φυτεύσῃ δχανοία, ,ἥα ὦ ὀθροῖς 5 φίλοις 

γενσίμες κατασκέυασῃ. δοο τϑηο ἡ ἐκατέρων τὔῦτων {χιμδιφεϑαι κόλϑυοι" ἣν ( α'δὲλ- 

φω, ἰωΐκᾳ αὐ ̓ λέγη, ἐδὼ “σο)σφέρης Ὁ δῶρϑι σον᾽ ΜῈ κϑροῦν, ἐπειδὸὼ νομοϑοτῇ φιλῷ 
τέ 
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Ω 

ἘἙΥΑΓΓἊῈ Δ, Ομιλ. ἡ. 131 χεὸ ἐ᾿ 

“- ὼ ἔυχεοϑαι τἷζ αὐδῶ αὶ οὐκ Ἰσοὸπὸ αἰυδείγμματος τϑ κι Ἐ Θεὸν οὐγαγη μὸ- 

τον Εἰς τῦτο, δλλα ᾧ ἐκ τῷ ἐγλρντίου. . 

46 Ἐλργ)} ἀγαπήσητέ, φησι, (ἄν ἀγαπώνᾷςε ὑμᾶς, ἴΐνω μιοϑὺν ἔχετε ; ὀυχί γα! 

(ὦ τιλώναι ὃ αὐτο [τού] ποιούσι Τούρ αὶ ο Παῦλός φησιν᾿ Οὐτω μέχρις αἸ-- 

4 ματος αὐτικα.τέφητε τσὸ ὃς τίχὼ αἱ μδοτίλν λὐταγωνιξόρμϑμοι. αὐ Ψ δίζυ ζωῦτα ποιής, μῷ" 

τῷ Θεού ἐξηχαρ᾽ ΠΣ ἐγκαταλιμπόμης αὑτά, μ᾿ ΤΜ πελωνώνγ. Εἶδες πῶς ὀυ τοσῦτον “ἢι 
χμαν, ὠπτλώ, δ’ μόγεϑο ς, ὅσογ ἐμ πυδοσώπων ὃ αἰ αΦορον : μὴ τοίνιω τούτο λογιξωῖβα, ὁτί 

δυααρὲς ὦ ὕχίναγμα, δλλαὶ) Ὁ ἔπαθλον ὠὑνοήσωμϑρ, αὶ λογισω ὔθει Ἄϊνος ὃμοιοι γινόμιϑει 
χατορϑώσαιντες, ᾧ ὥωος ἴσοι αἰαιδοτόμοντες. τῷ; ΠΣ αδελφῷ κελεύει χατωλαῆε- 

10 αϑυι,ὼ μοὶ ἀσοϑτερον ἀφίξα ΟἿ ἕως αὐ ὃ ἔ9ραν λϑέλωμϑμ᾽ σὙτὸρ ὃ αἰϑὶ πόρτων δρλέ- 

γη), οὐκ ἔτι ζωύτη ἡβιᾶς “ἰπσοδάλλει τῇ αναγχη,δλλὰ ζῳ λό δ᾽ ἀπατᾷ μόνον, δ). 
κολον χαὶ ζοωτη ποιοῦν “" νόμων δὴ 2). εἶπεν ὅτι ἐδίωξαν (ὧν ασοοφήζοι «ἄν ασοϑὺ δι 
ἥα μὴ δὶ ζαύτα αὐτὰ ἀνδῶς ωρὸς ὠΐδις ἔχωσι, κελεύει μη μόνον φέρειν ζα ύτα, ποιϑγζζμ, 
᾿δηὰ αὶ ἀγαωαν. ὁρὰς πῶς πσϑϑρριζον τὸν ϑυμὸν ἡ τέων Ἰχιϑυμίαν  αἰξίᾳ σώματα, “' 

15 αἰδὶ (ῷ γοήματα, τίω αὐἶθί τίω δύξοιυ, κὲ αἰϑὸ τὸν αϑρόντα βίον ὀϑαιρᾷ, τῶτο γὸ ἐποίησα 
Α δ Ὄηρχῆρ, πολλῷ στὰ ἐον ὃ νεώ. τε γὺ τῆωγος ὁ πρᾶος ὁ πενϑοῦν κενοῖ Τ᾿ ὀργγέμϑ᾽ ὃ τὸ 
δίχαιος καὶ ἐλθή μον κενοὶ Ὁ ΝΜ χρημάτων ἐχιθυμίδμ᾽ ὁκχαϑοιοθς τίου κουρδίδμ απήλλακ- 
ται ἔλιθυμίας πονηρϑιφ᾽ ὁ δεδιωγμιένος καὶ φέρων ζᾳᾳ ὑθρεις καὶ κρικῶς αἀἰκούων πᾶσειν ἀ'- 

σκᾷ λοιπὸν τέων Μ᾽ χύροντων ποραγμάτων ἰποψίλυ, ᾧ τύφου ᾧ κενοδοξίας (81 καϑα;- 

20 ρϑς. λύσοις τοίνεω “ἿΨ δεσμιοὖν τούτων τὸν ἀἰχροωτέω αὶ Εἰς τς αἰγάνας αἰλεί,ψας, πάλν ἐ- 
τέρως αναασά ζαῦτα τὰ πα ϑη,ὲ κα πλείογος τῆς αἰκριξείας “Σἰοξαίμδνος γὸ Ὡσο Τῆς ὁρ- 

γῆς χαὶ πλύηοϑεν ὠκκύνψας τῷ παάθοις τὸτυ ζῷ νεύρρι καὶ Εἰπὼν, ὁ ὀργιζόμϑμος τῷ! ἀδὲλ- 

φῷ [ἐτυ} ὼ ὁ μωρϑν καλών, ᾧ ὁ ῥακαὶ» κολαζέοϑω᾽ αὶ ὁ προσφέρων Ὁ δῶρον μὴ πσϑόῤ- 

τερον ποϑϑσίτω τῇ παπέζη, ἕως αὐ χαταλύσῃ τίω ξηϑρὰν ̓ κὶ ὁ ὀμτίδυχον ἔχων, ὡρὺ ἢ ὦ 

25 δικαςῆθλον ἰδὲ, Φίλον ποιείτω ἐϑρον, Ἰχὶ τίω ξχιϑυμίδν μέταξαμρει πάλν. καὶ “ἰ φη-- 
σιν :ὸ ἐμξ λέπων αἰχολοίφοις ὀφϑοωλμυῖς, ὡς μοιηθς μωρείοϑω᾽ ὁσκόυδεουλιξόμϑμος αἰ “υὺ 

“μμυαικὸς αἰκολοίφου ἡ «ἰατὸ ὀυδρὸς, ἡ «ἰασὸ ἄλλου Ἰνὸς ῥ᾽ αὐτῶ πσφοσηκόντων, ὡπὸρμ. 
᾿ , ᾿ .εἐ! Ι ν. Μ ἥ ᾽ ἊΝ 

χιμυ ὅδε ὀκκοτηέτω τότυς᾽ ὀνόμῳ γάμυ κατέχων γωυαῖχα, μυιδέποτε αἱντίευ ὠχαλλέτω κα 
ἡσοὺς ἐτέρφιν βλεπέτω. δορὶ γὸ τύτων τῆς πονηρϑις δχιϑυμίας ἴα ῥίζας ὀ ζλεν. Εἶτα ἐν- 

,ςςς 30 τεύϑεν ΑΜ" χρημοίτων Τ' ἔρωτα λῥαφέλλει, κελεύων μιῦτε ὀμνωύαι, μήτε “ψεύδεωϑαι, μήτε 
ἡ, 9} ἀτϑ λὐτέ χέοϑαι γ» χιτωνίσχου, ὃν ἀν ἄις ἐνδεδυμϑῥος τύχη δλλα' αὶ Ὁ ἱιματιονεασοοΐα- 

οὗαι ζ βουλουϑέῳ αὶ Ὁ τοῦ σώματος χοῦσιν,κ πολλῆς ἰΡμουσιας 1 αἰρ α “θύματα ἐ- 

γαιρεύν πῦθον ᾿ ἡ τότε μ(Σ ταῦτα πόύτα χαὶ Υ ποικίλον Τὴν ἔχιτα γελώτων πότων φέφαρον 
ἐπαγά, λέγων" δύχεοὸς πῇ 5] ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς, ἐπ᾽ αὑτίω ἀγω τω ἀκροτάτίω ὃ 

35 φιλοσοφίας αἰγαΐγων [τῶ] κορυφζω. ὥανερ ὙΣ τοῦ Ὡραον ἐπ μεῖζον ὧ ῥαπίζεὰζ, ν τοῦ 

χιφούςκ ἐλεήμονα ἢ ὦ καὶ Ὁ ἱμαίτιον "πτοοΐεοϊ, κ᾽ Ἐ χιτωνίσχου,χαὶ “τῷ δίκαιον ἐ᾿ Ὁ χαὶ αἰδικού.- 

βϑμον φέρειν, χαὶ τοῦ Εἰρίωοποιὼ ἢ τὸ χαὶ ῥαπιζόνϑμον καὶ ἀγζουρϑυόμδμον ἕπεο, " ὃν. 
τῷ ἡ τῷ διώχειϑιι τὸ διωκόμϑμον ϑϑλογεῖν. ὁρᾶς πῶς χτ' μικρὸν Εἰςαν ἡμᾶς αγαϊγᾳ 

τὰ ἐξα "τῷ ὀυφφνοὺ Τα ἀἠίϑως ; ἥϊνος δὼ ἀν Εἴηνϑν ἀξιοι, (ἂν πσοός ἢ Θεὸν κελϑυόνϑροι τὲν 

49 ζῆλον ἔχειν, χα! ζᾷ χα. μηδὲ ΝΜ) τελωναΐν γνόμϑμοι ἴσοι» Εἰ) τὸ φιλῴν τὸς Φιδοιωζς, 
Ἡλωνῶν χαὶ αἱ δοτωλώίν καὶ ἐϑνικϑῦν ὑτὸν μηδὲ αὖτο ποιωϑν (ου Ν ποιουμϑο ἀρ βα.- 

σκαίγοντες θυδυχιμοῦσι τοῖς αἰδῇ φοϊ!) ποίϑν ἐγ ἰασοφησο θα, δίκζω, αἰαβόαμειν τος 

χυλία, »φαμματᾷς κελϑυσιῦροι, ἡ ἥν ἐογικϑὼ ἐςῶτες καιτώτερφι; πῶς διῶ ὀψοθα "βασιλείδν, 

χα Εἰπέ μοι; πῶς Ἐχιζησο θα δὰ ἱερῶν πσοϑϑύρων ὁκαίνων, φοσδὸν ΝΜ τολὠναΐν αἰ μοίνοις γι- 

νόνϑροι ; 

Ββ.1β. δ᾽ 



το 

Μαρ.9.γ. 
Αυκ, 8.,λδ', 

Μαγ0. «.,}, 

13» ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 

γόμδνοι: τϑ δ ἡγίξαν"» Εἰπων᾽ ἐχ! ἡ  πλώνω ὃ ὃ ἀζ' ποιούσιν: ; ὃ ὁ μάλιςα κυ. 

μασαι αὐτὸ τῆς διδασκαλίας ξην᾽ τὶ πϑρταχοῦ ζε ἐπαϑλᾳ ἀγώνων λεὶς κῷ “πολ- 

λῆς σῆς «ὐξεουσίας, οἷον τα ΧΩ ῷ Θεὼ ὁρᾷν, ἀ βασιλείαν ὀρανων χλιρϑνομμεῖν, καὶ Ὁ τες 

Θεοῦ ϑνέοϑαι, ἡ τὸ ὁμοίοις Θεοῦ, τ "ἡ τὸ ἐλέφοϑαι, ἡ τὸ το οικα 4, ὦ τὸ οὖν ἐρανοῖς ἐ- 

χεν πολεωὺ Τ μιαϑὸν ΕἾ ποὺ καὶ ὁ λυπηρῶν μνησϑέασαι ἔδει, ὑφειμϑύως τϑη» ποιᾷ, τὸ 5 
χὰ τὴς γεέννης ὁγομια ἁπαῖ οὐ Οσύτοις τήκει λόγϑιφ᾽ "ὁ ὁτεέρϑις δὲ ἴισιν αὑπεγαλμές- 
γως ἡ ὁ ἐντρεπήικω τερον μάλλον, ἢ ἀἰπειλητικώτερθν κεγφηρϑίος τῷ. λόγῳ, δορλούται ἡ Τ - 
κροατέω λέγων Οὐχί ὶ ὦ (ὡ τιλώναι τὸ αὐζ' ποιοῦσι; ὁ αὶ τὸ ὡλάας μωρᾳνϑη" χαὶ, Ελόει- 

ςφῦς χληϑήσεται ον τὴ βασιλείᾳ ἦν ϑροινών, ἔ' ἐς! ὃ ὅπου ζςῷ αἰεὗρτήματα. λέὴ τολθσιωφ 

ζίϑησι, τὸ  φορικὸν τῆς χϑλοίστως τῳ α ἀἰκροατῇ ἡ διδοις (μωιδῷ,. ὡς στὸμ λέγῃ" ἐμοίχευσεν 1το 

αὐ τίου ον τῇ ἡκαρδία εὐτυ" ὧς Ὡὐπολύων ποιᾷ αὐτίω μοιχευϑέεδαι " ὁ τὸ ̓ «Ἔιοσὶ τοῦτὰ 

ὠκ τα 7 πονηρϑδ ὅ91. τοῖς »ὺ νοιο ἔγρυτιν δὐτὶ τῷ τὸ τὴς χϑλόίσεως ἀόρατος Φκά ὦ τὸ τὴς «- 

εδρτίας μόγελος Εἰς σωφρϑνισμν. δθδὲ καὶ Ὁ οὐνζοῦ (δ ὁ ὀϑνικους ταὶ ἱ δι τελώνας Εἰς μέ- 

σον ἀγή, τὴ ποιότητί πῷ ασοίσωπου ῷ μαιϑητέω οὐπρέπων. δὰ ὁ Παῦλος ἐποίει λέγων᾽ 

4. Θεαν, δ... Μὴ λυπεῖαϑε ὡς καὶ Ὧἢ λοιποὶ ὦ μὴ! ἐλόντορ ἐλπιϑδα" ὑπάλν, κρϑούπερ (ῷ ἔϑνη ζὰ μὴ ις 

ἩΘΙΚΟΝ 

Εἰδιτα τ Θεὸ. Ὁ, δεικγις ὅτι σεσὲν ψογκον ἀἰπαιτή, λα μαρν πλέον “ῷ εἰωλότος, 
Φησίν᾿ ὀχ » ᾧ ἐϑνικϑὶ τὸ οἰὔ' ποιοῦσιν: ΤῊΝ ὁμῶς ὐχ ἵφησιν ον δ ΕΣ λόλον᾿ αλλ ̓εςᾳ 

ἐπαιϑλοι αὐτὸν κουζα λύει χαὶ Φ- χς φηφας ̓ἐλπίδαι, λέγων" 

48 Γίνεοϑε ὀζζυ πέλϑιοι, ὡς ὼ ἢ πατὺρ υ δι ὁ 0 ἀρρίνιος. Καὶ πολυ ὦ ἥν δόκν 

γείν ὑγο(α Δ 9ασείρει ποὸρταχοῦ, τ Ὥστ τὸ τότον ζῷ φρονήματα αὐῃὍμ διεγείρων. τίως "ὃ 2 

αἰοϑενέφερον ᾧ παχύτερον “πωςῆσοιν ἀζοκείμϑδμοι. Απόυτα δίωυ οὐνοριεῦτες ζαᾳ Εἰ- 
ρηυϑήα, “πολλίω πσζὸς ὧν ἐ ἔφθροις Ἐχιδ "ξώθβα τω αἰγαπτίω " καὶ ὦ κατωγέλαφον ἐ- 

κένο ἔθος ὀκβαλωμδν, ὃ ὅπερ πυλλοὶ ἴω αἰλργωτέρων ὑπορϑιθουσιν,αὐάψδίοντερ ὥν ἀπὸμ- 
τῶνῶς ι προϑύτας σνρϑσειπεῖν, ̓  δὴ Ἢ ἐχει πολιὼ μφχαθσμοι, μὴ ἐζυλύνγτες, ὃ ὁ δὲ 621 κατατ- 

λᾷφον, ἴτο διώκοντες Ἴίγος δξζυ ἕνεκεν ᾿ πτρλσερᾷο. αψὉ' πσθότερος; ΠΝ τ ὅτὸ ἀὐαρδρει, φησίν. 25 

Οῴκοιῶ δὲ ἀὐΐρ' τούτο μείλιςπι Ῥληιπηδαν ἔϑει, νώσυ ̓λάδῃς (ὺ «ἰφόυον. " Φησιν᾽ ὯΝ 

τῶτο ἐαυυύδωχε. ἡ ἴ( ζωωυτης τῆς ᾿ἀ)γίας χεῖρον “δύοιτ᾽ δὲ υ; ; Ὁ ὅτο ἐασουδευκέ, 
Φησι, μιαϑοόύ μοι λέϑαα σσεϑξειος, ὁ ὁυ βούλθφι ἸὨειλαβέοϑαι τῇ τῆς αὐτολέσεως τις. 

ἡ ὦ ζω ἐκφνός σε προϑοτίπη ἀσϑϑτερϑς, Ουσὶν σοι Τ᾽ Κ΄ πλερν καὶ πσφόσειποντι᾿ ἐαὴ ἢ σὺ 

πότερος Ἐχιπηδέσῃς τὰ ασξῦσρίσει, ἐπησαγμάδσω Τ τύφον ὀκείνου, καὶ δωψιλὴ ὅι- ,ο 

γα ὧκ τὴς Φτονοίας αἰτι ἢ Τ' καρ ὄπυγν σεις. πτῶς δίίυ Οὔκ ἐσαΐτης ὀϑοίας ζοστωῦτοι μδ- 

λονζος καρπούοϑαι ̓ πι ψιλων ῥ᾽ μ ̓ ασοϑϑδιδυνω ᾿ Φ κέρδος , ὦ καταγινωσχονζς ἀὐτν; 

τοῖς οὐθὶς αὐἰδεπί. (εν; οἱ »» ὅχου τϑ αὐτὸν αἰτιᾷ, δ Τί σσεότι 5 αὐαμδρει, τίω πὸ έ- 

τέρα δὶ ἰσμησιν, ὅνον ειζκεν ζυλοῖς ὃ ὁτὴρ ἐγκαλεῖς, ἡ δέ ἔφης ἐἱΐ Ἢ πιγηξϑν, τῦτο ὡς ὠγα-- 
σὰν κα μκεοϑαι ἐσεουδὲ: 'Χσ’ ὁρᾷ πῶς φυὴν λὐ,ϑεϑπου χαικίῳ συζώγτς δλὐοητότερϑν" δ 25 

ΩΣ ὮΝ «λα, φυ- ά μὸν ὃ ο πένηρϑν ΤᾺ ἐἴες δ χαταγέλαον. ᾿ "Ὁ μυθίας λθέτρεψα φι- 

λίαν ὃ γον ((φ. τῦτο, ἃ πολλά α ἐϑρας Εἰργάσατο. δ' δὴ τῶτο φϑαγωμδμ αὐςῶν' ἡμεῖς. 

ὼ γὺ ἢ ῥαπίζεοϑαι καὶ - αἥαυρθύκαϑα καὶ ") γυμνούιϑαι τῶ ὠθρῶν χελϑυόμδμοι, χα φέρειν, ποί- 

αἱ αὐ Εἴνυδρ συήγω "ώμης ἀξιοι, οὐ κσολσρησει ψιλῇ τογχοιυτίωυ Ἐχειδεκφύμϑμοι φιρϑιεικίδρ; 

δλλω; ἰϑιταφρφιουμιεες, φησι, ὦ « Δψουτόνό(ώα, ὁτὸμ τῳ, ἀϑοισώμεϑαι τϑτο. χαὶ ἵνα μὴ 49 
κατα φρϑνήσῃ αὐ,ϑοθ πος, συρλσκρούεις Θεῷ; ; “αἱ ἥα μὴ κατοιφρνήσῃ σϑο ὁ θηνόρϑινος ὁ ὁ-- 

μόδουλος, χαζο αφενφε τ ΄ διασότα, ὦ τισοιῦται σε" Θὐεργετηκότος ; Εἰ ἰγὸ ὦ ἄτοπον ὃ » 
Φεϑιᾷν σου ζ). ὀμότίμμν, πολλῷ μᾶλλον τὸ σῃ καταφρονῷ φ σὺ πεποιηκότος Θεού. 

τότυ κακεῖνο σχόπτει, ὅτι ὁτὸμ σὰ χριτα φρϑνήσῃ, τότε σοὶ μείζονος μιοϑοΐ ο“ σεῖς 

Ξ. ἀγαϑῶν 

24. αὶ ἧπ ἢ 
Ἧσιν ὅσιοι 

σατο ὡς χὶ ἐν 

φρεἤϊκότμι 

“ζεϑηδλα 

Ι, 
σογη!} 



᾿. ΣΙ γ 

χιδατατῆν» 

πρ , 

χιεϑνμιαι» 

χλύπον 

Ὡς 7 ἢ 

ΒΥΑΓΓῈ ΔΛ. Ομω. (, 133: χὴν τ΄ 
αἱ 9 δὴ θεὼ Ὁ (τα ὐσορϑρεις, ὯΝ ΠΡ ἀυτνόμων ἤκουσας. τούτο ὃ ποίας ον ἂν 

εἶ ὥρης λὠτάξιον ; πόσων ἰαδημῖ ἐμοι ; γυοιτος ὑξοίζεο ἡ καιταφρϑνεῖονο Ω ̓ 
Θείν, ἡ μάοϑαι ΚΝ βασιλέων ἀπρτων. Ουτδν δ, σχον τῆς δόξης ὥυτεεῖ ἴσον. 
Φὐτίω τοίνεου διωκωιδν ὅτως, ὡς αὑτὸς ὠκέλίυσε, χαὶ “δ αὐϊϑεσ πίνων μηδένα." ποιού-. 

ς εϑροι λόγον, αἰλλα 'τίω αἰχριθη φιλοσοφίαν Ἰχιδεικφύνϑιοι ὁζῳ πόύτων Ὦ, ὅτω (ἢ ῥαυδμ 

βίον οἱ ἰκογοθϑι. καὶ δι ἐραυνίων καὶ ΤΜ ὀκεῖσε φεφαϑων οὐτεύθεν ἠδὲ καρπωσός- 

μιϑου ἴα, αγαϑεὶ, ὡς ἀδγελοι κῷ ἫὟ Ἕαἰνιϑιροίητων βαδίζοντες, ὦ ὡς αι, ΡΜ ὠγέλων διυάμεις 

οὖν τῇ τῇ γῇ ̓αἰξεπολοιῶτες, αἱ πάσης « " ἐχιϑυμίας, πάσης ἢ) ὠκχτὸς μϑέογτες ἴεσχο, ναὶ 

μτ' γϑτων 3 πϑύτων, χῳ ζὰ υαίῤῥιζ, τὐποληψόμεθει αἰγαλοι" ὧν ὧν Ἄμοι» πανί ἡμᾶς 

1ο Τπτυχάῖν ̓ γούτις Χ) Ὁ ἀσϑερπίᾳ τῷ Κυρὶν ἡμδῇ! ἰνοῦ Χριτφού, ᾧ καὶ δῦξα καὶ τὸ χολτος 
ν᾽ ἡ σε σκειύησιρ ζωῷ  ἀγαβχῳ πατεὶ χά 'ῷα αἀἰγίῳ χαὶ ἀγαϑῷ πνθύματ, γιῶ χα ἀεὶ, 

χα εἰς τιὺς αἰώνας Μ᾽ αἰώνων. Αμάύ. 

Ομιλ. δ’. τ: ΠΡΟΣΈΧΕΤΕ ΤῊΝ ἘΛΕΗΜΟΣΎΝΗΝ ΥὙ- χες. 
ι5 μϑμ μα ποιεῖν θμιασθϑοϑεν Μ' ανγ,ϑοϑίπων προῦς τὸ ϑεαϑίωναι ἀδζις. 

ΠΟ τυραννικώτερον πϑύτων λοιπτὸν ὀξοοίζει παῦος, τίω λύοσθμ καὶ 

δ΄ τίω μιοφίαν τίω αἰϑὸ τίων " κενζω δυξαν ἐήινονθϑμίων τοῖς 'ἱς κατορθούῖ- 

σιν. , ὀξιβοχὶς (᾽ γὸ Οὐ εὴν αἰθὶ ἀντ διελέχθη. ὲ "ὸ εὐ «ξεῆὸν, 
ωρὴν ἢ πεῖσοι ποιεῖν ἧι ποὖν δεόντων, «ἰθὶ τῷ πῶς δεῖ ποιεῖν αὑτὰ σὲ 
μϑτιένω διδαάσκῳν. ὯΝ: ὃ  ὠν Εἰς φιλοσοφίδν,ζοτε λοιπὸν χαὶ 

τίω πἰδυφιςαυδέϊωων αὐτῇ ἢ καϑαίρ λυμέωυ. οὐ γὺ αἱπλώς κὰ 

κτεται τῦτο τὸ νόσημα, δλλ᾽ στὸν πολλὰ κατορϑαίσορδυ Μ Τλιζαῆομδρων. ἔδει τοίνμω 

συοότερον φυτεόσει τίω τὐρετέω), ὃ τότε ὃ ἐπηροαζον αἱ αὑτῆς ῷ καρπὶν ὀβελεῖν παῖς. 
25 ἃ δρᾳ πόθεν αὐὔχεται. τὸ γηςείας ὺ ϑύχις κα Ἢ ἐλεημιοσιούηρ. τοΐτοις γ» μάλιςαι ἐμφιο 

λοχωρᾷ, Εἴωϑο τοῖς κατορθώμαισιν. δ ϑιο Φωρισοῖος εἰγτεύϑον ἐ ἐφυσοῖηο, λέγων" Νηξεύω Δυκοιμμδ, 

δὶς τῆς ἐοδυμαδὸς, οὐτοδεκ]αῖμυ (ἃ νασαρ τα" ᾧ ὧν αὐτῇ ὃ ὀκένοδοξει τῇ θύχῇ, 
κοὺς ὑχίδειξιν αὑτίευ ποιούμϑμος. Ὧ Ὁ ὺ ουὐὐδϑὶς ἄλλος αὐδῶ, τῷ τελώνη ογεδείρυτο, 
λέμε Οζι Εἰμὶ ὡς (Ὁ λοιποὶ δὲ δρ,ϑούπων, συτὲ ὡς «ἦτ ὁ τελώνης. Ὁ σχόπει πὼς 

49 ἡρξαν», ὦ ὡς αἰοὶ ϑνείου Ὡμὸς δυσφορωτάτῳ ἀζαλεγθνϑμος, ἡ δενοῦ κλέψαι ὁ Τ' μὴ ̓ σφόδρα 

ἐγρηϑεῦτα. παρσέχετε "»», Φησι, τί  ἐλεημοσιευξευ ὑμῶν. ὅτω ὴ ὁ Παύλος λέγει 

Φιλιστπησίοις Βλέπετε ζβυ κιωας. ὑνὴ λα, ρα ὀπεισέρχεται ὦ γηρίον, ̓  πόρτα ἐκ- θιλισ, γι ἔ, 
φυσα ξ ἀψοφητὶ, κα χ λὐεπαμϑητως ὀκφέρει ζ ἐνδον ὡπόμτα ὁ ἐπεὶ δέζυ πολι ̓ δὶ ἐλεης 

μεσιούηρ ἐποιήσα» λϑγϑν,ὶ Θεὸν Εἰς μέσον ἤγαγεν λὐατέλλοντα Σ ἥλιον (χί πογηρεὶς 

33) ὃ αἰγαϑοις, αὶ μ πὸρζαγθλων ασορέτρεψο ( Εἰς τϑο, ὺ κοριᾷν ἔπεισε τῇ ἡϑαπιλείᾳ τῆς λθρῆ- 

γίας, αγαιρᾷ λιτὸν Χ ὺ ᾷ οὐγοχλούνζῳ τῇ τῇ χαλὴ ζωτη ὲ ὀλαίᾳ πόρτα. Φησι ̓ πσξϑσέ- 

χοῦ ἐλεημοσεούζευ ὑμδ} μὴ ἡ ποιῷ Εἰ ὀμεσσξ9 εϑον ἢ αὐ ιϑεδπων. ὠκοίνη γ05 ἡ ὀμεατοϑεϑεν εἰ- 
ῥηνϑύη, ΚΒ ὦ Θεοδξαιν ἐλφημοσιεῦη, . Εἰπὼ, μη ποιᾷνε ἐμιασοϑεϑεν ἿἿΜ αὐ ,ϑεόπων, ἐπήγαγε, 

«τρὶς ζὸ  λεαγναι αὐοῖς. καὶ Ἐδ δοκεῖ ὦ ἅ "σθοτερον εἰρπο Ὁ ὧ ἀΐο"οὺ ̓δέδις ἀκριξαῖς αξέσεχῃ, 

40 υὐκές! ὃ αὑτὸ δνλ᾽ ὃ ἐτερρν δ», ἔτερϑν ὠκψνορὸ πολλίω ἔ “! τίοὸ ἀσφαλειὰν ὺ ἀφατον ̓  

κηδεμονίαν ᾧ κὶ φειδώ ἢ εἰ ηϑ αὶ αὶ θμιασσϑαϑεν ἢ ὁμ.ϑούπων ποιοιῶτα, μω) πσϑϑς Ὁ ϑεα ϑέωδαι 

“ποιφν᾽ ὦ μι] ποριζεα[ πάλι ἔμισοϑοϑεν, τοὺς Ὁ 9ια ϑέεϑαι πριν. δίθπτρ ὧν «πλώς ὃ 

γνόνϑμον, δλλά τίω γνώμέω κολάζει κὶ Ὁ φεφόνοϊ, Εἰ Ἂ Μὴ αὗτη ἡ ἀκρίορια " παρσκῇ- 
μϑύη ἑων, πολλοιᾷ δ το ὀκγηρφτέρυς ἐποίησε αὐοὶ τίου πῆς ἐλεημοσιώης δῦσιν, ὅζρ» Ὁ μὴ 

Οβιγίοίε. τοηλ.. Μ σὸυταχοῦ 
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πονταχοῦ πόύτως διωυατον δὴ λανϑανγόγφως ποιᾷν. δὲ σϑο Σπολύων σε τῆς ἀμαΐγχης 

ὥτης, ὁ τω τὰλά τῷ πηραγματος, δλλὰ τὴ ασοϑαιρέσει τῷ “ποιοιῶτος τὸ τέο ζημίθι ὺ 
ἢ μιοϑονόοιζ4, ἵνα Ν᾽ μὴ λέγης, )ὺ ἐγὼ παίϑω, δῤότερρς ἴδῃ; ὀυπᾶτο ζητῶ, φησιν, 
δλλαὶ τίω ϑζρνοιαν τίου ((ἰωὶ καὶ Ἐξ ϑπον τῷ γινομϑῥου. τίου Ν ψυγέω [οἰπλασοι βυ.- 

λεται, ἡ πϑντὸς ἀπαλλαίξω νοσήματος. αἰπαχορθύσας τοίνωυ ὃ «τοὲς Ἐχίδειξιν ποιῷ, καὶ 
«ἰοὺ ἐκ τύτο ζημίον διδάξας, ὃ μα τίω καὶ εἰκῃ! τᾶτο ποιφι, παλιν ανὖὟἋὉὲἕθ ἐγείρει αὶ "Φο9- χινίμ 
γήματα, τῷ παίζ9ς αἰαμνήσας ἡ τὸ ὀφανοῦ, ἵνα μεὴ τῇ ζημίᾳ μόνη καϑούψητει, δυλιαὶ καὶ 
τῇ μγήμη τῷ γε λμνηκότος οὐτεέψῃ. 
Οὐκ ἔχετε "ὦ ᾧὸ μιοϑύν, φησι, πρῖδ τῷ πατεὶ ὑμδ" τῷ οὖν ἐἰρανοῖς. Καὶ συεὶ 

ον ζῦϑα ἔφη, δυλώ αὶ περαιτέρω ασρϑεισι, τ δὲ ἑτέρων πολλίω τίου "Σστοίβο τω ἐργαζό- 
μϑνος. ὥασερ )ὺ αὐωτέρω τελωνας νὸ ἐϑνικρες τέθχικε, τῇ ποιότητι τῷ ποφόσώστα καται- 

ΕΝ ων ἐδὸ μιμεμδέοις ὅτω Νὴ) ὐζώϑα ὧν: εὐπνκρί . 

ἦ, Οτὸν δίωυ ποιῆς, φησιν, ἐλεημοσεοωζευ, μὴ σαλπίσῃς ἔμιαυοϑαϑὲν συ,ώασερ (ὦ “ἰσαι- 
κριταί. Οὐχ ὅτι σάλπιγίας Εὖχον ὀκῴνοι, τῷ»» λέγη, ἀλλα πίω πολλίω' αὐτῇ ἐ- 
πιδέξζαι βουλεῖ) μϑνίαν, τῇ λέξει τὴς μεταφορος ζαύτης κωμῳδῶν ἢ ὠκποριπεύων αὑ-- τς 
τοις. ἡ καλώς αἰ πσοκρία Εἶπε. δ ἃ »ὺ παρλσωπεῖον, ἐλεημοσειύης ζω" ἡ ἢ “᾽ σ'νοια, 

ὠμότητος ἢ ἀπὸρν, ϑοφπίας. ἐυ γᾺ ὁ Ὁ" (ὃ πλησίον ἐλεᾷν ποιούσιν, αἰλλὰ «ἰ9 ὃ δὺ- χιπὸ 

ξης Σπολαύειν ἀΐοις᾽ ὅπερ ἐ ̓χατης (ὦ ὠμότητος, ἑτέρα λιμῷ αἰ αφϑειρορδῥου φιλοτιμί- 
αν ζυτῷ, ἃ μῆλύοιν τίω συμφορφν. οὐκ ἀνα Ὁ δοωδαι ἐλεημοσιωΐω, δλλὰ τὸ, ὡς γοὴ, 
δοιωῦαι ἐς! τὸ ζητυίμϑρμον, ἢ δζὶ τῦτο δοιῦαι. κωμωδάστις τοίνυν εὐςξν' ἱκανώς, ᾧ χαϑα-- 10 
ψοίνϑνος αὐ , ὡς καὶ αἰαουυ ϑζῶαι (ὃ ἀκροατίω, δορϑούται πάλιν. τίω ζὰ τοιαῦτα νο-- 

σούσαν γνώμέιυ, Εἰπὼν παῖς δεῖ μὴ ποιῷ, δείψυσι πώλιν πῶς δεῖ ποιζ.. στοὺς δὼ δὲῖ 
“ποιὸν; 

3 Μὴ γνώτω, φησὴ, ἡ Φρριξεροί συ, ὦ, ποιῶ κἡὶ δεξιαί σῳ. Παΐλυ νζωϑαὺ χεῖ- 
εκς αἰίηε.), δλ᾽ αἰαιϑοολικῶς ἀὐ' τέϑεικεν. Οἱ ἡ οἷόν τὸ ὅ)Ὶ, φησι, καὶ σιαστὸν αἰγνοὴ-- 15 

στ, «αἰξςασούδωφον ἔξω σοι τῶ», κι αὐζῷὶ δωωνανῖ κἡὶ ζικ δζακονουμϑμας χεῖξρο λαϑεῖν᾽ 
ὀυχ ὡς Τινὲς Φασιν, δτί (δὺ σκαιουὲ δεϊκρυῆειν δ, ϑοῦπες. πὸ ς γον ζωῦθα λαν- 
ϑαγειν ὀκέλέυσεν. Εἶτα ὶ ὁ μιαϑὲρ οὐγέηισον ὅσος. Τὴ Ὁ Εἶπε τίω ὠχκῶϑαν κόλασιν, 
δεύκυσι καὶ τίωῦ " ἐντόσθαν μδωὶ, ἐχατέρωθεν ἐδζυς ὠϑών καὶ Εἰς ὑψηλοὶ" ἄγων ϑδιδωώγ- Ἀχυὺπὸ 

, χαὶ γοὶρ πείϑει Εἰδύαι, ὅτι πλνταχού πϑϑεειν ὁ Θεὸς, καὶ ὅτι ὦ μέχρι τοῦ παρόντος το Ἐκ μάτς, μελγὶς πεϑνι ἰδία, ζηπόνπορθσθηεν ἐΘεὼρ ἰδ ὦ μίροι τοῦ παύει. 
βίου ἐφῆκε ζῳ ἡμέτεροι, δλλώ αὶ Φοθερωτορϑν ἡμὰς ὠντθῦνον ὠκδέξεται δικοιφήθλον, κα αἱ 

ΓΝ 

ο 

οὖ δπευωραγμένων θύθωύαι απόρτων ἡ Διμαὶ καὶ κολοίσεις, καὶ ὅτι ουδν, ν' μικρὸν, αὶ μέ- 
γα ἢις ποιαΐν λήσεται, κἀν δῦξῃ «ἄν: δύ, ϑοϑποις λδυϑοίνειν. ζμῶτα Ὁ» ὡπὸνᾳ ἡγίξα- 

νι Εἰπὼν , 

4 Ο πατήρ συ ὁ βλέπων οὐ τῳ κρυτῦ ᾧ, εἰποδωσει σοι ον ᾧ φανερῷ᾽ Μέγας 29 
σεμνὸν αὐτῷ καϑίζων γέα ζϑν, καὶ ὅπερ ὕχιθυ μεῖ, τῦη» μ᾽ πολλὺς αὐτῷ διδοὺς τῆς «ἴθεου- 
σίας. ὙΌΣ βούλει, φησίν ; ϑχὶ λεατας " ἔχεν ἦν γινονϑῥων ἡψαίς ; ἰδου τοίγιου ἔχεις, ὀυχί κἶχι 

ἀἰπέλους" καὶ Ῥρχαήέλους, ἀλλα (ὃ δόλων Θεόν. Εἰ ὃ καὶ δύ, ϑοϑίποις Ὠπϑυμάς ἔχεν »εἱὰ 
ϑεωρους, συ ζωύτης σε ὡἰποςιρᾷ τὸς ἐχιϑυμίας καιρῷ τω ασρλσήκηνίι, αἰλλὰὶ χαὶ μα 
“πλείονος σοι αὐτὸ πρρέχει τῆς αἰ αύῥθολῖς. νιῶ ὧ γαρ ἐῤ Ἐχιδείξε, δέκα καὶ Εὔκοσιν, ἢὶ χαὶ 40 
ἐατὶ λυ, ϑούποις ἐχιδείξαιοϑευ δευνήσῃ μόνοις᾽ δ ὃ' ασουδιώξης γε λᾳνθοίγᾳ,τότε σε αὐν- 
τὸς ὁ Θεὸς ὀμάχηρυξει, τῆς οἰκϑυμϑῥης χϑλουσος ἀπαίσος. ὦφε μάλιςα, Εἰ βούλει αὐθρώ.-. 
“πῦς ἰδὲν συ (ἀχατορθώματα, κρύψον αὐτὰ νιω, ἵγα, μα σλείογος μῆς τότε αὐτὰ πόῤτες 

ϑεώσονται, Ὁ Θεού φλμεροὲ ποιοιῶτος χαὶ ἐπαίροντος ἡ πρό πᾶσιν αγακηρύῆοντος. γμο 
“ 



χ, δι 

"- 

Ἀπ 
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Α γα σν ἢ καταγνωσονται (ὦ ὁρώντες, ὡς κενοδὺξα᾽ ξεφαγούνϑρμον ἢ ἰδῦντες, ἐν μόνον αὶ κα- 
ταγνγωώσογται, ὠλλα τὸ ϑυυμείσον “) ὧπόντες. ὅτὸμ δξζυ ὸ μιοϑὸν " Ἢ λφαίῷ, ὁ σῦμα καρ- 

πώσαιϑαι μεῖζον, ὀλίγϑν ανα μείνανζᾳ χθόνον, οὐνόησον ἡλίκης αἰγοίας ὅθὴν αἰμφοτέρων ἐκ-- 

πεσεῖν τϑύτων, ὁ ὐρᾳ τῷ Θεού () μιοϑὸν αἰτοιώζᾳς, καὶ, Ἐ Θεοῦ ὁραΐντος, τῦς αὐ,ϑο6.- 

ς ποις καλῷ ασοϑς Ὁ Ἐχίδειξιν δ γενονϑῥων.Εἰἶ γαρ ὑχιδείκψυοθαι δε πατρὶ πσθ9 πϑμ- 
τῶν Ἐχιδείκψυαϑαι γ6 5) καὶ μάλιςα, ὑτὸμ καὶ Ὁ ζεφ ὀνώσαι ἡ τὸ ζυμιώσαι κύριος ὁ πα- 

πὴρ ἡ. χαίτοι Εἰ καὶ ζημία μοὶ ἑωώ, Οζα ἔδει τὸ )εαίξγν τῷ» ἀφιένζᾳ, ανταλλάξαεϑαι Ὁ 
Ψ αὐν,ϑούπων, (ὃ τὴς δόξης ἔχτϑυμοιώτα. τὶς γαρ ὅτως ἀϑλιος, ὡς ἘΞ βασιλέως απεύ-᾿ 

δόντος Ἐχὶ τίω ϑεωοίαν “δὲ εἰντν χαορθωμιώτων ἐλϑεῖν, ὠκῴνον ΑΖ ἀφιέναι, εἰπὸ δὲ τῶν 

το πτωχῶν χαὶ τῶν παοϑσο τοῖν χαϑίζειν ἰστν τὸ ϑεαΐξον, “Δ οἱ δὲ (Το »», ὀυχὶ μῦνον Οὔκ 
Ἰβδεύψυοϑοι κελθύει, δυλα καὶ «πουδοίζειν λαινθοίγει. σϑ οὶ ))5 6 ὅθιν ἴσον, μι ἀπουϑο- 

σοι! φϑυζεζα),  «σουδείσοι λαϑῷν. 
ς Ἰζαῤότὸυ πυϑλσεύχνοϑέ, φησιν, Οὐκ ἔσεαϑε ὡασερ (ὦ αἰσυνκριταί᾽ τί φιλοῦσιν εὖ 

τοὺς ((μυα γωγοῖςς ὶ εν τς γωνίαις “ στλατειών ἐξῶτες ττο»σεύχεοζ, ὅπως ἐὺ φλμνώδσι 
15 τοῖς αγ,ϑοθποις. ἀμέω λέγω ὑμῖν, ἢ ἀπάγουσι (ὃ μίοϑον αὐ. 

6 Σὺ ἡ τὸν πυδοσεύχη,Εἴσελϑε Εἰς τὸ ζα μιᾷον συ, χα! κλείσας τίω ϑύρφιν συ, 

κπόϑσευξαι τω πατοί συ τῳ ἐν τῷ χρυπήῷ. 
Πάλιν τότες νι τυκρίζις καλᾷ᾽ ὦ μάλᾳ Εἰκότως, ὅτι Θεῷ πυρδϑασοιούμϑμοι 

πυδοσεύχεοι, ἀγ,ϑοίποις αἴξ έσκθπουσιν, ὀυχ ἱχεδμ αὐἰϑεκοίωϑμοι οδίμα, ὅλ αγ,ϑοόπων 

20 καταγέλφςων. ὁ "ΣΡ μέλλων ἱκετϑύειν, ὠπόμίε αἰ φεὶς, ασδὲς ὐκφνον μένον ὁρᾷ (δ) κύσμκον 
ὄγτοι δοιέῦαι τίου ἐἰτησιν. ἀν 5 τοῦτον α φεὶς, «ἰδεέρχη πλόνωυϑμος ᾧ πόρταχου τἰδεφέρων 

τοὺς ὀφϑαλμοις, κενῶς απελευσῃ χερσί . τοῦγ Δ αὑτὸς ἐξυλχϑης. δα τϑηο σύκα εἶν 

πεν, ὅτι ὃ λήψονται μιοϑὸν (ὦ Οιοῦτοι, διλλ᾽ ὅτι ἰπέχευσι᾽" πατές!ν, τὶ λύψονται ὦ, ΟΡ 

ὧν καὶ Ὡχιϑυμοῦσιν ἀδοί."υ γ. ὁ Θεὸς τϑ᾽ βούλεται, δνλ᾽ αὐὸς (ὦ τίω δ "εαυτ᾽ πλέχεν 
25 ἤϑελεν αἰ μοιθζεὐ᾽ οὐκ ᾧνοι ὃ τίω αρῦδᾳ ΤῊ ἀν, ϑοϑπων ζητοιῶτες, Οὐχετ᾽ ἀν ει δίναιοι λα.- 

(ᾧ χ δ ἐκείνου, σγἱ ὃν σύτϊδν πτεποιίκασι. σύ δὲ μοι σχόπει τῷ Θεοῦ τίωὐ φιλαν, δος πίλυν, 
ὅτὸῳ καὶ, αἱ ὧν ̓αὑτῆται ἡ μδν" ἀγαδῶν, ἐπαηέλλητω μιαϑὺν χϑρέξενν. αἰ αθαλων 
τοίνιω τὰς καὶ σσδόσηκέντως ὦ ποδαγμλατι γρωρϑροις, χαὶ Ἔἰπὸ τῷ Ὅπου, ἢ Ἔσο τὴς ὄζρ.- 
ϑέστως, καὶ δείξας σφόδρα καταγελοίφοις ὀγζᾳς, Εἰσοίγή Τ᾿ ἀφαφον τὸς προλσθυγὴς ῥοπον, 

40 ᾧ πάλιν 1 μιαϑὸν δίδωσιν, Εἰπὼν" Εἰσῇε Εἰς μιζονσν. ἢ, δῶν, ἐν ἐκκλησία, 
φησίν, ὦ δι “αο!σεύχεο, ἐ χα στρόδρα ἅ ζω, δλλὰ μ᾿ γνώμης τοιαύτης. πϑυτοχου ΝᾺ 

᾿ Θεὸς Σ σκϑ πῦν ζντᾷ ἫἹῬΨ γινονϑρων ᾿ ἐπεὶ, κἀν Εἰς ῷ ζω μιέῖον Εἰσέλϑης, ὦ Ὡἰποκλείσοας 

“«οἧς Ἐχίδειξιν ἀὐξ' ἐργαίσγν, Φὐεδὲν σοι ϑυρών ὀφελϑς. δρϑι χϑέῶῦ ἡ ὐζοῶ πώς αἰκριζῆ 

Ὅν δϑολσμον τέθεικεν, ἐπα, ὁπως φαραίσι ζοῖς αὐ, ϑοόΐποις. ὡςφε κῶν ζμϑύρας ἐποκλεῖ. 

35 σῃς, τϑη» χσοϑ τὴς Μῥ'ϑυραῖν Σιποκλείσεως και ορϑαΐσα! σε βούλεται, χα! ζᾳξ' τὴς ὀζμνοίας 
συχὰ εἴειν ϑύξαις. κενοδοξίας γδ πλυτα χοῦ Ζ ἀἰπηλλάσθαι καιλϑν, μάλιςα 3 εἰν ἐυ- 

χῇ. Εἰ γδὲ καὶ τϑτα χωοὶς πλόνώ θα καὶ αἰδεφερϑ ὅθα, ἀν καὶ ζιυτίω Ε ἰσερχυ,ῖθα ᾿ 
νόσον ἔχοντες, πότε ἀχουσο βῖθα ἢν ΟΡ ἡμδιὺ λεχονδμων » Εἰ ὃ ἡμᾷς (ἢ δεόυϑμοι καὶ ερἴδᾳ- 
καλθιώτες εκ αἰκούονϑμ, τες 1" Θεὸν αἰξιοῦνϑν ἀκούειν; δυνν ὅμως εἰσί ἡνες, (ὦ μ᾿ ζιαῦτα 

40 αὶ τοσαῦτω χρσαιηέλίατα ὅτως αἰοδ᾽ μογοιίτες ὠ{τ᾽]έυχ,ως ἡγοῦ σωμαῖος χρυτήομέ- 
νου δζρα τὴς Φωνῆς πᾶσι κατα δήλϑες ἑαυτοὺς ποιᾷν,συρφετωδῶς βοώντες,ὃ τῳ οδίματι αὶ 

τῇ φωνῇ κατωγελάτευς ποιοιοῦτες ἑαυτοις χ ὁρᾶς δτί ὶ ἐν ἀγϑρά, ἐν Δ Οιαῦτα Ὡροσέλ- 
9η τις ποιωών καὶ μ᾿ βοῆς ἱκετεύων," σοξήσει τὸν ἱκετευόϑμον᾽ δὺ ὃ ἡσυχῇ ἢ ̓ ( Ὁ πυζόσ- 

ὕκουγτος δο᾽ ματος, ἴτε ἔτι σῶται μῶλον (4) δευωναίμϑμον δοιῶαι τίω πρρινν μὺ ζρίγιω τῳ 
ΟὨγγ οἵ, τοι. 2. Μ 7 οὐδ ματι 

πὰ ας πο πσιΣ 
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ΒΝ 

ζύς: 96. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. “" 
ολματι τῇ σώματος, μηδὲ τῇ κραυγὴ τῆς φωνῆς, δλλ αἱ τὴ πσοοϑυμίᾳ τῆς γνώμης 
ἐυχας ποιωρῆθα, μῆτε μι ψόφου καὶ ἡχὴς ἡ πσοϑς ϑχίδειξιν, ὡς ἡ τυς στλησίον" ὀκκρούειν, χάγαμίω, 

λα μῷ Ἰλτεικείας πώσος αὶ τῆς κ᾿ Αἱ 8(νοιαν ((μωτειξὴς ᾧ δακρύων ΔΜ ἐγδογεν. δλλ᾽ 
ἰλγεῖς τία! ψυχέων, ὶ οὐρο δῤ δυυλαιο μη βοᾶν νᾧ μέιυ τῷ σφόδρα ἀἰλοριώτος ἔδι, Ὁ ου-- 
τως θεῖ, ὁ πορακαλῷ ὡασερ εἶπον᾽ ἐπεὶ καὶ Μωύσῆς ἤλγή, ὰ ἕἵτως ἡυχοη», χαὶ ἠκουξ». 9 

Ἐξ, (δι. τα, “[α αὔτο έλεγε ασθϑς αὑτὸν ὁ Θεόφ᾽ ΤΊ βοὼς ασοὺς μέ! καὶ ἡ ΑἸνα ἢ πάλι, τῆς Φωνῆς 

νη αὐτῆς Οὐκ αἀἰκουονϑμης, πλμτοω ζωώυσεν ὅσου ἤλέλησιν, ΤῊΝ ἡ καρδία αὖ τὴς ἐθόα.. ὁ δὲ 
Ἰωὴλ ζ.γ. Αὐελ εχὶ σιγῶν, δλλα αὶ πιλάνῦμ ἤυχετο, αὶ ὃ αἷκκᾳ ἀνιν σάλπιγος λαιμασδϑτέραν ἡ- 

φίδι φωνζω, ςέγαυϊξον ζοίνεωυ αὶ σὺ ϑυτως ὡς ὁ ἅγιος ὠκῴνος᾽ ὁυ κωλύω" Διαῤῥηξον, ὡς ὁ 
ποροφήτης ἐκέλβυσε, τίου κουρδίδν σα ὸ μή (αἱμάτω συ. ὧκ ξαϑέων χαλεσον ᾧῷ Θεὸν. ᾿ο 

ΦΆμ, ρκθ, , Ἐκ βαϑέων Ὑ ίφησιν, ὀκέκραξα σϑ!, Κύρκε.χαῴτωϑεν Ὁ σὸ τὴς καρδίας σῳ ἕλκυσον φω- 

νοῦ, μωφήρλον ποίησόν συ τίευ ἐνχίω. ἐχ ὁρᾶς ὅτι ὶ ἐν τοῖς βασιλείοις ϑόρυξος χποδὼν 
ὡπας,ὺ πολλὰ πϑυτωχόϑεν κὶ σιγὴ » καὶ σύ ζοίνωυ ὡς Εἰς βασίλεια Εἰσιων, ἐυ (ῷ οὖν τῇ γῇ, 
λαῷ πολλῷ Φελκωδέςεροι τῦτων, ζὰ ἐν τοῖς ἐροινοῖς, πολλέω ἐχηδεύωυσο τίω ἐυορι- 

μοσιώζω. καὶ δ. ὼᾧ ἐγέλων εἶ συγχορθυτὴς, Ὁ Φρχαήέλων "κοινωνὸς, ὁ" ΜΔ σερριφὴμ τς 'δγιν 

ἄδεως, πόμτες ὃ ὅτοι (ὦ δῆμοι πολλίω Ὠχιδείκψιωτωι “ὶ ἐυτωξίλν, μί' πολλῆς τῆς φεί- πεν 
χης Ὁ μωρικὸν ὠκᾷιο μϑίος ὼὶ (ὧν ἱερεὶς ὕμνοις ἄδοντες τω βασιλὰ ΔὝΨ ὅλων Θεῷ. τού- 
τοῖς τοίνιου ἐγχρυτοίμοιξον σοίυτὸν ἐυγόμϑμος, ὼ (ᾧ) μυςικὸν αὐ ζήλωσον κόσμον. σον 

Ὁ» δρ,ϑούποις ἐυχῃ, Συλά τῷ Θεῷ τῳ πὸμτουχοὺ πόρόντί , τῳΐ ὃ πσϑϑ τὴς φωνῆς 

αἰχούοντι τῷ τὐτόρβητα τῆς αἱ σνοίας ἐχιςα νδῥῳ., αὐ ουτως ἔυχῃ,, πολιω δ᾽πολήνψῃ 29 

μἰαϑόν. . 
ὦ Ο πατὴρ)» σῶ, φησιν, ὁ βλέπων ἐν τῳϊκρυπῳ, ἰποδώσει σοι ον ῷ φϑνερῷ. 

Ουκ Εἶπε, λϑθκώται σϑι, δλλ᾿ αὐἰποδώσει (ι. ᾧ γ χοεως ἴω ἑαυτὴν σοιχατέσησε, χαὶ 
᾿ μεγαίλη σε ο»τεύγον ἐτίμησε ἥμῇ. ὍΩΝ, γὸ αὑτὸς ὅδιν αἰόρριτος, ὶ τίωὶ ὀυχζω σν Ὦι- 
«ὐτίω Φἢ βούλεται. Εἶτα λέγή καὶ τὰ ρήματα αὐτὰ τῆς ἐυχῆς. : 

7 πορϑσευγθ ϑμοι "», Φησί, μή βωῆολογητε, ὥασερ (ὦ ἐϑνικοὶ ποιοίσιν. 

Οσ 0 αἷδὲ Ὁ ἐλεημοζιώης διελέγετο, τέωυ ἀἰπὸ “τὴς κεγοδυξίας λύμζυυ ἀἰπέζησι 
μόνον, ὼ Οὐδὲν πλέον ποϑόσέϑηκεν, Οὐ Εἶπε πόϑεν ἐλεημοσεώζω δεῖ ποιεῖν, δῇ Ὁἰπὸ δὲ- 

χαίων πῦνων, διαὶ μὴ δξ ὑρπαγῆς, μηδὲ στὸ σιλεογεξίας ὦ δ σφόδρα ζω ὠμολογη-- 

μϑβον αρδα πᾶσι. καὶ ὁῥωτέρω ἢ πῶ» ασοοδιοκαάϑωρω, στε (ἦν πενωγζς ὦ δυεψώνᾷς 9 
τίω διχαιοσιωύζου ἐμαχάθασιν. ᾿(Χ 1 5 τῆς ϑύχης ὦ ἐτερϑν τί πρϑϑείϑησι πλέον, Ὁ μῆ βατ- 

τολογεῖν. ἡ ὡατερ ὁκῇ «ἦν οἰ ασικρίζος, ὅτως ἐνζυῦϑα ἐδνὸ ἐθνικοιᾷ κωμῳδεῖ, πθμταχοῦ 
τῇ ὙΜ χσοϑσώπων θὐτελεία, μεέλιςα εγτφέπων (ὃ) αἰχροώμϑιον. ἕηφ γδρὼς ὶ πολλὰ 
τ μάλιςα, δαΐκρει χαὶ καϑούτεται, Ὁ δυχεῖν ἀἰπειρηνϑῥοις ὁν, ϑοϑποις δξομμοιοί- 
οϑαῦ, ἐντεῦθεν αὐτῶν" Φστοτρέπει, ῥα" ἤολογίθν εν ζυϑα τίω φλυωρίαν λέγαν ̓ δή ὕτὸμ 32 

ζ μὴ «οϑοσήκοντω αἰταῖμδν ΟΝ τῷ Θεού, διωυαζείας χαὶ δόξας, καὶ ὩΣ 21} ἐϑϑραν τϑει- 

νέαϑαι, ᾧ γουματων «ἰΞκοισίας, ἡ ὑπλαῖς αὶ μηδὲν ἡμὶν αἰαφέροντα. οἷδο ὙΣ, Φησιν, 
ὧν χεθὰν ἔχετε. μ᾽ ὃ τύτων δυχεῖ μοι κελεύειν εγζιῦθα μηδὲ μακχρας ποιζαϑαι ζῷά 
ἐυγας ̓μϑφιχροὶς ἢ ἐχί τῶ χέῳ, ἀλλα τῳ πλήθᾳ ὁ μήκει τοὖν λεγονϑῥων. το ϑάμϑμειν 

Ῥω εζ.ι(. ἅ .»» χοὶ ζᾳ αὐτὸ αἰτοιωζᾳε. Τὴ δ. ἐυχὴῆ, Φησι, παροσκαρτερϑιώτες. δ αὑτὸς Ἁ ὅζᾳ 40 

τῷ αὐ αδείγματος ὀκείνου τῷ τὶ τίου χέριν, ἣ τὸν ἀγελεῆ ὁ ὠμὸν ἐπέκαμψεν αβηρνντῶ τῇ 
( μμεχείᾳ τῆς ἐντεύξεως, κὶ τὸ κι ἢ φίλον τὸν ἀωοὶ των νυζ)ὧν αὐ δα λμόρδρον καὶ τὸ κα- 
ϑεύδονται οἰπὸ τῆς κλίνη αγαφήσαντα νὶ ὅρα τίω φιλίλν δλλαὰ δὰ πίω πυφοσιδρίαν, ἐἰ- 
δὲν ἕτερρν ἢ τὸ (ἀωωοχῶς ὐτυγχόμων ἀυτοῇ ὡπόνίῳς οὐγομοϑότησιν, μάωυ μυρίων εἴχων 

ἐνχίω 
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ἐυχζω (μυ ϑέν, τῷ παρϑσιέναι χαὶ ἀπαέκλεινν πλώς κελεύα, τῦτο γὸ ἡνίξο 
«τὸ Εἰπων" 

Δοκούσι "ὃ ὅτι ἐν τῇ πολυλογία αν ΜΕ ἰσακουάϑήσονται " 
8 Μὴ δζζυ ὁμοιωϑητο ἀὐζιφ᾽ οἶδε γαρ ὁ πατήρ ὑμδβ ὧν χεείον ἔχετε , ποῦ τῷ ὑμᾶς 

5 αἰτῆσαι αὐτιν. Καὶ Εἰ οἶδε, φησιν, ὧν χορείαν ἔχομδν, μος ἑνεχκεν ϑύχεοϑαι δεῖ; ὕχ 
ὕα διδαίξης, δλλ᾽ ἵνα ̓ ξγπκαμοψμρῖνα οἰκείωθῃς τῇ ( μωεχείᾳ τῆς ἐντεύξεως, ἵα ζᾳπεινωε: 
ϑῆς, ἥα ἀνα μψηοϑοὴς Μ ὡρδοτη μῶν ΟΜ σῶν. . 

9 Οὕτως δώ ασρϑσεύχεοϑε ὑμεῖς, φησι ᾿ πατερ ἡμδμ οὐ τοῖς ἐρφινοῖς., 
Ορᾳ πῶς βύϑέως αἰγέγησε “ἶ ἀκροατίω, ἡ πάσης αἰνέμψησε τὴς ϑιερτισίας ὧ παϑδϑοιμί- 

το οἷς, ὁγὸ πατέρφι Εἰπων ἢ Θεὸν, αὶ αμδοτη μῶν ὠφοσῖν, ᾧ κολοίσεως αἰναίρεσιν, αὶ ϑικαιο-- 
σύγζωυ, ὶ αἰγιασμεόν, τὺ Ὄστολύτφωσιν, ὁ ψοθασίλν, ἡ κλιρϑνομίθν, ἡ ἀδελφότηζ, τίω 
ποὺς Δ μονολμη, ἡ πνθύματος γρρηγίδν δχρὸ τῆς μιῶς ζζιώτης ὡμολόγησα πρφλσην»-- 
οἰας. οὐεὶ γὸ δυωατὸνχᾳ λέσαι πατέρα Ὁ Θεὸ, μ πότων ἐκείνων Ὠμπτυχόᾳ τῶν ἀ. 
γαϑῶν. διπλῇ τοίνιωυ αὐτῶν διεγείρει τὸ φρϑνημιοι, τῳ αξιώματ τῷ καλθρϑμου, χαὶ 

τις τω μεγέθᾳ ταν ἐνερτετη μία ὧν ἀπήλαυσαιν. τὸ ἢ, οὖν τοῖς ὀροινοῖς, ὅτὸν ΕἾπη, σύν ὁκᾷ 
δ Θεὸ συγκλείων τϑτό φησιν δλλα τὴς γῆς αἰπάγων Τ' ἐνχόμϑμον ἢ τοῖς ὑψηλοῖς ππθ9σ-. 
ἡλοὖν χωρίοις αὶ τῶς ἄνω αἰατείθαις. πευδο 4 3. αὶ κοινωὺ ἰῷ τῶν αἰδελφωΐ ποιεῖ. 
εϑαι τίω ἐυγίω. καὶ "ὃ λέγη, ὁ πατήρ μι ὁ οὖν τοῖς ἀραινοῖς" Δλλ᾽ ὁ πατὴρ ἡρδίμ, ἰχὸρ τῷ 
χϑηού σώματος ζα δεήσιις αἸαφέρων, δὴ εἐδαμοῦ σχϑητῶων τὸ ἑαυζν, αἰλλαὶ πὸμζᾳηϑύ πὸ τῷ 

20 πλησίον, πὸ ὃ τῶῦτν χαὶ ἐηϑρὸν ἀγαιρᾷ, καὶ “Φιστύνοιαν κοιταφέλλει,, χαὶ ϑασκὸνίθν ὧκ- 
(αἴλλει, χα! τίωὐ μιητέρφι τῶν αἀγαϑών ἀπόμτων τίωὶ αἰγάπέμ Εἰσείγή, χαὶ τίω ἀγωμα- 
λίαν τῶν ἀν, ϑοσ πίνων ὄξοοίξει πορα ΙΝ, καὶ πολλζω δείκρισι τῳ βασιλᾷσοὸς δ τῆω- 
χχὸν τέο ὁμοτιμίαν, Εἴτε ἐν τοῖς μεγίφοις χαὶ ἀγναγκαιοτείτοις κοινωνούνϑμ ὡπόμτες. 41 γὺ 
βλαξος ἐκ τῆς κοίτω συγενείας, ὅτὸμ κτὶ τίω ἄγω ὡπόντές ὠμὸν (μνμμόοι » χα μι. 

25 δεὶς ἑτέρα πλζον ἔχη μιηδὲν, μότε ὃ πλούσιος τῷ πένητος, μήτε ὁ δεαούτης τῇ δου λ, μήτο 
ὁ ἀβχὼν τῷ ρχοιϑμου, μεῖτε ὁ βασιλεὺς τῷ ςραϑιώτυ, μήτε ὁ φιλόσοφος Ἔ βαρίαῤου, 

χοϊγνω, μήτε ὁ σοφὸς ἢ" ἰδιωτε , πᾶσι δ βίῳ ἐ»σρίσατο "ἐνδμωλν, πότων ὁμοίως κληϑίομαι 

κουταϊξιωσοις πατύρ. ὀϑαμψήσας τοίνωυ τὴς ἐυβινοίας ζῳύτης ἡ τῆς ἀγωϑεν δωρεῶς, ᾧ τῆς 
μοί, ρῆς (ὧν ἀδελφοις ὁμοτιμίας καὶ τὴς ἀγάπης, καὶ τῆς γὴς Οιἰπεφήσας, χα τοῖς " ϑῤῥινοῖς 

40 ασρϑσηλώσας, ἴδωνϑμ “κελεύει λοιπὸν αἰτῷ μάλιςα Γ δ. χαὶ αὐτὴ ἡ λέξις ἰχανὴ πάσης 

Ὄρετὺς διδωσκόλίαν οὐγθεῖναι. ὁ ἡὃ πατέρα καλέσας (δ Θεὸ, χαὶ πατέφοι κοινὸν, δίκαιος 
λυγνής ἀγα Ἰηζοιαύτίω Ἰητιδείκψυοϑει πολιτεία, ὡς μὴ τὴς "ἐνδείας ζωύτης αναΐξιος φορέωῶαι, 

χαὶ ἰσίω τῇ δωρεῶ χἰρέχεοϑωι τίωι ασουδένδ. πλέω δλλ᾽ οὐκ Φρκεῖται τύτῳ, ἀλλὰ 
χα) ὁτέρφν πσϑϑλείϑησιν, ὅτω λέγων" . 

5 Αγαρϑήτω τὸ ὀνομκαΐ σου. Αξία ῷ Θεὼ οὐ ϑδακαλοιῶτος ἥ ἐύχν, τὸ μι δὲν 

αἴτῷ “ρθ3 τῆς τὸ παΐζος δόξης, ἀλλαὶ “στα δυύτερφι ἡγείοϑτα τῆς Εἰς ὠκῴϑον ἐυφημίς 

«ς. τὸ γὸ αγιαυϑήτω,τὔτο ἔς!, δυξαιϑήτω. τίω (ζ γὰρ οἰκείλυ ἔχᾳ ϑῦξαν πεπληρω- 
μϑρίω, χα! ὡσαύτως ἀεὶ νϑρουσαν᾽ ἀἰξιοιῶ ὃ κελεύει τὸν ἐνχόμϑρον καὶ ὀχρὶ τὴς ἡματέρρις 
αὑτὸν δοξαΐξεοϑει ζωῦς. ὅπερ χοὶ ἐμιωροοϑεν ἔλεγε΄ λαιαψότω Ὁ φως ὑμδῶ ἔμναροοϑεν 

, 40 ὙΨΜ αὖ, ϑούπων, ὅπως ἴδωσι ζᾳ καλοὶ ὑμδμέργα, καὶ δυξαίσωσι Ὧν πατέρᾳ ὑμδμ" ὧν εἰν τοῖς 
φραινοῖς. ἡ γάρ (αᾳ σεραφὶμ δοξαζοντω ὁυτῶς ἔλεχϑν᾽ Αγιος τ γιος,ὠγεος᾽ ὥςε Ὁ, ,αἰγιαυϑήτω, 

ὅτο ἐς!, δυξααϑήτω χαταϊξίωσον γαρ,φησιν, τως ἡμᾶς βιοιῶ καθαραῖς, ὡς δὲ ἡμϑῳ ὠπόρ-- 

σε δοξαζειν' ὅπερ παλιν ἀπηρθισμένης 68] φιλοσοφίας, ὦ ὅτω βίον ἀΐλητῆον πϑέχι- 
οϑαι τ» πάσιν,ὡς ἔχαφον τῶν ἐρωντῶν τῷ διαυύτη τίω τὰ τύτων ἀγαφέρειν ἐνφημμίαν. 

(Βεγίοι, ἴοι, 2. ΟΜ ᾿ ἴο Ελθύτῳ 

’ 4 

κῷὸ σ΄: 

Ἦσ. ξ.γ5. 
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138 ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΌ. 
Σὺ Ελϑέτω ἡ βασιλεία σου. Καὶ τῦτο πολιν παιδὸς ἐυγνώμονος δ Ρὴ μαι μὴ 

Ὡροσηλώιεϑαι τοῖς ὁρωρϑῥοις, μηδὲ μέγα {ι τὰ πϑλοντα, ἠς εἰσ, ἀλλ᾽ ἐπείποϑεῳ ἀγρός (ὃ) 

πατέρα, καὶ μϑηόγτων ἐφίια κ᾽ ὑπερ ὑπὸ ((μυοιδῦτος αἰγαϑού σύν υχὸς απηλλαγ-- 
μϑύης ᾧ οὖ τῇ γῇ ποδαγ μῶν. τῷτο γϑιω χα ὁ Παύλος χαθ᾽ ἐκοιφ᾿ ἕω ἐπεθύμει τέω ἡμέ- 
μὰν. {τη χα ἔλεον" ΟἽ αὶ αὐοὶ τίου α' χϑριχζω τῷ πνεύματος ἔχοντες φεναίξορδϑμ, ς 
εἰοϑεσίων αἰστεκδὲγθ οϑροι, τίω υπολύτρωσιν τῷ σώμιφτος ἡμδί!. ὁ γαὶρ τῶτον ἐχων (ὃ {- 
ρμωΐᾳ, ὀυτὰ αἰ πὸ ΜΝ χενζῶν τῷ βίου τούτου δυυύωται φυση ϑίωϑαι, ὃντε «πων ἣν λυ- 

πυρῶν ζαπενωθύνναι ᾿ ἀλλ᾽ ὡς ον ἀὐδοῖς Αἱ «τοίφων τοῖς ὀυφφινοῖς, ἐκουτέραις αἰπήλλακται 
τῆς “Φωμαλίας. 
Γρηϑύτω. ὃ ϑέλημα ον, ὧς οὖν φανῶ, ἡ δαὶ τῆς γῆς. Ἐζδις ἀχϑλυϑίαν αρίς ἴω; το 

λιϑυμῷ κ᾽ γὺ ὀκέλθυε ΥΜ μϑηόντων, ὶ ατϑϑε ὀκοίνωυ ἐπείγεοϑαι τίω "  ἰποδυμίδν" 
ἕως δ) ἀν τῦτο μὴ "1 ἡ ὠζαυϑα Δι στοίοονζας τέως πσουδοίξειν τίου: αὐ τίω τοῖς ὀύω 
“πολινίλν ἐχυδείορυεϑω. Ἰαηϑυμῷ ὦ γὸ δὲ ΝΜ ὑρανοῖν, φησι, αὶ ΟἿ εἰν τοῖς ψρονοῖς" 
στλιζυϑ αὶ τοϑ τῷ νροσού τίωἱ γώ ὠροωδν ὠκέλθυσε ποιῆσαι, ἢ εἰν αὖντῇ ὀζμτοίδονζᾳς, ὡς 
κά κολιτόυνομδμοις, ὕτω πόμτα ποιεῖν καὶ λέγηνν ὡς ὁ ΚΡ τύτων ὐνακαλῶν Ἐ διασό- ἐς 
τίω. νὸν Ν ὦ κωλύον φϑαίστο τέ “Μ᾽ ὀύω δυωα μεων αἰχρίζειδυ δύῃ ὃ γίω γῶὼ οἰ-. 
κεῖν "Ἀλλ δ ζαῦθᾳ Οἱ ατοίροιτα, ὡς ὀύω σλνόνϑμον ἡδὺ, πόῤτω ποιὰν. ὃ λέγ. τί. 
μων, " τοιούγον ὅθην᾿ ὥασερ ὁκῶ πλύτα ἀκωλύτως Κ, ὶ υὶ (αὶ  κασ ἀούυσιν () αἴγίες. 

δοι, (3 αἰ ραχούνει, ὥλλα πϑρίᾳ Θὐονσιᾧ πείϑον) ( διωματοὶ Ὁ», Φησιν, ἰοαΐ, ποι-- 

οἰοῦτες () λόύνον αὐτ9)} ὅτω ἡ ἡμᾶς καταξίωσον (ἦν δύ ,ϑούους μὴ δὲ ἡμισείας Ὁ 3έ- το 
λημαΐ σὰ ποιῶν, ζω παντα,κοιθεύπορ ϑέλεις, πληθϑε, Εὖδις πῶς ἡ μετοιάξεν ἐδὶ-. 
ϑαξε, δηλώσοας οσὶ δυ τὴς ἡμωτέραις ασουδὰς ἡ ϑηρε τὴ μόνον, δ λαὶ αὶ τῆς αὐωθεν χαίδλτοςν 
αὶ παίΐλη τίων αἰ πῦρ τῆς οἰχουνϑμης ποϑόγοιαν ἐχαςονή δ Μ᾽ ποδλσθυχομδῥων λϑαδέχεοξ, 

ἐπέτωζω. σϑὴοὶ ὃ Εἶπε, δνηϑήνω τὸ ϑέλημα σν ὧν ἐμοὶ, ἡ εὐ ήμῖν ᾿ διλα' πϑρταχοῦ 

πῆς γῆς, χε λυϑίοναι τίω αλιλύζωγὼ φυτϑυϑίωαι τίω ἀληθηλν,ὺ ὠκόληϑέωαι καχίαν 15 

ἁπασαι, καὶ ἐπθνολϑῷ ἰσετίω), ἢ μοδὼ ζῳτη αἰσφέρῳ Ἄριπὸν δ) ϑοανὼ τῆς γῆς. Εἰ 
ἡ τῶν “ἔμοισό, φησιν, συ ον δἰοίσει ζᾳ κοίτω Μ'ανω, Εἰ ἡ «ἢ φύσει διέτηκεν,ἰπέλυς ἐτέ- 
69ις τὴς γὴφ ἡμῶν {χτδεικγυμθῥης. 

11 Τὸ αὐτο ἡμϑὲν (ὃ ϑατούσιον δὺς ἡμῖν σήμερον. Τίσι, (ὃ ἄρτον ἢ Ἐχιού- 

“. Νὴ 

σιον  () ἐφήμερον. ἕὴδ᾽ γὺ Εἶπεν, ὕτω δμαϑήτω ὃ ϑέλημα σν, ὡς εἰν ἐρανῷ, ᾧ Ὠχὶ τῆς 10. 
γῆς, ὀν,ϑοϑποις ἢ διελέγετο» στίρχᾳ «ἴθοκείμδμοις, ἢ αϑαίγκῃ φύσεως εἰ πυνκειμδύοις, χαὶ ου 
διωναϑμοις τίωυ «ὑτίω ἔχεν αἰκαϑήδυ τοῖς αὐήλοις᾿ αὶ χιτάγμαζᾳ ὁμοίως κελεύει 

γίνεαϑαι ᾧ πὲ ἐμδίν; καϑαπερ αὑτὰ καίκεῖνοι τληρϑύσι' συγχαταζαίνει 5) ἡ τῇ τὴς φύσε- 
ὡς αἰοϑενείᾳ λοιπὸν. αἰκρίρειαν ὦ γδύῤ,φησι, πολιτείας ἀπατο τοσαύτίω,ἐ μ ᾿ ἀπά. 
ϑειδν. Ογε γὸ σλττρέπει τῆς φύσεως κἡὶ τυρφυνίς. δεῖται γὸ ζγφῆς τῆς ὀῤαγκαίας. σοὶ 15 
δὲ μοι σχότγει πῶς καὶ ἐν τοῖς σωματικοῖς πολὺ Ὁ πρϑυματικόν. Θὲ "ὃ απ χουν, ὁν- 
δέλί πέρ τρυφῆς, συτῖὶ ὙὩΡ πολυτελείας ἱματίων, σϑοὴ αὐ ἀλλιν συτίνος γὴν τοιούτων 
λα αὐτὸ μόνον ὠκέλδυσε τυ δ χίω ποιΐαϑαι, ὁ πῇ αὐὖτα τῷ ἐφημέρε, ὡςι 
μὴ ὑπ᾿ τὸς αὔϑλον μεδιμψᾶν. δζρὶ τῶ» ποδοσέϑηκι, (ὃ) αὐτὸν“ Τχτούσιον, τυτές!, 
ἐφήμερον. ᾧ συο τύτῳ ἠρκέιϑη τῷ ῥήματι, αἰνλαὶ καὶ ἕτερον μ᾽ τῦτο πυδοσάϑηκεν, Εἶ- 40 
πων, δὸς ἡμῖν σήμερον ὧξε μι περαιτέρω (μωτοίζεν ἑαυτοὺς τῇ φροντίδι τῆς Ὀχιύσος ἡ- 
μέρας. ἧς γὸ οὐρα οἴδους Εἰ ὃ δῴάσημια ἔνψ4, ἄνος ἕνεκεν οἰ ασομδώεις τίω μέριμναν; τῷ» 
ᾧ αὐϑϑϊων ὀάρ, πλειόων ὀπόταϊξο, λέγων᾽ μὴ μεραμψήσητε Εἰς τέω αἴδολον. καὶ γὸ βῥούλε- 
πὶ παύτοθον ἡριρις δυζωώνοις δἢ ὶ ὑτύ]ορωμϑμοις, ζοσῦτιν Εὐονζω τῇ φύσει, ὁσογ ἡ Ὁ χϑεί-- 

; «ς 



ΕΥ̓ΑΓΓΈΕΔΛ. Ομ, Μ, 139 χιν φ΄ 
ἐς αγαίγκη 7 ἡ μδΆ ἀπατᾷ. Εἶτα, φηδ᾽ συριξαίνει καὶ μα ὁ λυΐξον τῆς παλιηϊενεσίας 

αἰ μδντόμειν, πολλζω καὶ ἐν ζῦϑα τέο φίλαν, ϑφονπίαν αὐτο δλιδενύνϑμος, χλθύοι αἰδὶ 

τῆσ αἰμϑρτημῖ; Φ{τύτον]αφέσεως “απρσιέναι ῷ φιλαννϑεύττῳ Θεῷ, ἡ λέγην ὅτως 
1» Αφεφήμι ὀφειλήμμιατοι ἡμδ ὦ ὠφὶ ῥἡμῇ ὠφίομδν τοῖς ὀφειλέταις πκδιν. 

4 Ἐϊδες φιλαν, ϑοφπίας κἰ χυβοολίω, ΧΩ, τοσάτων κακᾶνν αγαίρεσιν ὼ δωριάφ μέγεϑο ἀ; ἀ- 
Φατον, παλιν αἰμδρτϑμονζις αξιὶ Γσυτίγω "ώμθη. ὅτί 1γ πισοῖς αὗτη ἢ ̓πξϑσθυλῃ ππροσήκει,ὺ 

(νόμοι τῆς ἐκκλησίας διδάσκουσι, κα δ) τ ̓παξροίμειον. τῆς δύχῃ. ὁ γαρ αἰμύητος Οὐκ αὐ δυ. 
γα!» πατέρα καλῷ () Θεὸν. Εἰ τοίνιω πιφαῖς πυφσῆκει ἡ ' δυχὰ θ᾽ δ Ρ5) 3 ὅτοι ἀαϑρτήμα- 
χα ἑαυτοῖς ἀφεϑίδαι δεόμϑμοι,} δῆλον ὅτι σγ᾿οδδ μ᾽ τὸ ΜΕΝ ανήρη.) τῆς μετὸμοίας τὸ 

ῖο κέρδος. εἰ ἐγ μὴ  ἐζούλετο δύξαι,ὀυδὲ δ πθ οὐνομοϑέτησφρθὐχεαῦῃ ὁ ὁ ς αἰ εὗρτημῷ 
ἀὐαμιμρήσκων,ἡὶ χελθλων αἰτῷ ἀ ἀφεσινὺ, διϑιώσκων ὅπως α" ὕχιτύ χωνϑμ τῆς ἀφέσεως, 

χηχν καὶ θκολοι ζιύτη ποιων τίν ὁδὸν, δ δυγλον ὅτι Εἰδυς κα καὶ δειενψες, ὅτ ὴ αῳ ὃ λοζξον θινω ὡ- 
πονίψαιϑαιζᾳ πεπλημμελοιϑία, τϑτον τῆς ἱκντηοίας (ῦ νὸ νόμον Θἰσίωεγκε “Ὡς ἅ υ- 

πονῆσαι ἣὟΨ) αιδοτημῖχ ,μιστειαξ ἐν πείθων" τῶ ὦ ὃ ἑτέροις αἱ αἰφῶναι κλθῦσαι, μρηισυχας- 

15 κίας ἁπαῖσηρ αἰπαλλαϊηωνὴ ἡμιῶφ᾽ Φ: Β αὐτὶ τύτων ἡμῖν ὁπαηξλλεοϑαι συγχωρεϊν, »ρηφεὶς 

αὐαυτείων ἐλπίδοις, ᾧ δὶ τῆς ἀφάτυ ι ΦΘεοΐ φιλανϑοφπίας φιλοσοφῷ ἡ ἡμᾶς “τα- 

δίων. 65 ἡ μάλικα : 65 ἡ ανἴδατορῆσαι, τϑηο ἐς ὅτ] χα ̓ἐέκαφον Ψ Εἰρηνδῥων ὁλοχλή- 

δ9υ μινημιογϑύσοις τὴς ϑρυτῆ, ἡζωτηὰ ὃ  μινησυχαυμεῖν ἢ αὐἰξελαζω (αι ͵γ) ὦ αἰγιαιϑῆ.- 
"αὶ ὦ ὄγοκᾳ αὐτν αἱ ἀπηρτισμέρη γι πολιτείας «ἰκρίφεια᾽ ἡ τ δ ρυϑίῶαι ὃ ϑέλημαι αὐτο, 

20 ὃ ἀὐὸ τ παλν [δηλοῖ " αὶ ὃ πατήσῃ: διυύαοϑοι καλῷ ἐν Θεὸν, αἰμϑμν πολιτείας ἔχ. 
δυξίς ζῶν εἰν οἷς ἅπασι ((μυεἰληγῆο αὶ τὸ δὲν ἀφῴναι τίς πιπλημμεληκόσι ᾿ γὰν) 

ΔΛ οἱ Ἅμῶς Οὐκ ἠρκέιϑη σϑτοις δλλαὶ δοῖξοι ὃν λόνϑμος σῶν ταῦ τῷ Ὡρλγματρτ ποιᾶι.. 
ταὶ τίω ατουδέο, κὶ αὶ ἰδικῶς ἀύ θ,ϑησεὺ μζ' τίων βὐχξω σον μίας ἄλλης ὡντολὴς μέμγη- 
ται ἣ  ζιυ την δυτα λέγων ἑαὶ ὃ ἀφῆτε τοῖς λύρρούποις Οἱ αϑκηϊώματα αὐ, ἀφήσει ἡ υ- 

15 μὲν ὼ ὁ πατὴρ ὑμδέο ϑἰξνιορ. ὧξε ἰχὶ τρμδμη ϑρχ, ὁ "ύειοι τὴς χρίσεως τὴς «Εἰ ἡμϑῇ" 
ἡμεῖς. ὕα κε μαδὲ ἣ ἡναμϑήτον μιηδεὶς ἐγχαλῷν Ε ἔχῃ ϑικαζόρϑνορ, μὴ μμνρῶ, 
μὴ μέγα, σὲ ἰῷ αἰασεύθιωον κύριον ποιὸ, τῆς ε ψήφου. " καὶ ὡς ὸν  αὐζὸ ἐδίκασοις σοίαμ- 
τι, Φησιν, ὅτω σοι δικαζω κᾷγο. καν ἀφῇς τῷ (δύλῳ, χαὶ ' ἐμού τῇ τῆς αὖ- 

τῆς τη πον χα! τοῖγε Οὐκ ἴσον τῶτο ογόνῳ, σὺ ἡ μϑγὴ διόμϑμος ἀφίης, ἢ ὃ Θεὸς 
39 μηδενὸς χει ἔχων "σθτωΐὸ ὁμοδούλᾳ, ὁ ὁ Θεὸς τῳ δούλφ᾽ σὺ νϑμρ πο θύϑιωος ὧν μιν. 

χιδιδίαυ» οἰοις χαχϑις, ὁ ἢ Θεὸς ἡῤαμδϑττος ὦ ὦν, Ἀλλ᾽ δ ὀμίῶς αὶ ὅτω τί «τ φιλανϑε9 πίαν" ὠνδε 

τι, χγυται. ἠδευΐα» νϑἕὲ γβὴ ὼ χρεὶς γϑνϑ πόρτα σοι ἀφεῖναι ἴα πεπλημμιεληρδῥα, ὡλλώ 
βουλεταί σε ὼ  ἐὐτεύλεν ὁ ἐνεργετείαϑεῳ, μυφίας σαν πϑωταγϑλεν αϑρέχων ἡ ἡμερότητος τὸ Φι- 

λάνϑερπίας ἀφορμαῖς, ᾿ ὦ οὖν σοὶ ; ϑηξιαΐδης ἐκξαλλων, ἡ ΧΩ ἡυμῶν σξεννις, κα πϑρποιγϑ- 

χιβωέφων ἢ ὅν σε " συγκφλλα τῷ μέλει τ τῶ. ᾧ γὸ αἢ αὐ ἔρις Εἰπενν; ; ὅτι ἀδίκως ἔπαϑύς ὦ κακὸν 

[  Ω] τὸ πλησίον , ζχῶτα γάρ ὅθι ᾳᾷ αἰ μδροτήματα" ὡς εἰ διχαίως, στο ὶ αἰυδότημα ὃ 
πράγμα ἴθι. λα κα ἢ σὺ τοιούτων πο σέρχῃ λπψόρϑιος ἄφεσιν, ἢ πολλῷ ὁ μειξόγων. καὶ 
τ τῆς ἀφέσεως: ἈΚ μικρᾷς ἀπήλαυσαις δορεώρ, διδαισαμδμος λῤϑεσπύδω ΜΚᾺ 

Ἀδο καὶ ᾿ ἃ πάσαν παιδυίὀμϑμος ἡ ἡμερότητα, (δ " υϑτων3 καὶ ὁ μιοϑος σϑι μέγας κείσεται, πονῇ 
49 ὁ μηδενὸς αἰπαιτηϑίεθαι λθλϑν ἢ ποπλημριοληνθμρων, ποίας δξχυ Οζι ὸῤ οὐ Εἰπχϑυ χολρύ- 

σιως ὠξιοι, στὸν τ  ἥξουσίλω λαξόντεσ, σσϑοδωμδν ἡμδῇ! τίω σωτηρίαν; “τὸς ὃ οὐ τοῖς ἀλ- 

λοις τρφλγμλασιν αἀξιωσουϑρ αἰκϑύφαϑαι, ἀδῷὶ μ᾿ θέλοντες, οὖ οἷς ἐσμὲν κύρμοι, φεί- 

διοϑτῳ ἑαυ), 

13 Καὶ μὴ Εἰσενέγκῃς ἡμᾶς Εἰς πειρασμὸν, δλλαὶ ῥῦσαι ἡμᾶς οἰπὸ ἃ πονηρο δ" ὅτι σῷ 
ὕφην 

ΙΝ .] 



τύ ς. 140 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΊΤΘ. 
ὅϑιν καὶ βασιλεία καὶ καὶ διωαμις καὶ ἡ ϑύξα Εἰς (ὧν αἰώνας, αἰμιάω. 

Ν 
Ἐγζιὐϑα ἡμᾶς τίω ἡμετέραν παιδυίϊει σαφεῖς ἐυτέλειδιν,  καιταςέλλει ὦ φύσημα, 

διδιώσκων "μήτε οὐ δαιτείοϑαι (ἦν. αἰγῶνας, " μήτε (δὲ Ὠχιπηδιᾶν. ὅτω "ὃ καὶ ἡμῶν ἢ κχιὲ 

νίκη λαμιαρ»τέροι ἐςαι, κὶ ἡ ἊΝ τῷ! ἰϑούλῳ καταιιλϑτοτέροι . ἐλκυοϑέμ ΝῊ Χχιρὰμ 

δεῖ λυναίως ἐφτίναι ᾿ μὴ κοιλουρϑύοις ὃ, ἡσυχαῖξειν αὶ Τ᾿ χαιοὸν ὀϑανδῥειν ἿΨ' αἰγανων, ἵνα αὶ ς 
Ὁ κενόδοξον καὶ ὁ λυνα)ον ϑχηδειξω μθα, πονηρϑν ὃ ογζωῦϑα Τ᾽ ὀχοίζολον καλεῖ, κελεύων ἡ- 
μᾶς ἀϊασονδὸν προ 9ς αὑτὸν ἔχεν πύλεμον, καὶ δεικψυς ὅτι ἐυ φύσει ζοιούτος ὅ61ν, ἊΝ τον 
ἐκ φύστως,δλλὰ δ ἐκ κυδϑαιρέσεως Ἐχιλνονϑμων Τὴν καὶ πονηρία, κατ᾿ ἤξογζω ἡ δυ.-- 

τῶς ὀκῴος καλάπι,δζρ' τίω αἰ χυροολίω τῆς κακίας, ἡ ἼΤΩ μηδὲν τ ἡμὸμ ἁ δικηϑεὶς, 

ἀϊασονδὸν «τὸς ἡμᾶς ἔχει δ πόλεμον. δα τϑο σοὶ Εἶπε, ῥῦσαι ἡμᾶς ὐπὸ ΡΜ πονη-- το 

ρώδν, δλλ᾽ ὐπὸ τῷ πονηρϑ6᾽ ποιδυύων ἡμᾶς, μυιδωμοῦ τσοϑς (δ᾽ πλησίον ἀηδῶς ἔχεν, ἐν κυνὶ 
οἷς ἐὺ πάϑωμϑμ γὴν αὐνδἣ χακῶς, δλλ᾿ Ὡσὸ τύτων ασθϑς οκχ ψιον μόταϑεναι τίωω ἔϑρϑυ, 

ὡς πλώτων αὖ τὸν ἀἼτίον δ χακϑὰν ὄντα. εἰναγωνίοις ζοίγωωυ ποιήσεις τῇ μνήμη τῷ ἐϑρού, ὼ 
τίω ῥᾳϑυμίαν ἡ μδι!) ἕπασαν ἐκκόψας, πείλιν ϑαῤῥωύει ὶ ὀῤίφησι φρονήματα, τῷ βα- 
σιλέως αὐαμνήσαις ὑφ᾽ ᾧ ζω ῆοκῖθα, καὶ δείξας πλύτων αὐτὸν δντα διιματώτερον. σῷ ὙΣ)} τ 
ὅ6|, φησιν, ἡ βασιλεία καὶ ἡ δευύα μις αὶ ἡ δόξα, Οὐκοιῶ Εἰ ἀντι ὅν κἡ βασιλεία, φυτίίγα 
δεδοικέναι “οἱ ̓ ὧτε συ οϊεγὸς ὄγτος τῷ ὀυθιςαμόῥου, ὁ πσϑὸς αὐτὸν τίω Ὡρχίω Δ(ϑνέμο- 
υϑέου. στὸμ )Ὰ» Εἴπη" σῷ ὅ81ν κὶ βασιλεία, δείκψυσι ΝΣ ὠκένον τὸν “πολεμόιτα ἡμιν"υ-Φ- χιήπα 

ποτεταγμμένον, καὺ «γωντιούςϑα, δοκῇ τῷ Θεοῦ συγχωφϑεωτος τέως. καὶ) ἡ «ὑς Ὁ “"" 
δούλων θήν, Εἰ αὶ ῊΡ ἡτιμωμδῥων ᾧ ασδησκεκρουκύτων. ἡ Οὐκ δ τολμήσειεν συ οεγὶ ταίν :ο 
ὁμοδούλων ἔχιϑεοϑαι, μυὴ πσϑότερϑν ὀύωϑεν τίω δξουσίαν λαξὼν. ᾧ 4 λέγω ν} ἐμο- 

δούλων; σγοὴ χοίρων κουτατολ μιῆσοι κὑ πο’ ἐμκεινέν, ἕως ὅτο αὐῷς ἐπέτροαν, ὄυτε ποιμψί- 

ὧν, ὅτο βουχϑλίων, ἕως ὅτε τίωυ ἐϊξουσίλν ὀϑωϑεν θλαίο καὶ τίω διώαμιο. «κοι καν 

μυολάχις αἰαϑενὴς ἧς γδίχᾳιος αὐ ΕἾης, θα ῥῷν ζοιούτον ἔχων (ἢ) βασιλθύοντα, πόϑτα θύκόλως 
αὶ δζρὸ σοῤχατορϑοιώ δυυναιμϑμογ. ἡ δύξα Εἰς ἐἦν' αἰώνας, ἰμιά. συυδ δ β' ἀαπλγν ἐς γι ἐκ 
λῴῆεισε Μ' ἔχτοντων δεινων μόνον, αἰλλα ᾧ ἔνδοξον δυωύωται ποιᾷν καὶ λαμιασδόν. ὧασιρ τὴ 
οδ ἡ δυώαμις ἀυτύ πολλή, ὅτω χα) ἡ δυξα ἀφατος,ὺ ζῷ πόμτω ἐπέρρντα, ἡ τέλος αὐδ' 
οὐνν. Εἶδες πώς πὸυταηθ)εν ἤλειψε ῷ αἀἰϑλητίω ἢ ϑαῤῥεῖν ϑρεσκύεσεν ᾿Εἶἦτα ᾽ " ὡ- χἶφ 

ἀσερ ἐφϑίω Εἰπὼν, δεῖξαι βουλόνϑνος στι πόμτων μάλιςα μρησικακίαν ππυςρέφεται ἡ 

με σε, ὁ μοίλιςα πόμτων τίω ονολυτίοι [ τῇ κακίᾳ] ζωτη ἀἰποδύχεται “φιρετίω ΜΩ τίω γ9 
θυγίω πάλιν ἀὐτοῖ τῇ κατορθώματος κ᾿ πέμνησε, ᾧ ὐπὸ τὴς κεινϑμης κολοίσεως, ἢ διτὸ 
τὴς ὡρισμένης Ἴι μὴὴς () ἀκροατἱωὺ εἰγαΐγων Εἰς τίν τὴς ογτολῆς ζωτης αἰ πσαχοίω, 

14 Ἐδλυ' γ5} ἀφῆτε, φησι, τοῖς αὐ, ϑοόποις,. χαὶ ὁ πατὴρ ὑμδν) ὁ θρϑίγιος ἀφήσει ὑμῶν᾽ 
1: Ελ)8 μιϑάφῆτε, σοὶ αὐτὸς ὑμῶν αἰφήσιι, 

Δια τῦτο ν" ουραναν πάλιν ἢ τῷ παΐζος ἐμψημόγϑύσεν, ὡξε ᾧ τύτῳ (ὃ ἀκρρατίω 3: 
ἐγφέψαι" ἄγε ιούτν παίζος ὧν ὠκιϑυφιούα τ, μέλλοι ἡ πσοϑς (ὃ ἀρανὸν κλυθεὶς, γήϊνον Ὁ 
ἃ ὶ βιωτικὸν ἐγθι Φοϑνημα ον γδὺὶ δὺ γοῤίζι σ᾽ { γίνεοῦν, παῖδες μόνον, δα καὶ τοῖς ἔρονοις.ε- 
δὲν ὃ ὅτως ὁμοιοῖ ) Θεῷ, ὡς Ὁ χοῖς πογηρϑις χα τοῖς αἰδυκϑύσιν 41) συτγωμονικόγ" ὥασερ ἣν 

χα ἐφ.3η διδοιξας, "μΐχᾳ ἐλέγετο ἢ ἥλιον ὀμϑατήλλειν Ἰχὶ πογηρϑις χαὶ αἰγαϑοιᾷ. δ δὰ “( 

τῦτο χα καθ᾽ ἕκαφον ν᾽ ρον κοιναῖς κελϑύει ποιᾷν ζρᾳ ἐυχαὶ, πάτερ ἡμδῇυ λέγων, χαὶ γε- 4ο Ὧν» 
νηϑήτω Ὁ ϑέλυμιαί σου, ὡς οὖν ὀυραινῷ, κα) Ἐχὲὶ τῆς γνογχαὶ δὺς ἡμῖν (ὃ αὐῤτον, χαὶ ἀφες ἡ-: 
μὲ ζα ὀφειλήματα ἡμδμ, χαὶ μυὶ Θ ἰσινέγκῃς ἡμᾶς Εἰς πειρασμὸν, χαὶ ῥύσοῳ ἡμιάς, 
πϑρταηρ τῳ πληϑιωτικῷ ῥήματι τϑτῳ κελϑύων κεγολοῦο, ἑα μηδὲ ἴχνος ὀργῆς ωρὸς () 
“πλησίον ἔχωμϑν. " 

Πίρη 



χύμᾳ 

λιηίησκε 

ἙἘΥΑΓΓῈΕ ΔΛ. Ομ. (, 141 χεὸ φ'. 

ΤΙύσης ὄξω δ Εἶν κολάσεως ἀξιοι (ὦ κα’ ζωῦτα πϑμτω μὴ μόνον ἀῤὶ μὴ αἰφέντες, ΘΙΚΟΝ 

ἀλκὰ (δ Θεὸν ὑλὲ τίω ἀμνὸν Ψ ζϑρωῖ αὐδακαλοιῦτες, καὶ ἑασερ ὁκ Ὁ αι μέξου τι- 
νὸς (ὃ νόμον τϑτον πο δαθαίνοντες᾽ καὶ ζωυται ἰντυῖ παγτα ποιοιῶτος ἡ ποραγματένομθρυ, 
ὧφε μὴ οἱ στασιάζει ἡμῶς πσθϑς δλλήλοις; ὅ 7. ρίζα πάντων δΨὋ" ἀἰγαϑων ὅβιν ἡ 

ς ὠγαπη, ζ(ῷ λυμαινόμϑμα αὐτίω λῤαιρᾷ, παῖντοϑεν ἡμᾶς τοὺς δυλήλες [(ἰμυαγει]συϊκολ- 

λα. ἐυ γᾺ ὅθεν, οὐκ ἔςιν σϑϊὶς, κα πατήρ ἡ, καῖν μωήτηρ, κἀν φίλος, καν ὅς!ς δξζω, ὃς 
ὅτως ἡμᾶς ἠγάπησεν, ὡς ὁ ποιήσας ἡμᾶς Θεύς, καὶ ἔτο μάλιςα καὶ δῇ ὧν ϑϑεργετ {χα 9 ἐ-- 

Ι ε! τ, ! " .' Ι! νῷ ὰσλῦν ἢ ἢ καίω ἡμέρον, ᾧ ἐξ ὧν ἔχιταῆει, δῆλον. Εἰ ὃ (ἐξ λύπας μοι λέγήο αὶ ὡς ὁδιωας ᾧ 

Ῥ βίου κακαὶ, οὐνόησον ὅσω αὐτῷ πσδϑσκοούεις κα.) ἐκοίς΄ ζω ἡμέραν, αὶ ζύκ ἔτι θοιυμιαῖσν, 
1ο καὶ πλείονα τύτων ἐπόλϑη κοιχα᾽ Ολλ αὐ αἰγαϑού ἀγος οἰπολαύσῃς, τότε ἡ ϑυιυμιάσῃ καὶ 

ὠκιπλαγήσῃ. νεῦ ὃ Εἰς δ ἕᾷς συμιφοροὶς ὁρωίμϑμ (ας ἐχιούσακκαὶ ὶ τῷ βίου καχα' (ὰ ὃ 
“αϑλσκρϑύσματα, ὦ χαθ᾽ ἐκαίς ἕω πυϑσκρούουϑρ τίων ἡμέρϑιν, Ούκ οὐγνοθ υϑυ᾽ ὀχ τῦτο «- 
λύομϑυ, ὡς Εἴγε μιᾶς ἡμέροις μένον κ( αἰκριξείας ζ αἱ μδοτήματα ἡμδμέλογισοίμεϑα, 
᾿ ὖτε ἀν ἔγνωμϑυ χαλώς πῦσων αὐ Εἴηνϑυ αἰχυϑυϑιώοι κακδ. χαῇ ἵνα τὰ ἄλλα αἰφεὶς τὰ 

15 ἰδία, πεπλημμεέλημϑμα ἑχαάς ῳ,ᾷ σήμερον Εἴπτω γυδμϑνα(χαίτοιγε Οὐκ οἴϑευ τί ποτ᾿ ἐχᾳ- 

φος ἡμδίμ. ἡμῦοτεν, δ᾿ ὅμως Ὧσοαύτη καὶ αἰθιουσία. “πλημμέλημα, ὡς μηδὲ (ὃ ἀχρι- 

(ως ὥπϑμτα Εἰδῦτω δυυύώαοϑαι καὶ ὧκ τύτων ἐλφ) Τἰς δωυ"ἡμδμοἕα ἐῤῥαθύμωησεν δχό- 
υϑμος; Ἴἰς σύκ αἰπενοήϑη ; “ἰς Οὐκ ὠκενοδόξησε ; τίς ἐυ χακῶς Εἶπε“: αἰδῇφὸν, σϑεῖλ ἐδὲ-. 

ξατο πονηρϑν Ἐλιθυμίδν.; οὐκ Εἶδεν αἰκολοίτοις ὀφϑάμμοῖς ; Οὐκ ἐμγήαϑη μ(᾽ παϑους ἔ- 
20 “ϑρού, ἢ οἰδευίνειν τίου καυρδίθμ ἐποίησεν ; εἰ ἢ ὧν ὠκκλοισία, ὄγτεν χαὶ οὐ καιρῷ Ορᾳ γε το- 

σύτοις αὐ πυ’θύϑιωοι γεγόνανϑμ καυχοῖς, Ἴινες ἐσόμῖθα δξελϑόντες ἐγταῦϑων ; Εἰ ἐν τῳ λι- 
εϑϑι Ὄσαῦτα τὰ κύ ματῶ, στὸν ὀξέλθωκϑυ Εἰς Ὁ θῦραπον Ψ κα κϑίν, τίω αἰχρροὶν λέγω, 

καὶ ζοὶ πολιτικοὶ πνραγμμαΐῳ, χαὶ ᾷς ἐν οἰκία, φροντίδας, αἶσα ἑαυτους ,ϑιῶ" Ἐχιγνώ. 

ναι διωνησῦ ῖθα ; αἰλλ᾽ ὁμῶς τῆς ΔΜ) Οσούτων χαὶ τηλικούτων αἱ μδοτημᾶν ἀπαλλαγῆς ἔδω-: 
25 χεν ἡμῶν ( μεύτομον καὶ βαδίαν ὁδὸν χα! πὸρτὸς ἀπηλλαγμένου πόνου ὁ Θεός. ποῖος γὸ πό- 

νος ἀφᾷναι τω λελυγηκότι ; " πόνο (ἕ δίωυ, τὸ μυὴ αφᾶγαι, αἰλλα κρυτόχεν Υ̓ ἔϑραν ᾿ ὡς 
τὸγε ἀπαλλαγάώσαι ϑυ μού, καὶ ὀΐεσιν πολλέω ἐμεποιξ,, καὶ σφόδρα ϑὕκολον τω βουλομδύῳ. 
σὲ γὸ πέλαλϑο ὀζε ίώω δ, Οὐδ οδὸν δ'στοδημῆσαι μακχρ “ἐν, εν ὁρῶν αἰπύροζσαι κο- 

ρυφως, Ουοὶ' χρήματα δωπόνησαι, συ σὲ καζωτείνωι τὸ σωμα᾽ ᾿δμ Ὡρκᾷ τὸ ϑελῆσοῃ μόνον, 

30 χα! παγτα λέλυται ζῷὶ αἰ μδοτήματα. δ 5. μὴ μόνον αὑτὸς μὴ ἀφης,αλλὰ καὶ ᾧ Θεῴῷκατ᾽ 

εἰτο ἐγτυγχόμης, ἶνα λοιπὸν ἕξεις σωτηρίας ἐλπίδα, στὸν, ἡνίκα. “ξιλεούαϑαι αὐτὸν δέη, 
ὁ ὅτε αὐτὶ χϑροξιώης, ἱκέτο (ὦ οδἵμο, «ἰβικείυϑμος, ϑηοίου ὃ φωναὶς ἀφιεὶς, ἢ καθ᾽ ἑαυ, 
(ὰ βέλη τῷ πονηροῦ δξακοντίξων ὀκῶνα; «[σ' τὸ ᾧ ὁ Παύλος ὄχις μεβψηνϑῥος, συϊσὲν 
φ . ς “,“ “ λε “ 
στως δξεζητησεν ὡς τῆς «ἡτολὴς ζωύτης τίου φυλακίωύ. Ἐπαίρονᾷς ὃ ὁσίους χεῖφοίς, «. Τιμ ξιη, 

49 Φησι, χωρὶς ἐργὴς ὼὠ δχαλογισμού, Εἰ Ν᾽ ὅτε ὁλόῴυς χρείαν ἔχεις, συοὶὲ ὅτε ἀφίης τίω ὁρ- 

γάυ, δλλα αὶ σφόδρα αὐτῆς μέμψησαι, ἢ ζζῶτα Εἰδὼς ὅτι κτ' σεται Ὁ ξίφος ὠϑεῖς,πο- 
τε διωυήσῃ μέοϑει φιλοίν,ϑοφπος, ἃ () πονηρὸν Οὀἰποθλύσαι τῆς πονηρίας ζρώτης ἰόν; εἰ 
ἢ σσυϊπω τῆς ἀτοπίας ζαύτης Εἶδες ὃ μέγεθος, ἐπ᾿ δύ, ϑοόνπων αὑτὸ λογίδου γινόνϑμον, 

ἡ τότε ὁ 4 τὴς ὑξρεως δ αἰ προολίώ, Εἰ Ν᾽ δ ,ϑοθίπῳ σοι ὄντι σϑϑσηλϑὲ τις αἰ ξιωΐν 

40 ὀλεηϑίωαι, Εἶζα μεταξὺ κείμϑμος Τὶ τὴς γῆς Εἶδιν ἐϑρὼν, ὦ ἀφείς σε ἱκετθῦσαι, ὀκέι- 

γον ἔτυτώεν, ρα, Οἷνι αὐ μείζονα" ἐποιήσω 1, ὀργά; τῷτο λογίζου καὶ Ἰχὶ τῷ Θεοῦ συμ. 
ὅανεν. ὼ γὸ ὦ σύ () Θεὸν ἱκετϑύων, μεταϊξυ τυ ἱκετηολὸν ἀφεὶς, Δ ἐϑρὸ τοῖς ῥήμασι 

τύτήεις, αὶ τοὺς τῷ Θεούνόμος ὑδριζεις, Τ' νομοθοτήσοιντον πᾶσαν ὀργά «ἀφιέναι χτὶ ἥ λε- 
λυπηκότων χαλών, ᾧ αἰξιων εἰγαντία, τοῖς ἑαυ σφλςαγιμασι ποιῷ. ον ἄρφι Ἐρκεῖ Εἰς 

; μωρίας 



κὸν φ. 145 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
ἡ φολας σοι θλϑν, ὅτ σὺ πο αθαύνεις τ ἡόμωον τὸν τὸ Θεοί, ὡυλα ὸ αὐτὸν τὸν πῆρακα- 

λῴ; ποιᾷν; μὴ γὸ ἐπελοίϑεν» ὧν ἐπεταΐξε : μυὴ γὰ αν, ϑο9»πός ἔφην ὁ ζώτα Εἰπὼν; Θεός 
ἐὰν ὁ αὶ πόντω Εἰδὼς, αὶ μα ἀκριξείας ἀπώσος τες ἑαυζ βουλόμδνος φυλούήεοϑαι νό-: 
μοῖς, ὃ ζοσῦτον ἀπέχων ἢ" ποίησαι ζῳῦτα, περ ἀξιοῖς, ὅτι σὲ δὶ ζώτα λέλϑντα ἡ ταῦ Ῥ 

λέγην μόνον ἰποςρέφεϊ αὶ μιστῖ καὶ δίκζυ αἰσταιτᾷ Ὁ ἐοίτίω, πῶς δζω ἀξιοῖς τὴν ἀυτώτυ- 
χεῖν, ὧν αὑτὸς μ᾽ πολλῆς ἀὐποχοοϑορ σε κελθύᾳ «πουδὰς : δλα )Ὰ} Εἰσί ὄνες, οἱ ᾧ Εἰς 
ζοὔτο ἀλογίας ἥκασιν, ὡς μεὴ μόνον ἢ ἐϑρον κατύγχεοϑαι, δλλα χαὶ τέκϑοις ΟΝ κ᾿ 

τοῖς ὀκείνων, ᾧ αὐ δΖ͵ Εἴγ οὐζωῶ, Ὄἰπο εὐσοι οἷν, σαρκὶ πδεαιρδιαϑα,, μάλλον ὃ Κὶ «- 
πογάσόνϑροι. ΜΗ Ν μὼι ἣ» Εἴπῃς, ὅτι τοῖς ὀδυνζᾳς οὔκ ογέπηξας ῦ σώματι Ῥ λελὺ» 

“πηκότος. πολὺ "Ὁ χαλεπώτερον ἐπείρσεις, τόγα Εἰς σὲ ἤχϑν, ἀξιωών ἀύωϑεν ὀργά ὀπεν.- 

αϑύώαι χατ᾽ αὐτί, χαὶ ἀθυυνάτῳ πὐϑαϑὺϑίωναι κολοίσι, καὶ μ(τ' πῆς οἰκίας ανατφαπῆνω 
αἰπαάίσης. ποίων γὺ ζώτα ἐχαλεπώτεραι δηγμῶδ, ποίων βελώδν ὀυ πικρότερφι; ἐυ ζωῦ-- 

πὰ σε ἐπαϊδούσεν ὁ Χολεὺς, ἐν ἕτω Ὁ κύμα αἱ μοὐῆειν ὠκέλθυσε. χα! "δ ἡ μαγμέγων το-- 
μΣ στὸ σειρχδυ δύ ϑοοπίνων χαλεπώτεραι αἱ Ὅιαῦται γλώδαι. “πῶς δϊζυ «ασασῃ το 

ἀδελφόν; πῶς ἄψῃ τῆς ϑυσίας; πῶς δἰπογάυσῃ τῷ αἡκκατος τῷ δεασοτικού, ζοσῶτον ἔχων 
ἔχι τῆς οἰ ομοίας ὭΣ ἰόν γ στὸμ γὰ» Εἴπῃς, κοιτάῤῥαξον αὐτὸν, ὼ τίω οἰκίαν ὀἀμαΐτφοον, 

ἃ πρώτα ἀἰπολεσον, ὶ μυνοίους αὐτο λέ, ϑρϑις κυτϑυχη, σὴν δω, 69» ποκον. διενέιύοχαφ, 

μᾶλλον ἢ δυ,ϑοϑ πυφαΐγϑυ ϑηδίου.. παωσω κῖθα, τοίνιιυ “τῆς νόσων (της καὶ τὴς μιαϑίας, χαὶ 

“ἴω φιλοφρφσιωώΐζωῳ, ζὦ φκέλέωσεν, Ἐχιδειξωβῖθα αἰδὶ «(φνὺ λελυπηκόζμ, ἥα δμνωώμεδα, 

ὅμοιοι τῷ παΐρος ἡμδ τῷ εἰν τοῖς ὀρφινοῖς. πταυσὸ θα 5, δρ “ἿΜ οἰκείων αγαμψηοϑώνδν «- 
εδοτημῶν, λμ" μῷ ἀκρίξείας ἄπόμτω δξετάσωμδῳ (αὶ πιπλημμεληνϑμα ἡμῶν,ζα ἔνδον, τὰ 
ἔξω, τὰ ὧν αἰγϑρῶι ζω ὠκκλσία,. Εἰ "ὃ μιηδενὸς ἐτέρν, τῆς φρεῶῶ οὐταύθα ὀλιγωρίας 

τίω ἐσατίω ἀξιοί ἐσμεν δίκέιν χἰ πυοαγέῖν. “γὸ πρλφι μι ψαλλόντων, ὶ οἰποφόλων μι: 
νοιύτων, καὶ Θεοῦ Αἰ φλεγδυμου,ἤξω πλλιανω δθα, ἡ βιωτικϑίυ πραγμάτων" ἐπεισασόμε- 

5 

20 

χὐπιήν 
ϑα, σύρυθον" ὼ συτὶὰ τοσαυ τίου διστονέμο νϑμ τοῖς τῷ Θεοι γόμοις τέων ἡσυχίαν, ὁσζωυ τοῖς τῷ 25 ἐν 

βασιλέως γραμμὰσιν ὧν τοῖς ὅκα ζϑις (Ὁ ϑεαταὶ πϑρέχουσι τίωω σιγάω. ὀκὲ (δ )ἿΨΜ 
ὥχ 4 ᾽ ͵͵ ὦ ν ἢ Ν τιν 232. ᾿ .«" 

θα τύτων ἀνωγοωσχονϑρῶν, ἡ υπατοι, ὑθρχοι,ὺ βελη καὶ δῆμος ὁρ)01 πόρτες ἐςῆαι 

κασι (ἴθ᾽ ἡσυχίας αἰκούοντες ““ λογονϑίων “ καὶ μοταϊξυ πῆς ἡσυχίας τὴς βαϑυτάτης ὁ-- 
κείνης α;, φρϑον ἀν ις πηδήτπο κουταξοήαν, ὧτε εἰς Τ' βασιλέα ὑξρικως͵, τίω ἐοούτίων δίδω.- 

σι δίκίου. ογζιῦϑα 5, ΝΜ ὡκ τῷ ὀρφανοῦ γραμμάτων ααγινωσχουδμων, πολι πθμτα χόθον 20 
ὁϑόρυξος τ . χαίτοι δ Ν πέμψας α »ραμματο πολὺ αὖ βασιλέως τῦτε μοίζων ΓΠᾺ ἢ 

Ὁ ϑύαζον σεμνότερον ( ἐυ “ὃ ὀν,ϑοϑήπτων μόνον, δλλαὶ ὶ ἀἠέλων 681) ὁ (ᾳ Ἰχιυίκια ζωῦτα, 
ὧᾳ »ραμματα βυχειλ ἰζε), πόλλ ᾧ ἿΨ ον τῇ γῇ φρλκωδέςυροι, δίθπερ Οὔκ ὀριϑοφποι 

μόνον, δια  ἀγίελοι, ὁ διρχάγίολοι, ὶ Ὁ “Μ ἐρφινωών δῆμοι, ᾧ (ὦ ὧν τῇ γῆ πόρτες 8)-- 
ψήμινβικβ. φημῷ κελθυόβϑα. Ευλογοτε γϑ, φησι, () Κύολον πόύζᾳ τὰ ἔργα εἰστν. κα γὸ ὃ μι- 

κραι ἴα κα ορθούμδνα, δλλα παγτα αἰ χροαΐνει λόγ9ν τὸ νοιωῦ ΑΙ ϑ,νοιὸν αὐ,ϑροπίνζω. δ 

ζτα καθ᾽ ἐκάς“ ἕω ἡμέρριν ὀϑακηρύασιν (Ὁ πσφόφῦται, οἰοαφίρως ἑκαςος ὦ λϑμισδ ον 

ὙΦ μ. ἕξη ιη, 1 (ξγταηον ὀϑαγϑρθθων. ὁ ὥ δ, Ανέδης Εἰς ὕψος, Φησὶν, ἠχιαλώτθυσας αἰχμαλω.- 

ἤν "διη,, σίαν, ἢ ἔλαθες δὸ ματα οὖν αὐ, ϑοθέποις ᾿ ἡ, Κύρλος χρ φταιὸς ᾧὶ δευνατος ἐν πολέμῳ. ὁ δὲ 
. ΧΎ Ἐ- 

“29 

«πρίειν ἀφεέσιν, ὁ τυφλοῖς αἰαϊδλεψω. οἾ κτ' τῷ ϑχγώτα τέωυ Ἰχινίκιον αἰλοιλαζξων" φδέμελε- 

Ωσ. “ μι γε Πού συ, θούνατε, ὃ νἵκος ᾿πού συ, δε, ὃ κένξον ἕτερος [αὖ παλιν Ἐ βαϑυτάτίω Εἰ- 
Ἰωὴλ γω.. ρζεύζωυ ϑϑαήελιζόνϑρμο: ἐλέγε ᾿ Σωυτοίνουσι ζΨ' μαχαρας αὐτὸὦἶὄμπαχ εἰς ἄρφτο , χα 

αχ.θ.. Ὅς ζιδιωώας αὑτῶν Εἰς δρέπδμα. καρ ὁ μδὺ τίου Ἱερφυσοιλὴμιχαλεῖ, λέγον, Χῶρε σφό.- 
δρα 

25 

φησι, ΤἾ ἰουραῖν" μεραται ζρὶ σκύλα.  γὸ δγρὰ τῶν ἤλϑων, ὦξε κηρύξαι αἰχμαλώτοις 40 χιμω 

ὝΩ 
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. κήνωα;  δρά ϑύγατερ Σιων, Ἐ δῆ ἰδοὺ ὁ βασιλϑύς σν ἔργαται σοι ρᾷος, Ἐχιζεξηκως Κλ] «ἰασοζύ-- 
δῆ ἵει ον ὦ πωλοννέον᾽ 65. ἡ τίων δουτέραν αὐτὸ ὁρακηρυῆει ““βυσίδυ,ἅτω λόγωγ᾽ Πξει Κύοι- 
μισαλὴμ, 

εδνοῤειδμα. καὶ ἕτερος πείλιν τοιαῦτα ἐκπληήδνδνος ἔλεὴν᾽ πο Θεὸς ἡ δὰ, ἐἰ λο- 

5 γιεϑήσεται ὅτερος πσϑδὸς αὐτὸν. δλλ᾽ διίφς ὁ τύτων ᾧ πολλῷ πλειόνων λόγομϑρῶν, δέον 

ι φροίῆεν ᾧ μηδὲ Ὠχὶ γηφνοιείζον 60) ὡς ὧν αἰχορά μέσῃ ϑορυξούυϑυ, ζα ρούῆονϑυ, ζει μιη.-- 
δὲν ατολς ἡμᾶς ὅγτα δξᾳλεγρμδιοι ἀἰπόμτοι ἀγαλίσκομϑυ τῆς (μάξεως δ) χαιοθν. στὸμ 
ὅξχο τὸ οὖν μικροῖς αὶ οὖν μογαίλοις, καὶ οὖν αἰχροαΐσει, αὶ ὧν πνδόξει, ἢ ἔξω, ὁ ἔνδὸν εν ὀκκλοι- 
σία ὕγως ὥνϑμ ῥάϑυμοι, ὁ μα' τῦτοων ἀπαντῶν ἡ κατ᾽ ἐϑραίν δχ ἄβα, “πόθῳν ἐξουϑμ σῶ.. 

το τηρίας ἐλπίδωυ, τοῖς Οσέίτοις αἱ μδοτήμιασι ποδϑαϑήκδω ἑτέρριν χαλετεζου καὶ τύτων ἀγηβ- 
ῥσπον, τίω πραιομον ζω ὐτίων πσϑοςϑέντες δυχζω "Εἶτ δῶ θαυμάζειν δίχαιον, ὧν συμι- 

(ἢ τὶ ΜΨ' ἀδυκήτων ἡ μεῖν καὶ λυπηροῦ; δέον στὸν μοὶ συμ(ὴ ϑαυμαΐζεν. ἐχῴο ζ 75 τῆς 
ἫΜ α-αραγμώτωι ἀκολουθίας" τθτο αὶ αὐ λόλϑν πογζοι καὶ πυδϑσϑυκίλν. ᾧ »ὃ τ 
Ἀδχθν, ρους τῇ Θεοῦ Ἄλνορδροις καὶ σϑροργίζογζῳς αὖ τὸν ἰὐπολαύεν ἡλίου καὶ ΟΕ ὟΜ', καὶ Μ᾽ 

ες ἄλλων ἀπαγτον, αν, ϑούπυς ϑυηρίων ὠμότητα γικδν ἢ κατ᾽ δλλήλων ἱξαγϑίους, αὶ τοῖς ἢ 

“πλησίον δόγμασι Ἐ γλαίῆδν αμαϊῆονζᾳ, κα τἰωλ πραπεξαν Ἔ πνίυματικίω ἡὶ ᾷὲ Ὁ- 
σαύᾷε δυεργεσίας χα ζῷ μυφία “οὐ Ραγίέλματα ,. Οιὐτ'᾿ δξχυ «ὑνοοιῦτες ἐμέσωμϑμ “' ἐὰν, 

καταλύσωρμϑυ ζώ ἔϑρας, καὶ ὁ ἡμῶν ωρεπούσοις ἐυχγαῖς ποιώ μἴθα, αὐτὶ δαιμόνων δηφλωδὲ.. 
ας αγίέλων λοίξωμδμ ὑμερϑτητα, καὶ ὅσα ὧν ὥνϑυ ἠδικηρῦμοι, ζα αὐ δ ημύτορ σι εὐνοήσειν. 

20 τς, χαὶ ὦ) αἱρ Οὐτης τῆς ἐντολῆς κείνϑμον ἡμῦν μειοϑὸν, μι λαίξωϑμ τίω ὀργά, κα- 

παφείλωμδν ἴὰ κύμαΐῳ, ἵνα καὶ 1" καρϑντα βίον εἰζαιροίγως διάλφωϑιυ, χα απτλϑθύντες 
ὀκᾳᾷ Οιούτυ τύχωμϑῳ τϑδεασότν, οἷοι δὲ ἐδυ (ἐωϑδούλους γναμδν. Εἰ βωρὺ τῇ- 

λδλαροδν, το χαὶ φούερϑν, ποιήσωμϑν ἡμεῖς ὠϊ' χϑύφον καὶ "ποσφνὸν,ὺ (ας τὴς “ϑερηδίας τὴς ἀσοὶς οὗ. 

τὸν λαμαᾳ νὲς ὐνοίξωμϑρ ϑύραφ᾽ χαὶ ὅπερ οὖν ἰοχόσεινϑυ ἀνόσαι δχρὶ τῦ δι᾽ αλδοτομθε 
22 ὠπέχεοϑαι, τ αὐύσω νϑν “15 τϑ γολ ηαϑαὶ τοῖς ἡρδο τηκόσιν Εἰς ἡμᾶς ἥμερϑι ( οὐ σὲ 

δι γχόν, δ βαωρυ Ἐπ, οὐοὶ" ἐπορϑὲς ) καὶ δ ἐϑροις ἐυεργετοιώτες σϑυ' ἡμετέροις, πολι ἐαω-ς 
τοῖς κὐδθειποθώ θα ἔλεον. ὕτω γὸ χαὶ τ᾿“ παρόνηε βίον ὦπόμτες ἡμᾶς ἀγαπήσυσι, ἢ 
πο Ὁ ἀλλων αχόμτων ὁ Θεὸς καὶ φιλήσει χα φεῴλνώσει, ᾧ ΟΥ̓Μ μελλιίντων ὑμᾶς χϑμθο 

τῶν ἀξιώσει ἀγαϑων "ὧν ἄροιτο πόμζ ἡμᾶς χιτυχεν, χάξλη χαὶ φιλαι, ϑου»πίᾳ 
80 τοῦ Κυρίου "μδ Ἰησοῦ Χοιφού, ῷ ἥ δυξα χα ῷ ἰχκρώτος Εἰς τοὶ ἀἰαίγας ον αἰώγων. 

Αμάυ. ΕΝ ᾿ 

Ὅμιλ. κ. Ἰό ΟΥΑΝ ΔῈ ΝΗΣΤΒΎΗΤΡΕ, ΜΗ ΓΊΝΕΣΘΕ, 
ὥασερ (Ὁ τ σοκριγαὶ, σκυ, δον ἠδί. εἰψφανίζουσι "ὃ ζῳ ϑδῆσωπα ζᾧ- 

43 κυ Ἷ᾽, οπτως φόνοίσι τοῖς αἱ, ϑδόποις γηφεύοντες. 

χαϊιμῶξα Ὁ τ ξθ ΤΕΣ 8. Αλόν οὐ ιῦϑα φενάξαι μέγα ἡ " οἰκιφξαι “πικρόν. ἡ 25} μόνον δὶ 

γν, οἶδευ πολλονς, τχὶ γητευσνομ αὶ ξχιδεικνυμδνους μιόγον, δλλα καὶ μὴ 
. ἋΣ γηετυο ὼ ζῷ Ἦν νηξευόντὸν σδησωπεῖα πἰδικεινϑύοις, Ὁ ὡσθλὺ- 

᾿ιϑ ὁ. γίδῳ χείρονα τγὰ ἃ μδρτίας ποδ᾽οϑηλορδροις. ἵνά γδῦ μὴ σκόυϑα.- 
, δ ξῶςς λίσω, φησὶ, ὧν πολλοιὰ, σῷ» ποιώ. Φ χόγής ; νὅμος δ᾽ θεῖος ὁ 

τω κελθύων, ἢ σκθυδιώλι μέμφησαι "καὶ φυλόῥῆων (ὦ αὐτὸν σκωδωλίζειν νομίξᾳς" 
χα φἰθαξαμωνὴ ἐπαλλαδῳσκλνδαλου ὃ 4 ζωτηὶ τῆς" ἀσυλθνίας χεῖρ διμοιτ᾽ δυ εν 

ἱ παύσῃ 

αὐ ανυκριζ μιμούμεθα, δλλαὶ ὦ κείνους ϑρεληλύθα «ϑμ. οἶδα. 

οὐ θυ ὑμεῖς ὥυτότε,ἡ ἂς ἰσνονϑμὰ ἡμέρριν εἰσύσγν ἰτϑ;; Σ κιρτήσουτε ὡς μ ορίθλα ὧκ δισ- ΜῈ.4.Ά, 



ἐχὸν φ΄ 

« Βα σ. [ς. 

πὰ 

2. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΙ͂Σ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΊΤΘ. 
παύσῃ κα δι Ἄσρονρ χείρων γνόκϑμος, ἢ δικλλλοῶ τίωὶ αἐανύκρισιν ἐργαξ ἔμϑμος, καὶ "'ὉΟ. 51 ὅν τ πτῳ 

πολλίω τὴς καικίας τις τω χαβοολίω οὐποῶν "Οζκ αἰλουν,ϑήσῃ τῆς λέξεως ω- κα ξοὴ 
τὴς τυ! ὀμιφασιν » Οὐσὲ γὸ Εἶπεν, ὅτι αὐπυκρίνονται ἑπλωώς δνλαὰ μωιδόνως χαϑοψα- 

οϑαι βουλόμδυώρ, Φησιν' αφδυιζοισι γὰρ ῷ «πξύσωπα ἑαυ, τυτίς!, Δἰαφϑείερεσιν, 

᾿ἰπολλύοισιν. Εἰ τῷ» ἀφλυισμὸς προσώπου, Ὁ σοὺς κονοδυξίθυ ὦ ὠχρὸν Φαβέεϑαι, φς 

δὐ.Εἰποινδν πὐϑ Ὁ} ἔλιτείμμασι κὶ ἐπυυγφαφας. ᾿φ)ρεσῶι ῴᾳ “σεόσωπαι γυ- 2. δ,άρδην 

Νδὴ Ἐχὶ λύμη Ὦ ὦ ἀχολαίςων γέων; ὀκᾷοι ( γδὲ ἑαυζν βλοέτηουσι μόένον᾽ αὕτω ὃ τὶ 

ἑαυ αὶ ὧσ ὁρωζοκ᾽ δ9 χ6: ᾿ φϑυγήν ὁ Φυυτίω καϊκείνζου τίω λυμέως ὧκ πολλοῦ πᾷ 

κὐϑέόγτος. συνὶὲ 3» μόνον μη  Ὁππιδείκφυοϑαι, δλα ̓ : ασουδάζρν λανϑαγεν ὠκέλί(σεν" 

δεῖ καὶ Χὴ ὑμεσσεεϑεν ὁποίῃσν. ὃ ξχὶ ὦ μ τὴς ἐλθημωσιμύης εχ «πλώς ἀῶ πίνε, δλ Εἰ. 10 

πῶὼν, πε!σέχετι μη , ποιῷ ἔμελεν" ἫΜ δύ ϑούπων, ὡροσίϑηχι, τοῖς ὃ λα ϑίωαι 
ἀδζις" Ἰλὶ ἢ παςνηζείας ν τὴς πξσευχις σϑἰῆν τοιούτον διώθλσε. Ω δήποτε; ὅτι ἐλέημο- 
σιωύζευ μα ἀδιυίατον πόμτῃ λαϑαῖν, δὐχίω ἢ. καὶ νηςοίλν δυυνατον. ὡαυίρ δὼ Εἰπὼν, μὴ 
γνώτω ἢ ἀοιφεραὶ σου ὦ ποιῇ ῇ ἰδυῖα σου, ὶ αἷϑὲ χήρῶν ἐλεῖν, δολαὶ πἰθὲ τῷ δεν κ᾽ α:- 
χριβείας ἁπϑυζᾳς λανϑαϑειν". ὁ κέλόυσας Εἰς ὃ ἴαμιῴον Εἰσιώαι, ν πϑώτως, Ουτὲ τὐδ9-- κα 

᾿ϑυμδῥωρ ὁκᾷ μόνον ὀπέταζο ἔνγεαϑαι, ἀλλα ὃ αὐτὸ πάλιν ἡνίξαν»᾽ ὅτω ο ὃ οὐτουύθο, 

ἀλείφεοϑαι χελεύσας, ἐχΐνα ἀλέφω θα πόρτως οὐγομιολέτησεν (ὸ ἐπεὶ ποΐντες ἐυρρϑησό- 

᾿εἴϑα (ὃ νόμον φἴϑλθαίνοντες τἶτον, ὃ πο ππόντων (ὦ μείλισα αὑτὸν φυλῴηεν ἐασου- 
,ϑακύτες, ὡν μοναχῶν ον δόμοι, (ὦ ΟΣ, ΠΣ καυτειληφότερ) υὶ Ὁ τοίνευι τϑὴο ἐπύταζεν, αλλ 
ὌΝ τοῖς παλαιοῖς ἔχε ἀλ εἰφεοϑε (μωεχῶς. ζυ ἡ ἐυφρρινορϑβοις αὶ Ὁ χαήορισι (ὺ τῦρ τὶ 29 

τῷ Δαζιὶδ καὶ ϑἰπὸτῦ Ὁ Δλυὴλ ἀνις κατίδοισαιφῶρ) Εἶπ ἀλείφεοϑαι " ὐχ “να πείντως 
το ποιῶν, ΓΝ ὕα ἣ παίντον ἀπουδεύξωμϑῳ μΖ ̓αχριξείας πολλὺς χυσψ ὃ χγῆμᾳ 
ἔτ. ἃ ἵνα μαϑῃς ὅτ τῦ το ἔσιν αὑτὸς τῦτο ὑπερ. ἀρῖ ἥ; λόγων ἐπέταξε, δχν, τ ἔργων ἔχι.- 
δυξάμϑδρος, ὶ νηζεύσεις τιοστιρφίχόντα, ἡμέρᾳ κᾷ τὸ ν λαθεῖν νηγεύσσες, ὅτι ἠλείψανο ἴτε 

ὠΐψαν᾿ αἰλλ᾿ ὅμως ᾧ ζαύτα μὴ ποιήσας, μαιλιςα παντων χωεὶς κεγοδυξίας Ὁ πᾶν ζωυσιν. 25 
δδὴ ἡ ἡμῖν ἔχτταῆε,, καὶ ὑ ὧν “ἰσαικρίζῃ, Εἰς μέσον αἰγαγων, ὸ διπλῇ αἰ δαγξελίᾳ ὥν ἃ «- 
«κουονίᾳς Ὀἰπυπζέψας, ὺ ὀτερόν: τι ΓΝ τῆς ἀσδλσηγϑοίας Ταύτης ἠνίξατο, τῆς μὰ πο. 

κριτῶν λέγω, Υ ἘΝ μένον τῳ Ὧ πεβγμα ἰῇ κατα γέλα τον, σδοὺ τῷ ζημίαν ἔχεν ἐσώ- 

τίωυ, αὐλλα Κ᾽ ὺ τ) ασξήσκαιοον δείξω τίωῳ τοιαυτέορ ἀπάπω, ἀπαάγή τῆς πονήρφις ἔχιθυ- 

δόντων 

ἢ αιυδλία 

μίας. ϑ : γλγὴ ἀἰσσονριτῆς μεξοαῖ ὧι φινεται᾿ ̓ λαμασοθς, ἕως ἀν 2 καϑηται 36 Χ' μμῷ 

μᾶλλον σϑοδ τῦτε τα πᾶσιν. ἴσασι γ» (ᾧ πλείοις μι θςωμῦμων, Ὥς ὧν τίνα, ι ύσσο- πιο 

κρίνεται, “πλίω αἰλλα τῇ για ξου λυλώντορ, σοι φέφερϑν ὥπασιν ὀκκαλυτῆεται. ὅτο τοί- 

γι καὶ ὧν κεοδύξυς ἀν) μδύεν ἃ ἀνάγκη πᾶσα. καὶ ἐνταύο δὴ υδρ τοῖς πλείοσί Εἰσικαᾳ.- 
παίδηλοι, ὃ ὁτι Οὐκ Εἰσὶ τούτο ὃ ὁπερ Φανονται, αὐλλαὰ απζησωπτεῖον φΘίχεινται μόνον " πολλῷ 

ὃ πλέον κῷ ̓(αὗτα αἰλώσοται, ὁτε πόρτα γυμνὰ ὁ τετφαχολισμῦμα φαίνεται. καὶ ὁτέ-. ἮΝ 

ρων ἢ παλιν αὐτὲν ἀπάγει “ἣν Ἁσοχριν, ῷ δεῖξαι χούφον Ὁ Τηταγμα ον. ᾿ 

γηφείαν ἐχττείνει, σὲ μείζονα ἐβηδείξαεϑαι κελβμ" δλὰ μή ῷ ἐξ αὐτῆς οὐπλέσω 
φιφάνοι [ἐσ ἴξεται, ] ὦςε δ ζ ᾿ δυκεῖ φορδικὼ τῇ, κοιγὸν ἡμῶν » τοῖς αἰσνκριτώς ("- 

ι φευοῦσι »ὺ κα νοι) ὃ δὲ ὅ8 κουφότατον, ὃ χα μονίας μι Ὡπολέσοι Φ {μιοϑὺν, αὐτὸ ἐσιν δ χικῶν 

“λύω, φησί᾽ τοῖς (ζ πόνοις οὐδ παρλειϑεὶς, ἐν 5. μιοϑοιὲ ἡρὴν "(ἰωάνγων μζ α- 4 χπ 
σφόνείας ἀπείσης, ( ᾧ. οὐκ ἀφιεὶς αἰφεφλνώτες ἄστελϑειν, κριϑούπερ. ὠκεινοις." ᾧ Ουοὰ ζῶν" τὸ 

ὡ Τος ὀλυμεπιακοῖς ἀγῶσι παλαίογζᾳς μεμοίεϑτω ἐϑῴλοεσιν, δ, ποσύτν καϑυηρδέου δήμου 

ἣ ϑηργόντων: τοσύτων, ἐνὶ ' βούλονται ρέσαι ζ βεκθάοτι τίω γίκζωυ ἀὐζις χαλτοι πολλῳ Ὁ ον 

'καζα δεεσερῳ᾽ σὺ ὃ )διπλίω ἐχων᾽ τίων αφορμᾷω τῷ τίω γί Ἐχιδείκψυοϑαι ὁ ὀκείνῳ, ῷ 

:} 



χ. χεΐτος 

χιῦξε 
Χιτέτων 

ΕΥ̓ΑΤΓῈ ΔΛ. Ομιλ. κ,ὶ 14: 

αὶ αὑτὸν ἐῃ ἤβεοαέλίοντα, ὶ ᾧ πλύτων ἀσυϊκρίτως ὑαβέχῳ ον ᾧ ϑεαίτοῳ χα ϑημέ- 
γῶν, ἑτόρφις ὑλιδείκψυσαι τοῖς υἱ μόνον δὲν ὠφελούσιν, αἰλλα καὶ ζῷ μέγεὠ σε τ ῬαΟλά- 
πῆοισι. πλίω οὐδ τῶ» κωλύω, φησιν “δλ᾿ Εἰνὸ δύ, ϑοϑποις Ὀχιδείξαοϑτι βούλει,α,- 
γαΐ μιειῖνον, καὶ ἐγώ σοι ἡ τη» μ᾽ πλείονος πἰρέξομαι τὴς αἰθροισίας καὶ πολλοῦ τῷ κέρδους. 

“γιοῦ κα γὙῈ σε ἀἰσπορρήγνυσι τὴς τσθϑς μὲ δόξης τ, ὥασερ δξζυ συγκολλᾷ ὃ τύτων ὑκῦ»- 

ορᾷν᾽ τότε ὃ" πλύτων δὀιπολαύσῃ μΤ ἀδείας ἀἰπάσυς, μικρὸν αὶ ωρὸ ὠκείνων ἢ ἐνίων 
καυρπωσόιϑμος, τὸ πᾶσαν χαταπατῆσαι τίω δ, 69. πίνζου δόξὸν, αὶ τῆς χαλέσης ΔΨ ὁμ- 
«ϑοόίπων ἐλθυϑερωϑίωαι δουλείας, καὶ γνήσιον ιμέαϑεωῳ τὴς ΦΡΕΤῊς ἐργάτίω" ὠφνιοῦ γ4 
ὅτω οἱ ακείωϑμος, δῤ εἰν ἐρημία Ἄν, πασης ἔρημος ἐσῃ τῆς Φρετῆς, δέκ ἔχων ἕν ϑεω.- 

το ρφιωώΐζᾳς. οὶ αὑτίω ὑξράζοντος 691 τί ρετίω, Εἰ ἴγε μὴ δὲ αὖ τίωὶ, αἰλλα Ωρ 20 1-- 

γοφρύφον, Ἢ ᾧ χαλκοτύτπον, ὼ ῷ πολιὼ τῶν οἰγϑραίων δῆμον μέλλοις αὐτίω μετιέναι " 

ἦα ᾧ (Ὁ κακοὶ ὁ (Ὁ πόρῥω ζω της ὄντες σεϑαυμάσωσι, ᾧ «ἦν, ἐηϑροις αὐτῆς καλές Ὠχτὲ 
τίω ἐχίδειξιν αὐτῆς ᾧ τίω ϑεωρίθν᾽ ὥασερ ἐν Εἴ τις σωφρϑιφν ἐλοιτο, μὴ δ! τὸ τὴς σῶν: 
φΦρϑσιωης κόηόν, αὐλλ᾽ ἥα Ἐχιδείξηται τοῖς ἡταιρηκῦσι, αὶ σὺ τοΐήιωυ οὐκ αὖ Εἴλυ τίω Ὅο6-: 

15 τίω, Εἰ μὴ δχ ὧν ἐγθρου τῆς Φρετῦῆς᾽ δον αὐτέου καὶ ἐντεῦθεν ϑαυμιασοαι, ὅτι ἡ «ἄν ἐ- 

ὅροις ἐπουνέζας ἔχει" ϑιιυμαάϊσαι 8, ὡς γε, μή δὶ ἐτέρας, ἀλλα δὶ αὐτίω ̓ ἐπεὶ ὁ ἡμεῖς “- 

τὸν μὴ δὶ ἑαυςἄν", ἀλλα δὶ ἑτέρας φιλώμεϑα, ὕδραν Ὁ πράγμα νομίξομϑρ. τούτο τοίγωυ 

ἡ Ὀχὶ τῆς ξἰρετῆς λογίζου, αὶ μηδὲ δὲ ἐτέρφυς αὖ τίω δίωχε, μεό τε δὶ αὐ, ϑοϑποις ἰπσ-- 
κους ᾧ Θεῷ, αλλά “19. ᾧ Θεὼ δ, ϑοφποις᾽ ὡς ἐν τὸ εἰνάμτίον ποιῆς , καὶ κατιέναι δυχῆς 

20 τδιροτέωι ὁμοίως ῷ μὴ μετιόντί αϑρωξωνας. ὡασερ γ} ὠκᾷϑος ῷ μὴ ποιῆσαι χορήχϑυσεν, 
ὅτω ἡ σὺ ᾧ το ανόκιθες ποιῆσαι. 

19 Μὴ ϑηστισραζητε ὑμῖν ϑηστοσρ9ὲς ἐχὶ τὴς γῆς. 

Ἐπειδὴ Ὁ τὴς κενοδοξίας ὄξερα,λε νοση μαι, θὐχαίρως λθιποὸν καὶ δ οὐδὲ ἀκ)ημοσιώης εἰσ-- 
αἷγή λόγϑν. Ονεεν γδ ὅτω γρη μῶν ἐρᾶν αὐ ασκίνάζει, ὡς ὁ τῆς κενοδοξίας ἔρως δχοᾺ 

25. γριὦ απο ἢ ζᾳ ΝΜ αἰδραωπόδων αἰ γέλας, ὁ (() ἐσμὸν Ἷ βὐγούχων, ὁ (ἦσ γουσοφορφόν. 
ζκἵπωνις, ἢ ιἐ διογνροις τραπέζας, τὰ ἀλλα ζὰ κατατελαιςότεροι ἔχιγοῦσιν αὐ,369-- 

ποι, ἐυγ ἵνα, χρείαν πληρώσωσιν, θσὶ ἵνα ἡδόγὴς “Φστολουύσωσῳ, δνλ ἥν τοῖς πολλοῖς ἔχτ- 
δείξων:). ἀνωτέρω ( ὅζω, ὅτι ἐλεᾷ, δ μόνον ἔλεον ᾿ ἐν ῦϑα ἃ καὶ πέσον ἐλεᾷ “χοὴ 
δείκψυσιν, Εἰ πον, μὴ ϑησοινοίδητε. Τ᾽ γ)5}} οὐκ εὐγιῶ εἷξ Φρχὴς αἰ,ϑρϑον Τ᾽ σὐθ ὶ τῆς 

309 αὑχῥοψίας ὙΠ], ΥΩ Εἰσαγαγεῖν λόχϑν οα᾽ ὁ) τίω τυραννίδου τοῦ πεῖϑοις χὰ μικρὸν αὖ- 
τὸν Ὁ] ἀτεριθν ἡ ἐλβυϑερώσαις, οὐγίησιν εἰν τῇ  ἀκροαΜ φχμνοία,, ὥςε δ) αρϑονίδυκΊον διμέ-: 
οὔ. ὀζῳ δὴ τον» πσοῦτον (ζ ἔλεγε, μακαίθλοι (ὦ ἐλεήμογες᾽ μ(θ' ὃ τϑτ, ἴοϑι θὐνοών τῳ 
ὀὐτιδίκῳ σψ᾿ ᾧ μετ᾽ ὀκῷο πάλιν, ἐν Τἰς σοιϑέλει κριϑέοναι ἡ Τ' χιτώνα σὰ λαῦῷ, δὸς 
αὑτῷ ἡ Ὁ ἱμάτιον᾽ εἰνζοδδ ὃ πολλῷ μφζον πϑότων ὠκείων. ὠκᾷ ἢ Εἶπεν, ὅτι αὐ 

45 δίκζω ἴδῃς ἔχικειρδμζωυ, γ 85 ποίησον (5 »).» μαίχειϑαι ἔγντα βέλτιον Ὁ μὺ ἔχοντα ἐ- 

πηλλα θαι μαι) ἐν οὐδ 5 ὅντε δῆ δικόν, ὅντε τς κρινόμϑνον γεὶς, ὅτε ὠλλου Το ίενος ζρι.- 
το μφημονεύσας, αὐτέου καθ᾽ ἑαυτίω φιδοίσκει τίου ΙΨ᾽ γελῶ αἰ πύροίδμ, δεικψις ὅτ 
(οἱ «ὧν ἐλεουμϑμοὺς τοσβτον, ὅσον δχρὰ τὸν ϑιδόγτα ζῳῶτοι νομοϑετεῖ, ἥα καὶ μηδεὶς ἢ ὁ «’- 

δικϑὺ αὶ ἕλκων Εἰς διχαφήδλον, κὶ ὕτω χατωφ φρναίμδν «ἢ  ἔγτων, χϑδέχοντες αὐταὶ τοῖς δὲου 
40 μϑροις. καὶ ςυυὶὲ ὐὐζοῶ Ὁ ὅλον τόϑεικαν, λα ᾧ ἐγζωῦθα ἠρέμα ᾿ χαίτοιγῷ ὧν αἰγώνας 

(ὧν, οἰδὲ τότων κ(᾿ πολλῆς εἰν τὴ ἐρήμῳ τῆς ἰχρξολῆς δχιδειξανϑμος. δλλ᾽ ὅμως ὃ τίς. 
ὅϑησι τῷτο, Οὐτ!ὲ Εἰς μέσον ἀγά (συ ϑέπω γ)5}" ὀκκαλυλψαι χαιοϑς 22) διλλαὶ λογισμοῖς ἐ- 
ξετάξει τέως, συμιξούλου μιώλλον ἢ γομοθότυ ζα διν οὖν τοῖς αὐδὲ τύτων φυλῴήων λό)ϑις. 

ὑπὸ τ, μοὶ δισαυείιτε Θη εἶτ γῆ ἐτό κῆρ, 
Ομεγίο, τοιι. 2. Ν Οπου 



146 ΧΡΥΣΟΣΤ, ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤ Θ. 

Οπου σὴς κὸ βρώζσις ἀφόϑρίξει, ὁ ὅπου κλέτηαι δορύθουσι ἡ κλόπήηουσι. 

Τέως δείκνυσι τῷ εγζοῦ ϑησαυρ9 τίω βλαίξίω, κὶ τῷ ἐκᾷ τίω ὠφέλειδι, Ὁ απὸ 

Ὅπου ἡὶ Ὑπὸ Μ " χἰσυρεχορμδϑων ᾧ ουνὴ μέλθα τύτο ἵζαται,δλλὰ ᾧ ἕτεροι ἐ πεγή λ9γ.- χ. λυιμίν; 

σμόν. ἀ ΟΦ, ἀφ’ ὧν μάλιξα δεδοίκοισιν, ὐπὸ τύτων αὐτᾶν" κσϑλτοόπει. { ΡΝ δὴ- ἀλιλύμω 

δοιχας, Φησι; μὴ ὀμαλωθῇ τὰ “οήματα, ἐαὶ ἐλεημοσιρύζῳ δῳς; Οὐκοιω δὺς ἐλέημο σύ-- 4 “" 

γέευ, χα ὅτε οὐκ ὀμαλωϑθήσνται᾽ ἡ Ὁ διὴὰ μέζον, ὅτι ὁυ μόνον Οὔρο ἀϑαλω,ϑήσεται, δ᾽ Ὁ] 
αὶ πσοϑιϑήκίω λήψεται "πλείονα. ὶ γὸ ζαὰ οὐ» τοῖς εἰροινοῖς πσδϑτίϑοτα. δλλα τέως δ᾽ κεὶ ᾿ 
λέγᾳ, δον ὕζερον ἀὐζ' Φίϑησι. τέως 5 ὃ μάλιςα «νει ασοϑτρέναὶ ἠδειύα»», τῆ» εἰς τον 
μέσον ἀϊγή, ὃ ψϑμειν α᾽ωλωον ἀὐδοῖς τὸν ϑησαυρϑν, ἢ ἑκατέρωθεν ἀὐξιυς ἐφέλκεται . Φυ τὶ 
᾽»Ἤ» Εἶπεν, δι ἐὸν δηῷς ἐλεημοσιώζωυ, τηρᾷται μόνον, ἀλλα καὶ Ὁ ονλυτίον ἠπείλησεν᾽ ὅτι 19 

αὶ ἐαν μιὰ δῷς, ἀπόλλυται. ᾧ ὅροι τίω ἀφαῖον (μώεσιν. σοὶ γὰρ Εἶπεν, ὅτι ᾧ ἐτέρρις αὖ.-- 
γα χαταλιμιπϑμεις( ἐπεὶ χα τϑηο πυλλάχις ἡδὺ τοῖς δύ, ϑε ποις) ΡΝ ἑτέρωθεν αὑςᾶυ: Φο- 

( δεικγι ὅτι σγοὴ τύτιν τυγχόμουσι. καὶ γὸ ἀνιϑέφποι μὴ αἰδικήσωσιν, Εἰσὶν (Ὁ ἀϑι- 
κριῦτες πλῴτως, ὁ σὴς ἢ ἡ βρῶσις. Εἰ δ καὶ σφίδρα θύαλωτος τῇ δυκᾷ αὑτὴ καὶ λύμη, 
αἰλλ᾿ ὅμως ἀμαγὸς 661 ἃ αἰκαίϑεκ]ος. καν ὁτίοιω ἔχποῦς, αὶ δυμυήσν ζὠτίων ἔχιααῖν τίω κ4 

βλφξω. 3. ὅω ; τὸ χουσίον σὴς ἀφρίζει, Εἰ ἡ μὴ σίς, αἰλλὰ χλέπαι. τὶ δυ; ὡπὸμ-. 

τες ἐσυλήϑησειν ; Εἰ ἡ μεὴ πλύτες, δῳ, (Ὁ πλείσς. δ δὴ Ἐρ αὶ ἔτερν, ὁπιρἐφϑίω 
Εἰπώ,, ἐπα λογεσμιὸν, λέγων ̓ 

ζι Οποὺ Ἐ ὁϑησανοθς" τῷ αἱ, ϑοϑπου, ὑκῆ «αἱ ἡκωρδία." αἰστν, “Ὧν 

Καν)} μηδὲν τύτων Ἄμηταί, φησιν ον μικρ οἷν κἰ πσοςήσῃ β φοζωυ, τοῖς κούτο πσθϑσ-- 1 Ἐ μ, 
ἡλωμϑέος, χα δούδλος ὀμ τ᾽ ἐλϑυϑέρα " γοόμϑμος, χα ῬΜ" ὑρανίων ὠκπίπηων, ὁ μωδὲν ἘΝ 

ὑψηλῶν εὐγνοῆσαι δυυνίμϑμος, αἰλλὰ " πόρτα γρύματω ᾧ ζύκοις αὶ δυμείσματα ἡ κέρδη ἠ ἠ5. ριὴ 

χαπηλείας ὀμελθυϑέρρες, ὶ τί γηθοιτ αὐ αἰϑλιώτερον καὶ Ν᾽ λύδραπόδου πϑλυτὸς ὁ "(ιούτος κ. πιῇ 
ὁζακείσετ) χαϊρρν,τυράυνίδα, χαλεπωτάτην ξχτασώμδιος, ὁ Ὁ πλύτων χαιδλώτουτον πὐῦϑ- χαλιπε 
δοις, τὶ δ ρειὸν τῷ δῥ, ϑούπου καὶ ὁ ἐλφυϑεοίδν ὅσα). αὖ τίς σοι δ λέγεται ν ὀζμνοίας ες ΤΩ λΩα 
“αϑϑσηλωρδρης τοῖς χρήμασιν, συτδὲν αἰχούσαι διωυήσῃ ἣΨ' σοι “ατρϑσυκόντων᾽ Δλλ᾽, ασερ 
κύων " ἴφρῳ, πσοϑσδεδεμθμος αλύσεως ἀπάσης “«αλεπώτερον τῇ δΨΜ γουμξν τυραννίδι, ς, τίν, 
καὶ πσοοσιόντων αἰπτλώότων ὑλακ)ων, ἕν ἔργον τῶτο ἔγεις διζωεκές, Ὁ τηρᾷ ἑτέρρις (ρ 
καίυϑμα, αὶ τί ϑροιτ᾽ δὺ ἀϑλιώτερον εδλλ᾽ ὅμως ΤΩΝ τῦτο ὑψηλότερον ζῦ τὴς ΘΜ ἀἄχφοω-. 
υϑῥων Δ( σνοίας ουτε ἡ βλρθη αὐτί τοῖς πολλοῖς ἐυσεωώοτῆος, ἅτε Ὁ κέρδος Φανέρϑι, ᾿))- 
λαοὶ φιλοσοφωτέρας ἐδ.) γνώμω;ς, ὦξε ἑκάτερα ζώτα ((μυιδῷν, τέθηκε ὦ ἀν᾽ μυτ᾿ ἐ- 
κενα ζα δᾶλαᾳ,Εἰπων ᾿ ὅπου ὁ, ϑηστουρϑς τῷ δ, ϑροπου, ὑκᾷ ὸ ἡ κουρδία ἀὐτε ποι αὖ -- 

τὸ [τϑ..] σαφέςερον παλιν, ἀἰπο Ἣν γοητῶν ἐχὶ τὰ αἰοϑητα ὄξαιγων Τ' λθγϑν, ἡ λέγων᾽ 
22 Οὐ λύχνος τῷ σώματος ἔφην ὁ ὀφϑειλμόρ. 

Ο 5 λεὲγή τοιοῦτον ὥστ᾿ μυὴ καζορύξης “γθυσίον εἰν τῇ γῇ, μηδὲ ἄλλο τι “Ψποιούτων μιι-- 319 
δ. τῳ οὸ σητὶ καὶ τῇ βρώσει ὶ τοῖς κλέπ]αις αὐτὰ (“μωαϊγέε. ἐα! ἡ ωυζα Αἰ αφυύγης 
ζὰ βλοξας, ᾧ δουλωϑίώαι συ τί καυρδίδν τὸ παϑόσηλω,ϑέωσαι τοῖς καίτω πᾶσιν {6.- 
Φεύξῃ. ὅπου "ὦ α᾽ ἡ ὁ ϑησεχυρϑς, ὀκχφᾷ ἡ κωρδία συ. ὥασερ "δὼ Εἰς ᾧ ϑρανον δποτι-.͵. γι 

ϑέμϑμος͵ ὁυ τη" καυρπούσαι μόνον ὃ τυχεῖν ΜᾺ! ἐχὴ τούτοις " ἐπάϑλων, Ἀλλ᾽ οντεύνγεν ἠδν 5. Ἡμν 

ᾷδιμοϑὸν λαμολῥαις, ὑκᾷ μεθορμιζὀμᾶμος ὶ (ἡ ἐκᾷ φοϑνῶῖν καὶ πῇ Ὦ ὀκᾷ μεοιμνῶ ,οἢ 
(σπου δ᾽ αὐπύϑου Τ' γησουυρϑν, ἔυδοιλον ὅτι καὶ τω Ὁ. ονοιαν ἐχᾷ μετα τίθης) ὀυτως ον ὁχὶ 1 

γῆς τῶτο ποιήσης, ταγαντία πείσν. Εἰ) αἰσαφές σοι ὃ Εἴρνμϑμον, ἀκυσον ταὐλιἐξῆς. 
Ο λύχνος τ᾽ σώματός ὅδην ὁ ὀφϑτολμῆς. ἐδμ διών ὁ ὀφθαλμὸς σν α'πλοίς ἡ, ὁλονὉ 

σώμα σ᾿ φωτενὸν ἔα!" 

6 
ἸΘΟΣ 

23 Εὸν 



χιτίτων 
2 χηωϑέν" 

{..] 

“ιἶγι τω, 

χἴλαητωι 

δι αὐ αείσα-. 
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ἙΎΑΓΓΕΛ. Ομ. κ' 147 
,.3. αὶ ἢ ὁὀφϑθοιλμός συ πονηρϑς ἡ, ὅλον Ὁ σῶμα σω σχϑτεινὶν ἔςαι. Εἰ δ ὃ φεῖς ὃ 

οὖν σοὶ σχότος Τα], τὸ σκότος πόσον; Ἐπὶ πὸ αἰοϑητότερᾳ ἐἰζαϊ γή τὸν λόγϑν. ΓΡΤΝ γῈ 9 

ἐ μρηήμόνθυσε τανού, ὡς κοαιταδουλουψϑμου ὼ αἰχιμοιλωτιζονϑβου,τϑη ἢ ὶ πολλοῖς ἐυσύγ 

ο77 οἱ ἰω, ἔχὶ τὰ ἔξω ἡ πὧτοϑ μ οφϑαλρδμ κείνϑνα, τίωυ διδοισκα λίαν μετα τἴϑησιν, γα αἰ.- 

5 πὸ τύτων καὶ αἴδὲ ἐκείνων νοήσωσιν. Εἰ γῈ} (μὴ οἷαϑοζ, φησι, τί ποτέ ὅ81 βλοίτη νϑ, απὸ Δ 
σωματικϑίν τϑ»» καταμιαΐθανε. ὅπερ γὴν» ὅθην ὀφϑυυλμὸς τῳ σωματι, τῦτο νοις τῇ ψυ- 
γῆ. ὥασερ δώ Ούκ δῤἕλοιο γρυσοφορᾷν ᾧ σηοικοἱ αἰξεξεοληαῖ ἱμαίτια,  πεπηρωΐοϑαί 
συ (ἄν ὀφϑαλμοις, διλαὶ τίω ὑγείαν τίω τ ύτων αἰπαάσης τὴς ζυιαύτης κἰθιουσίας ποϑει- 

νοτέραν τῇ νομίζεις( αὐ γ) 5 αὐτίω ἰπολέσης ἡ αἰ αφϑείρης, δῶν σοι τὴς λοιπῆς ὀφελος 
1ο ζωῆς. ὥασερ "ὸ " Ῥ,οφθαλρῦμ' "τυφλωθέντων, τὸ πολὺ τὴς ΟΜ λϑιπῶν μϑηών οὐνεργείας 

οἴΐγεται, τῷ φωτὸς ἀὐδις σζεοϑεγγος᾽ δυτῶ ἡ τῆς δχρινοίας δ(ιφϑειρείσις, μυδίων ᾿ ζωήσυ 

χακϑὺ ἐμιπληαϑήσεται) καιϑνύπερ δξωωυ οὐ (ματι τού» σκοποΐκϑμ, ὦσε“ ὀφθαλμὸν ἔχεν 
«ν"ν ἢ » Ὁ “» Δ “Πνῳ Δ Ι ν “Ἢ , ,» Ἵ 
υγήη, ουτώ ὦ τῇ νχη τόνου. ὁρ ἣ τούτον πηρωσωμϑρ Τὸν Νὴ) τοῖς ὠλλοῖς “ρὲ χίν ὀφει- 

λογτα τὸ Φωῖς, πόθον ἱ φιλέψω μϑν λοιπὸν, ὥασερ Δ) ὁ τέω πτηγάω ὀμελὼν, καὶ “' ποτα- 
15 μὲν ἐϊξήραινεν, ὅυτω ς ὁ τὸν γοιεῦ αἰ Φϑνίσοις, πᾶ σοιν αἰντεῖ “' ἐν τῇ ζω ζώτη προ ἕιν ἐθύ.. 

λωσε, δ[θ φησιν, Εἰ Ὁ φεύς τὸ ἐν σοὶ σκθτος, Ὁ σχότος πόσον ; ὕτὸμ ὙΔ} ὁ κυξερνήτης ὑς-- 
ποζρύχιος ἔρηται, ἡ ὁ λύχνος σξεοϑοῇ, ᾧ ἡγεμο ἀχιμαίλωτος “ δέϑηται, ποία λοιπὸν ἔ- 

σα! ζοις ε«“σηκόοις ἐλπίς Ὁ. 9, δὲ πού» ἀφεὶς Εἰπᾷῴνιῶ (ᾳ Ἐχτ(ουλοὶς ας καὶ ᾧ 

πλούτν, ζοὶς μάχας, (ας δίχας (ἡνίξᾳτο ὥρα ὀμωτέρω Εἰπὼν, τὐῦδαδώσει σα 
20 ὁ ὀῤτίδικος τῳϊχριτὴ, ὃ ὁ κριτὴς δ ὐπνρέτη) (ὰ πύυτων χγαλεπωτεοοι τούτων συμᾷξαμνον.- 

τῷ πόύτως δὶς, ὅστως αἰπαγή τὴς πονηρϑὶς δλιθυμίας. τῷ γ)}} τὸ δεσμὼ τὴ ον οἰκῆσαι, 
πολλῷ χαλεπώτερνν τὸ διδουλαίαϑαι (ἠδ νοις τῳ νοσήμυατι τύτω. καὶ τὸ ἐδὺ ἐυ πϑώτως 
συμᾷαννει, Ὁ ἢ ἐφεξῆς συγκεκλιήρωται τῇ τοῦν χοημάτωι Ὠμϑυμίᾳ. δίϑπερ ὠΐρ' μετ᾽ ἐ- 

κῷο τίθησιν, ὧτο χα λείτωτερον ὃν, ὃ πλύτως συμθάγον. ὁ )Ὲ Θεός, φησιν, ἔδωκεν ἡμῖν 
25 γοιοῦ, ἥα τίω ἀγνοιὸν αἰασκεδασωρϑυ, αὶ τίω "Ὑ] ποραυ μῶν κρίσιν ὑρϑίω ἔγωμδυ, χαὶ 

“ποϑς (αὶ λυποιῶτα πόρτα καὶ Ἰχιθλαζη, τύτω ὥασερ ὅπλῳ τινὶ ἡ φωτὶ γρώμδμοι, μϑμω--: 

μδυ ἐν ἀσφαλεία" ἡμεῖς ὃ παροδίδονϑυ τίω δωρεαὶ δ τὸ ϑιῆα ὦ αγόνητα. αἰ γῈΡ 
ὄφελος φρατιωτῶν γουσοφορφειτων, στὸν ὁ φρατηλὸς ὐχμαάλωτος "ὄνηται » αἰ 5 κέρδὸς 

νηὸς καλλωπιζοιδύης, ὅτὸμ ὁ κυξερνύτης «ἰ πσοθρύχεος Ἄμηται » τἰ ἢ) σώματος (7 συγκει- 
30 μϑύου πλέον, τὸν (ὦ ὀφ δ μοὶ τῆς ὀῴνως ὦσιν ὠκκεχομμένοι; ὧαστρ δ ( ἰαξον ᾧ 

ὀφείλοντα ὑγιαίνει να λύῃ ζᾳς νόσους, δ ζις ἐμίξαλων Εἰς νόσον, Εἰς Φργυξοὶν κελθύσῃ 
κᾷαϑαι κλίνωο αὶ γουσοιῦ ϑοώλθιμον, δὲν ὀφελος ἔςαι ζοῖς κοίμνουσιν ᾿ οὑτως ἀν τὸν γοιῶ 
“᾽ σφϑείρας 4 διωάμϑδνοω λύειν ζᾳ παϑη, ϑηστουρῷ ὐρακαϑίσῃς, ὁυ μόνον θδὲν ὠγησαζ, 

δνλα ἡὶ τὰ μέγιςα ἐξημίωσοις ὁ πᾶσαν ἐδλαιψας τίωω ψυχέω. Εἶδες πὼς σὴὶ ὧν μάλιςα, 

445 ἔχιϑυμούσιν δὐ,ϑονποι τὴς πονηρίας πϑρταχού, δζρ πότων ἀδοες μάλιςα ἐκείνης ἀἰποὶγή, 

ᾧ ασϑϑς ἰρετίω ἐπὸμαϊγά : Ἄίνος γὺ ἕνεκεν δχιθυμκᾷς χουν, Φησίν ; ὁυχ ἵνα ἡδυνὴς ντο-- 

λαύσῃς ὼ χρυφὴς εἶτο δὴ δ μάλιςα Οὐκ ἔςξαι! σοι οὐ τεύθεν, λα τοιωυδυτίον ὡπὸν. Εἰ 

Ὰ} ὀφϑαλ μδυ ὠκκοπίντων Τυτϊνὸς αἰοϑανό ἴθα “ἣν ἡδέων δχρὰ τίω συμιφοροὲν τἐω ἐ- 
᾿κέφλεν᾽ πολλῷ μάλλον οὖν τῇ πὸ νοῦ φροφῇ Ὃ πηρώσει τού» πεισι ἦθα., ὅννος κὶ ἐγεκεν 

49 κατορυῃεις οὖν τῇ γῆ τα, φυλαῆηἢ) μτ αἰσφαλείας: δλλαὶ κανζωθα παΐλν ποιωναντίον, 

φήσίν. ὥασερ δξχω (ἢ) νηφεύοντα καὶ ἐλεοιῶτα ἃ ποδϑσευηθνϑμον κσϑς κεγοδυξίθν, ἀφ᾽ ὧν 

Ὠλιϑυμᾷ μάλιςαι, πὸ τύ των αὐτὸν " ἐπεασαίσατο Εἰς ὃ μὲ κενοδοξᾷν (τίνος 75} ἕνεκεν 
ὄυτως δῦχη καὶ ἐλεᾷς, φησιν; ἐχὶ τῆς αδα ΝΜ αὐ, ϑοθπων δόξης ἐρων ; οὐκοιω με δυτως 
ὄὔχου, φησὶ, ἡ τότε αὐτῆς τεύξῃ κτὶ τίω ἡμέραν πίω μέλλοσαν) δυτω ἢ ὦ φιλϑργνρ»", 

ΟΒεγίο τοἢ.. 2. Ν 2 ἐφ᾽ 



κοῦ ς. τ48 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 

οἷἰφ᾽ ὧν μάλιςα ἐασούδωχεν, τἰὐπύυτότων Εἶλε. τἱ γὸ βούλει, φησί, ὰ χούματά "Αι φυ- ΜΝ 

λοίῆεοϑαι ἐν δζρὶ ὃ τρυφᾶν ὶ δυξαίξεοϑαι ἡ ἡδονῆς ἀἰπολσύειν ; ζοῶτα (θι αἰμφότερᾳ 
πϑρόξομαι μ᾿ πολλὰς τὴς σὐδκουσίας, ἐδρ ὠκέϊ γαταϑὴ ῶ χρυσίον, ὅπου χε λβίω. σαφέ- 
φερ9ὺ δὼ οἰγ τοῖς μ᾿ ζῶτα τίω τῷ τοῦ βιλοίξζω τίων" ἐγτεύθεν γινομδρῶω ἐπέδειξεν,στε Ἅ. ἐκῦδῃν 

ἣΜΨ αἰχανθῶν ἐμψημόνθυσε᾽ πέως ὃ ὶ ἐν ζω ἐχ ὡς ἔτυχε τού» ἡνίξατο, δείξας" ἐσκο- 95 Ἄκτία 
σορϑμον (ὃ αἰϑὶ ζωῦτα μαινόμδνον. ἡ καθοίαὖρ (ὦ) ὃντες εἰν σχότῳ συν ὁρώσι σωφές, 
δ λλὰ αὐ τε φρῖνον ἰδώσιν, δφιν ϑὴ νομίζουσιν, αὖ τε ὅρη ὁ φαίρᾳήας, ᾿Ὁ᾿'ποτεϑνήκασι τῳΐ 
δέει δυτω ὦ" τοι, τὰ μιὴ φοζεροἱ τοῖς ὁρωῖσι, ζξώτα δὲ κἰασοίας ἔχουσι. καὶ γδ  πενίδν 5“ 
τοέμοσι ᾿ μάλλον ἢ ἐχὶ πενίαν μόνον, δυλλαὶ αὶ τίω τυχοῦσαν ζυμίον. ἃ Ν᾽ δ μικρόν {ι 

κοὐ δαπολέσωσι, ΟὟ)ϑἥ ὀτὴς ὀῤαγκαίας “διπορριώτων (ξοφὴς μάλλον αἰλχϑύσι ἡ δχρυκότγονται. το 

“πολλοὶ “ριῶ ΟὟ πλουτοιιώτων [τὸ των] ὼ Ἐχὶ βοϑχον ἤλθον,τίω τοιαύτίων σύκ ἐνεγκόντες 

δυσημερίλν. ᾧ ὃ ὑξοίδροϑαι ἢ) ἡ τὸ ἐπηροαίζεωϑαι ὅτως αἰφόρήϊον ἀὐξῖς δὴ δυκῷ, ὡς χαὶ 
- ὧδ τϑ πάλη τῆς “πϑρούσης πολλοῖς" αἰπαλλαγάωσαι ζωῆς. κοθϑς Νν “πόύτα μαλφκὸς (. πη: 

αὐςβ ὁ πλοῦτος ἐποίησε, πλδωὺ τῆς αὐτο δχρκονίας. ὕτὸμ γ)5)»" αὐτωΐσγσ λεύειν κελθύνρὺ 7 ψη Ἶ 
φόνωνκατατολιίόσι,  ματεγων ᾧ ὀνειδῶν, ὶ αἰχουύης ἀπασες, ὅπερ τῆς ἐσώτης ὅφίν ἀ'- τς 6 
ϑλιότητος, ἐν δὴ οἷς διά φιλοσοφῷν, πϑότον Τὴ μαλακωτέρρι ̓ οὦ ἢ οἷς ἐυλφ(εςέοφες 

“ῃ ἐγρινγαϑα!α,μιυτοτέρρες πάλε ὶ ἱτωκκφ τέρες γίνε. ἡ γὸ ὃ ἀδο' συμξαίνει τϑτοις, δῇ 
ἐν Εἴ ἃς πάθοι τὰ ὦτα πόρτα ὁμαλώσας Εἰς (ὰ μὴ δέοντα. ὁ 25} τοιούτος τῷ χαιο9 τὴς 

ὀμαγκαίας δωπόμης ὅχιςαντος, Οὐδὲν ἔγων χιδοωναι, ζὰὶ αήχεςα πάρῃ δειναὶ, πάντων ἢ 
εἰντύ υολδναλωθέντων κακῶς.ὶ χαϑούπερ (Ὁ Ἑλὶ τῆς σκηνῆς ζις πονηροἰς τέχνας Εἰδῦτις :ο 

ὠκείνας, ἐν ὦ ζτως πολλὰ ὦ" «ραδοξωνᾷ Ἐχικυδχυυύων αἱ ασονϑῴουσιν, εὐν ἢ. "ἐτέροις χ' πὶ ἢ 
«γδησίμοις ὦ ὀμαγχαίοις πράγμασι πόρτων Εἰσὶ χαταγελαφότεροι, δυτω ᾧ ὀυτοι. καὶ γὸ 
Φιαὶ οδίνν τεταρδῥης βαδίζοντες, Ὀσοαύτίω αἰδρείλν [ὦ ὁκείμ]} ἐχιδωκνύνϑμοι, ζωυΐχᾳ 

αὖ τἰ δΨ λμαγχαίων τόλ μὸν ἀἰπαιτὴ καὶ αἰδρείλρ,συτὲ εὐννοῆσαι τί διυϑαν),ἡ λϑέ ν᾽) πι- 
οὗτον. ὅτω δὲ ᾧ (Ὁ πλουτοιῶτις, πόρτα αἱ χοημόχ τλιδτες, ἰαὺ' τῷ φιλοσοφῷν ἐ ας 
μικρὸν ἐν μέγα τι ζοιούτον ἰπσυμῴαι ὀμέχονται. ἢ καϑοιαρ ὠκῴνοι ἡ σφαλέρϑι ἡ ἀκερδὲς 
“ὔράγμα μεταχειοίξουσιν᾽ ὕἕτω ᾧ ὅτοι κινδευυους (ζ κἰ ασονϑῥέσι πολλοις  κρημνοις, εἰς 
Οὐἶθν ἢ. “χρήσιμον αἰπθμτῶσι τέλος, νὸ δυστλοιοῦ οἰ σεσομϑῴουσι σκότος, ἰπθ το τῆς τῷ γοῦ ὀχρι-- 
φρυφὴς πεπηρωμϑῥοι, Σἰπέτε τὴς ΝΜ φροντίδων ἀἰπώτης “πονλίω τίω ἀχλιωὺ εἰ ασορϑον- 
τες δόπερ συτῖὶ αἰαθλέψαι βαϑίως δευύανται. ὁ μϑὲ γὸ εἰν σχότει ὧν, μόνον [τῇ Ἰλίου φα-- 10 
νότος ἀπαλλαύῆε.) τῷ σχϑτυς᾿ ὁ ὡς θψ4ς πεπηρωρϑμος, σΥεὶ ἡλίου Φαμέντος δ δὴ ἡ τοι 

πεπόιϑευσιν. συ σὲ γδγὸ τῦ ἡλίν τῆς διχαιοσιωης λοαίμοψαντος ᾧ χρποαινοῦντος αἰκούουσιν, αἰ. 
ποκλ εἴσοιντος ἀὐδοῖς (ἔν' ὀφϑοιλ μους τῷ πλούτε. δ[9 ὁ δυπλιοῦν σχϑτος εἰ ασορϑμυσι, ὃ ἐς 
ἐξ" αὐνὖμ, Ὁ αὶ ἐκ Ἐ μὴ πυδοσέχεν τω διδασκάλῳ. χἰδ 

ἩΘΊΚΟΝ Προσέχωρδν ζίνιωυ αὐτῷ μ' ἀἰχριξείας, ἕω ὀψέ γϑιῶ ποτε α᾽αςλέψωϑμ. ὶ πῶς 5 
αναρλένψαι δυωνατόν; ἐὰν μάϑης πῶς ἐτυφλώϑης. πῶς δέζυ ἐτυφλώϑης ; δἰπο τὴς πο- 
γηρϑις ἐπιθυμίας. καθαία δ) κόρῃ [φθελμού Ἰ καθαρὰ χυμὸς ζπχιῤρεύσας πονηρθς, ὁ ᾿ 
Μ' οὐμᾶν ἔρως, πυκρίω τίω νεφέλίω ἐποίησεν" αἰλλὰ ᾧ ὀζᾳσκεδα οϑέιῶα καὶ " ῥαγέῶώω ἈΠ 
τίου νεφέλίω ζωύτίων βαΐδιον, ἐαὺ τίω αἰκτῆγα τὴς τῷ ΣΧΚολφού δυξω ῖῶθα διδαισκόλίας "ἂν 

αἰχούσω νϑυ τοῦ χρ)δαινοιῶτος ὸ λέγοντος, μὴ ϑησασείζητε ὑμῶν ϑηστουρφεὲ ἐηχὶ τὴς 49 

»ς. χαὶ Τί μοὶ, φησι, πλέον ἰπτο τὴς αἰχροώσεως, στὸμ «ἰπσὸ τὴς ὄχιϑυμίας κατέχω μα!» 
μάλιςα ἅ δὼ καὶ τιω Ὠπϑυμίδῳ ἡ (μυεχὸς ακρύασις καταλύσοι δευυήσηται. ἀν δ᾽ ἀΐεοι 

Ἐχιμείνης καιτεχόμϑμος, οὐγγόησον ὅτι συν ἐχιϑυμία ὃ πράγμα ὅξι. ποία γάρ ἔχιϑυ-- 
μία χαλεπῶς δουλθύειν αὶ οἰ αυυκξαϑοι τυφφωνίδι, καὶ δεδέο πϑυταχόϑεν, καὶ οὖν σκότῳ 

[σ- 



᾿χὐμρέν. 

᾿ χἡδιτω 

χιμίλοντα 

Ὑ. χριηέοιον, 

χα δέπογῃ 
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δατοίξων, ᾧ ϑορύξου γέμειν, ἡ πόνοις “ἰασονϑβειν ἀκερδεῖς, ἡ ἑτέροις φυλοῆεν ὰ χοῦ: 

ματῶ, ππολλαΐκις ἢ τὸ ἐηθροῖς ; ποίας ζωοτα δχιϑυμίας ἀξία ; ποίας ἢ ὁ φυγῆς αὶ δρόμων; 

ποία ἔλιϑυμία ϑησαυρϑν »ἰποτίϑεοϑαι μεταξὺ κλετῆων ; Εἰ γ ὅλως ὕχιθυμεῖς χθη- 
! - ͵ 2! Ι Ι! ᾽ “Μ᾿ . ἡ; » ᾿ Χ 

μιώτων, ἐκετοῖγες ἐν)ου δεωίαται μϑμᾷν ἀστφθη καὶ ὀβεπηρέαςα. ὡς ἀ γε γιοῦ ποιᾷο,Ὁ χρλμῦ; 
5 Ἰχειϑυμοιῶτος ἔξ!ν, δλλώ δουλείας, ὃ ἐπηρείας, χα! ζημίας, καὶ ὀδεώης διδινεκῦς. σὺ αὶ 
ἂρ υδῥ ἐς δ, ϑούπων ἔχὶ τῆς γῆς Ὅπον ὀψεπηρέα τον [σοι] δείξη,καν Εἰς αντίω ἐξα γαϊγῃ 
τίω ἔρημον, κἰπσοούυϑιος ἀσφαλάλν τῇ φυλακῇ Τμ γρημῶδ, ὁ κατοκνᾷς Ογεὶὶ αναδύη, 
αἰλλαὶ χα) ἐμπιςεύεις χα " ἐκξάλλεις ὠὀκᾷ ζ γοήματα᾽ τῷ Θεού ἢ) αντὶ αν,ϑοϑπων ὑπι- 

οδουνθύσ σοι τϑ, καὶ εὐχὶ τίου ὑνμνάν ἃ ἐἰροινὸν παοϑ τιθέντος, ζῷ «γουτία καταδί.- 
10 χῃ. χαίτοιγε κῶν μινθλάϊκις οὗ» ἀσφδλείᾳ, ̓ χεῖται κρίτω, τῆς φροντίδος ἐδύποτε ἐλθύγερος 

“δυήστωϑτι δυωΐσῃ. κἀν Ν᾽ μὴ ὡὀἰπολέσης, τῷ φροοντίζῳν ἐδύποτε απαλλαγήσῃ. ὁκᾷ 5 
δὲν εἰ ασοςήσῃ τύτων. χαὶ Ὁ δὴ πλέον, ὅτι αὶ κρτορυῆεις Ω “χρισίον μόνον, αἰ λὰ καὶ φυτά). 

εἰς. ὃ γο αὐτὸ καὶ ϑησαυρὸς 591 χαὶ ατὐρϑς᾽ μᾶλλον ὃ ἐχᾳτέρων τύτων πλόον. ὁ γα 
ασόρος αὶ μδῥᾳ δζορὶ πόρμτος, το ὃ μϑμ4 διζωυεκῶς. παλιν ὁ ϑυσοωρϑς ἐυβλαςαὺή, ὧν οὴ 

19 αϑανάτυς σοι φΦέρφκωρποι(. Εἰ ὃ Τ' χρόνον μοι λέγης χαὶ τίου αναξολίω τὴς ἀὀἰποδὺσι. 
ὡς, ἔχω Κ᾽ ταὶ ἐγω δεῖξαι καὶ Εἰπτῷ,, ὅσα καὶ ἐνζαι ύ)α, ἰπολαμβανής᾽ γωοὶς ἢ τύτων, χαὶ 
ἐπ᾽ αὐ δ βιωτικδῷ σε ἐλέγξω πειράσομαι μώτίω ζαύται πυοοφασιξὀμϑμονιπολλὰ 
καὶ ἐν τω παρόντι βίῳ κατασκῴαζεις, ὧν νὶ μέλλεις αὐτὸς δἰπολαύειν᾽ καὶ ἐγκαλῇ ἄρ, 
(ὧν παΐδως καὶ (δὸ κείνων παῖδας αγορθόνλόρϑνος ἰκθμίωο δοκεῖς αρῬαιμυϑίδν δῥμ ξεν. 

20 μ᾽ βὑρηκέγαι πόνων. ὅτὸμ γὸ οὐ ἐσαίτω γήρᾳ “λνόμδιος οἰκοδομῆς λοίιαρας οἰκίας, ὧν 
κσοϑ τὸ τίλυς ἀπελεύσῃ πολλάχις, ἃ δένδρα Φυτεύης, ἃ μ᾿ πολλαὶ ἔτη ᾧῷ καρπὸν οἷ“. 

σει᾿ ὅτὸν φυτόύης ῳ χωοίῳ δένδρα, ὧ κῷ' ὠνθλα ἔτη ὁ κουρπῦς ἥξει, ᾧ ὑσίας ἀρρράδης 

ὀκλήρϑις, ὧν ΚΤ πολιώ δέξη “χοῦν τίωἡ δεασοτείαν, νὰ ἔτερφι πολλαὶ ποιαῦτα Φιλφητονής, 
ὧν ὀυκανρπωσῃ τίωἠ υἰπέλαυσιν, αἶραι Ὁ] οὶ σιαυτὸν, ἢ ὅζρα ὅδν μ᾿ τα ποιᾶς πῶς ὧν 

:5 Οὐκ ἐσχάτης ὁμοίας, ἐγζωῦϑα (ζ μηδὲν αἰλύοιν ασϑὺς τίω τῷ γοὺμ μέλλησιν, ὁ ζωτα 
᾿ μέλλον ἐκ τῆς μδηύσεως Φώτης, α'παίσης ὟΨΦὋ πόνων ἐκπίπηοιν τὴς αἰ μοιξῆς᾽ ὀκῶ δὲ 
δχοὺ τίωὐ ὀϑμαξολζω ναρκᾶν, ἡ ζαύτα πλέον σοι Φερύσος ὦ κέρδος, αὶ σύν Εἰς ἑτέρους πα-- 
οφ πεμπούσης ζοὶ αἰγαϑεί, δλλά σοι χομιζούσης ζρὶ δωρεαῖς ; χωεὶς ὃ τὐύτωνουϑὲ ἡ λύα»-. 
ὠλή πολλή ἡ γὸ ὕΧ1 θύραις αὶ πυρά γμαζᾳ,ὺ οὐδ ἴσμεν με ποτε ᾧ οὖν τῇ ἡρωτέρᾳ γενεζῷ 

340 τέλος ἔξει ῷ χαϑ᾽ ἡμᾶς ὡπϑυτα,ὴ ἡ φοξερᾷ Ὡἰθα μη) ἡμέρφι ὠκείνη, ζ φοικῶώδες ἡμῶν 

"κι νδεικψυμϑῥη ἢ αἰδύκα τον ̓δικαιφήσμον. ᾧὶ γὸ (αὶ πλείονα Ἢ σημείων ἀπήρτιςαι, ἢ ὃ ἐναγίέ-: 
λιον λϑιπὸν πϑυταχοῦ τῆς οἰκυύρμϑμης κακήρυκαι, ἣν ζῳ δ πολέμκον,ὺ τὰ δὴΥῥ' σεισμῶν, ἡ πὸὼ 

ζ.}} λιῳδν ὀξέξη,ὼ ὁυ πολὺ Ω μέσον. δ Δ κ ῥρῶς τὰ σημῴφα! Ἢ τ ἀὐ, μέγιφον σ.- 

μεῖον. φυνὲ δὼ (Ὁ ΚΧῚ Νώΐδ ΕἾδον πὐοϑοίμια τῆς πϑνωλε,ϑρίας ὠκείνης, δλλα μέτα 
15 Σὺ παίζοντες, ἐαϑιοντες, γαμοιῶτες, αὶ (μυήϑη “ορα ἡοντίς ὡπόμτα, ὅτω κατελήφ, ϑη- 

σαν αἰ πεῦ τῆς Φοξερϑις δίκης ἠκείνης᾽ ᾧ (ὦ) οὐ Σοδόμοις ὃ) ὁμοίως, τρυφαύντες τὴ σον ὑ.. 
φορώμϑμοι “ἿΨ γεϑυηνϑμῥων, πὸ χερφιυγῶν κατεφλέγϑησαν μτοτε κατενεηϑέντων. ὦ.» 
περ δ ὧπόντω εὐνοοιῦτες, Ἐχιςρέψωμδν ἑαι(ἶν" πσοϑς τίω ὃ ἐἰγτεύθαεν ξιποδημίας πα. 

οασκθυζωύ. καὶ γὸ ἡ κοινὴ τῆς (μωτελοίας ἡμέῤα" μηδόπω Ἐς, Ὁ ἐκοίφου τέλος ἐχὴ 

49 θύραις, καν γἐγηροικῶς Ἧις ἡ, καὶ νέος ᾿ ἃ οὐκ σιν οὐτεύθεν αἰπελϑονζος δ᾽: ἔλαιον ωρίω- 

2 ἢ] 

ἀσαμρλί- ες ΔΑ λοιπὸν, ὅτε δεηϑενᾷς Ἐχιτυχέν συζνώμως, καὶ Αὐρᾳαμιὸ "ωακαλων ἡ, καῦ Νώξ, 

δΙαχῶβ, 

λιΐπ 

κῶν Ἰως καν Δονιήλ. ἕως δξζω χαγοϑν ἔχωμϑμ, ποοϑαποθω θα ἑαυτοῖς πολλίω πίω ,χὔ5- 
. ͵ 3 « , ,ΖὌΕιοὸἯοὝῃ » , 

ρησίδν, (να γούγωϑρ ἔλαιον δανιλές, μεταϑαΐμϑν ὥπόμτα Εἰς (ὃ ἐδανόν᾽ ἵνα εἰν και 

ρῷ τῷ (προσήκοντι ἢ " ᾧ μάλιςπ αὐνὴδὖἶ δεόθα, πόβτων τ πολαυσωμδμ᾽ σῥιτι χαὶ Φιλᾷν- 

Ομ εγίονῖ, τοτι, 2. Ν 3 ϑερπία, 



κιν φ. 150 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 
,ϑορπία τῷ Κυρίου πδ Ἰησὺ Χειφού, ᾧ ἡὶ δόξα και ὦ χρῴτος, γι ἡ ἀεὶ, χαὶ Εἰςᾶσ 

αἰωνας “αἰώνων. Αμάν. ᾿ 

Ομιλ. κα' 24 ΟΥΔΕΙ͂Σ ΔΎΝΑΤΑΙ ΔΥΣΙ ΚΥΡΙΟΙ͂Σ 

δουλδυειν᾽ ἢ "ὃ (ἢ δα μισήσει, καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει" ἢ ἐνὸς αὖ-- 5 
ϑεξεται, Ὁ τὸ ἐτέρφυ καιταφρονήσει. 

ΘῈ Ρας πώς κτ' μικρὸν ὝΨ Ἔ ὄγτῶν ἀὐφίςησι, “9 στὰ φόνων (δ) αἰϑὰ τῆς 

ὩΣ τ αἰκ)ημοσιούης Εἰσογᾳ Δλόλϑν, Ἣ τίωὐ τὴς φιλαργνείας " χα εἰλ- χ. χεπίὰ 
ν λοι τυραννίδα ν Οὐο )5 ἠρχέοϑη τοῖς θμισόϑαϑεν, χαήτοι πολ-- τὸ λὸ ἐλιὰ ἢ 

ἣν σοῖς ᾧ μεγάλοις ὅσιν; δλλαὶ ᾧ ἕτεραι αυϑϑείϑησι σιλιείονα ἢ φοξερώ-.- ζῶν" 
ὅν περ... Ὅ γ δ)ὥνιῶ Εἰρημϑῥων φοξερώτερον, Εἴτε μέλλοιμϑμ τῆς Ὁ 

»οϑα, ΒΚ Χ οιουύδουλείας ὀκπίπηεν χροὶ (αὶ γοή κατα: (3) ποθένότερον, Εἶτ 
μέλλοιμδν αὐ δὴν αὐ εολϑόντες ἀκριζὴ τίωὐ προς αὐτὸν δυνοιαν ἔχειν ὶ τίωὶ ἀγα πίω κνὃ- 
περ "ὃ αἰεἰ λέγω, τῷ.» ᾧ νωωῦ ἐρα ὅτι δὲ ἐκοιτέρων ὠϑφῖ 1" αχροωτίω Εἰς τίω κἰσα- ἀκοζοὼ τ τς 

λέχϑυϑμων, ᾧ γα δ ὠφελίμων καὶ δχρ ΔΜ βλαξερών᾽ χαϑοίπερ ἰαίξϑς ἀρισος,ὼ τίω ἐκ 
τῆς αασροσεξίας νόσον, χαὶ τίων απὸ τὴς αὐπσακθὴς ὑπίλν οὐδεικψύμϑμος. ὅρᾳ )ϑιῶ δ 

πάλι δείκγυσι ὃ κέρδος τῶτο, ἢ πῶς καιτοισκθυαζει ὦ συμφέρον οἰπὸ τὴς ΝΜ ονόντίων ἀ.- 
παλλαγῆς. ν᾽ γὸ τθγο μόνον ὑμιᾶς βλοίτηει, φησίν, ὁ πλλούγος, ὅτι ληςας ὁπλίζει χαϑ᾽ ὑ- 
εϑίμψ᾽ ὀυδν ὅτι (δ νοι σκοτοῖ μετ᾽ ϑχιτάσειως αἰπασης ᾿ δλλ᾽ ὅτι αὶ τῆς δουλείας ὑμᾶς ὧκ- 129 

(αίλλει τῷ Θεού͵ αἰχμιαλώτος ἫἝΜἍ ἀψύχων χρη ποιών, ἢ ἑκα τέρωϑεν βλοίπηων,ᾧ τῶ 

δούλες ποιῶν ὡνκρατῷν ὄδει, ἡ τα τὴς δουλείας ὀκξάλλοεν τῷ Θεού, ᾧ μάλιςα πόῤτων ἡ 
δουλόσεν ὀϑαγκα,ον ὑμῖν. ὥασερ "Ὁ ὀκῶ διπλίω ἔδειξε τέρω βλαθίυ, τῶ αὶ ἐγνζῦϑα 

φιθέναι, που σὴς ἀφδιυίξρι, ὁ ὀκῶ μὴ ὀιθέναι ἔνθα ὁμαίλωτος καὶ φυλακή᾽ δυτῶ καὶ ἐν ζιῦϑοι 
διπλιωῶ δείωυσι τίω ζημίδμ, καὶ ϑὶ ὧν ἐφέλκει τϑιΘεού, καὶ δὶ ὧν “ἰασοτώῆει τῳ μαμωνᾷ. ες 
δ οὐκ ϑύϑέως ἀὐ' ἡἰϑησιν, δλλ᾿ ὐπὸ κοιγοδν αὐ ἀοῦτον χατασκθυαζ εἰ λογισμν, ὕτω 
λέγων " ουελὶς δια) δυσὶ κυρίοις δλθύειν, δύο (δν' τὰ ὠφδυηία ὑχιτάπογίας λέγων λα 

πρεξ. 2. 8. ζιῦϑα. ἐπεὶ, Εἰ μὴ τῷ" Εἶν, σὐοὶ δυο δ Εἶν. Καὶ "Ὁ. τὸ πλήϑυς ΤῊ πιφευσείγτων χἰῶ, 

δή καρδία ᾧ κἡὶ ψυχὴ μία᾽ χρτοι Εἰς πολλαὶ σώματα ἧσοιν διηρηνϑβοι, Δλλ᾽ ὅμως καὶ ὁμό- 
το!ά, (ἦγψ᾽ πολλους ἕν ἐποίησεν. Ἐἶτα ϑχιτέίων " ἀὐ΄, φησιν" ὶ μόνον 4" δϑιυλθύσει, δλλαὶ χαὶ 3» ων 
μισήσει ἢ ̓ὄἰιποςραφήσεται." ἢ Ν᾽ “Ὁ ἕνα μισήσει, φησὶ, ὶ (ὃ ἕτερον ἀγαπήσει " ἢ τῇ ἑνὸς τ ΔΛιλέν 

᾿ ὀὐλάξε.), κὶ τῷ ἑτέρα καταφρονήσει. καὶ ϑυκᾷ (ὦ δυύτερόν Εἰρῆοϑαι Ὁ ὠδθ". ἐυ μά. 
᾿ Ἵ πλώς ὀυτως ὠΐο' ((μυέϑηχεν, δον ἥα δείξῃ ραᾳδιὰν ὅστιν τίω Ὠχὶ Ὁ βέλτιον ματαζολίω, 
,᾿ ἥα γὸ μὴ λέγῃς, ἐδουλωϑίων ἁπταξ, ἐτυραννήϑίω οἱ ασὸ [ι' γον δείξψυσιν ὅτι διωυα- 

τὸν μεταϑέαϑαι, χαὶ ὥασερ ὠκῶϑεν ἘΧῚ τῷ», τω χαὶ οὐ τεύθεν ἐτ᾽ ὠκῴνο ἐλϑεν, Εἰπωνι φ 

τοίνεωυ " αδϑοίςως, ἵνα. πείσῃ (δὴ ἀκροα τίου αἰ δέχᾳ τον κριτίω δλνέοϑιαι ΜΔ λεγϑυϑῥων, καὶ χιἀνέρι 
ἐπ᾽ αὑτῆς Μ᾽ πραγμάτων τὴς φύσεως Ὁ ψῆφον ἐϊξενεγκᾷν, ὅτε ἐλαξεν αὐτὸν συμιφω-- 
γορεῶτοι, τότε χα ' ἑαυτὸν Σ'ποκαλυτῆει. ἐπήγαγε »νιῶ᾽ 

» Οὐ διωαὃε Θεῷ δουλίῳ καὶ "μαμωνᾷ. χιμεμ 
Φοίξωϑμ" ἐνοήσαντες τί ϑλεσκϑυαίσα μϑρ “ ΧΧοισον Εἰπεῖν, χαὶ μ᾽ Θεοῦ ϑεῖναι 1" ας χ. ἀνθ 

' χευσὸν εἰ ὃ Ὑϑτὸ φεικζο,, Ὁ χα Ὗ ἔργων γίνεονᾳ, αὶ ὠροτι μά Ἃ ἢ φόξε Κ᾿ Θεοῦ τίω ἢ χου- 
β συ τυρανγίδεν πολλῶ φοιλκωδέκερον. Ὧν δέω; δχὶ ΔΜ παλαιαΐν σύν ζιῶ Ἔ το ϑευυατόν , ἐὺ - 

; δωριός. πῶς δέω ὁ Αὐρααμ, φησι, πὼς ὁἸως ϑύδοκίμιησι "μή μοι ὧν “πλουξιωώζας εἰ. 

᾿ “πῆς, αὐλλα ὧν δαλεύογζᾳς. ἐπεὶ χαὶ ὁ Ἰωδ πλούσιος ζῶ " αλλ οὧκ ἐδούλδυε τῷ μα- 
Ι 

μῶνα, 



ΒΎΑΤ ΓΕ Δ' ὁμιλ, κα, 151 χεν τ΄. 
μωνᾷ, ΩΝ Εἶχω αὑτὸν καὶ ὀκφοίτει, 4) ̓δεασύτης, ὀυ δοώλος, ἀῶ. ὡατερ δῶ ̓ Διοτοίων 

οἰκονόμος ὧν χρημάτων," ὅτω πόρτα ὀχῷα ὠκέκγητο᾽ εἱ μόνον ζᾳ ἐτέρων ὐχ αγρπαζων,᾽ ἐς 

λα ἡ ἴδια πυϑϑϊέυϑνος τοῖς διονῦμοις " ὺ ὃ δὰ ἰμῴζον, δ ὅτ! συτοίδ γϑρούσι ἢ ὀχεωρέν. ὃ "ἡ ἐδηλὰ 

λέγων᾽ Εἰ καὶ ϑφρανϑίω “πολλού πλούτια μοὶ ἄνομϑμου. [αὶ πῶτο συυϊὰ ἤλγησεν απελ- χὰδ λα. 

5 ϑόγτος. ΣᾺ ϑ'χὶ νεώ  τοιοίΐτοι (ὦ πλουτοιώτές Εἰσιν, δλα ᾧ πόρμτος ἀὐδραποδῳ χρίοϑν 
αἱ φκείμδνοι, καιϑούπερ τυφαννῳ Τυὶ χαλεπῷ φόρα ἄγντες, ὥασερ Ὰ»Ἥ» εἰκρόπολίν ὧμα 

αὖ ἣμχατωλαξων τίω ὀζρνοιαν ὁ ἣν χρυμαίτων ἔρως; ζᾳ παίσης φ Ῥανομίας γέ γέμουσα Ἐπι-- 

τάγματα ἐκᾷϑεν ἀδοις καϑ' ἐκοίφηζυ πέμπει ποιῷ τίω ἡμέραν, Ὁ ὁ αν θκχούων Οὐ οϊείς. 
μη πω αὐϑ ῆα φιλοσεφά.  γὺ αἰπεφήνατο ὡπαΐξο Θεὸς, ὺ ̓Εἴπω ἀδωωατον “᾿ 

1ο ταυτέωυ καἰχείγζωυ συμιίμῦαι τίωι δυλείλν. ΜΗ ἡ οίμω σὺ λέγε, ΟΠ διωματον. ἁτὸρ Ὁ» 

ὁ δ) αὐπαζῳ χκελδῦ, ὁ ὃ ̓( ὄγτα ἩἈποδυεοϑαι" ὁ « ̓ σωφρρνᾷν, ὁ ὁ ἢ πορνεύων ὁ ̓μεϑύφν 

ἡ τρυφᾶν, ὁ γαφροςχατέχειν ἔχ εκ  αὐύβορᾷν μΜο ὦτῶν, ὁ πσδοσηλώασαι τοῖς “βού. 

σιν ̓  λαυμαζεν εδμῶδα χαὶ τοίχους ᾧὸ ὀρόφοις, ὁ5 ταύτα ἀπιμαζεν, φμιῷ ὃ ἢ Φιλοσο-. 

φίαν, πῶς δυυνατὸν ζαύτω συμθίωαι ; κύριον ὁ) ἐνταῦθα, ᾧῷ μαμωνὸν ὀχαλεσιν , δ δὲ 

15 τίω οἰκείλν φύσιν, δνλα ῥ(ρὲ τίω ῇῬΨ ες πσοκλινουϑμων ἀυτῳ Κα λανπωοίαν. ὅτω ᾧ τἰνν 

κοιλίαν Θεὸν καλά, οἕκ τὶ τῷ τῆς δεαυοίρι ἀξιωματο δον, ὐπὸ τὴς τοὺὖν δουλθυόγτον 
ἀὐϑλιότητορ ὃ πασης χϑλάστως χων ἔ21, αὶ Ὁ τρϑϑ τῆς κϑλϑίσιως ἱκῥιμὸν ὡιμωρήσειοϑαι τ - 

λώπα. ποίων γῤχαπιδίκων οὐχ ἀὺ Εἶν ἀϑλιώτερρι, ( ᾧ Θεὸν δεασότίω “ἐόντε, 

χαὶ Φτὸ τὴς ἡμέρα, βασιλείας ὁ ὠκείνη9 ὑχὲὶ τίω χβλεπίω δ μολοκῶτες τυρδυνίδα,, αἱ 

20 ζαύτα Ὀσαύτης δἰπο "τῷ . πράγμαῦς βλοίξης καὶ ̓ ἐωύα γϑορδρης, ; Χαὶ ΚΣ ξημία ἀ ἀ- 
φατος τω τὰ «ρήγα, χα, ᾿δίχαι, καὶ ᾿ ἐπηρέαι, καὶ αγώνες, καὶ πνοαὶ ἱ ἡυχῆς πήρω. 

σιρ, ὁ ὃ σϑμτων χαλθπώτερο!, δ αἰγαϑῶν᾽ ̓ὀκπί τ ποιφ Μ ὀμωτάτω κἡὶ τῷὸ μαμω--: 
ἐἰντώτω δῶ γῷ δουλεία. δείξας τοίγεω ἰδ πόρμτων ὃ συμφέξφον τῆς “ῥ' “χουμῶν αὐαϑδογψίαρ ὶ τϑῖς 

ν᾽ ὦ θῶ αὐτίω  χειμάτων τίοὺ φυλφκίω, ὀππεν γἱω τὴς υλης ἡδυγζω, κ᾽ ἰρς τίω τὺς 

λξαπνω Φιλοσφίαι κ]ησιν, ὦ σῆς Ὑ τῆς ἐυσεξείας ά σφάλειδῳ χατασκόνάϊξει λοιπὸν ὅτὶ ὸ διωὰ- 

χιχρνήμων αὕτη ἡ πο ϑαίνσις. τὸ χὰ μάλιςα νομοθεσίας ϑρίρις, Ὁ ΜΗ ἴα συμφέροντα μόνον 
' μάμμη ἀλλά καὶ διυνατὰ αὐτὰ ποιῷ. [9 πὗτο ἡ ἐπαγή λέγων" 

25 Μὴ μμαραμψήσετε τῇ ἡ ψυχῇ ὑμδμ ἀ φαγητε.. 
ἵνα ἊΣ μὴ λέγωσι, ἢ δζχυ , αὐ πόρτα ῥίψωιϑω, πῶς δυυησθμαθο ζῆσαι ; πρϑὸς ζῶ. 

10 τίου Ἅριπον ἵξεται τίωὴ ὀϑ ϑεσιν σφόδρα ἐυχαρως. ὥασε πὶ ὃ Εἰ ΓΝ τίω Ὡρχζω ες 

πε, μὴ μεριμνήσητε, ἐδύκιβωρις ε ἐΠ)ὸ ὁ λέγ᾽ ὅτως, Τὴ ἢ ἔδειξε τίωυ λύμδιωυ τέω ἐξίγο- 

μϑρέίω υὐπὸ τὴ τῆς φιλαργυξλας, ἐὺ (δεκΊον λοιπὸν ποιᾷ τίω αὐ θαίνεσιν. δίϑαἣ συυὲνιώ 
α'πλοωῖς Εἶπε, μὴ μεραμψήσιντε, δλλαὰ τίω αἰτίαι πελοϑεὶν, ὅτω τῦτο ἐπέταξε. κῷ Ὁ 

ὧ Εἰπεῦ, ν [ἰ διωύαοῦε "Θεῷ δωλεύεν ς μαμωνᾷ, ἐπήγα ᾿ϑ᾽ στο λέγω ὑμῖν, μὴ με- 
45 σαμνήσητε. τύ», ποίου; ὃ τῆς ζυμίας ἀφατον. σχοὶ: γὼ σ᾿ ο» χθὴ Ἰ μασι μόνον ὑμῶν ̓  βιλοίδη, 

ὡυλα ὃ ὡ τοῖς γαιδλωτοαίτοις ἡ ἱ πληγὴ, ἡ τῇ τῆς (ῳτηρίας ὑμδμ λὐαΐξοπν. τῷ γὺ ποιή- 
στντὸς ὑμᾶς ὼ κηδορϑῥου καὶ Ὁ φιλθιεύτος, ὀκξα λλᾷΘεού. δζρ τῦν λέγω ὑμῖν, μὴ μοραμψή.-. 

σητε. ὩΝ' »ὃ τίω βλάξ ἐδειξο ὠφατον,} Ἰλιτείνᾳ λοιπὸν ὦ ὕχιταγμα. φυϊὲ "Ὁ ς 

ὄντα κελεύει ῥίπῆφ μόνον, δνλὰ μηδὲ «ρ τὴς ὀράγκαίας μερλμγᾶν ζῴφης, λέγων ̓ μὴ 

49 μεξαμψῆσητε τὴ ἤψυχῇ ὑμδτί φάγητε. οἵκ ἴδ᾽ ῃ ̓ψυχν Ὅγφην δεῖται (αἰσώματος γαρὴ 

αἰλλαὶ κτ' τίωω κοινζωὺ ̓ ἐφλέγξατο (μωήγαν. Εἰ λαρῷ, μὴ δεῖται Ὅνφης, ἀ. ἄλλως οὐκ αὖ 
λύαοριτο μδύψν οὶ . ῷ σώ μα, ΩῊ ἡ τρεῷομϑμου αὐτί, κα - τϑτο Εἰπων, δ σχ ἱπλώς αὐ 4{-. 

τιν ὁλα ἢ ον Ὁ ἰαῦλαι λογισμοις ἀψακι 4" ὧν Ψὶ ἐκ ὧν »βγρϑύων ἡμῖν ἤδο κῶν" ὃ 
ἐξ ἑτέρων οδαδεΓδχ. πὶ αν ἰανηρίδμων͵ ὅ ὅτω λέγων" 

Οὐχὶ 



χιὺ φ. 192 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
Ουχὶ πλαον ὅδ ]ν ἡ ψυχὴ τῆς ζ)φῆς, ὡ τὸ σῶμα τὸ ὠδύματος : 

Οὔ ίνω τὸ μιῴζον δοις, πῶς Ὁ ἔλοῆον δώστι; ὁ τίου! τφεφομϑρίωυ σαύρᾳ «ἰαπλαάσας, 

πῶς τίω ζοφίω ἐυ χὐέξ; δίοπερ συν ἐπλεῖς Εἶπε, μὴ μωριμνήσητε 4 φαΐίγητε 

ἡ εὐγδύσνοϑε, ᾿ὁνα σώματι ἡὶ τῇ ψυχῆ᾽ Κγ) 7, απ᾿ αὐτῶν ἔμϑηε Φκνὶ ὑποδείξεις ποιᾷ- 
εα)» καὶ σύγκρισιν (ζ) λόχϑν “ὐοϑάγων. 'διλαὶ νὰ ψυχζωὼ παῖ ἔδωκε, μδρᾷ τοιαύτη" ς 

Ὁ κ᾽ σῶμα καθ᾽ ἐκαίς ἰω Ἐχιδίδωσι ἡ ἡμέρὸν. ὧπερ ὅδξίυ αἰμφότερρ. ονδεικψύμνϑμος, ἢ τὸς 
ἃ τὸ ἀθαναζοι, τῷ ἢ τὸ ὑχίκηρον, ἐπήγατε λέγων᾽ “ἰς δυυύαται ἐξ ὑμδ αροϑοϑιᾷαι ἐχὶ δ 
ἡλικίλμ ἀντ πῆχωυ ἕνα; ὁ Ὁ ψυγζω σιγήσοας, ὧτε αὶ λαμ(αΐουσοων ἐχίδυσιν, αἰ τῷ σώ. 

μϑιῶς διολέηϑη μόνον᾽ ταπὸ τύτυ κακᾷο δηλών, ὅτι ἐχ ἡ (οφὴ ἀδ' αὐξά, ἀλλ᾽ ἡ τὸ Θεο 
«Κο,γεζι πρόνοια, ὃ δὲ ὠλλὼν ὁ Παῦλος δηλών ἔλελμ᾽ Ὡφι ὦτε ὁ φυτεύων, ουτε ὁ ποτίζων 6417, το 

αλλ ὁ αὑξαίων Θεύς. δ δ δῶ τῶν αὐπσυργρδύων δυτὼ παδϑέτρεψαν ᾿ » πὶ ὃ ἑτέρων 

ἰδαδιομάτω, ᾿ 
26 Ἐμέόλέψατε Εἰς ᾧ πετενώ ζο ὀυρανού, λέγων. ἵνα γὰρ με λέγη Ἴις δι 

ὠφελθύνϑυ μεριμψώντες, ᾧ ὐπὸ τῷ μείζονος αὶ οἰπὸ τῷ ἐλοίῆονος αὐτῶν ἀἰσοιφέπει' τὸ 
μαίξονος δ , Τῆς ψυχῖς ὼ τῷ σώματος " πῇ ἐλαῆονος ἢ, ὟΜ πεπινών. Εἰ ΡΣ Ὁ σφόδρα ιξς 

᾿; καταδεεφέρων ζρσῶτος λόγος αἰυτῳῖ, σταῖς ὑμῶν αὶ δώσει, φησί αὶ πσοϑς ὦ τύτες ὅτως (χ- 
Ι δος γὸ ζω πέως δυμιϑδης) τῳ" αἰ αθόλῳ κὶ ὑχ ὕτως, δυλαὶ πεῖς ; Οὐκ ἐπ᾽ αὐῤτῳ μόνον 
' ζήσεται ἀν,ϑοφπος, δυλ' Ἐπὶ πϑρτὶ βήματι ὡκπορθνομϑρῳ ὄζοι φύματος Θεοῦ. ενζωῦϑα 
' 5 ΦὟΨΜΟορνίθων μέμψηται, ὃ σφόδρα. οὐγτρετῆικώς ̓ ὅπερ μεγίφ'ζωυ Εἰς αρδαινέσεως λόρον ἔ- 
' χει τέο ἰχων, λα γὰρ Εἰς ζοσῦτον αἰοίας ἡλϑὺν ἴνες ἀσεδών, ὡς ὶ Ἐχλιλαρέοϑαι Ἔ :ο 
| πο Ῥαδείγμιατος. Ἢ ΝΨ ὄδει, Φησὶ, αγοϑαιρέσιν ἀλείφογζᾳ , δύ φυσυδν πλεονεκ)ημΐα 

Εἰς τῷ» ονα γήν. κείνοις γοβ τῦτο κτὶ φύσιν πυδόσες!, φησι, ἢ δζυ πο ὸς Ἔτο δῤ εἰποιμϑμ : 

' ὅτι Εἰ τ φύσιν κείνοις πυδόσεςην, αἰλλαὶ δυωνατὸν ἢ ἡμῶν ἐκ πγοϑωρέσεως πολι) μέ- 
εϑαι τῶτο. συν γα Εἶπεν, ὅτι ἐμολόψατε ὅτι πότε.) (ἡ πετεραὶ ὅπερ ἀαδοωατον ζω αγ- χὰ 

Ι 

ἰ 

-πτ-ο  καπτατὰ «ὐὦὐ΄΄ὦοὃὃὕὕᾺἌᾺ ἡ ......- - 

4} “ϑεύπιῳ "ἀλλ᾽ ὅτι πέφε.) χωοὶς μεφίμνης, ὅπερ, δῤ ϑέλωμϑμ, ᾧ ἡμῶν θὔκολον κατορϑω- ἐς 
Ἧ ϑίώαι. καὶ τῦτο ἐδειξὸν (Ζ) ὄζοι Ὦ ἔργων αὐτὸ ὀνύσαντες. ὃ] δὲὴ ἀξιον μαίλιςα ϑαυμαῖσαι 
| τίω τϑνομοϑετυ ((ώεσιν, ὅτι ἐξ ἐν, ϑιοϑ πων ἔχων ζω αὐπούδειγμα τὐ κοαν διαί υϑρος 
Ι Εἰπεῖ Ἡλίαν ἡὶ τ᾿ Μωυσέα χαὶ (ὃ) Ιωῤύνζω καὶ ἑτέρους τοιούτυς μυὴ μεφιμνήσανζῳς, να 

«αὐ δμά αθαψε") μάλλον, τοῖν αἰλόγων ἐμγημόγθυσιν. Εἰ ζ' γάρ Εἶπε (ἦν δικαίοις ὀκεί- 
νοῦς, Ε ἦγον τοι λέγᾳν, ὅτι σϑ᾿ εἴπω χατ᾽ ὠκείνους γεχϑνάνϑμ. νεωυὶ ἢ σεγήσεις αὐςξ, ἡ Ὁ 1ο 

| πετενα τὸ ὀυρᾳυνοῦς φἶδαγαγώὶν, πᾶσαν αὑτοῦ δξέκοψα τξύφασν, ἡ οι) παλαιὼ 
μμεμούμϑμος νόμον. ὼ γάρ ἥ παλθυα ἀζοϑνχη ᾧ πες τίω βδυοσὺν πεβέπει, ἡ “σοῦ: ᾧῷ 

μυρ έν, ὺ “ὐϑὸς τίου τίν ριαι, χαὶ (το 36 τίω χελιδόνα. ἐὺ μικρὸν ἢ χφὴ ζδτ δειγμα φ.. 

Ι (μῆς, οτὸμ ἀπερ ὠκήνα Ὥστο Φύσεως ἐχή, ζαύτα διωώμεθα, ἡμεῖς κουτορθοιον τῇ “6 9α!-- 

| ρέσει. Εἰ ζνιωυ δὲν δὲ ἡμᾶς Τσουύτέω ποιᾷται πποϑνοιαν, πολλῷ μάλλον ἡρδ) Εἰ Ψ' χς 
δούλων, πυλλῷ μάλλον τοὐδεασῦτα. ΠΟ ὅτ ἐλον ̓  ἐμολέψατε Εἰς τώ πετεινά, ὼ Οὔκ 

εἶπεν, ὅτι ἐυ χαπτηλθύοισιν, νεῖ ἐμιπορθύον) (ζιύτα γαρ Μ᾽ σφώδγα ἀἰπειρηνθμων [ω) 
" Αἰλλ᾽ ἵπι ὼ απείρφισιν, ΟΣ εἰὴ ϑερίζοισι. τί δέ; ἐυ σφ απείρειν, φησίν ; ζύκ χὠ! 

Εἶπεν, ὅτι ασείρειν ἐυ διᾷ αἰλλ ὅτι μεραμψάν ἐν διᾷ  ὀυσγ ὅτι ἐργαζεοϑαι ὁυ χολ, αὐλλ᾿ δι 
μαρόψυϑν δὴ καὶ κατα ])εἰγᾷν ἑαυτὸν ταῖς Φοϑντίσιν αὶ 05. ἐπεὶ χαὶ τρέφεοϑοι ὠκέλδυσεν, ,ο 

ἀλλώ μὴ μεραμνώνζος . Οὐτον ὼ ὁ Διαξὶδι ὀϑωϑεν «αϑϑκαταξαλλεῖ) ᾧῷ Ἄθορυ αἰνγμκα-- 

Ὑλομϑωζ, τωδῶς ουτῳ λέγων᾽ Αγοίγής σὺ τίω χεϊροί συ, ἢ ἐμυπιπλᾷς πὸν ζώον ἐνδυκίας. καὶ πιί.-- 
| λιν, Τῷ διδονύι ἴοις κἸίωώεσι (ξοφίωὺ αὐν Μ᾽, ὶ τοῖς γεοοσοῖς “ὝὌὟ κοροίκων Οος ἔχπικα- 
' λουμϑῥοις αἰνζόμ. τίνες δῶν Οὧρε ἐμερἠμψησείν, φησιν, σῴα ἤχρυσας πόσυς πϑρήγαγϑν ἊΝ 

διχαίων 

ΣΔιρμεοι 
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δικαίων; ἐχ ὁρῶς μετ᾽ ὠκείγων ᾧ Ιακωξ [πο] τῆς πατίῳας οἰκίας γυμνὸν αἰπόμτον α'. 

ναχωρϑεοῦτου Οὐκ ἀκούεις ατιῦ δυγομϑύου ὃ λέχϑντος ̓ Ελὺ δῴη μοι Κύξιος αὐτο! Φα) εἶν Τιν. Κη, Κι 
γἰπιῶτθ᾽ Ἂ ἱμάδρν αὐριξαλέαϑαι ; «τῷ ἐἰχὶ μεραμνγώντος, δλλω Ὥρα τῷ Θεού Ὁ πυὸ " ζηπιώ- 

τορίώ, τῶτο ἃ (ὦ ὑπίφολοι κατώρθωσαν, ἀπόντα ρίψαντες χα μοὶ μεριμφήσαιντες᾽ 
4 χα ῶ πεντοικιοάλιοι, καὶ ὧὠ τϑιϑάλιοι. εἰ ἢ Οὔκ δμέχῃ Ὀσώτων ἀκούων βημαοΐτων ὍΠι-- 

λύσαι σούντον τῶν χαλεπτον τούτων δὲσ μδίι", δ λμόγητον τῷ ποοαγματος οὐνοήσας, χατά-- 
λυσὸν τίω φροντίδω. 

27 Τίς γ»ὰν δ ὑμδμ, φησι, μεραμψαίν δευύαται ασόϑοϑενναι ᾿Πλὶ τίω ἡλικίαν 

αὐτῷ πῆχιυ ἕνα ; [δι πῶς οἱπὸ Ἐ φόλνεροὺ καὶ ὃ ἀφανὲς κατάδοιλον ἐποίησεν. ὥασερ 
1ο Ν᾽ τῷ σωματί, φησιν, σζοῖὲ μβρὸν παϑϑοϑεῖναι δυυυήσῃ μερλμνγαύγ᾽ ἕτως συυϊὲ (ξγφίωὼὸ συν.-. 

ἀγαγεῖν, Εἰ ὦ δυτω νομίξεις. Ὅσο τῦτι δῆλον ὁΤ| ὀυχί ἡ ἡ μετέροι ἀσουδὲ, δολ᾿ ἡ τῷ Θεοῦ 

πυϑϑνοια, ἢ ἐν οἷς δυχϑυμϑν οὐγεργεῖν Ὁ πᾶν ὀμύει᾽ ὡς δὼ [Εἰ] κῴνος ἡμᾶς ἐγκαταλίπῃ, ὄν 

᾿ φροντὶς, Ὁ μέφαμψα, ὀυ πόνος, Οὔ ἄλλο τί “μ᾽ ζοιούτων Θϑ᾽οδὲν φανἧταί ποτε, δυλα πὸμ. 
τα οἱ γἴσεται . 

ι5 Μήτονων νομίδωμϑμ αἰδυωύωτα ἐῇ τὰ Ἐχιτάγματα: πολλοὶ Ὁ» Εἰὖσιν ὧ κατορθουν.- ΘΙΚΟΝ 

τὰς αὑτὰ νύν. Εἰ 5). ἀγνοξς, ϑαυμαφον ἐδέν᾽ ἐπεὶ ὁ Ἠλίας οὐνόμιζεν 4{) μόνος, δ ἥν 
χϑυσιν, ΟἿΤΙ κατέλιπον ἐμφὺ τῳ ἑτ]ανιοαλίους ἀγδρας. ὅ9εν δῆλον ὅτι καὶ νύν πολλοί Εἦσι () 7.54σειϑιιη, 
τ ποφολικὸν ἐχτδεικψύμϑμοι βίον, χαϑούπερ ἡ (ὦ τοϑιδάλιοι τότε, χαὶ (ὦ πεντακιοάλιοι. εἰ 5.5 
Ὁ αὶ πιφεύομδν, ἐυ αρῦδικὶ τὸ μυὴ «ἢ εὃν κατορϑούγζᾳς, δλαὶ οὐδαὶ τὸ πολὺ τῷ ποογματος 

20 ὠπέχηνιὠασερ ὅξωυ ὁ μεϑυίΐων οὔκ ἀν ϑυκόλως πιφεύσειον ὅτί δὴν ἀν, ϑοφητὸς ἦις συ σὲ ὑδαΐῖος 
Ὡσογά όρϑμος, χαίτοιγε ὦ 19)» πολλοὶ κατώρθωσαν ἐφ᾽ ἡμδ" μοναχοί “ χαὶ ὁ μυρίαις 
γωυαιξὶ μιγνύμϑμος, ὅτι θύκολον ὐρϑενθύεν᾽ ὀυσὴ ὁ ἱ δυλότεια, ὡὐρπτάξων, ὅτι ὶ πὰὶ 
ὐτύτις ραδίως προϑήσε.) ὅτως [συ (Ὁ καθ᾽ ἐκοίς- ἴω ἡμέρριν μινοίαις φροντίσιν ἑαυ(δν; 

Ἀπρησή. ᾿ ατατήκοντες, Οὐκ, δύκόλως αὖ ὕτὸ τρ ροιδύξοητο. ὁτί υϑὲ δέζυ πολλοὶ ᾧ τὴ καιτωρθὼ- 

χεδίβωγται, 25 κότες (εἰσὶν, αὐπ αὐ νμ δουνατὸν ἡμῖν σχξξω, ΨΜ ζωτα, φιλοσοφοιώτων καὶ (χὶ τῆς ἡμοτέ- 
εκ διμεάς. δλλ᾽ ὑμῶν τέως “δρκᾷ ὃ μὴ πλεονεκ) φν μιαϑεῖν, ἢ ὅτι καυλὸν ἡ ἐλεημοσίωη, καὶ 
δ εἰἰδένω ὅτι “χοἡ Μθντων μεταδιδόναι. ζωωτα γὃ δὼ κατορθώσῃς, ἀγαπητέ, ζαχίως χαὶ 

ἐπ᾽ ὀκῴα βαδιῴς. τέως τοίνεω τίωὐ πολυτέλειθν οἰποϑω θα τω αἰϑεῆϊω, αὶ ὀδεσώ- 
θα τὴς συμμετοίας, ἢ μαϑωμὸν πὸ διχαίων πόνων ΚἸΖοϑαι ὦπϑωτα, περ μέλλομϑν 

40 ἔχεν . ἐπεὶ αὶ ὁ κακοίθλος Ἰωαΐνης ὅτε διελέγετο τοῖς κὐϑὲ τίωυ τελωνίὰν ἐσολθικόσι ὁ τοῖς Δικ, γι 
λιφαρήτιτ᾽ φρατευονϑϑοις, "“δρκῴοϑαι τοῖς ὀψωνίοις" ἐπέτωωῆεν. ἐξούλετο εϑὲ 7} καὶ ἐφ᾽ ἐτέροι μεί-. 
᾿ ζοια αὐςῶν ἀἰγατεῖν φιλοσοφίαν ὯΔΦ' ὃ σὐϑέπω σοὺς ζῶτα ἦσαν Ἐλιτήδειοι, (οἱ ἐλῴτ-- 

τοια λέγ᾽ ὡς Εἰ τὰ ὑψηλότερα τύτων Εἶπεν, ουτ᾽ ἀν ὠκείνοις πσδϑσέορν, ἢ τύτων ὅξέ-: 
πεσὸν ἀν. δζρς δὲ τῶ» ᾧ ἡμιᾷς ον τοῖς καταδεεφέροις ὑμᾶς γυμνάζομδν. καὶ γὸ τέως ἴσο: 

4ς μϑυ, ὅτι μήδον ὑμδμ της ακ)ημοσύγης ζ) φορήίον, ἡ ὁσον αἰ φέφηκεν ὁ ὀροινὸς τὴς γῆς, Ὅσού. 

τὸν ὑμδμη φολοσοφία, ἐκείνη. Οἰκούν καὶ δ ἐσχάτων Ἐχιλαξω ἴθα ἔχιταγμόδ᾽ σϑεϊὰ 

δ αὕτη μικρ οἱ ρα μυϑία. χαίτοιγε δὴ ὀλλησί ἤρες καὶ τῶτο κατώρϑωσειν, Εἰ μὴ κΟ' 
| τῆς προσηκούσης γγώ μώης, ὃ ταὶ τα ὥπόμτα ὠπεδύσαντο. δυλν κφς ἡμεῖς Φρκούβθα 

ἐφ᾽ ὑμδτῳ τίου ἐλευ μοσυνίω δα ελὴ πϑρέχεοϑα πο ὑμδμ, ζωχέως »ὁ ἢ ἐπ΄ ὀκῴα 
40 ὕξομϑμ, ἀν ὀυτω προϑξαίνωμδῳ. εἰ ὃ μιηδὲ ὅη» ποιαΐμϑυ,ἤίνος ἀν εἴημδῳ συήνώμως ἄξιον, (ὦ 

εἶν ὦν τῇ παλαιά ἰπβαίωναι κελθυόνϑμοι, ὶ “δ΄ ΔΝ ἔλλοισι φιλοσόφων ἐλῴῆες φα!» 
νόμϑινοι; ϊ ἀν Εἴποιρϑμ στὸν ὀφείλοντες τῇ ἀϊτίελοι αὶ (οὶ Θεού μηδὲ τὸ ἀν, ϑο θ᾽ ποι ἂρ δζρε- 

τηραλεϑῳ ; τὸ ὃ αὐπαάζειν ὦ πλεογεκϊᾷν, υὶ τῆς αγιϑοφπων ἡμερϑτητος, ἀλλα τῆς ἥν ϑη- 
ἰὼν ὠμότητος" μᾶλλον ὃ ὁ ὠκείνων χείρφες (ᾧ τοῖς ἀλλοτοίοις θη ϑέμϑμοι. Ὅς μϑὲ 

Ἐ; 



κὸν φ. 144 ΧΡΥΣΟΣΊΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 
ἊΝ θηρίοις οἰπὸ Φύσιως τῦτο (τορόσεςφην᾽ ἡμᾷς ὃ (Ὁ λόγω ιμηϑώτες, ὁ ἀσοὸς τίω ΓΟΝ 
φύσιν κατα πίπηοντες δυσηλμειὰν, πίνος Σἰπολαυσὸ θα, συγίνώμωις " οὐνοήσαντες τοίμω ζῷ 

μέτρα  πσδόχειυδμης ἡμῖν φιλοσοφίας, κἀν Εἰς τοὶ μέσα φϑοίσωμϑρ, ἵα καὶ τῆς μϑηούσως 
αἰπαλλωγῶμϑμ κϑλθίσεως, τὸ ὁδῷ ασοϑθαίνοντες, ἐπτ᾽ αὺ τίου ἐλθωμδν τίω κορυφζωὼ ἿὟΨ 
αἰ αγῶν" ὧν ἥμοιτο πϑρζι ἡμᾶς Ἐχιτυχεῖν, χδβίιχαὶ φιλαν.ϑοφπία τῷ Κυρίου ἡμδμ 4 

Ιησῷ Χοιτού, ᾧ ἡὶ δόξα, καὶ τὸ κύτος Εἰς (ν᾽ αἰώνας “ΔΥΨ" αἰώνων. Αἰμώωυ. 

Ομιλ.κῷ, 8 ΚΑΤΑΜΑΘΕΤΕ ΤᾺ ΚΡΙΝΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ 
“πῶς αὐξαγει᾽ ἐὺ χοπιῷ, Οδοδὰ νην. 29 Λέγω ὃ ὑμῖν, ὅτι ὀυδὺ 

᾽ “ «Ὁ ςε 
Σολουδ ον πάσῃ τὴ δῦξῃ αὐῷ αἰδιιδλετο ὡς ὃν τύτων. 1ο 

ΨΥ [πὼν αἰϑὲ τῆς ὀῤαγχαίας ,φης,ὼ δείξας ὅτι ἐδὲν ἰ ζώτης 25" 
9,Ξ μρολμναν, δχὶ Ὁ κουφότερον μεταίαίνει λοιπόν. συν »ὺ ὅτως α- 

9) γαγχαΊον νδυμια,ὼς (ξ9φή.. “τίνος δέχ ἕνεκεν ἐν κέχρηται ἢ ὠς 

τῶν αὐτῷ οἰ ατοδείγμιατι τῳ τῶν ὀρνίθων, οὐδε λέγ (ὃ) ζαοδα ἡ- τς 
μῶν, ἡ (ὃ κύκνον, ὁ ὃ πνοϑξαῖον: ἢ πολλαὶ τοιαῦτο χρ δε. 

᾿ ιἰόδα ματω ὀχᾷϑιν ἰώ λαξῷ. ὅτι βουλεἣ ἑκατέρωθεν δεῖξαι ̓  α- 

Οὐλίω, ἐἰπό τε τῆς θυτελείας ΟΜ τὴς ζοιαύτης μετοιοόντων ἐνωρεπείως, ὐἰτύ τε τῆς φιλο- 
τιμίας τῷ καλλωπισμοῦ τὴς δυϑείσης τοῖς κρίνοις, ὅζρ τοὺτο ὅτε αὑτὰ κατεσκϑύασεν, συὐείε' 
κρίνα. αὐταὶ καλῷ λίπον, 20 

30 Αλλὼ Δϑρτον α ,,690. Κα τῶ] ὀνόματί Ὄροκήται τὕτῳ, λά πάλ "ἐ- χῆ 

πέραν δὐτέλειθν πσθηςί ϑησιν, Εἰπὼν, Σήμερϑν ὄντοι Καί οὐκ Εἶπεν, χλπῷ 
Αὐομν ουκόμαω, λα ὦ πολλῷ παλιν καταδεέφερϑν, 

Εῤπς κλίξανον βαλλόμϑμον. Καὶ οὐκ Εἶπεν, ἀπλως ἀμφιόνυσιγ᾽ 

Δλλ᾽ ουτως ἀμιφιένυσιν. Οράς πϑυταχούῦ πολλαῖς ζμ' νἱαοολοὶς ὁ Ὡς ἔχι- ἐς 

ταίσεις » ποιᾷ ὃ. τούτο, ἵνα αὐ Ψ δχαιϑούψηται. Ὁ. 9 δὲ τῶ» ὶ ἐπηγαγμ᾽ 
Ου πολλῷ μάλλον ὑμᾶς; Καὶ ) πολλίω ὦ τῶν ἔχει κι ἔμφασιν. ζὴ “ὃ, ὑ- 

μᾶς, Οὐδὲν ἕτερόν ὅν αἰνεήονϑμου, ἢ ὃ πολυτήμητον ἡ αἰθεασυούδα τον τῷ ἥῥοις ̓ ὡσανεὶ 
ἐλεὴν, ὑμᾶς, οἷς ψυχίω ἔδωκεν, οἷς σῶμα διέπλασε, δὲ ὅς ζα ὁρώμϑνα ὡπϑνζῳ ἐποίησε, 

δὲ ὃς πτοοφήζει ἔπεμψε ἡ νόμον ἔδωκε, ᾧ ζ μυοία Εἰργανω"» ἀγαϑά" δὲ ὃς Π μονογε-- 39 

νὴ παῖδα ἐζεδωχε, καὶ ῷ μνοία. δὲ τυ ̓«αρλσμαΐζᾳ ἐδωρήσοιτο. Φὴ 5 ἀπέδειξεσωφος, 
τότε καὶ ὄχιπλήηει, λέγων᾽ Ολιρῥπίφοι. " Τοιούτον γδ ὁσυμξουλθυωνγ᾽ ὧν 5..-᾿, 

μένον πο οαινέι, δλλὰ καὶ καϑουπηε.), ἵνα, διεγείρη σλλέον τατοὸς τέων πειϑὼ “ὟΨ' λεχϑρϑμων.αἰ- 
πὸ πότων ἡμᾶς ὀυχὶ μυὴ μεολμνᾷν διδαίσκει μόνον, αἰλλαὶ μηδὲ ἐπῆογοϑει ασϑὺς τίωυ' πο-- 
λυτέλειδι “ἣΜ ἱματίων. χλόης γαῖ ἡὶ βλωρέπτια, αὶ πόας Ὁ καίλλος, μάλλον ὃ καὶ δμμιώ- 35 
τερ9ς ὁ χόρτος Τῆς τοιαυ της φολῆς.  τοίνωυ μέγα Φρονᾷς, οὖν οἷς ζὰὶ ννοντήφλα οὐοαὶ τὴ βο-- 
τὸρη μ᾽ πολλὴς τῆς πὐϑιουσίας ν ἢ ὅρφι πτῶς πὸ Μ πσοϑοιμίων χούφον δεύκψψυσι ὃ (χί- 

ζαγμα, πάλιν ὑπὸ Μ᾽ ἐἰγαντίων ἀὐρις, καὶ ἀφ᾽ ὧν δεδοίκασιν, δἰπὸ τύτων πάγων. Εἰ- 
πὼν γ᾿ χαταμαΐϑετε αὶ κρίνα τῷ αἰ.ρ96, ἐπήγαδμ᾽ ἐν κοπιαΐσιν. ὥξε κόπων ἡμᾶς ἀ- 
παλλαΐξα) βουλόμϑμος ζαῦτα ὠκέλέξυσεν. αὶ τοί ὦ μή μεραμψᾶν ζῶτα πῦνος, ἀλλα ζω 49 

μεέσλμψαν, χαὶ χαθοπεορ Εἰπων,ον αστείρφυσιν, ἡ τὸν" αὐόρον αἰέτεενψεν,αἰλλαὶ τίω' Φρϑν- Ἀπ 

τίδωυ᾽ ὕτως Εἰ τῶν, ἀκοπιοωσιν, σὐο γήθουσιν, ε Ὁ ἔργϑν αὐῶλεν, αἰλλαὶ τὰ μέραμναν. εἰ 

ἢ Σολομδ νῆλϑη τῷ καλλες αὐ, καὶ ἐχ ἀσταΐ σοὶ δὲς, ̓ ὁμαὶ δὲ ὅλης τῆς βασιλείας 
«τὸ (συνὲ γάρ" ἔχει ἧς Εἰπεῖν ὅτι νειῦ ἐξ πιαύτω «ὐθκεξώλετο, κ᾽  ζαύτα οὐκ ἔτι, αὖ 

ὡ 



ΒΎΑΓΓΕ Δ. Ομῶμ. κβ. 155. χυὸ Φ' 
ἀλλα συυὲ οὐ μιὰ ἡμέρᾳ ὅτως ὠκόιλωπίφοτο. πῶτο γὰρ ἐδνλώσε Εἰπὼ, ὁ ῳ πασῃ τῇ 

βασιλείᾳ αὐτο ) ὑδχ οὐ ποὺ τότυ (ὦ μ“ ἡΠήϑν τ α αὔλοις, ὦ καὶ ὕτερθν ἐμεμήσειτο, αλλά 

πᾶσιν ὁμὰ ὁ αϑλελώρισε, δ ὃ Ὁ ' ἐλοὴν,ὦ ὡς ἕν νπϑὐτωνζοσον ὙῈ τὴς ἀληλείας ππϑὸς ὃ ψιῷ. 
δὸς, Τοσῦτον τῶν ἱμιατίων ἐκείνων ὦ Ἢ λὐϑωνν τύτοων ὦ μέσον) Εἰ τούνου κεῖνος ὠμολϑ-- 

4 γῆσε τίω ἡηδμ,ὃ πότων βασιλέων δ πώποτε ϑλνοιϑῥῳι λαμ πεύτε»ε, πῦτε σὺ πε- 

κα οὐλνέοϑαι δωμήσν, μάλλον δ᾽ ἐσίος δνέοϑαι" κἄν μικρὸν τῆς τοιαύτυς θυ μορφίας: ; οὐτῴῦ.- 

γεν ἡμιᾷς περδαίύει μιαδὲ ὅλως ἐφίφαϑει τῷ Οιότν. κωλλωπισμού. Ὁ ὁξμ, γϑιὦ ὃ αὐτοῦ ὦ τ. 

δος ΑΖ τίῳ γύκδου Εἰ κλίξομον βαλλῴ. Εὖδ Κι ᾳῳ δτελη καὶ σσεἰεγὸς λόγου ἁ- 

λιπῶν ὑσὶ ξια, τίω το αἶρε χόνϑμα γεθον τοσα τίου ππρόνοιὰν ρ ὁ Θεὸς ἐπεδγίξαπτο, " πῶς σ 

ΔΎΡΗ ιο πξρήσε,) ῶ πότων ̓Αὐαγχαιότερον ἕώωον: ; τίνος δ δὰ ἕνεκεν ὅτῳ χα λοὶ αὑτὰ ἐπρίησιν εἵνα 

σίω αἰγτν;σοφίλω Ἰηπδείξης) κα] Ι τέ τὐξοουσὶ ἐν τὴς διυυαΐμεῳς, ἥα, πόρτα» 9ὰν ἐν τίω 
δόξαν μαϑωμϑμ. ὀυ γὸ (ᾧ) ἀρριοὶ μάγοι διηγϑεώται τίῳ δυξὰρν πὸ Θεού͵ δα ἡ γ5. ̓ψήγηαν ἢ 

και σῷ ὁ Δα(ὶδι δυλών ἐλεν᾽ Ανῆτε ᾧ Κύφιον ξύλα καρποφόρα ἡ πᾶσρι κέδροι. τὰ ψαμιγμη.9 

ἅ  γὸ ὄζῳ τὸ β καρποῦ, ᾷᾳ: ὃ ΧΩ τε μεγέϑυς, ἴα: ΟΣ Φ χαλλυς ἀὐᾳπέμπει τῳ “ποιήσειντι ΜΗ 

τις τίῳ ἐνφημίαν. πολλῆς γὸ καὶ Ὁ ὦτο σαφίας αὶ αἰξιουσίᾳς σημῴοι, ὅτὰν ἢ εμᾷ σφοῦγᾳ, 
ϑυπελῆ ( ᾷ Ὁ βἰτελέφερον τ ς σήμεερνὴ ὦτος Χ φψθμον ςῷι ὀγτος; ) ζσούτῳ ὶ ὀκλδῃ ζω καλ- 

λος, Εἰ τοήμω τῳΐχὸ χύρτῳ μὰ μὴ ω χρίίῳ δέδωκε { φ ἃ τε τὸ χάλλορ σεν τίω τοῦ 

χ. δύσῃ πυρϑς εφέωυ Ομτιλᾷ; ) πῶς σοι τῷ ΩΦ, γοθᾳ ̓ “δίδωσιν 1} Εἰπτὸ ; πόμτων βυτελέφερον 

ὀκάρωπισεν ἐκ «ὐξωυαίας, χρη Ι ζᾳῦτᾳ ν πος γεείλυ,δολᾷ ποῦς φιλοτιμίαν τ ϑὴ0 σοι -- 

γν το, 320 ἀν᾽ πολλῷ μάλλον σε ταὖν αἰπτμέτων ἡιμιώτερον ὁ ὧν τοῖς [υ τίω χρείδν" ̓πιμήσει. ῷ 

τοίνωω ἀπίδεξε πολλξρ τῷ Θερά πίω σσελνοιὸμ ἕσπιν, κα Ὁ ἐδ ᾧ ἔχιπλῆξαι λριπὸι, τ: ω»- 

ζιϑϑα κέ 60) τῇ Φειδὸ!, οὗν ἀπιτιλμ, ἀλλ᾽ ὀλιρϑπειρίὰν ἀύζις ἐγκαλαδ. εἰγο χὰ λθρ- 
τοῦ, Φηρί, 5 ὡ οὐ ὁ ὸς ἵντως ἐμιφιένυσι, πολλῷ μάλλον ὑμῶς, ὀλιγύπιφοι. καίτοι 

ὦτα πόϑτα αὐτὸς ἐργεξ πανία γὰρ δὲ αὐτῷ ὀϑμετξ λωεὶς ἐστε ἐλώε» συτῆ ᾿ ἐν 
2: Δ ὀμφς δδοιμε ἑαυ μέμνηται τέως. ἤρκει ὸ Εἰς ̓ δεῖξαι τίαὶ αὐϑαντίαι τίωρ, πὸ 

λέγ καϑ' ἐχούστωι Ἡ οὐτολῶ, ἡ ἦχυσατι ὅτι ἐῤρέιϑη τοῖς Ῥρχαίοις, ἐγὼ ὃ λέγῳ ὑμῖν. 

μη τοίνιῳυ ϑαψμείσῃς, ὑὸν ὁ ὦ τοῖς ((" ζωτα κρυφῆη ἑαυτὸ, ἡ ' απειρὶ τι «ἶξὲ ἑμιζ᾽ 
φϑεγηἶ). ἐν γὰ ἐαπούδαζετι πίωφ, δ᾽ ὐϑαδνῖον ἀζος δνέρϑω (ὃ λδρρι,ὁ δ πάντων 

ἀστοδειζαι Οὔ ἀρτίϑεόν ἕνα, ὄγτῳ, δυλ᾽ ὁμονοῦνται ὸ συμιξαμονζᾳ. 'πῳ πατεί᾽ δ δὴ ᾧ οὑ- 
30 ζλι ποιῶ. ζοώτος ὍΝ αὐαλώσας λόγοις (ἀωεχώς αὑτὸν εἰν τῳ μὲ μσῳ ὕίϑησι,τέωυ συ- 

φίδν ἀντῦ λευμαίξζων,τίω πρθϑνοιαν,τίω κηδεμονίαν, τέω δὲ πᾷντων,ὶ ἡ) δΜ μεγάλων καὶ 

τῶν μικρῶν. » ΟΣ ὅτὸ τθὸ τῆς ἰφυσαλήμ ὀλργεγτίαυ' πολι τὸ μεγάλυ βασιλέως αὖ-- 

᾿ ὀχάλεσε᾽ ὦ ὅτε το α ἐρᾳνοδὲ ἐμρψημόνέυσι, ,ρόνον πτίλιν ὠνόμασε τῷ Θεού" υσὶ ὅτε περ 

εἰ γὴς κτ' δ κόσμον οἰκϑνομίας διελέγετο, αὑτῷ πάλιν Ὁ πϑὺῦ αατίφϑησι, λέγων᾽ ὁπ Ὁ 

33 ἥλιον ἀυτψαγατήλλει Τηὴ πονηρὸς σι  ἀγαϑοι, ἃ βρὲ Ἐλὶ δικαεὺ αὶ ἀδίκες. καὶ ὦν τῇ θὺ.- 
χῇ δ  ἐδίϑασκε ε λέγειν, ὅτι αὐτν ὅρη ἡ βασιλεία, κα ἐν 1 δουύαμμιρ, Κρ ἡ ̓δόξα. ὲ οὑταύδει π' πε- 

εἰ τῆς παοονοίας ἀὐτυ ΔἰΘλεγϑρϑδινορρὴ δειςψες πτῶς ἡ ὧν τοῖς μικροῖς ἀφισετέχννε ὅς! Φη- 

σιν, δ (ὦ λόρτον το ὑ ἀγρϑδᾳ αἰμφιζνυσι" ᾷ ἡδωμούὲ ἑαυζ τατίρᾳ χαλέι, Δ, ὀκείνων, ἥᾳ, 
ἝὭ ὸ τῇ μὴ καιϑαύψηται, ὧς ὁτὸμ " ἑαυ λέγῃ πατέρᾳ, μηκέτι φἰγθμακτοώσι. Εἰ Ἀ.- ὑπ 

49 ψιλὼν ἢ αἰωγχαίων καὶ δῷ μεφαμναν, ὥωος ἀν Εἶν ἄξιοι συτγω γώ (ης Φ. καρ ὙΜ πολυτ- 
λων ἀαριμφώῆτες; ; ᾿ μάλλον: ἣ ̓ ζίνος ἐὺ Εἶν συήνω νω μη ς ἄξιοι ᾧ μηδὲ καϑευδὺντές, ἵνα πὲ 

τῶν ἀ ἄλλων λάζωσι; 

31. Μὴ δίζυ μεραμψήσεε, λέρρντες, γ φαΐγωμϑρ, ἢ χη πίωρϑιυ,ἢ ̓ ἡ φῳϑιξαλωβθβα: 

22, Πλύτα “ὃ ζχύτα ζα ἔϑν»[ τῷ κόσμου] ἔχιξητῴ. 

Εἴδις 



ὦν ς. 96. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
Εἶδες πώς πάλιν αὐτοῖς ᾧ οὐέτοεψε μειφόνως, ὼ “πἰρεδάλωσειν τί Οὐθὲν φορδικόν, Οσὐοὲ 

ἐπαηϑες ἐπέταϊξεν ; ὥασερ δίων ὅτε ἔλελ,ἐδω αἰγαπᾶτε τοι αἰγαττωνζως ὑμᾶς, ουὐοδν μέ-. 
γα ποιᾷτε (ᾧ γδ (ὦ ἐϑνικοὶ ὦ αὐντὸ ποιούσιν) πὸ τὴς μνήμης “ἣν ἐθνικϑῆυ αὑτοις διή.. 

γείρε ασοὸς τὸ μεῖξον' ἕίτω ᾧ νωῦ ὠκείνους Εἰς μέσον ἀγή, καϑοιτήόνϑινος ὁδεικνυς ὅτι ὀμα 
χαϊον ἀπομτὰ πο ἡ δ ὀφείλημα. Εἰ "ὃ ΟΜ) ραμμωτέων ᾧ φωρισαίων πλέον δχιδεῖ- 5 
ξαοϑαι γοὺ, ἥννος ἐὺ Εἴηρμδν ἄξιοι, (ὦ) υνὴ μόνον ὠκείνοις μοὴ αἰ χὺρ οαίνοντες, ἀλλα! αὶ ἐν τῇ 
ΟὟ ΦἝἐονικϑν θὐτελείᾳ, μϑμοντες, ἡ τίω αὐτῶν μικροψυχίαν ζηδοιῶτες , ἐμζω μάχρα τὰς 

Ἐχιπλύξεως ἔφη ἀλλαὶ καθωψάμϑμος οντεύθαν ἡ διεγείρφις αὐτῦς " οντρένψας δ αἰφῷ- 

(ολῆς ὡπασης, ᾧ ἑτέρωθεν αχαλό λέγων᾽ 
Οἷόν γ» ὁ πατήν ὑμδμο ὀυροίγιος, ὁτί γοήζετε Ούτων ἀπόμτων. 1ο 
Οὐκ Εἶπεν, οἷδιν ὁ Θεὸς, δλλ᾽ οἶδεν ὁ πατήρ, ὦςε αὐζοις Εἰς μείζονα ἐλπίδω αἰγατίν. 

Εἰ γὺ πατὴρ 651, καὶ πατήρ τοιούηος, ἐν διυυήσι") αἰθοϊδεῖν τες ἐοι ὦ ὀσαΐτοις ὀγζωᾳ χακοιτ᾽ 

ϑσθς ἐ σὐοὲ δν,9.69 ποι πατερές ὄγτες τῦτο αἰτωυνϑύοισι. ἢ ἕτερον ἢ κῷ πῶτο παλιν ἐ- 

παγά λογισμόν. ποῖον δὴ τότον; ὅτι γοήξοτε τούτων απτλύτων. ὃ ὃ λέγη, τοιοῦτον 661. 
μιὴ γὸ "αϑεῆα [81 ζιύτα, ἵνα καιτοιφρϑνήσῃ ; χαίτοιγε Οὐὐοϊὶ ἐν τοῖς «ξεοσοῖς κατεφο9- ι5 5. 
γηστν, Ἔχ! πὖ βρτδ' γεωυὶ ἢ Ὰ ὀναγχῷώ ΓΝ ὧφε ὁνομίξᾳς αἴων Εἶν! σι τὴς φροοντί-- 

δὸς, Ἔτο ἰχανὸν Εἶναι! φημ τὴς φροντίδος σε ζιύτης ἀπαγαγεῖν. Εἰ "ὃ λέγϑις; σὰ ΟΥ̓ χ ἡ 
τῶτὸ με “χεὶ μαραμψᾶν, δ), αὐωγκαα 551, πὸμυδμπίον ἐγω φημι" ὅτι σγὶ ὠΐ' ὦ δὼ 
στο μὴ μεραμψήσῃς, ἐπειδὴ αγωγκαία ὅθηγ. Εἰ γ αὐδιῆὰ ἕω, ἐδ᾽ ὅτως ἐἰπογινώσκῳ, 

,, λα ϑαρρῷ αἰπὺ τῆς αὐ»! γρρηγίας ἐγχοζῦ" ΚΝ ὁ ὁμαΐίχᾳ αἱ ξξιν, οὐκέτι ἀμφιζαίλ- 10 
᾿λῷ δεῖ, ποῖος γ)Ὲ 91 πατὴρ, ὃς κεἰ πσομϑῥ4 μηδὲ (αὶ ὀϑαγχαια κτῦδα δεῖν τοῖς πουσίη ν ὡς 

αὶ δζρύ τῶτο πϑρίτως πϑρεξ ὁ Θεός. αὶ 7.5} δημμπροθς τὴς φύστως αὑτὸς 81, αὶ τίου γρεί.. 
ὸν αὐτῆς ΚΙ ἀκριξείας αὐτὸς ἔλίςατα. σοὶ δ τϑ ἀν ἔχοις Εἰπεῖν, ὅτι πατὴρ μϑν ὅς1 

ἡ ἀνωγκαᾳ)α! ὅθ ζιυτύμϑμα, αἰγνοᾷ ὃ οτι ἐν γοείᾳ αὐ καϑεφήκαιδν. ὁ) τίω φύσιν 
αὐτίω Εἰδὼς, ᾧ δυμιουργϑς αὑτῆς γελρνρδίος, νἡ τοιαύτίον αὐτέων οἱ φπλάσας, θύδηλον ᾿ς 

᾿δτι ὦ τίω γρείδν αὑτὴς δηχίςαται σῦ μᾶλλον τῷ ἐν χρείᾳ " αὐτί χαϑεςώτς. αὶ γὸ αὐτῷ ὅτο ΄ χοαὐδ 

ἔδοξεν, ὦζε ὧν Οιαύτη χειίᾳ ἐῃ) αὑτίω.  ζοίγμω εἰγδυ ιὠώσετω οἷς ἡϑέλησε, χαταςήσας ὧ, 
ἐὖν ἀναγκῃ " τοστιύτη τῆς “θείας, ὐποςερῶν ἢ ἀυ πάλιν πῆς χρείας ὦ Ὦ αναγχαίων ἀν- κ, παὶ 

τί. μὴ τοίνιω φροντίζωμϑμ. σε εὲν γαὶρ ἡμῶν αἰθεέςαι πλέον, ἢ Ὁ κα]ατείνειν ἑαυτυς. δ᾽ 
ὁτὸμ γαὶρ αὶ μερλῥαγψωώντων ἡ μδμ ἃ μὴ μεοιμνώντων ϑρόχη,ὶ μάλλον μιὴ μεραμψώντων, ἢ σοι 50 

πλέον οἰπὸ φροντίδος," τὸ δίκίωυ" σαυτ αἰξ κηϊώ αἰποῦφ» ἐδὲ »αρ Ἐχὶ δι απιλὲς ἀπιόω 5: 9ὴ 

μέλλων ἀφιςίν τις, ρ ξγφης αγέξεῖ) μαραμψαν σὲ ὁ πὶ πηγάω βωδίζων ὑαβ Ὁ πίνοιν 

φρυντίξᾳ μὴ τοίνωυ μηδὲ ἡμῴς, ἢ πηγὴς αἰπάσος ἢ μινρίων δείπνων πϑρεσκθυασμδῥων δα... 
ψιλεζέραν ἔχοντες χορηγίον ἵ Θεῦ Ὁ τρόνοιαν, 'μεριμνοῦμεν μηδὲ μικροψυχῶνϑμ. μ᾽ γάρ δῇ , 
ΚΞ εἰρηνϑῥων ᾧ ἕτερον λογισμὸν πώλιν κὺρ Ἐ ϑαρρῴν αἰδὶ Ἔ ζιούτων “(ϑησι, λέγων 1, 

33. Ζητεῖτε ἢ τίου βασιλείαν " ἢ ὀυρφιναύν, καὶ ζωζᾳ πϑύτα “σϑϑςεϑήσε.) ὑμῖν. 

Ἐπειδὴ γαρ ἀγήχετης Φοοντίδος τίου φυχίω , τότ χα! Τὴν ὀυροινών ἐμγημόνδθυσε. χαὶ 

γὰρζα παλαιά αγαλύσων ποδαγϑνε, καὶ πσοϑς μείξονα χαλέσων πατεοίδα. δχρὶ τούτο 
πανίᾳ ποιεῖ, ὡςε τῶν αἰϑιιηων ἡμᾶς ἀπαλλαίῆῳ χαὶ τὴς ασο9ς τίω ἀῶ συμιπαϑείας. δζν 

ὅ ηο χα! τῶν ἐθγικϑν ἐμνημόνευσεν, Εἰπτὼν ὅτι ( ἔϑνη ἔχι "τῴ ζώτα, οἷς ὁ πόνος ὦπας κτ' 40 

(Ὁ αροτω βίον, οἷς λόρ»ς συ εἰεὶς αὐδὶ μϑηόντων, ΟΥ̓ εἶδ ἔγνοια ταὖν ὀνρᾳαναίγ᾽ ὑμῶν ἢ ὀυχὶ 

(αὐτὰ ὅθ: τὰ πσδϑυχϑύυϑνα, διλλ᾽ ἕτερρι. ἐὺ γαὶρ ϑζρᾳ ὅτο ἐγ μοκῖθα, ἥα φαίγωμϑῳ καὶ πίω-. 
μϑυχῳ αὐἰδεξόλω θα ̓ δλ᾽ να Ὡρέσωμϑρ τῶἱ Θεῴ, καὶ ταὖν μϑηόντων Ὀχιτύχωρϑν ἀγα- 

δῶν, ὥασερ δϊέυ ον τῇ ασουϑῇ χϑδξεργα ζαὖτα, ὀντω χα οὐ τῇ αἰτήσει χὐξεργα ζω. ὁδζῳ 
τούτο 
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τοῦτο καὶ ἔλεε ̓ ζηγτῷτε τίω βασιλείλυ τοῖν ὀυροινῶν, κα! ζαῦτω πάντα προϑεε ϑήσεῖ) ὑμῖν. 
ὦ Ορο Εἶπε, δολήσεται, αἰλλαὶ, χσδόςεϑηήσεται, ἵνα μιοῖϑην, οι ουδὲν" μ᾽ ἢ διδομῦμων ταὶ 

αἴροντα δὶ τσοϑς τὸ  μέγενος ἃ Ν μδηώτων. ὅδε δὲ Ἔη» οὐδὲ αἰτῷν αὐτὰ κελθυφ᾽ ἀλλ᾽ αἰ- 
τῷ (ὦ ἕτεροι, ϑωρρῷ ὃ ὃ ὡς καὶ τούτων ὠκείνοις κασοϑςῖϑεμϑρων. ζυπά τοίγιου τὰ μέλλοντα, τὸ 

4 λήψει ἡ ῷ πἰδότα᾽ μη ̓ζινέ ῷῳ ὁρώμϑμα, κα ὃ πόρεως αὖ δἷν Ἐχιτθύξη. ὃ Ἵ» αἰωξιω σῳ 

ὦ" εἷδὲ τοιούτων “πτελσιέναι τῳ] δεασύτῃ. ὁ γὸ τίωὐ ὥπασαν απουδέωὠ καὶ ὃ τίω μέφιμγαν 
τ ΜῈ τἰστοῤρήτων αἰγαϑῶν ὠκείνων ὀφείλων ποιξεθαι, σφόδρα σεαυτοὺ καιταμχουύεις, 
Εἰς τίωυ ὟὝὮὋ ὁ βέόντων ποραγμῶν Ἐχιϑυμίον κατόμαλίσκων σαυτὸν. πῶς δζωυ, φησι, ὀκέ- 

λϑυσε ᾧῷ οὐτον αἰτῷν; λα ὯΝ 'Ἰὑχιτουσιον πτόϑσέϑοχε, κὶ ὁ τϑτῳ πάλιν δ σήμερϑν᾽ περ 

10 δῶ ἢ ον ζωῦϑα ποιεῖ. ου Ἵ» Εἶπε, μὴ μεριμνήσητε, δλλαὶ μὴ μεραμνήσνντε καϑ τῆς 
ἄνρμον, ὁμοῦ αὶ πίω ἐλθυϑεοίδν ἡμὶν ἐν βρόχων, ᾧ τίω ̓ ψυχόιὶ ἡμδν, πξησηλών. τοῖς ὁμα. 
καιοτόρριρ. ὁ Ὁ ὀκῷα αὐτῷ δε τὰν φκελθσενρὐχ ὡς τῷ Θεοῦ δεορϑμου τῆς χὰ ἡμδν 
απο μνήσεως, δλ ἥα μαϑωμϑυ ὃ ΟΤί κί τῆς αἰντῦ βονλείας καπορϑούμν, ὦ ὥπερ ὧν λατορ- 

γωσωμδυ,ὸ ἡα οἰκειωθαΐϑμ τῇ Ἴθι  αἴθὶ τύτων αἰτήσει. Εἶδες πιςῷ οὑτεύεν ἔ ἔπει- 
ὶς σιν ὁΤΙ λήψο:) ζᾳ δόντα πόύτως; Ο γὺ τὰ ἐ μείζω αὔρέγων, πολλῷ μάλλον σὰ ἐλϑῆω δύ. 

σεί. ὁὺυ "ὃ. αἰ τυ, Φησί), Εἶπον μή μερλμψν μηδὲ αἰτῷ, ἵνα, ζαλαιπωρῆτε ὼ γυμνοὶ 

αἰξιέρχρδ, δυλ ἵὰ ὅτ τὕτων ω ἀφϑονίᾳ ἡ ἥτε" ὃ δὴ μαλλιςα, τϑρτων ἱκανὸν ζῶ αὐτῶν ἐ ἐ- 

φελκύσειοϑαι. ὥασερ δέω ἘΧχὶ τὴς ὀλοημιοσιούης ̓ ϑσοτφέπων αὐςῶν Ἐχιδείκγυεϑαι τοῖς αγ- 

ἑϑεϑποις, τϑτῳ μώλικαι ἐπειῆς τῷ μῷ ̓ πλείονος ἀὐ' πρρεξειν ὑπο χέοϑαι τῆς Φιλοτί.- 

20 μίας. ὐὐΐοις ( » πατὴρ σϑ, Φηησιν, 0 βλέπων οἰ Ὁ τῶ χρυπῆῷ Ὡστυδώσε! σι ὠτῶ φανερῷ) 

ὅτω ̓ ἡ ογζαῦ)α ἀφέλ κων αὐζᾶν" τῷ μή ̓ζατῷ " αὐτα,τότῳ μάλικα, “πείδῳ τῳ μὴ  ζνυτῶσι 
μῷ πλείονος οὐσπσοχέοϑεα αϑϑέχε ντὴς αὐθκοισίας. “δ » ϑ Ὁ» κελθύω, Φησὶ, μὴ ζη- 
τεῖν, ἐχϑα Γ , λοίδης᾿ δλ ἵνα " δαψιλώς ἵνα λαΐξης μα’ ω σι πσδλσήκοντος “1- . 

ματος, μῷ τ αὐῤμωοζουσης στι λυσιτελείας" ἵνα ΜΗ ̓ μεριμνανν μηδὲ ̓αέζόιδιος Εἰς τίὼω 

23 τϑτων φροντίδα ὀμάξιον σαυτὸν Ὁ1 ὁ τύτων καὶ δἶν πνϑυματικδν καταφήσης" ἡώ μὴ ζωλαι- 

“πωρίαν «οῆϊω ὑπομείνῃ, ὦ τῇ τὸ ασέϑκειμδβου ποίλιν ὠκπέσῃς. 

34 Μη ὅζζυ μεριμψήσητε' ιαὐδι τῆς αὐρμογ᾽ Ὥρχετον [δ] τῆ ἡμέρᾳ ἡ κκαίας αὐτῆς 

Τυτέςιν, ἡ ζαλαιπωεία [αὐτῆ] ἡ (“τείθι. οὐκ ϑρκεῖ σοι ὦ, Ἐν ἱδραῦ τ αν ασό9-- Τιν. γ..), 

σώπου συ ἐαϑιειν ζ) αὐτο [συ] τἰὰ ω ἐτέρφν ̓ αελοιλεῖς τίω Ἂτὸ Ὡ Φερντίδος ζῳλαᾳητω- 

Ἀιφοήϑης, γ0 ρίαν, μιάλλων λοιπὸν ὦ “ἦν πὐεστέρων ὡσολύεοϑαι κόπων; καχίλυ! Ἧ ̓ὠζωλί Φησιν, ἐυ 

"3 
λλυκρείαρ 
εὐ 

τίων πονηριὰ (μὴ “Μμοιηο) λα τίωυ ζυλαιπωείδμ ὑφ πόνον ἢᾧ ζ συμφορᾷ, ὥσπερ 

δὼ Ὁ ὁ δλλαχοῦ Φησιν᾽ Εἰ ἐς! κακία ον πόλει, ζω Κύριος Οὐκ ἐποίησεν: ἰχ αὑρπαγοὶς Αμ.γγ.Ὁ. 
“λέγων σρεῖς "πλεονεξίας, σύκ ἀλλο “δὴν ζοιϑτων ὀυδὲγ, αἰλλαὶ ζις ἀύωϑθεν φέρονϑῥας 
πληγαιρ. ὠ πολιν, Ἐτγω, φησι, ποιοῦν ἐν Εἰρζαύζω κὶ Ἰΐζων χακοί. " σδτῖδ' γδρο ον ῦϑα τίω Ἡσα, με,ζ' 

393 χαχίομ Φησὶν, αἶλλα ὥν' λιμὸς αὶ ὥν' λοιμοιὴ ζῷ δυκοιῶτα ἐὴ καχῃ, δὰ τοῖς πολλοῖς. 

ἔθος δ ῤ τοῖς πολλοῖς ζῦτα λέγῳν κακα, δυτῶ 2μω υ ὦ ΤΜ Ἔπε πῶτε σειταπειαν ὠκει- «8ώσ. Ὁ, 

γων ν ἱερᾷ καὶ Ὠ μιδῴτεις, ἐεχαι Ὁ σά δ βοις λιπυζύξαυτις τῇ ἢ χιζωτῳ. [,φεὶς ν}} δαμάλεων «-- 

Φῖχὰν βαδίζειν, κακίαν ζᾳ  δευλῴτυς ὠκαίλοιω στληγαὶς ὀκείνας, αὶ τίωυ δξ αὐνὴμ ἀ)υ- 
μἰδρ ὺ ὀδγωλίωυ ἐγ γομδμζευ ὐὔζίςυτῦν Οίνιω καὶ ΧΩ οὐγζωυϑα δυλοί, λέγων, Ξέρχετὸν τῇ ἡμέρᾳ 

49 καὶ καχία, αὐτῆς. ὀυδὲν ,ὁ δ στῶς αἰλγοιει ψυχίω ὠριώ μάξμφα ὲ φενντίς. ουτῶ ὦ “Παῦλος εἰ εἰς 

πἰλοίου ς ογαγων (μνεξουλόυε, λόγων' Ἀλωδ ἣ ὑμαρ ἀἰμεξίμνοις ἐξ ἐῇ. στὰμ᾽ ἣ λέγη, ὃ- 

ἡ ἡ «ὕειον μεραμφήσει “ἃ ἐ ἑαυτῆς, υχ ὡς τὴς ἡμάξοις μεξιμψώσης ζυτὰ Φησιν, δ, 

ὯΝ, αστϑς δόμον αἰτελέφερον ἢ λόγϑο ἢ ἣν αὐτῳ βυλόμϑρος ἐ ἐμφαντικώτερον ποιῆσαι Ὁ λε-. 

σϑϑμον, τοϑσωποποιήται (δ καιοϑν, τὶ τέων ΝΜ πολλῶν (ἀωύϑφου φϑεηόρϑμος ποὺς αὺ- 
ΟΠ εγίοιι, τοτη. 2. Ο τύς, 
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1:8 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ,. 

αὐ ἡ ονώϑω κΚ συμ(ουλϑύει᾽ πσροϊων Ὁ ἀφ κὸ νομοϑῳ}ῷ λέγων" Μη κΊησηοϑε χρυσίον, 

" μηδὲ ὔργύσλον, μήτε πήφον Εἰς ὁδὸν. Τὴ. γὸ Αἱ αὶ Δ) ἔργων" αὐτὸ ἐπεδείξατο, τότε χιμίῃπ 
Ἄριπον καὶ τίου εἰ πο ΤὴῇΨ ρημ( Εἰσοωγφνομοϑεσίδιυ ϑύτονωτέροιν, ὅτε καὶ θυ χοοουδυ)ος ὁ λόηϑς 

ἐλευ, τοῖς ἔρχϑις ζοῖς ἑαυ πσόϑτερον βεζαιωϑείς. πού δ ἐδειξε δζο' “Ἦν ἔργων ; ἀχουσον 
ἀὐτ λέχϑνιος᾽ Ο ἱὸς τῷ λυ, ϑοῦπε Οὐκ ἔχᾷ στ τίω κεφα λέω κλίνη. χαὶ σοὶ τ ύτῳ 5 
ϑρκᾷ τῶι μόνῳ " αλλά καὶ ὧν τοῖς μαϑηταὶς βρέχεται τίω αἰ χρ τύτων ἀἰπύδειξιν, αὐτῶν: 

ὕτω ολ)(κφιτίσας, ἡ οέκ αἰφεὶς συοϊεγὸς δεηνϑέεσι. σχϑπτει ὃ στο νὸ τέω κηδεμονίλν, πᾶς 

πϑρωτὸς παΐζος ἰὑχύρθαννει φιλοτοργίδν. ΤΡ ,ὃ κελβύω, φησὶ, δ ἕτερον (ὦ φυδν, ἵνα 
ἢ ὑμᾶς ἀπαλλαίξω «ἰξρῆων φροντίδων. κἀν γ)Ὰ)} σήμερον μεδαμνήσῃς αἰχὺ τῆς αὖρα. 

ον, ἡ πάλιν αὔριον μοραμψήσεις. Τἰ δῆζυ τὸ «ὐθιεῆνν: τίχατομαγκαίξεις τίω ἡμέρχν σλέ- 

ον τὴς συγχέκλυρωμϑῥης αὐτὴ ζιλαᾳιπωοίας κατοιδέχεοϑεει ; ὦ μ᾽ δὴν οἰκείων πόνων χαὶ 

δο ο 

ὙΧ. αὐτὰ 

ΡΜ, “ »“ . "»" δι Δι ῃ ῳ ᾿ 

τὸ τὴς ἔχιούσης  ασοὺς]ϑεῖς αὐτῇ Φορτίον ὦ ζυῦτω ὑδὰὲν Ὁ ἑτέραν μέλλων Ὥστο“ ὥροσ- Ὑ πρήν 
͵ 26 τλονξις ϑήχης τῆς γνομθμης ἐχικαυφίζειν, αἰλλαὶ "πλϑονεξίδιν μόνον " «ὐδοηων᾽ ἐχιδείκψυαϑαι " πὸ- ν 

“ ! ..ν» ͵ 1 “1 ἜΕΞ Ι .- » ᾿ Ὑ' «ἰαῆνν 

γων; ἵνα μειζόνως αὐνδμἶὌᾶκαθαψηται, μονονουχὶ (δ χαιοῦν αὑτὸν ψυχύσας,ὡς αἰδικούμε-ὀ πέρι; 
" " ὶ ᾽ Π Ι ἰδῶ «" “»." ͵ ᾿ γ᾽) ᾿ς ἌΚ{ᾳἘΙ 

᾿ 
. -ἰς 22: ἡ ἅσπει νον Εἰσείγή " καὶ καταξοωντω αὐ δῬΨ "  α τὺς αὐδκῆης ὀπηρείας. χαὶ ὙῈ  ἐλοίδες τίου ἡ-- 15 δ γη 

μέραν, ἵνω ζῷ αὑτῆς φροντίζης. τίνος δέω ἕνεκεν καὶ τὸ τῆς ὁτέραις αὐτῇ πσρος!θεῖς ν μιὴ 
“Ὁ οὐκ Ὄρχϑιω ἔχει Φορτίον Τὶ ἑαυτὴς Φροντίδω» τὶ τοίνωων βευριώεις αὐτίω μειξόνως: 

Οτὸν 5 ὁ νομιοϑότης ζῶτα λέγη ἡ ὁ μέλλων ἡμίν διχαζειν, οὐνόησον πτῶς ἡ μεν “ϑηφας 

αἰποτείνει ις ἐλπίδεοις, ὅτὸμ αὑτὸς εδοτυρῃ ὅτι ζιλαίΐπωρος ὁ βίος ὥὅἐ ἃ Ἐχίμορϑυς,ωὼς 

“ τίωῦ τῆς μιὰς ἡμέρας Φοοντίδο, Ὡρκῷν Εἰς [ χακχοιον ἡμᾶς ὁ ς μυτοίζειν. δλλ᾽ ΕΣ το 

"Οιούτων Εἰρηνδύων αὶ τηλικούτων, ἡμᾷς πὸ ̓  τύτων μεριμψώμδμ, ὑπ δὶ ἦμεν 

τοῖς ὀυρφιοῖς Οὐκ ἔτι, δυλ᾽ ὀντεςρέψα μϑμ τίω ζαξιν, ἑκατέρωθεν μαχόμϑρμοι τοῖς λεχϑμέ- 
νοις. σχόπι γ᾽ μὴ ζητᾷτε τοὶ χϑρόντω, φησὶ, καϑολα᾽ ἡμᾷς ὃ ζητϑμϑμ ζωτα διηνε- 

χῶς. ζητᾷτε τὰ ἐπουρᾳγια,, φησιν ᾿ ἡμεᾷς ὃ σεοδ' μικροῖν ὥροιν ὀκένα ζὥντϑϑμ, Δλλ᾽ ὁ- 
σίου ὑπὺρ δῥ βιωτικδ ἸὨὨτιδεικρύβθα τίω μέριμνον, Τοσαύτίω εἰγποῖς πγόυματικθῖς ὃ- 19 
χορϑμ πίω ὀλιγωοἦλν, μᾶλλον ἢ ἡ πολλῷ πλείονα. δλλ᾽ Οὐκ ἀεἰ ζωῦτα τσϑοχωρά, ὀυ- 
δὲ αεἰ ζαῦτα δὲ Ἵ). ἰδου δέκα ἡμέροις κατωφρονοῦ νϑν ἰδοὺ ἀἰκοσι᾿ ἰδοὺ ἐχατόγ. σέκ «᾿- 

γύώγκη πόρτως αἰστίεν ᾧ ἐμπεσεῖν Εἷς ζκ' Ὁ διχαζοντος χῴρφας: δλ᾽ ἔχει πτὐραμυθίαν 
ἡ αὐαξολή, καὶ πιία χρδα μυϑια Ὁ καθ᾽ ἐκάφην ἡμέροιν ὠροσδυκαν κόλασιν ἢ Διμωφίδμ : 
Εἰ Ν᾿ βούλει ποῦδα μυϑίαν λαζεν να ἀπὸ τὴς δμαξολὴς ζζτης,λοίξε τίου δἰπὸ᾿ τὴς με- 10 
τὸμοΐας καυρ’πούμϑμος δϑρθωσιν ἡ "» Εἰ ὦ μέλλεν τέων ἡμιῳοιὰν “«ὐδανυχζω να τὴ 

νομκέζεις, πολλῷ μιᾶλλον κέρδος τὸ μη" αἰξεπεσεῖν τῇ ἰιμωφία.. κατα: γρισωῖθα τοίνεου τῇ 
ἥσει ζω τὴ ασϑϑς τὸ απαλλαγΐωναι πϑυτελώς ΤΜ Ἐχικεινδἕων δεινωγ. συϑὲ γὺ Φορ- 

τίκον ὧδ᾽ ἐπαϑὲς τι ἥν ϑπχιταρϑέντων ὅθ 1ν᾿ δλλ᾽ ουτως δύκολαᾳ πότω κα βάδια, ὡς ασθ.- 
αἰρέσιν μόνον Ε- ἰσενεγκόνζᾷς γνησίαν πόύτω δευνηϑίεϑαι αὐόδσαι, καὺ μυφίων ὥμνϑμ αἰ πο’δ.- χ5 

ϑιμυοι πλημμελημῶν. ξᾧ γὸ ὁ Μλναοσὴς μιάσματα ἀΐπειρα, ζω τετολ μηκώφς. ἀ »ὃ χῸ 

ἫΜ ἀἰγίων ζακ' χείρας ϑξέτεννε, τὰ βδελυγμαΐᾳ Εἰς 4δναὸν Εἰσήγαγε, αὶ φόνων Ἐ πὸ- 
λι οὐγέπλησε, κ) πολλαὶ ἕτερα Εἰργασουτο συϊνωμης μοίζονα ΤῊΝ δμίφς μα; πίω ποσαύ- 

τίω καὶ τηλικαύ τίου αϑρλνοιμίαν, ἀπόμτα αἰπείψατο ἐκῴνα. πώς, κὶ ἡννιξῥπῳ; μετθρμοία 
ὐ ἡψωμη. ν ΣΡ ἔδιν, οὔκ ἔςιν Οὐδὲν αἰ μὔστη μα, ὅπτερ οὔκ ξικει χὰ πο σοι χωρεὶ τῇ Ῥ μετόμοί- -ϑ 

ας δινώμει, μιῶλλον ἢ τῇ τῷ Χοιλφοῦ ΕΣ ο ΝΣ δ. μεταξνλὼ θα μένον, αὐτὸν ἔχονϑω 

᾿μνεφατήσνϑρον ἡμῖν. καὶ ϑηλήσης ρέωϑαι καλος, συοϊεὶς ὁ κωλυων᾽ μάλλον δὲ Ὁ:1 

(ὦ ὁ κωλύων ὁ Αἱ αζολος, δ μάὼ ὃ ἰαώι, σὺ (οἱ ἀριςα αυδϑωιραμδμου, ἡ ζουώτῃ ( Θεὸν 

ἸὈχιασωρμϑῥου “σοϑς συμμαχίθμ. ὸν δὶ σὺ μὴ βουληϑῆς, δ λ᾽ Ὡαπογτηδησης, Ἰτῶς συ ὥέε-- 

εὐ φήσε!) ; 

χαταζούλι 

ων) 

2. σρῆνι 

22. ΤΗΝ 



ΕΥ̓ΑΓΤΓῈ Δ, Ομιλ. κβ. 159. τὸν 4' 
φήσει!) ; Οὐ ὃ αὐαΐγκῃ χαὶ βία, δλλ ἐκόγζῳ βούλεται σώζεοϑαι. Εἰ “ὃ αὑτὸς οἰκέτίωυ ξ.. 

»ῶν μισοιωταὶ σε κὸ Ὡποςρεφόνϑρον (ιωεχὼς Ὡἰπογγηδῶντα χαὶ φϑθιορνζᾳ, Οἕκ ἂν ἕλϑιο 

κατέχεν, αὶ ζαῦτω δεόμϑμος αὐτοῦ τῆς Οἱ σκονίας "πολλῷ μάλλον ὁ Θεός, ὁ μὴ “4α' τίωῦ οἷα 

χείαν χοῦλυ, δλλα δζν' Ὁ σζω σωτηρίων πλύτα ποιών, “ἔκ δ ἐλοιτο σε τσοϑς βίὰν κα- 

ξ τέχειν ̓ ὡασερ δίων ἐδὼ πυδϑαίρεσιν ἔχιδείξῃ μόνον, σόκ ὦ ἐλοιτὸ σέποτε παρϑέεϑαι, δ᾽ δ 

ὁτίσιω ὁ δξέξολος ποιῇ. ὥςε ἡμῴς αἥτιοι τῆς ἀπωλείας τῆς ἡμετέροις ἐσμέν. σϑεὲ 
πσδϑσιρχὺ θα. αὐτῳ!, σιξεία' ὐτυγχόμομνϑυ, συ θὲ πο ρακαλούμϑυ,ως γοὥλα κἀν Ὡροσ-- 

ἐλϑωρϑν, τη» ποιούμϑυ ὧχ ὡς ὀφείλοντες λαξέιν, συ εδ' «(Τ᾽ τὴς πσοϑσυχούσης πίφεως, ου- 
δὲ ὡς αἰπταιτοιῦτες, ἰλλὰ χασμώρϑρμοι ἰξ αναπεηηωκότες πεΐνται ποιούυϑμ. καίτοιγε βύ- 

1ο λέται αἰ παιτῴοϑαι τϑλ ἡμδυο Θεὸς, καὶ ὙδΡν ἔχει σοι τοῦτο πολλζω. μόνος γδγ9 δα ὁ χοε- 
της, ὕτὸμ αἰπιομτῆται, Ὑδριν ἔχει, ἡ ὦ μὴ ἐδϑμείσοι νψϑν δίδωσι. κἂν ἅ στροδρώς ἴδῃ ἐ-᾿ 

πικείρϑμον Τ' ἀπουτοιωτω,ᾷ ὦ μή ἔλαξε χν, ἡ δ) καταζαγλει' αὐ γωθραύς, καὶ αὐτὸς δια.- 

ναξαλλεῖ), ὁ ἰῷ τὸ μὴ βούλεεϑιι δοιώνωι, ΩΝ Ὁ ἡμὴ ἡδέως ἔχει αἰπτωτ4αϊ. 

δ. τῷτὸ σοι ἡ τὸ κἰ ασόδειγμα Εἶπεν ὠκείγου τῷ φίλν τϑνύκίωρ τρδαλνονϑμου χαὶ αβ- 
15 τὸν αἰτοιῶτος, χα τῷ δικαφοῦ τῷ τὸν Θεὸν μῇ φοξαμϑίου, μηδὲ αὐ, ϑούητος οὐγτρεπομϑμου. 

ἡ οὐκ ἔτη μέρα Μ᾽ οὐθαδειγμῖξξ, αἰλλαὶ καὶ ἐπ᾿ αὐτῶν αὐτὸ ὟΜ ἔργων ἔδειξεν, ζύϊχα τίω 
πιχεγαιαίαν "Φρίγιοσθν ἐἰκείνζων γωναῆκα, τῆς μεγαίλης δωρεὰς ἐμιπλιήσας ὀξέπομαψο, δε δὰ Ν᾽ ζώω.- 

τῆς, ὃτί χαὶ (αὶ μὴ τατοϑσήκοντα τοῖς αγτα τῶσι στφοδρως δίδωσιν, ἔδειξεν. Οὐ) καλόν Μαρ'ζ' κζ. 

24, φησι, λαῶν Τ' αὐτον “ἢ τέκγων,ὁ " βαλὲν τοῖς κωυαοίοις᾽ ΩῚ ὄκίφς ἔδωκεν, ἐπῆν 
ἢ, δι ω ἌΝ . Ι ε “Ἕε 3 3 δῷ 

ΜΕΝ 20 σφόδρα" αὐτὴ ἀπήτησε, δχρα ὃ ΝΜ Ἰουδαίων ἐδήλωσεν, ὅτι τοῖς ῥαϑυ μούσιν στ ζὶ αὐτῇ 
, “2 ᾽ ᾽ » ι 3 , ν» »ν 

-" δίδωσιν. οἕκοιῶ ἔλαιον ἐκ ῴοι σϑξεδν, ὁιηαὶ ᾧ τοὶ αὐ!ὴὶἣμζΘ![ ἀπωλεῷ, κα ὅτι ἃ, δ ' βῳ: 
᾿ } ἢ 

ϑύμως ἡτηῷ,, σον (ᾳ ἴδια ἔλοαξον᾽ ὠκεἰνη 5, τ᾿ σφοδροῖς ἐπετέϑη,καὶ ζὰ αἰλλότοια ἴ- 
Δῶσιν ὠκϑδικῆσαι, καὶ τὰ ὝΜϑ 'τέκγων ἔλαίε τὸ κιωαίρλον. ζοσῶτον ἡ ἀποόσεδρίω αἰγαῦον. κᾷν 
γαρ κύων ἧς, ατοόσεδρθύων ποτ μη )ϑήσῃ Ὃ τέκψου ῥαϑυ μοιωῦτος. ὅσου γαὶρ έν, ὀϑύᾳ καὶ φι- 

25 λία, τοσαῦτα ζεώυσεν ἡ πυδόσιδρια. ! μὴ τοίνωυ; Χέος,δτί ἐϑρός μϑ δφνο Θεὸς; καὶ Οἷον 

Εἰσακούσεται[μὉ]. θϑέως σοι Ἰλποκρίνε:) (ἰωεχῶς ονοχλϑιώτι, οἰ χαὶ μὴ Δ᾽ αὶ το μ6] ἐἰ 
φίλον, αἰλλαὶ δζρο τὸ ποϑεσιδρεύφν᾽" καὶ ὅτε ἡ ἔϑρα, ὅτε ἡ αἰχαιοία, ὄντε ἀλλο Ουοϊὲν “ 
χώλυμα. μὴ Εἴπης, οὐκ Εἰμὶ ἀξιος καὶ οὔκ ἔυχομαι. καὶ γαὶρ ἡ Συροφοίνιοσῳ τοιαιῖ- 
τὴ ἰώ. μὴ Εἴπῃς ὅτι πολλαὶ ἡμζδτο, καὶ εὶ διώα μαι πο Ῥακαλέσαι ἴ- ὠργισμένον. γὰρ 

0 Ὁ ἀξίδυ ὁ Θεὸς σχοπεῖ, ἀλλαὶ τίω' γνώμξω. Εἰ γὼ αὐχοντα τὸν Θεὸν μυὴ φοξούνϑμον 
χαὶ ἀν, ϑοϑίποις μὴ αἰοευνόμϑμον ἐχαμψινὴ χίδϑι "πολλῷ μᾶλλον Τ' ἀγαθὸν ἔχτασάσετω 
"0 ὠυεχης ἐντόυξις, ὧτε κῶν με φίλος ἧς, καὶ μὴᾷᾳ ὀφάλθυϑμα αἰ πουτῆς,καν ζ, πατρῷα 

χατεδηδοκώς ἧς χαὶ κουτλμαλωχώς,χαὶ πολιὼ γοόνον δξ ὄψεως “ϑνόμϑμος, καν ὦτιμος, 
ἡ ! ᾽} 32. 2 Ι νὸν» ΟΝ ! . ] ) μι 

καὶ πόμτων ἔσχτος, καν ὀργεζομδύῳ, κα α'γαψακ)οίωτι “ϑλσολϑης ᾿ )άλησον μόγον δὺ-- 

35 ξαοϑᾳι ὶ ἐπόμελθῷν, καὶ πϑλύτω πολήνῃ, ἢ τίου ὀργέω ὰ τίου κοιτα δίκδω σξέσεις ἀθέως. 
ΔΛ ἰδὸὺ ἔξυχομαί, Φησι, καὶ σσοδὲν οὗ “πλέον. ὁυ [5] "ὃ ἐυχν κατ᾿ ἀκείγους "δῇ τίω Συρ»- 

Φοίνιοσλμ λέγω, ἢ (Ὁ) φίλον ὁ ἀωοὶ αὐὐοαγνάνδρμοι,  τίω χύρριν “ὃ (ἰμωεχῶς «γοχλούῷ 
(ὃ δικαςω͵ ἢ τὸ ἡον (ὃ Τὶ πατρῷα χωτὸμαλώσαντω. Εἰ  » ὕτως ἤυχου, ταχέως ἐ- 

πετύγ χόμες. χαὶ )} Εἰ ὑξρίωϑη, πατήρ 581" αὶ Εἰ ὠργίοϑη,φιλόπαις 661" καὶ ἐν ζη- 
χυπεμλί. 49 τά μόνον, αὶ δϑικίω λαζεν Δδἶω ὑΐζρεων, αἰλλ᾽ ἰδιᾷ σε" μετα δι όνϑιον ἡ ἰοδακοιλοιῶτα. ο- 

(ὄνιν Φελον ὦ ἡμῴς ὅτω διεϑερμια ϑημϑυ,ως ὀκῶνα ζῷ αὐλαΐγχνώ ποοὸς τίω αἰγαΐστζω ονΐ- 

ξαται τίω ἡμετέρομ. δλ᾿ ἀφορμόω ἔχιζητῷ μόνον τῷ» ῶ πῦρ᾽ κἂν μιαρὸν ἀυτῳ πα- 
δοίσχης ατινϑηροι, ὁλόκληρον " ὀϑα ει φλϑ γα. ἐυεργεσίας. σεοὶὶ ΩΝ ᾿ὕδραςαι, αἰ- 

γϑμακίφ, δολ᾿ ὅπ σὺ ὁ ὑξρίζων Εἶ ἡ ζώτη γινόνϑμος αϑξοινος. Εἰ ὃ ἡμᾷς πονηροὶ ὃγ- 
Ὁ γίο, ἴοΠλ. 2. Ωφζ τσ’ 

ἡ. ὠζῆης 



ὧν ζ' 
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Ῥω, ,..Ὁ. 

κῶν ζ΄ 

ζο ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 

τις Ὁ παίδων ὑξειζόντων χα κείνων αἰλγϑόνϑυ, πολλῷ μάλλον ὀΘεὺρ, ἢ μηδὲ ὑζρι- 
εϑέμαι δυυυάώκϑρμος, αὐτῇ ον σὰ τῷ ᾿υσρλκότος αἰγλμακ)ᾳ. Εἰνμφς ὦ φύσει αἰγαπώντες 
πολλῷ μᾶλλον ὃ χὰ Φυσιν Φιλόφορ,ϑ9. Εἰ "ὃ ὦ "ἐχιλανθοίγοι» γωσνή, φησι, ἃ" ἔκηϑια 

τὴς κοιλίας αὐτῆς, δλλ, ἐγὼ οὔκ ὕλπλησομαη σώ, λέγφ Κύριος. ππϑοσέλψωμϑυ τοίνιω 
αὐτο, Εἰπωμδν᾿ Ναὶ Κύειε ἡὸ " γὐ καὶ ἡ κιυαΐρια ἐοϑίει ἰπὸ τῶν ν ψιχίων 5] πιτόογτων 

Ὡστὸ τῆς τραπ ς΄, τῆς κυθίων αὐ. «εσέλφω δι δχαίρως, ἀχαρως ̓ μάλλον ἢ ὁν.- 

δίποτέ ἔβην ἀχαίρως τοϑσελϑῷ. ἀχᾳιθϑν Ω Φ μὴ ) διευεκώς «ὐϑϑσιέγω. ῷ Ψ ὕλι- 
θυμοιῶτα ᾿λιδόναι ὄζρα πλωτὸς ϑύχαι οϑν αἰτῷν. ὥασε γὺ ΩΝ αἰαπνῷν Οὐδ ποτε ἀχαιοϑν᾽ ὃν-- 
τῶς οὐ ὃ αἰτῷ, λα “ΜΗ ᾿ αὐτῷ» άχαιοον. »ὺ ὺ γὺ κοιϑείπερ τὴς ὀμαπνγοῆς δεόβδθι, (ω- 

τῆς ουτῶ ν τῆς ζὼ ἀὐτῦ βονλείας. καν φέλωμδν, ῥαδίως αὑτὸν ἐχιασασω ᾶβα. ὸ τῦτο ο 

δολωῖ ὁ ὁ πσρϑφήτης . ϑειρες τῆς βἰεργεσίας ὦ ἀεὶ πϑλεσκ(υασμένον, ἔλοδν" Ωφορ ϑρον 
ἕτοιμον δὐρυσομδῳ « αὑτὸν. ὁσαϊχις γὸ ω , πποσέλθωμδι, ἀμαρδονται τὰ ζὼ ἡμδν ὀψόββα. 
Εἰ) συνὶὲν πὸ τῆς πηγαζούσος ἐὐτν" Ὄρετης ρυοᾳῖθα,ἡ ἡμάτερφι Ὁ ὁ ἔγκλημα πὸ - 

το ϑιω αὶ ̓πδαίοις ἐγκαλῶ ἐ ἐλει᾿ Ὁ 3 ἔλεός μα,ως νεφέλη πο φ νὴ, ἡ ὡς δρόσος ὀρεϑριν" 

τ δαπορδυομῦῥι. 85 λέγη τοιούτον ὅ91ν᾽ ἐγὼ ἃ τὰ ΧᾺΣ ἐμαυτῷ ὡπόμτα αἰβέρρν" ὑμᾷ 

5, ὥασε, ἥλιος δαρμὸς ὕχτων καὶ ὁ τίωνεφέλίω ὁ τω δρόσον δἰ ακρούξ. ὲ ὑἰτυχῥυτῆει, ὅτω 
δίῳ τῆς πολλὴς πονηρίας τίωω ἀφαν ὀμεφείλατε φιλοτίμίδν᾽ ὁ ὃ αὐτὸ πάλιν σρδϑνοί- 

«, ἔθ). δτὸμ ν ἃ ὀϑαξίες ἴδῃ τό παλιν 6, ἐπέ ΓΝ δεργεσίας, ἵ ἵγα, ΜῊ ̓ ῥαϑύμυς ἡμᾶς 

ἐργάσυται. δ ὃ μιταβλγώ θα μικρὰν, Ἂν τισίν ὀσον γναδαι ΤΙ ἡμζβτομδν, ἍΡ φς πη- 

.αἰς αἰαδλύζει, αῇ τὸ πέλρ᾽ϑς χεῖται ὦ ὅσῳ Γ σπκλξείογα, λοΐδης, τοσύτῳ μᾶλλον 

ρε᾽ ὃ ζωτῃ τὶ 'τὸ ἐπλείοια δούγαι αἰ ϑυίξαται παλιν. "Ὁ ὃ πλοῦτον οἰκᾷον τίω ἡμε- 

τέρρν ἡγεῖται σωτηρίαν, αὶ τὸ δδιόῦαι δαψιλώς τοῖς αἰτῶσιν. οὗπερ δ ὃ ὁΠαῦλος διλώ, 

ἔλεγε" Πλουδ Εἰς πόβζῳς ὃ ὸ Ὡχὶ πόϑᾷς ὧν Ὠχικαλουμϑῥους αὐτὸν. στὸν ̓  ΜΗ αἱ- 
τήσωμϑν, τότε ὀργέξ ταν, στὸν μι ̓ αἰτήσωμδν, ὅτε Ὀὐποςρέφε,). δὶ τὸν » ἐτωχευσεν, ἷ- 

γα ἡμᾶς σλουσίοις ἐργάσηται δῥ το πϑώτα αὐ ζυέςη ὠκήνα, ἢ "γα, ἡμᾶς ὀκκαλέσηται 

“δὶς τὸ αἰτῷ. μὴ τοίνευ ̓ὐπογναμδν᾽ αἰλλ᾽ ἔχοντες τοσαιύζῳς ἀφορμαὶς ἡ χονκὰς ἐλπί- 
δας, καν καθ᾿ ἐχας ω ἢ ἡμέρου αἰεδρτόμωμδν, πϑϑσίωμδν αἰ δαχαλοιώτε, διόμϑμοι ͵ 

τίω ἄφεσιν δΨῥ' πλημμελημαίτων αἰτοιώτες. ὅτω ὰ» ᾧ πεῖς τ  αὐδοτόμεο ὁ ὀχψηρότερϑ9ι 

λοιπὸν ἐσύβθα, καὶ χὰ ᾧ δῴλθολον Ὡσοσοζησορδμ, ἃ τῷ ᾧ Θεού τίω Φιλανϑερ πίδμ κα ὥκκαλε- 

σύ θα, καὶ ΔΨ ̓ιδιηώτων ἀγαϑών Ὀατθξοῦθα,  ϑριτιὶ " φιλαν,ϑοσπία Ὁ Κυρίου ἐμδ1»- 
σὰ Χειφού, ᾧ ἡ δόξα καὶ τοκράτος Εἰς (ἂν αἰώγας ΔΨ αἰώνων. Αμων. 

Ομιλ.κγ τ ΜῊ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΗΤΕ. 

τὸ τὔτὸ φησι᾿ μάλλον ἣ καχφὸ ὁ Χοισὺς 9 Παύλου, λέγων' συ τί 

δι κρίνεις Ὁ ἀδελφὸν σω: ἡ σὺ ἀξουλενξε το τον «δῇφο συ; ὑσὺ τίς 
αἵ,ο ἢ χρίνων ῷ δλλότθιον οἰκέτέωυ; καὶ Ω παλιν ὧφο κοὶ κσοϑχαιοϑὺ 
κρίνετε, ἕως αὐ ἐλϑη ὁ Κύρμος. “πῶς δϊίυ ̓ ξ τέρωϑ! Φυσῃ ἔλεγξον, ἐ ἐ- 

τῶν νἔλεγχο! "δ ὁ  Χεισὺς ὃ ἡ τῷ; Πέτφ᾽ ὑπαγε, ὺ ἐλεγξον αἱ αὐτὸν ματαζος συ ῥὐτν' μόνου" 
καν κοὐ δακούσῃ, καὶ , ὅτερον σεζυτω" πσϑόοϑες᾽ Δ μηδὲ ὀυτῶς δῷ, καὶ τῇ ὀκκλησῖα. 'κα- 

χυτξειδον. αὶ Ὅσυύτες ἐπύτησε ὧν ἐχετιμδήζαε, ὸ ἐὺ μιόγον ὧν Ὦπτιιδυζμ, ἄλλα ἢ 19- 
λάζονζῳς. ᾧ .Σ συσὲγὸς τύτων ἀκϑύσαντα ὀκέλέυσων ὦ ὡς ἐθνικὸν 6) ἃ τελωγώωυ. πῶς 

ὃ 
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ἐπ τ Ι δῶ; ἐν ἐν χρὴ τοῖς ἦς αἰεϑρτάνουσιν ἐγκαλᾷν» ᾧ 7» ὁ Παῦλος ὃ ἀδ' 
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λῳ.- 



ΕΥ̓ΑΓΓΕ Δ. Ομῶι. κγ. ιότ μι ξ, 

ἢ αὐθοι καὶ ζᾷ κλφεέϑωκε; Εἰ γὸ μὴ μέλλουσι κρίνειν, ἰπυλ τῶν ἔσονται ἀκυρφι, καὶ μάτίων 

πίω ἐϊξουσίδν τῷ δεσμῶι καὶ τῷ λύειν Εἰλήφατι. ᾧ ἄλλως 5, Εἰ τῇ χρατήσειεν, πόλυτα 
ν 'ἱσιν “ιν Ι σιν πὸ, «σιν “΄γῷς ἣ ιε 

οἰχέσεται, χρή ζὰ ἐν ταῖς ἐκκλησίας (ἢ ζῳ ἐν ταῖς πόλεσι, (ἡ) ζῷ ον ταῖς οἰκίωμς. "ἡ ὙΣΡο 

δεασότης (δ οἰκέτίω,, αὶ κὶ δέασοινα, τίωὐ γε ρφισταμνίϑευ,, χα! ὁ πατὴρ (ἢ) ἐὸν, ὁ ὁ φίλος (Ὁ 
4 φίλον ἐδιὶ μὴ κρίνωσιν, Ὀχιδωσει ζῳ πῆς κακίας. ν δ λέγω ὁ Φίλος ᾧ φίλον; (ἄν: ἀϑροις 

ἐδὼ μή κρίνωμϑι, ΟΠ εἰέποτε καταλύσοι δυυνησὸ βῖθα, τίω ἔϑρὸρ , Ὅλ αϑω καὶ χάτω πϑώτοω 

“νήσε). ὦ ποτ᾽ δξὼ 591 τὸ Εἰρηνϑμον; “δλσένωμϑν “τ ακριξείας, ἥα μὴ αὶ φαρμα- 

κα τῆς (᾿τηρίας καὶ (ἶν' τὴς Εἰρνωᾳς νόμυς νομίζῃ τις ῥα ϑοπῆς Ε1) ὃ συγ χυσεωςνόμοις. 
μάλιςξα )ὺ ᾧ δ δῥ ἑξῆς ὀνεδείξατο τοῖς νοιοῦ ἔχουσι τῷ νόμ τότε τίου φρετίω, εἰ- 

το πών᾿ ὦ βλέπεις τὸ χάρῷος τὸ ον τῳ φϑαλμῷ τῷ αἰδήμφοί συ "πίω ὃ δοκὸν τίω οἷν ᾧ σῷ 

ὀφϑευλμῷ ὁυ καιτόμοεῖς ; Εἰ) πολλοῖς δν βαϑυμοτέρων τὸ Εἰρηυϑρον αἀἰσαφέφερον ἐτι εἰ 

δυχεῖ, ἀγωϑεν αὐ αἰαλόσα πειροίσο μι. ὦ ζώϑα γγως ἔμοιγε δοκεῖ, ὀυχ απλώς ὦ. 

πόρτω τὰ αἰμδοτήμαζα κελθύοι μὴ κρίνειν, συοὰ απλωώς ἢ ἀπαλϑρθυει τὸ τοιού γον ποιεέὶγ᾽ 

δλλαὶ τοῖς μυφίων γέμουσι καικδὼ ὁ ἄλλοις ἰχὺρ ἢν τυηϑυτῶν ἐπεμᾷαννοισι. δόχεῖ δῈ μοι ὦ 

τις ἴσδοαίος ον ζωϑα αἰνίπεοϑαι, τι πικροὶ ἣν πλησίον ἐγτες χα τήγρρφι μικχραΐν ἕνεκαν αὶ ὅδα.- 
μυῶν, δὶ τά μεγαλᾳ ἀνεποιεϑήτως ἡμδο τόμον ὃ αὶ πσϑϑς ῷ τέλει ὀνειδί ων αὐςὅν' ἐλε- 
ν᾽ Οτιδεσμεύετε φορτία βαυρέα καὶ δυσξἰςακΊα, ὑμεῖς Ὁ τω δακύλῳ ἐὺ ϑέλετε κινῆ- Ματῦ, κγιδι 
στ αὐτά" ἡ» "»σοδεχατοῦ τε τὸ ἡδύοσμον χαὶ τὸ ἀνῆϑον, χαὶ κϑιτελείψατε τὰ βωυρύτερρι Ἂ 

γόμν, πω κρίσιν χα! ᾧ ἔλεον χα τίω πίςιν. δόχεῖ κα δὰυ καὶ σσϑϑς υὐτος Σ ποτείνεαϑαι, 

20 ἀσδϑθμαφίλλων ἀὐδθις ον οἷς ἔμϑηον ὟΨ μαϑυὴν κατηγορεῖν. Εἰ γ5} καὶ μηδὲν ἡμῶνοτον ἐ-. 
κεῖνοι τοιϑτον, δλλ᾿ ὁμῶς ὠκείγοις σλλημμελή ματα ογομίζετο ἐ1), δή, Ὁ σοίδίξατον μεὴ τηρῷν, 
ὼ χερσίν ὀϑϊτηοις ἐαϑίειν, ΩΣ ,. τελωναῖν χατοικείαϑαι. δὶ ὡρλαχοῦ Φυσιν᾽ ) ᾧ χώγω.- 

πα διυλίζοντες, ὶ τίου καί μυηλον καταπίνοντες. πλίω καὶ κοινὸν (ὃ «ἴϑὲ τύτων ἡιϑησινό- 

μον. χα Κοσλνθιοις ἢ ὁ Παῦλος ὀυχ αἰστλιαἷς ὀκέλδϑυαν Μὴ κρίνειν, δυλα (ὅν αἷχὺῇ ἑαυτῶν" 

25. μι κρίνειν, αὶ δὲ αἰ ασύϑασιν ὠμολογηνϑμίω, ἀλλα «ϑὶ ἕξ χρυτῆων ὼὸ ἀδήλων, ὐχ ασγλαῖς 

(ὗν αἰμδοτόμονζᾳς μὴ δἰορϑοιῶ. συ εῖδ' αἰδϑοίςως ὦπασι τότε ἐπετί μα, ἀλλα μαιϑηταὶς 
«ἷδε διδρισκαίλων τῷ ποιούσιν ἐπέπλυῆε, κα) “οἷς μινθίων χακυ αἰ χοδυϑιώοις ϑσιν ὧν 

αγθυϑιώοις “] φ(Οαἰλλοισι. ὅπερ ὄξω χαὶ ὁ Χοιςὺς ἐγζωωθα, ἡνίξατο᾽ χαὶ ὁυχ ἀπλως ἡνίς- 

ξαη», ἀλλαὶ χα! πολιωὺ ἐπέφησε (1) Φόρον χαὐ τω κόλασιν αχρδαίτηρον, 
390 ΖΦ Εἰ ᾧῷ γδρκρίματι κρίνετε, φησι, κριιϑήστοϑε. 

ὁ χήνον, Ου Ν᾽ ὄκῴνον καταδιχάζεις, Ἐ φησὶν, δλλὰ σοίυτον, δ) φοΐξερθν σοι ποιής ῶ δικαςήφλον, 

αὶ αἰχριξ(ς (αὶ θύϑιωας. ὥαπερ δζω εἰν τῇ “ἿΜ" αἰ μδοτημάτων ἀφέσει γεν ἡ μδῇ αἱ δἰοχα,“΄- 
χῳποίο, τῷ ᾧ οὐ ζύτῃ τῇ ́ κρίσει αν ρδμ οὶ μέτρα τὴς χοιτοιδίκης ἄϑεται. σὲ ΝΣ ὀνειδίζειν δεῖ 
λιρηρρᾶν, δῖα ἐπτεμιξαίνειν, αἰλλαὶ γϑοτειν" θα κακηχϑρᾷν, ἀλλα συμξύλδύειν᾽ σεῖς μ(Τ' ὡἰπονοίας 
παρῆν, ς Ὠπζϑοοϑαι, ἀλλα ΜΙ φιλοςοργίας δορϑοιοῦ. καὶ γὸ ὠκχέϊνον, αἰλλαὶ σαυτὸν" το δοιδώσεις 

ἐσώτη ἄμωρλα, μὴ Φειδύνϑμος ἀὐιν, ζωΐκᾳ λὺ δεήσῃ ψυηφίζοοϑα πἰἰϑὸ Μ᾽ πεπλημμέ- 

5} 

λιοδ, ληρνϑβων " αὐτῷ. ὁρῶς πτῶς αὗται αἱ δύο εὐγτολαὶ ἢ κούφω αὶ μεγαίλων αἼτίαι ἀγαθῶν τοῖς 
͵] Π) ξονΝ ἴφ -“ ἣ Ι Ο᾽ λ..) ᾿ ! ε : 

πείϑονϑροις, ὦ ασερ ὀΐω ἢ καικϑίν τοῖς μὴ «αξϑλσεηθύσιν ; ὁ τέ "ὃ ἄφιεις τῷ σγλησίον, Εαὺ ΤΟΥ 
ιν 7 » 3 Χ »,, »κἡ .»ῳ τὶ “ΜΝ Ι! ι τον ΦῸ ὀκείνου δἥὋ ἐγκλημῖν ἀπήλλαξεν, σον χα μισν᾿ ὃ τὸ κ᾿ φειδυὲς ὰ συγνωμης 

λιν 49 πεπλημμελημνδμα ἐτεροις ἀξετασος, πολιωὶ ἑαυτωΐ τὴς συγγωώμῶς 4) ἔφαινον Ὥστὸ τῆς 
ψήφου πορϑαπέθς», {{ δέζυ, δῤ πορνϑυν, φησί, μὴ Εἴπω δὲν κακὸν ἡ πορνεία, μηδὲ δἰορθώ- 
σομαι (ὃ ἀσελγαίνοντα : δίόρθωσον (ζ᾽, αἰλλαὶ μυὴὶ ὡς πολέμιος, μηδὲ ὡς ἐηδϑρὸς ἀπα μ᾽ 
δίκζωυ, αἰλλ᾽ ὡς ἰαΐξος φωρμακαι χατοωσκθυαΐζων. “δὲ γ. Εἶπε, με παύσῃς αἰ μδο τό ζονει 
τα αὐλλὰ μὴ κρίνης ̓ τυτές!, μὴ πικρὸς γίνου διοιφής ὃ ἄλλως Ἀ,σ σοὶ ωδξί ..}} μεγάλων ὦ 

Οἰιεγίοιῖ, τοι, 2. Ο 3 απη)9- 



κιν ζ, 16: ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 

ἀπηγθρδυρϑρων, ὁαὴν ἔφϑίωυ Εἰπὼν, ἀλλα αἷϑὲὶ Μ᾽ συ ονδ' δυχϑιώτων δὴ πλυμμελημῶς 
8» Εἴρ). δ|9 ὁ Ὁ ἔλεγε 

3 Τὶ βλέπεις χω καρφος τὸ ἐν τω ὀφϑιλμῷ ν Φ ἀδελφοῦ συ; 

Καὶ ΝΕ κὶ πολλοὶ γιοῦ τη ποιούσι. καν ἴδωσι μοναηϑν αἰϑιηον ἱμάτιον ἔχοντα, (δ Ἰομὲν 

αὐτῳῇ ᾿πρρία. Ἄλον) ᾧ διασοτίκο, ἀδοὶ μνεία αὐρπαζοντες καὶ . καϑ' ἑκαφιίω πλέονες 5 

κτοιῦτες τέων ἡμέρδρ᾽ καὶ ἰϑωσι δαψιλεςέσοις ξ φὴς Ὡἰπολαύονται,πικρρὶ ἐγένον) κρυτήο»- 

οὶ κα ϑ᾽ ἡμέρλν ἀὐρὶ μέϑύοντες Ὁ ὁ κραιπειλώντες, οὐκ Εἰδότες ὃ τ μῃ Μοὶ οἰκείων «δῇ.-. 

μῶν μεϊζονὲ ἑαυτοῖς οντεύθεν ((μυαλϑέσι τὸ τὸ πῦρ, ν πάσης ἑαυςᾶν' ᾿ Ὀἰποσεροπι τῆς Ὥπο- 

λογία, ὅτί “ ζ γὺ δὲῖ μΦῷ ̓ἀκοιθείας ὀξεταξεν ζᾳ σὰ, σύρεῦτος νόμον ἔϑυχας, ὅτω τοῖς 

τὸ πλησιον δικάσεις. μὴ τοίνιω βωρὺ Εἶναι νόμιζε, Εἰ χαὶ αὐτὸς μέλλεις ποιαύζ 

αἰσέ χεῖν βϑύϑιωας. 

ς Ὑποκειτα, ἔκζαλε σοϑτον τίω δοκὸν ἐκ τὸ α ὀφλαλμοΐῦ συ. 

Ἐνζαῦϑα τίω ὁ γάω ς ὠνδείξαοϑαι βούλε τίω πολλζω, ζὼ ἔχει πρὶν ὧν τὰ τοιαύτα 

ποιοιωύζας. Χυ ὃ γὸ ὦ σπουπερ αν βουληϑῆ δύξαι Ὁ ἀμδῆτημα μέγα ὄν χα ᾿πολλιω τέμω ἐπ᾽ 

αὐτῶ κὸ κρλᾳσινὶ ὀργά, αὐτὸ ὑξρεως αὐὔῤχεται. ὥπερ δίωυ καὶ πρὺο ὠκῶνον ᾧ τὸ ἑ ἑκατὸν 

Ματϑιη.λβ. δένει ἀπαατοουτα γαψακ 6, θλέγε, Πονηρϑ ' δούλε, πάῷ  τίω ὀφφλώω ὀκείνωυ «- 
φηκαί σοι" ἕτω χα ογζωῖ)α, - "ὑπτυκελτα. Ὁ [ἡ κηδεμονίας ἡ τοιαύτη ψῆφος, ἀλλὰ Μμέ- 

σαινϑοϑνπίας 41. χαὶ ΟῚ προσωπεῖον φιλαν, δεν πίας «πεφφαλλέῖ), ἔργον ἐχάύτης 

πονηρίας σπληρ9,, ὀγείδε αἰδιῆὰ καὶ ἐγκλήματα σσϑλφριθομδμος τοῖς πλησίον, χϑΙ ὁ διδ--: 

σκαλϑ σαξιν αὐρπείξων,ουὐδῖὶ μφιϑητὴς, ἀξιος ὧν ἰῇ. 89 σι αἰ ασοκοατέω αὐτὸν ὀκάλε- 

σίν. ὁγὸ οὖν τοῖς ἐπέρων ὃ ουτῶς ὧν πικρθς, ὡς χαὶ τοὶ μικρο ἰδεῖν “πῶς ον τοῖς σοῖς ὑντῶ 

“γύλϑνας ῥᾷυμος, ὡς Ὁ ἡ (ἡ μωγάλαι οὐραδραμεῖ; ; ἔκξαλε τοέϑτον τίω δυκίν ἐκ τῷ ὁ- 
φθωυλμοΐ συ. ὁρᾷ, ὁη ὃ κωλῦοι ὃ κρίνειν, ἀλλα καλθύει ὀχθαλῷ πότον τω δοκὸν ἐκ 
τῷ ὀφϑαλμού, καὶ Ὁ ὕπᾷᾳ Μω ἄλλων διορλοιώ, καὶ Ὁ ὦ (ἀἑαυῷ τὰς μάλλον οἶδεν, ἡ ζ ἑ ἐπέρων" 

ᾧ ᾳ μείδογα μάλλον ὁρᾷ, ἢ τὰ ἐλάῆω᾽ ο ἑαυτὸν μάλλον φιλᾷ ΝΠ "ὃ πλησίον, ὡςε εἰ 

κηδόρϑμο ποιῴς, σεώυτῷ κήδῳ πότιρνν, ἔνθα ἢ σαιφέφεφον Ἂ υ μέζον ὃ αμδβτημα. Εἰ5 
σαυτῷ ὁ καταφρρνφο θύδολον ὃ 07] χα ἰῷ ἀδελφὸν σῃ ἃ κηδύψϑνος κούνειρ λα μισῶν ἃ ὠὧκ- 

“πομεπεύσοαι βουλόρϑνος. Εἰ »ὺ Ὁ δέοι τῦτον κοίνεαϑαι, τοῦδ τῷ μη δὲν τοιοῦτον ἀμῦντα- 
γοντος, Ὁ ἰοὺ σῃ. ἸΝ δ᾿ μεγείλαι χ) ὑψηλαὶ φιλοσοφίας ογέϑηχε ϑύγματοι "Ἷ ἥα μή ἕις 
λέγῃ, ὃ ὁ Τί τοὶ τοιαῦ τοὺ Φιλοσοφῷ, λθλρις ἐυκολθν, δεῖξαι βύλονϑμος τίω ηϑερισίαν,ἡ Ὁ Μη- 

δε ἣν Εέρημδύων αὐ εὐθέώον δῇ) δλλαὰ πόρτα χοιτωρϑωκέναι, (ὐτίω. εἶπε τἰω πα- 

Ματθιί, δ, φφιζολίω. ᾿ ὁγὸἐ αὑτὸς ὀμδηεκε κράνήν “ ̓ζῳῶτα, ̓ Οὐαι ὑμὸ γραμματεῖς ») φωρισαῦοι 

«ἰασυκολταὶ, , λέγων. δὶ, οὐκ »» αἰ χυ’εὐϑευος τοῖς Εἰρηνθύοις. ὅπ ν᾿ καρῷος ὀἰξέρόεν, 

ἅτε δυκὸν ΕἾ χϑ ἔχι ὁ ὀμμιάτῶν, ϑλὰ πούτων τοτων ὦν ὠνχαϑορος, ὅτω τὰ πότον δι- 

ρου πλημμδήματα, συοὲ γὺ δὲ, Φησι, κρίνειν ὀτερες, ὑτὸμ ἃς ἣν. αὐ αὐ εὐθμνου : 

ἡ, πὶ λαυμαίξεις, Εἰ δ νόμον τῶτον αὑτὸς ἔγικεν, δπουγόέ ὸ ὁ λῃφὴς "αὑτὸν ἐγίνωσκον ἔτει 
Λυκεκγιμ, τῷ ζαυρφ, τῶτΐ ἐτέρῳ. λῃςῇ λέγων. Οὐδὲ φοῦη Ἰσυζ Θεὸν, ὁ ὅΤι Ὁ» ῷ αὐτῷ κολματί ἐσμεν: 

τὰ αὑτὰ τ Χεις γοηματα λέγων. συ ὃ τέων Α σαυτῷ δοκὸν αὶ μόνον Οὐκ ὀκ(αάλλει:, 

δ᾽ συ ὁ ὁρᾷς "ἢ ὁτέρεν χάρος τ μόνον ὁρᾷ, λα κα ὼ κεάνειρ κ᾿ ὀκζαλλῳ ἴδ γειρᾷ: :} 
ὡασερ Εἴς ὑδέρῳ (μυεηδιδνος χαλεπῷ, ἢ ὁ ἑτέρῳ οὶ νοσήματι Δϑιάτῳ, τῦτο μ "ἄμε- 

λοίη, ἐγκαλοίη 8 ἐπρῳς Φυσήματος αἰμδιριῶτι μικρο, Εἰ κακὸν, ὃ μὴ ὁρᾷν τὰ ἐαμῷ 
αἰ αἷδοτή κα τοι, διστλοιο καὶ τοαστλοιε κοικὸν, Ὁ χα" ἐτέρφις ϑικαιζειν,αὐςῦν ὀνώλ γήτως ἔχι 

ΝΜ ὀφϑήγδι «ὐθεφέρονζως (ὲ δοκοις. καὶ »» δοκοῦ βαρύπρο αἰ μὗρτία. ὁ τοίνμωυ ἐς- 

κέλδυσι [4 ΜΝ Εἶρηνϑμων τῷ» ἐς αὐαυθύϑευον ὄγτα μίνολοις κακοῖς μὴ πικρὸν ἐΠ) 

δικαςιίς 

ν δὴ 

2." 



ΕΥ̓ΑΓΓῈ Δ. Ομιλ. κγ. 1:62 το ζ, 
δικας ἰὼ ἫῬΜ) ἐτέφϑις σλημμελϑρϑμων, ᾧ μάλιςα ὁτὸν μικρῷ ζωτα ̓  "ον Ὡ ἐλέγχειν, 

" συεὶ ὦ δϑρθοιώ λματοέπων, δυλαὰ Ὁ ΦΜ οἰκείων αἰμελᾷν κωλύων, ᾧ Ὗ τοῖς δλλοτοί- 

ἐμ ἐἰσίνν. οἷς ογαϊδλέοϑτι. ἢ δ. Εἰς μεγαάλίώω Ὠχαδιδόναι κοικίδν ἐποίοι 9, δισπτλζω πονηκἰαν' εἰσ- 

ἀγών. ὁ ὃ μελετήσει αἰμελᾷν δὴ δ ῥα, μεγάλων ὀντῶν, ὄξοταξειν ἡζᾳ ἑτέρων πι- 

5 κραΐς μιχρο ὅντα αὶ θὐπελῆ, διπλῇ διεφϑείρετο,τωῖτε ἢ οἰκείων χατα Φρονέιν, ᾧ τι ἔϑρας 
ὼ ἀπειϑείας ασοὲς ἁπόμᾷς αϑαδόχεοϑαι, ἡ Εἷς ἐχατίω ὠμότητα, ὁ Ὁ ἀσυμπαϑὲς χαθ᾽ 

ἑκαϊς ἰω ἀλείφεαϑαι τίω ἡμέρον. ζωῶτ' δῶυ ἀπόντα ὀϑελὼν ὀχ τὴς καλὴς ζώτης 
νομοϑεσίας, ἐπήγαγε παλιν ἕτερον αἰδαγίελμα, λέγων 
6 ΜΑδῶτι(α ἅγια Οἷς κυσὶ, μηδὲ ρίψητε ὅν" μδογαοίζος [ὑμδμ!  ἐμιασδλοϑεν τῶν 

1 ηϑίρων. Καίτοιγε πσοϑϊὼν ὠκέλευσέ, φησι, ὁ ΠΗ κούσουτε εἰς Ὁ ἐς, κηρύξατε ἐπὶ δ Ματθ, εκ, 
δ μζ». αλλ συσὲ τ το ἐγαγτίον Κ] τῶ; «οϑτέρῳ. σιν "ὰ» ἐκὰ πᾶσιν απλοω ἐπέ- 

ταῦῖξεν Εἰπεῖν, αλλ οἷς δεῖ Εἰπεῖν, μ᾽ “ϑέρησίας Εἰπεῖν. κιώας 5 οἐνζοῦ;, (ἔν οὐ ἐἰσε- 
(είᾳ ζωνζκ ϑριατῳ καὶ μεταζολῆς τὰς “Χ1 Ὁ κρφῆον Οὐκ ἐχονζαις " ἐλπίδω ἡνίξατο, χρὴ 

χοδς ίρυς ὧν ὦ ἐκ λοίφξτῳ βίῳ οἰ ατείξονζς ὃν. πόμτος, ϑασερ ἀπὸνζᾳ ὀναξίως ἔφησεν 

τς ἢ τῆς τοιαύτης ἀκροάσεως. ΤΊ γϑιῶ καὶ ὁ Παύλος ϑυλων, λεγε Ψυχικὸς ἢ δῥ,ϑοθπος Ὁ «(Κορ.8. 18, 

δέχεται τεὶ τῷ πνεύμιτος᾽ μωρία γ᾿ αὐτο 551. αὶ πολλωχού ὃ ἑτέρωθι βίου “1 ᾳ φϑορϑὸν 
αἰτίδιν Φησὶν ἐὴ τ μὴ δυχέοϑτῳ τὰ τελειότέξοι δογμαζᾳ' 89 κελεύει μη" ὁμάπετασαι 

τι (ιἐϑύρᾳας ἀύθις. χαὶ ὙᾺΡ εϑβασύτερφι γίνονται μ᾽ Ὁ μαϑεῖ. τοῖς ἃ 9 ἐυγγώμοσι χαὶ 

γοῦν ἔγρυσιν ἐκκαλυτονϑνά, σεμναὶ φανεῖ" τοῖς ἢ ὀυαιϑήτοις, ὁτὰμ αἰγνολτοαι μᾶλλον. 

20 ὯΝ ὅζω Σἰπὸ τῆς Φύσεως ἡὶ δυώανται αὑτὰ κατα μαϑεῖν,καιλυτδ)εοϑωσείν, φησιν, να κἀν 

τυπὸ τῆς αἰγνοίας αἰδεεϑῶσιν. Θεὲ γάρ ὁ χοῖρος οἶδε τί ποτέ 661 μδογαοίτης. Οὐκοιῶ 
ἴη4᾽ Οἕκ οἶδε, μηδὲ ὀρφίτω, “να μὴ χάταπατήσῃ ἃ εκ οἶδεν. συ νὲν γαρ ἈΝ πλέον," βλό- 

ζη μείζων τοῖς ὅτω οἱ ϑκεινϑβοις ᾧ αἰκγυυσι. ᾧ γ»ἀρ ζᾳ ὧγια ἐμυπϑροινένται πὸ κείνων 

οὐκ Εἰϑύτων τἶνα δ8ὴ ζωῶτα, ἡὶ ὠκένοι μᾶλλον ἐπαΐρονται ᾧ ὁπλίζονἢ) χαϑ ἡρϑν. τῦταο 
25 γαρ ὅς, Μὴ χαταπατήσωσι͵, ἡὶ ςραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς. 

Καὶ μέζω ὅτως ἰοχυ οἱ ἔδει Εἶναι, φησιν, ὡς χα; μ᾽ ὃ μαϑῷ ὀϑαλωΐζῳ μϑμειν, καὶ μὴ 
πϑρέχειν ἐτέρφις λαζᾳας καθ᾽ ἡμδμ, αὐλλ᾽ Οὐκ ὀκέια πέλει, ἀλλα ὃ χρίρας 4) τύτοις᾽ 
ὥασερ δῖζυ ὶ ὁ δ γαοίτης καταπατύυϑμος, ἐκ ζηγπ" ἐυκαταφοϑνντὸς 21, καταπατόται, 
ἀλλ Ν᾽ Εἰς χοίρους ἐνέπεσε. ᾧ καλοῖς Εἴπε,ςραφόντες ῥύξωσιν ὑμᾶς. αἰ πυικρίνον) 

30 γάρ δχιείχειαν, ὥξε μαϑεῖν" Εἶτα ἐπειδϑιὶ μαΐϑωσιν, ἔτερφι ὁ.9᾽ ἑτέρων ϑινόμϑμοι κωμῳ-- 

χιρερλῶ. δούσι, χλθυάζουσι, " γελώσιν ὡς ἀπατηϑενζ ἡμᾶς. δαὶ τῷ καὶ ὁ Παῦλος ἔλεγε τῳ 
ιν Τιμοϑέῳ᾽ Οὐ ἢὶ σὺ φυλοίοσου᾽ ᾿ λίδν γαῖρ ὀῤϑέφηκε τοῖς ἡμετέρφις λθγϑις, καὶ πάλιν ᾿ὁη- β.Τιμιδιια, 

λαχοῦ "Ἴρις τοιούτος  ποτρέσυ ᾿ καὶ, Αἰἱρετικὸν αὐ ϑοο πον κα μίαν χαὶ δυύτόφαν γουϑς-- ΤΙΤ΄ Ὑ..". 

σίαν πϑρωτῶ. ὶ τοίνιω “ν᾽ κείνων ὁπλίζονται, αἰλλ᾽ ἀὐδοὶ αὐόντοι ζωύτη γένονῖ), “πλεί- 
| χα, 35 ὁνος ΝΜ π  πογοίας πληρόρϑροι. αἱ δ τῦτοῦ μικρὸν κέρδος, τὸ ω αἰγνοία, υϑέεν ἀδοιῴ. " ᾧ-. 
λιἵτω γϑϑ- δὲ γαὶρ δυτῶ χαταφρονούσν,. δρ3 μαάϑωσι, διπλῆ" ζημία, αὐτοί τε γαρ οὐτεύδεν φυὴν 

᾿""- χκαρπεσον"), δλαὶ ᾧ βλαξησονται μειζώως, καὶ σοὶ μνεία ϑέξεσι πορραγμαίθοι. ἀκουέ. 
τώσοιν (ὦ) πᾶσιν ὀϑωδὼς συμιπλεκόψϑροι καὶ ταὶ σεμιγαὶ θύχαταφρόνητα ποιοιώτες. ταὶ γὸ 

γιλήητι; ζὰ μωζήοια ἫΝ τῷ» (αὶ ϑύρ ας" κλείσαντες Ἰηπτελούμρδ, ἡὶ ὧν αμινήτος Εἰρηϑμδν, ὕκ 

χἴγοθν 2.0 Τγφ, αἰοϑϑνειαν" χατέγγωμϑν “ἥν τελυρϑϑων,δλλ ὅτ᾽ ἀτελέςερον (Ὁ πολλοὶ κσδὲς αὑτὰ 

χιὐπῖς ἔτι δχρέκεινται. δον δὲ τῶν ἡ αὑτὸς ὦ πο Ῥαθολαῖς πολλαὶ τοῖς Ιουδαίοις διελέτεν», ἐγ 

βλέποντες οὔκ ἔδλεπον. Δ“ τὸ χα ὁ Παόλος ὠκέλευσεν Εἰδύαι, πῶς δεῖ ἐνὶ ἐκαί- 
φ΄ῳ ιποκρίνεοϑαι,. 

7 Αἰτεῖτε, δὸϑήσεται ὑμιῖν᾿ ζητᾷτ ἐγ ἢ θυ ρήσετε᾽'κρϑετε, καὶ ὀἀῤογγήσεται ὑμὲν. 

Ἐπειδὲ 



δὴ ξ 

Μαετῦῇ, 8. ι. 

ιάῤ ΧΡΥΣΟΣΤ, ΕἸΣ. ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ: 
Ἐπειδὴ γδ} μεγάλα ᾧ ϑαυμαςα ἐπέτωξε, ᾧ πόϑτων ὠκέλευσε Ψ" παϑών ἐῃ αϑω.- 

τέρας, ᾧ ασοϑς αὑτὸν ἤγαγε (Δὸ θρρινὸν, ᾧ ἀσουϑαζεν ἐπέταξεν, σύκ αἰπέλοις σϑοὲ 
Φρχαήελοις, δλλ αὐτῷ τῷ "ὅλων δεασίτη, κατὰ ζω ἐγχωοϑιώ ᾿ ὁμοίης γἐνέαϑαι, 

(ὧν ἢ μαιϑηζιὶ οὐ αὐτδν μόνος ζῶτα κατορϑοιώ, δολα αὶ ἑτέροις δϑρθοιω ὠκέλδυσε, 
δζακρίνειν «ἄν 'ππονηρϑὲς «ἄν οὐ τοιούτυς, (ὧν κιώας ταὶ (ὄν; ϑκιώας (πολὺ ὃ Ὠχικε- 
κρυμειμένον Ἦν αὐ ϑιοϑποις ) ἵνα λεὴ λέγωσιν ὅτι χαλεπὰ ζῶια ἀφόρνζᾳ (ἐ Ν οὖν τοῖς 

μ᾿ ζῶτα ὁ Πέξος ἐφϑέγξατὸό τι ζοιούτον, Εἰ πων ᾿ Τίς δυυύαται σωϑέεδαι ; ἡ παλιν᾽ Εἰ 

ὅτως ὅδ ἡ αἰτία τῷ ἀν,ϑοῦπυ, εἰ συμιφέρει γαμιῆσοι ) ἵνα, δξῶυ μὴ ζωῦτα λέγωσι νὰ γιώ, 
μάλιςα ( ᾧ χε Ὁ ἔμκσολοϑεν ἀπέδειξεν ϑύχολα ὄντα, λογισμεοις ζιϑεὶς πολλους ὁ (ἕωε.. 

χεῖς, (ὖν' διυναμϑυοις πείσου᾽ λοιπὸν ὃ ὁ τίου κορώωγί δ ἐπυύγᾳ τὴς ἐυκολίας, ὁ τίωυὶ τυχού.-. 
σεῖν Ὀχιγοαΐν τρῦραι μνϑίαν τοῖς πόνοις, τίου "οἰστὺ “μ᾽ ἐυχῶν “μ᾽ " Ὧχι μόνων συμμαχίαν. κα δ 
αὐςᾷξυ ασουδαάξειν διᾷ μόνοις, φησὶν, δαὶ ὁ τέω ἀϑωδεν χαλῴν βοήθάθν,, ὶ πόρτως ἥξει 
καὶ πϑρέςα καὶ (ἰωωεφααται “ἣν ἀγώνων ἡμῶν, αὶ πλύτοι “ποιήσϑι βαδια. ΟΥ̓ σϑτὸ αὶ αἰτεῖν 

ὠκέλθυσε, ὧ τέων δὺσιν εἰγητζυήσοιηο πλέω δχ ἀὐστλώς αὐτοῖν ὀκέλιθυσεν,αἰλλλαὶ μ᾽ ποϑσ- 
εδρίας πολλῆς ὁ ἐυτονίας, τούγ» γῈ 6 681 Ὁ, ζυτεῖτε. ὁ γ)Ὁ ὁ ΟΜ, πϑϑτα ὠκδαλων 
τῆς “ἰονοίας, πος ὠκᾶνο Δ 6 μόνον ὃ ζητούμϑμον, ἡ Φσείδνα «ν᾽ αϑν οντῶν οὐννοεῖ, χαὶ ἴ- 

σουσι τούτο ὃ λόγω, ὅσοι ἢ χοισίον ἡοἰκέζᾳς ἰπολέσαντες ἔχηζητούσιν. Οἰπὸ (ὦ δὼ τῷ ζ»- 
πεῖν, τούτο᾽ στὸ ἢ Οὐὔκρϑύειν, κ᾿ σφοδρότητος κὐϑϑσιέναι χαὶ θερμῆς διαγοίας ἐδήλωσε. 

μή τοίνιυυ κουπαπτέσῃς, ἀρ, φφ πε, μηδὲ ἐλοίτονα (χιδείξη «ἰῷ λρετίω «πουδέωῦ ὃ ἰδὲ 

τοὶ γοήματα Ἐχιϑυμίας. ἐκένα Ν᾿ πολλαχις ζητήσας ὀυν εὗρες ̓ αλλ᾽ ὁμῶς ἡ ζωῶτα 

εἰδὼς ὅτι αὶ πόμτως ϑύρήσεις, πλώτα κινεῖς ἐρεύνης (δ πον᾽ οὐ οἷ ὃ ὦ ἐπαήελίδν ἔχων τί λή- 
ῃ πόρτως, σὲ πολλοςῦν ὃ απουδὴς κείνης θχιδείκψυσοι μέρος. εἰ ὃ μὴ ἐυθως λαμι- 

Ολύεις, μυγδὲ ουτως Φιτογνῷς. α([9 Ν᾽ τούτο Εἶπε, κρούετε, ἥα δείξῃ, ὅτι κἀν ἐυθέως 

μῆ ὀμοίξῃ τίω ϑυρὸν, πρανϑβοιν δῶ, Εἰ δὲ ἀπιφεῖς μιν τῇ οἰποφασεικάν τῶ “ἰσου- 

δείγματι πίςευσον. | 

9 Τίς βόδι ἐξ ὑμδὴν, φησι, πατὴρ ον ἐδ ὁ ἡὸς αἷστι' αἰτήσῃ αὐῤτον, μὴ λίθον Ὦῆχι- 
δώσει ἀὐτῳ;; Ἐπ᾿ δ, ϑούπων ὦ δ. ΠΝ ( μυεχῶς τῷ» ποιῇς, ᾿ ὀχληρὸς ἢ βαρις 

ἐ) δυκῴς᾽ ἘΧΙ5 τῷ Θεοῦ στὸν μὴ τῦτο ποιῆς, ἴτε ϑλοξιώεις μειζόνως. αὐ ὃ δχιμείνης 
ἰδ, κἀν μιὴ ἐνθέως λάζης, λήψῃ πόύτως. “6 δ 18: χέκλήςαι ἡ ϑύροι, ἥα σε Εἰς 
τόκρφυειν ογα γάγη᾽ ΎΟΣ τούτο σύκ ἐυϑεως Ὀχινευει, να αγτήσῃς. νϑῥεζοίνιωυ ζζωῦτα ποι- 

ὧν, χαὶ λήψῃπαγτως. ὕα Ν μὴ λέγηφ᾽  δξζω ἀὺ αὐτήσω,χαὶ μὴ λοΐξω; ἐπετείχισέ σοι 

αἰραζολίω, λογισμοῖς πάλιν (εὶς, ᾧ ξἰστὸ ΔΜ οὐ, 89 τινῶν ρα πῶν Εἰς ὃ ἰδὲ τύ. 

τῶν ϑαυῤῥᾷν ογαΐγων, Ἐ δεικγιᾷ δζρβ τύτων,δτι Οὐκ αὐτῷ; “οὴ μόνογ,δκὼ ᾧ ἃ γ᾽ αἰτῷνἴις 
νὰν ὅδιν ἐξ ὑ δ πατήρ, ὃν ὁ μὲς ἀὐτϑ αἰτῆστι τον, μι λίγον (χιδώσει ἀυτῳ , ὥςε δὺ μὴ 
λοίδης, ΡΤ λίθον αὐτοῖς, υ λαμίθόῥεις. Εἰ γὺ ξ υὸς ΕἾ, ον Ὥρκεὶ σῷ Εἰς Ἂ λαξεν᾿ 

δλλά καὶ ἀρ ὦ δῶυ τϑο κωλυφ ὃ λαξῶν, ὃ ἐὸν ὄγτω, μι συμφέρᾳ, αἰτεῖν. καὶ σύ τοίνων 
μηδὲν αἰτήσῃς κϑσμακὸν, δλλα πγϑυμᾳτικοὶ πόρτα, τ λῆῃ πόϑτως. καὶ "Ὁ ὁ Σολορδυ, ἐ- 

πειδήτῦρ ἤτησεν ἀπτερ αἰτῆσοι ἐγοζοῦ, δεφι πῶς (αχέως ἐλαίε. δυο ζίνιω δὴ ὟΣ ᾧ θ..ο- 
μδύῳὸ δ τὶν σφοδρώ;:,ὼ ῶ ἃ γοὴ αἰτεῖν ἐστεὶ ὸ ὑμεῖς, φησι κῶν πατόρες ἦτο, «ϑῥετε αἱ- 

ὖὶ 

5 

2 

10 

43 

τῆσοι (ἶν" ἐοιφ᾿ καὶ αἀσύμφορϑν Ὡι ΤῈ ὑμδυ αἰτήσωσιμοω λύετε Ἔ δόσιν ὥασερ ὃν ἐδ συμι-- 49 
φέοον, ἔχινευθτε ὸ πϑρέχετει[τοίνιω ]ὰ σὺ ζωῦτα ὠνοών, μιὰ Σἰποφῆς, ἕως αὐ λαίζῃς, ἕως ὃν 

ἐυρης μὴ αὐαχωρήσῃς, μή καταλύσῃς τίω ἀπουδέω', ἕως ἐὰν αὐονγϑὴ ἡ ϑύρᾳ. ἐν ΝῚ μα 

ζώτης ασϑϑσέλϑης τῆς αἱ σνοίας, ᾧ εἴπης, ἐδὼ με λοΐξω, οὔ αἰπέρχορ(αι ν λήψῃ παν- 
τως, ἐδρ τοιαῦτα αἰτῆς, οἷα, ἢ τω αἴτυγϑύῳ δόιῦαι ωρέπει, ἢ σοὶ τῳ αἰτοιώτι συμιφέρει. 

ζγα 

»..234 

χιαγπα 



ΕΥ̓ΑΓΓῈΕ ΛΔ. Ομιλ. κγ. τός 

ὅρα δὲ Ὧ1 ὦπα: ; Τὸ πὰ πνόυματικα ζητῶν ἁπόυτα᾿ τὸ ἀφέντα τοῖς πεπλημμνκασιν 
ὅτω σσρϑσιέναι τίωυ ἀφεσιν αἰτοιῶώτοω Ὁ χροὶς ὀργὴ ὅτ αιλογεσμδῇ χεῖρας ἐπαίρεν ὁ- 

χ ἰπῤβθα, σίοις. ἂν ὅτως ̓αἰτῶνϑυ, λυψοίῖθα. ὡς νιῶ γα γέλως ὅθὴν κα αἴτησις ἡμδν, κα Χ) μεϑυούταν 

δὐὺ ϑερίπων, ἢ μηφώτων. ᾧ ζω, φησιν, στὸν ᾧ πγθυμιφτιχοὶ αἰτήσω, ὴ ΜΆ ̓λαξω ιν κτ' 

γ. ἐπέρισαρο απουδὰς ἄκρουσαις παγτῶς, ἡ σαν «ἰαξιν αϑρεσκούασοις τε Ὁ λαξείν, ἡ "ζαχέως " ἀπτέρηρ. 

ἢ Ἴίνος ἕνεκέν, φησι, μὴ Εἶπ ὦ χοὶ αἰτεῖν ; ; χαὶ μέω Εἴπω ἀπόμτα οὖν τοῖς ἐμι- 
τσϑϑοϑεν, ὁ ἔδειξεν χαῦ τίνων γον πσδϑσιόναι. μὴ τοίνμω λέγ, ὅτι σσξλσίλϑον, κα Ἂ οὐκ ἐ- 

..7 θυ τὶ λαίοι. ἐδωμοῦ τω ΚΎΓῸ ᾧ μὴ ἐλαθψνιδ ὐ ὅτω Φιλϑιῶτί,ὼς ἡ πατέρφις νικήσει, 
μὲλάζ, δ ἴ- 
πνγιλουῦτε, Ὃ ΤοσΏΤΟΥ νικήσει, ὃ οσον τίωὶ πογηείαν Φυτίων  αγαϑότηρ. 

9. τὰ Εἰ γὸυ ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες, οἴδευτε δῦματα αἰγαϑοὶ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῖν", πέσῳ 
μῶλλον ὁ πατὴρ ὑμλμο ἀροίνιος; 

' Ἰαύτα 5 ἔλενν, . [Δ] ϑθαλλῶν τίῳω ἀρ,ϑιοφ πεινῶν φύσιν (ἀπα».) σσεὶὶ ἐ κακίζων τὸ τὸ γέ. 

γος ̓ ὥλλα' ΕΝ, αὐτιζασολίω τῆς αἰγαϑότητες τῆς ἀὐτν; τίω Φιλοφοργέδν᾿ τίω πασϑι- 
κζωὼ πονηρίαν κἀγοὺν ". σαύτη αἰτῶ τὴς φιλὸν ϑερπίας ἡ ̓ ὐπβόολη, Εἴδις λογισμὸν 

χιὐπνῥητονν ας ᾿ἀνλωτήῤῥητον, ἰχσϑοὶ κὶ Χ, ᾧῷ σφόδρα ὠπεγνωκότα πσφὶς χϑγας ̓διόμαφῆσοι ἐλπίδας: ; ὡν- 

θα. δ δἰπὸ ΝΜ πατέρων τίω ἀγαλύτητα δείκρεσιν᾽ ὦ 3 Οἷς ὀμιασοϑεϑεν αὐτὸ ὟΜ 

μειζόνων ὦ Ων ἐδωχεν, Ὁσπὸ τὴς ψυχης, δα κκ:} " σωμαῦς. λ) ᾽ ἐδαμοῦ ῷ χιφα λβιο ἦε αγα- 

ϑὼν 2 ϑησιν, συ νὴ οἰ μέσον τδλγί τίω ἑαυ" αἰβοισιλρ. ὁ γάρ ὅτω ῷ ἐὸν ασοὸς σφα- 

χιδιλήσαι, γἀϑ ὀκδοιῶα) " ̓απεύσοις, πῶς αὶ παγτα ἡμῶν ἀϑαιῶται: ̓νέπω γα ζω ὁ ὀκ(εζηκός. ἀλλ᾽ 

20 ὁἐὦ ζ Παύλρς τῇ πίϑησιν,ὀυτω λέγων᾽ Ος " «Οὐ δίου ἡοὗ Οὐρι ἐφείσοιγο, πὺς ὀυχὶ ὁ (ὦ 

αὑτῷ ῷᾷ παντα ἡμῖν ,ἀϑείσεται: ; αὐτος 5. Ὥστ Μ αγ,ϑον πίνων ἀὐζῖς ὅτι αὐ φλέγεται. Εἰ- 

τα δεικριᾷ δ Τί ὄντα χη δᾷ ϑαῤ ἀμδιριώζα καθ᾽ ἑαύους, ουτε απουδαζονίῳι τῇ τῇ οἷς 

χείᾳ μόνον σπιςεύξιν απουδῇ, δλλα καὶ ὦ τίου ἀνωϑον ὕχιξζητῷ βονλειάυ, κ ὃ τε γι ἑαυ σιν- 

εἰσφέρειν, (ωνεχῶς τϑρ κάκίο Φί σησι. καὶ γὸ πο βανέστις πολλαὶ, α θύχεοϑαι ἐδίδαξε, 
25 ἢ ὺ διϑαξας θύχεοϑαι, παλιν Ἰλὶ τίω ὐἶϑαίνεσιν Ψ πυρακ)έων ἤλϑεν᾽ γν ἀπ᾽ ὠκείνον 

πάλ» Ἰ)η ὃ λῷ ἐὔχεοϑαι (υμελόε, Εἰπών αἰτῴτ ὶ ζιυπεῖτε ᾧ κρουξιε" χαὶ εὐντεύθεν 
πάλιν δχὶ ὃ σῷκ χα ὙΡΕΣ  απουδιῖίοος κε 11). 

κῃ ῖν Π,ύτα δὼ ῥυ, φησιν, ὁ ὅσοι ΠΝ θέλητε ἣ να, σοιοΐση ὁ υμῶ ἣν (ὦ ὁμ ϑοφσοι, καὶ ̓ ὑμέεποι- 

4πι| αὐθ!ς, 
32. Ἐν βραχεῖ πιλύτοι λμακεφαλαιούμϑνος, καὶ Ὁ δεικρες ὅτι (ἰὠτομον κα ̓ ρετὴ καὶ Ὁ ῥᾳδία καὶ 

πᾶσι γφώραμες. . ἢ οὐδ ὡπλείς Εἶπε, πϑόῤταῦσα ἐὺ ϑέλητε, δλλαὶ πόρτα δξζω ὅσου αὐ 
ϑέλητι. ὦ οὺ, δζω, τῦτο χα α'πλοίς αυοοσέϑηκεν, δυλ᾽ αἰννῆόμϑμορ᾽ Εἰ βούλει, 4».- 

σι, αἰκούεοϑαι, μετ᾽ ὠκείνων ὧν Εἰπονὲ ζπι ποίᾷτε. ποῖα δὲ ζωτα εἶσαι ὯΝ βούληεϑε 

ἵα, ποιοδσιν ἁῶν ᾧ αὔϑερποι. Εἶδες πῶς ἐδυξεὶ ὃ οὐντεύθεν ὅτι κζ' τῆς δες ἃ πολιτεί. 

'χία δι "7 4’ ὧν ἀχριξούς σγφ; καὶ Ζ} οὔκ Εἰπεν,πλύτα" ὅσα αὐ γϑολης ϑμέοϑα σοι οἶαῦ ᾧ Θεού υ- 

1 

Ῥα, ἢ. λύ, 

σα ποίει Εἰ ῷ πλησίον, ἵνα, μὴ λέγης, ὼ πώς διωυατόν: ῃ ὀκῴρος Θεὸς, ἐ ἐγὰ ὃ , λ.3.- ᾿ 

πος ἽΛ ὅσα ἂν γέλῃς “ϑυέοϑαί ϑι,δὰ τῦ Ὁ ὁμοδούλου, ζωτα καὶ αὐτὸς «ἰδὲ ῷ πλη- 

σίον Ἐληδείκνυσο. ᾳ τὐτα κϑυφότερον δικαιότερον; Εἶτα ΩΣ ὃ ἐγκώμιον το “Ψ' ἐπαί- ] 

λῶν μάγιφον. 

49 Οὗτος δ ὅν ὁγό "μος . ἡ ὦ παφηφῆται. 

Οϑον δῆλον, ὁτί κι φύσιν ἡμῖν ἡ Ὀρετὴ, νὴ οἴ (990} ζῳ ϑδέογτα ὠὡπόρτιςῚὶ ἰσμε!, καὶ ὀυγ 

οἷόντε Εἰς ἄγνοιαν οὐδέποτε καταφυγεῖν. 
13 Εἰσόλλετε δζῳ τῆς φυγῆς πύλης, ὅτι πλαῖϊᾷα κὶ πύλη ὦ δθρύχωε»ο ἡ ὁδὸς ἡ ἀπαΐν- 

σα Εἰς τίω ἀπωλειλν, ὦ πολλοί Εὐπν ὦ Εἰσεργόκϑροι δὶ αὐτὴς᾿ 

14. Καὶ 



Ὰ 

᾿ἰό ᾿ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 
14. Καὶ φινὴ ἡ πύλη καὶ τεϑλιμμέν κὶ ὁδδφὴ αἰπαίχουσοι Εἰς τίω ζωζωυ, αὶ ὀλίροι Εἰσὶν χῊ 

(Ὁ Διείσκοντες αὑτίω,. 
Καὶ μέ" μ᾽ ζωῦτα ἔλεδμ᾽ ὁ ζυρός μα γγρηςὸς, τὸ Φορτίον μα ἔλαφρϑν ἔθ61᾽ αὶ ἐν 

τοῖς ἔναγχος ὃ Εὐρυμδινοις τὸ ἀὐύδ' ἡγίξαντο. πὼς δῖ ἐἰγνζωῦϑα φενζωὺ αὐτίωὐ ΕἾἦιαί φυσι 

τιϑλημμϑδῥζωυ ; μαέλιςα ψϑὲ, ἐαν ασολσέχης,ὼ ον ζυῦϑα, δεύωεσι πολὺ κούφζω ἔσαν ὶ ρα-- ς 
δίδρ καὶ θύκολον. καὶ τεῶς, φησιν, ἡ φενὴ χαὶ τεθλιμμένη, ῥαδία; ὅτι ὁδὸς 621 χαὶ πύλη ὡς- 

χ-. εε ᾿ ες Ὃῳ ᾽ ι» κε ᾿ . ΜΝ . . δ νι ἀσερ δἷζω χαὶ ἡ ἐτέρρι καὶ πλατεῖαι" χαὶ θὐρύχωφ96, "ὁ αὖντὴ ὁδὸς χα! πύλη" τύτων ὃ ΘΟ εν Χ.κν 

Ἐφις 18. 

μδνιμμον,ἰλλαὶ πάντα πϑλοδυῦε )ὺ ἃ λυστηρρ αὶ τὰ γονξαὰ τῷ βίου. χαὶ ἐν ζωτη μόνον ῥα(-ὀ μν 

δια ζῷ τῆς δροτης, αἰλλω χαὶ τῷ τέλει πάλιν ϑὐχϑλώτερᾳ “᾽ν. ἐυ γὰ π᾿" πολοδυ ἐσ, 

(ὧν, πόνοις καὶ «ὧν ἱδρωϊζζμ, αἰλλὼ καὶ τὸ εἰς γρηφὸν τέλος" ἀπυταν(εὶς ζωϊεὼ γὸ πελέυτᾷ) το χιϑα 
ἱχανὸν ποΡαμιδήσαοϑαι τὰς αἰγωνιξομῦβοις. ὁπ χα] τὸ πὐϑόσκαιοϑν .}} πύνων, χα τὸ δ᾿ ιπηῇ 

διζυεκές ΔΨ φεφαΐγων, χα! Ὁ ζωῶτα Κα τῇ πόρτα, ὀκᾷνα δ κ᾽ (αὔτ, μεγίφη δὴ πόνων 
ϑοιτ᾽ ἀν ποραμωθία. δίθ καὶ ὁ Παῦλος ἐλαφροὶν τίω ϑλίψυ ὠκάλεσεν, ἐυ δ Ἐ φύ- 

σιν πτνγ γινονϑβων,δυλαὶ φχρὸ 1 ἀσολαίρεσιν ἴ' ἀὐγωνιζομϑβων χαὶ τω μϑνόντων ἐλπίδω, Ὁ 
"ὺ ω ἐλαφρϑν τῆς ϑλίψεωώς, φησι [καϑ' αἰ χιβοολέω ] αἰώνιον βωρος δύξης χατεργαίζεται, 13. πρὶν 

(μὴ σχοποιώτων ὑμδμζᾳ βλεπόρϑνα, ἀλλὰ ζὰ μὴ βλεπύμδνα εἰ γε  ἴᾳ κύματα καὶ ζα 
“πελα'γη τοῖς ναύταις, χα αἱ σφανγοι και ζᾳ πραύματα πεῖς φρατιώταις, κα! (ὦ χειρδμες 

χῷ (Ὠ κρυμοὶ τοῖς γεωρηῖφ καὶ τοῖς πυκ θύουσιν αἱ διριμᾷαι πτληγοι, κϑύφα καὶ φορηζοὶ παν- 
σα ὅχοὸ τίω ἐλπίδο δὲ ἐποίϑλων Μ᾽ ̓Ἐχικήρων καὶ ἰστολλυμϑμων᾽ πολλῷ μᾶλλον, στὴν 

ὁ ὀυρφινὸς πσρϑχείνϑινος ἡ, χα ζα ὐτόρρητα ἀγαϑεὺ, καὶ ῷ αἰϑανατα ἔπαϑλα, συυϊνός ἴις 20 

αἰαϑήσε) Ψ  χὔδοντων δεινών.  ἰ δὲ ψες αὐτέου χα! ὕτως Ἐχίπονον δὴ νομείξεσι, τὴς αὐ 

ῥαϑυμέας ἡ χἰ πσονοια μόνον. ϑρφι γϑιω πῶς ἡ ἐτέρωϑεν αὐτίωυ βύκολον ποιῷ, κελθύων μὴ 
συμπλέκεοϑοι τοῖς κυσὶ, μηδὲ ἐκϑιδόγαι ἑαυςᾶν" τοῖς χοίφϑις, ὼ φυλοίηεο ῦἔῖ. στο ἢ ἡτυ- 
δυχσοοφηταῦν, ἢ πόμταχοϑεν αὐςῆν' «γα γωνίους ἐργαζόμϑμος, ὶ ἐδ) ὃ φενίωκαλέ- 
σαι, μέγιςον Εἰς Ὁ ποιῆσαι αὐτίων βὕκολον (μωεξαίλετο. γήφειν γὸβ αυὐῶν “πϑεσκθύαζεν. 

ὥασερ δίζυ ὁ ΠΠαῦλος, τὸν λέγη, Οὐκ ἔςιν ἡμῶν ἡ πάλη ασϑϑς αἷμα ὲ σοίρχα ὅχ ἥω 

χριταξζα λή, ὐλλ᾿ να διεγείρη τὰ φρονήματα Ψ ςρατιωτον τού» ποιᾷ ̓ ϑτω δὴ καὶ αὐτὸς ἀ.- : 

φυπνίζων ὥν ὀδοιπορϑὲς, “φαχειὸμ ὠκάλεσε τίω ὁδὸν. ἣν ἐυ τη μόνον γήφεν πϑνε- 

σκεύασεν, αἰλλαὶ καὶ τὠ πσδϑεϑεῖναι, δι πολλεὶς ἔχ τὸς «ἰπτοκελίξονζ κ᾽ καὶ Φ»» γαλε- 
πώτερον, ὁτι συ Φανερῶς πδεσξάλλουσιν, δλλα κρύήοντες ἑαυτοιᾷ, ζοιούτον γὉ» τον γ0 

ψευδοασοφυδμ Ὁ ὅρος. δλλ αὶ μυὴ τούτο ἴδνῃς, φησὶν, ὅτι παχεῖα, καὶ εν, ἀλλα ποῦπε- 
λόστα "μηδ᾽ ὅτί πλαῖῴα καὶ ϑὐρυγωροφὴ ὡγαγτία, αἰλλαὶ ποί καταςρέφει. ζωῦτα 5 

[2 3 

Ματβ,α, 1, πόύτω λέγη, διεγείρων ἡμδμ" τίω προθυμίαν" ὧασερ δὼ καὶ δλλαχού ἐλεεῖν, Οπβια- 

φαὶ αὐρποίζουσιν αυτίω. ὁ »ὸ ἀἰγωνζονϑμος, ἐπεισὴ δὲ ἴῃ σαφαῖς (δ αἰγωνοϑέτίωυ ϑαυ-- 
μαζοντα Ὁ ζχίπονον )Ψ" αἰγωνισματων, πσϑοϑυμότερας ον. μι ζίνωω αἰλύωμϑρ,γτὸμ χ: χιέγια 
πολλὰ ἡμιν οὐὐτεῦϑεν συμιξανη λυπηροί τοϑλιμμένη δ ἡ ὁδὺς χαὶ ζεγή ἡ πύλη, δ ὀυχ ἢ 

πόλις. δζᾳ δὴ τῦτο σευὲ οὐζοὶν ὀλϑέσιν γ0" πσοϑσδυκάν, ουεϊδ ὠκᾷ λυπηρὸν ἦι λοιπὸν ἐκ-- 

δέγκεϑαι. Εἰπων ἢ), ὅτι ὀλίγϑι Εἶσιν (ὦ ϑοίσχοντες αὐτίω, πάλιν χαὶ ἐνῶ τίω τῶν 
πολλῶν ραϑυμίαν ἐδήλωσε, χαὶ τὰς αἰκούογζῳς ἐπαίδυυσε μὴ τῆς Μ᾽ πολλών ἐνημεοίαις 
πσοοσέχήν, δυλ ἃ τοῖς ΤὮΜ ὀλίγων πόνοις. ὡ δ. γγλείοις, φησὶν, Ἡ μόνον αὐ τίωω ἐν βασίξε-- 40 
σιν, δλλ᾿ σαεῖδ' αἰρϑεῶται, ὅπερ ἐοαύτης " λυοίας ὅπίν. αἰλλ᾽ καὶ τοῖς πολλοῖς διὰ «οοεσέχαι, »ῳ 

Οὐδ οὐτεύθεν ϑορυξείεϑαν, ἀλλα ζηλθιο τες ὀλίρρις, χα πόυταηϑ)εν ἑαυτες συγχρο- 

τὐνίμ ὅτως αὐτίω βαδίξεν. χαὶ ΚΟ ποδὸς τῷ φενζω αὐτίω δῇ), πολλοὶ χα (Ὁ «ἰπο-- 
σκελίζογτές Εἦσι τίω ὠκεῖσε φέρφυσαν Εἰσοδὸν. ὁ9 καὶ ἐπήγαγε" 

β 15. Πρρσέχετε 
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13 Προσέχετε ὐπὸ ΔΜ ψευδοσοοφνῦμ, ἐλθύσονται τὸ “σοὺς ὑμᾶς ἐν ὠδυύμασι 
κορϑξαἰτων᾽ ἔσωϑεν δέ εἰσι λύκϑι εὐρπαγες. 1δοὺ μ᾿ ΔΙ κιωών καὶ «χρίρων ἕτερϑν εἰ- 

δὸς οὐγέδρας ὦ ἐγχιζουλῆς πολὺ χαλεπώτερον ἐκείνων Ὁ δὴ Ν᾽ ὡμολεγηλθ μοι ὦ φλυέ- 

οϑὶ, ὅτοι ἢ ((ωνεσκιασμένοι. δ[ κ᾿ ὁ ὠκείνων ὦ αὐπέχεωϑαι ὀκέλευσε " τύτυς ὃ α ὀζρισκέ- 
ς ἡῇροῖ, μζῦ ἀκριξείας, ὡς Οἕκ ογον ὧκ κορϑότης ἀὐθιυς ἰδεῖν προσβολῆς 85 ἡ ἔλεε ανθ9σ- 

ἔχετε , πρός τίω δζῥγγωσιν αὐτὖὅὍ ἀκριξεκέρυς ποιωγ. Εἴζα, ἵνα μὴ φενίω αἰχούσαντες 

ὦ πιεϑλιμμένζω, ὅτι εὐγόμτί ιν τοῖς πολλοῖς διᾷ βαδίζειν, ὁ χοίρας φυλαῆεοϑαι  κιώας, 

ἡ ΚΦ πότων ᾧ ἕτερον πονηρϑ τερον μος 191» Θ᾽ Μ᾽ λύκων" ἵνα μιὴ τῷ πλήϑαει τῶϊ λυ- 

σηρῶν χαταπέσωσι, μέλλοντες χαὶ τέων εἰγὸντίαν τοῖς πολλοῖς ἰέγαι, χαὶ μα τύτων πολιν ὼ 

τὸ τω "χρ τϑτων ἔχειν φροντίδα, αὐέμνησε ταῖν ἔχ Ἢ πατέρων κὐτῶν βμονϑμων, ψευδὸ-- 
ταροφήζας καλέσας. ἢ "ὰ αὶ τότο ιαρζῳ (ωμέξωνε. μκὴ τοίνεω φρρυξειαϑέ, Φησιν. εἰ. Λυκίκα, 

δὼ »ν χα νον συ σὲ ξένον συμιξήσυται. Τὴ ὌΝ ἀληϑεία ϑρυφίφησιν αἰεἰ “᾽ ἀπο τίω ὁ δι-. 

αἰἴζολος. “{ουδὸ ποοοφήζες 5 ὠς ῦϑα, ν᾽ τὸς αἱρετιχϑὺς αἰνίεοϑα! μοι δυχει, ὄλλα, τὸς 

. βίου (ὦ ὑγᾷις διεφοαρυθ α, πσοοσωπεῖον Ἀ ΦἸΡΕΤῊς αὐἰϑόκεινϑέοις, τς τῇ τῶν Ἐχιϑεῖξ ὡροσ.-- 

15 ἤχϑοίαᾳ κωλῷ Εἰωθασιν (ὦ) πολλοί, δ[9 αὶ ἐπήγατε λέγων᾽ ' 
τό Απὐτῶν καιρτῶν αὐτῶν Ἐχιγγωσιοῦς ὠδις. 

Προ γαρ αἰρετίκϑὴς 661 πολλαΐχις αὶ βίον θύρεῖν᾽ πο δε ἢ τότες οἷς Εἶπον, ἐδαμῷς. τί 
δῖζυ, φησιν, δῤ ἢ εἰν τύτοις εἰ ασοκρίνων.); ὄνλα! αἱλώσονται ῥαδίως. τοιαύτη γαὶρ ἡὶ τῆς ὁ-. 

χιυπρή δού[ζαύτης φύσις, εὖ ἐκέλευσα βαδίξειν, ἐχίπονος ὸ "μοχ,ϑηροί᾽ ὁδὶ εἰ πυοκριτὴς πονεῖν 
10 Οὐκ δ ἔλϑοιηο, δλλ δχιδείκψυοθαι μόνον. δ [9 ὁ ἐλέγχεται ῥαδίως. ἸᾺἥ' γὰρ Εἶπεν, δτι 

ὀλίλ9. ἐσίν (Ὁ δ οἴσχοντες αὐ, ὠκκαιϑαίρει πάλιν ἀύζις οπὸ τῶν θχ ἐυρασχόντῶν ἅ,, ὑ- 

ποχρινουϑῥων Ὁ, κελεύων μιῆ τὸς ζολιασοόσωπείᾳ αὐθικεινϑῥους μόνον ὁρᾶν, αἰλλαὶ χαὶ τοῖς 
μ᾽ ἀληϑφίας μετιοιζῷε αὐτίωθ, χαὶ Τἰνος ἐνέχεν ου καταδήλοις αὐεῆν' ἐποίησέ, φησιν, ΩῊῚ 

ἡμᾶς Εἰς τέων ἔρειωναν ἐνέξαχεν »Ἶνα »οηγρρώμϑμ καὶ ἀγα γώπιοι αἰ οὶ πϑυτὸς ὥρδϑυ, μή «δ 
χιῖῷῳ 2ς φόνερϑες μόνοις ) δλαὶ ὰ (ὧν κρυπῆο θὲς ἐ οἱς φυλαᾳῆορϑροι. " ϑασιρ ὄξχυ ἡ ὁ Γαί- 

Ὅλος εἰννῆῤυϑμος ὀλεὴν ΟΥ τῇ χρησολογία ΝΆ ζς καρδίας ἿΜ ἄχάκων. μὴ Ῥώ "ΤΙ. 

τοίου ϑυρυξω ἄθα, ἐπειδϑμὶ πολλοις τοιουτς ἡ νεῶ ὀγζας ἴδωμϑρ. κα) γὸ ἡ τῦτο αὐοϑᾷπεν ἀ'. 

γωϑον ὁ Χριφῦς. (ἢ σρφι τέωυ ἡμερότητα. Οονὲ Ν᾽ Εἶπε,κολασοτε αὐτῶν, δλαὶ μὴ βλα- 
Οὔτε γϑν αὐ ἣν, μὴ αφύλακ]οι ἀὐύζς αὐξεπέσητε. Εἶτα ἵνα μυὴ λέγης ὁτι ἀἰδυυύατον ζχι.- 

3. γναναι εὄν' τοιούτος, πάλιν λογισγκὸν “δἰπὸ αὐϑαδείγματος δι, ϑρ9»πίνου ἤϑησιν, ὀυτω 
λέγων" 

χανλάῃ Μήτι συλλέηϑυσιν οἰστὸ ἀχφυϑαῖν" ξαφυλέω ; ἢ Στὸ ποιζόλων σῦκα; 
17 Ουτω πὸρ δένδρον αἰ γαϑον κουρ ποὺς χαλϑις ποιο Ὁ ἢ σοι σθϑν δένδρον καρποὺς “ο-- ι ῳ ᾿ 

γηοφὺς ποίει, 

17 18 Ου δυωα δένδρον αἰγαϑὸν καρποὺς ντονηρθς ποιφν, Οὐ εἴδ δένδρον σαιτσοϑν καρποὺς 

καλοὺς ποιεὶν. Ο 5 λέγει τοιοῦτόν ὅθν᾿ σνεὲν ἔχασιν ἥμερον, δ εϊδ γλυκὺ μέχρι τῆς 
δόσις ὃ ππρϑθαπον 84 ᾧ ἔυκολος καὶ ϑζγιγνωσις.. ὦ ἵνα μὴ [ 3} ὦ τυγϑὺ “οδοιαζης, φυ- 

σιχφ)ς ὀμαίγχας αὐ θαθαίλλει ζῳ οἷκ ἐγχωρϑιώτα ἄλλως “δ)μέαϑα;᾽ ὑπερ ἡ ΠΙαύλος ἐ.. 

λεγε, Τὸ [7,5] Φοόνημα τῆς στιρκὸς ϑοίγωτος. το γὺ γόμω τῷ Θεού οὐχ αἰ πυυτάοσεται  Ῥὰ.". τ: 

40 Οὐδ γδ6 δειύα ). Εἰ ὃ δεύτερον ὃ ὐζ' τί ϑυσιν, οὐκ ἔς! ζιυτολογία, ἥα Ὁ» μή ἴις 

Εἴη, ὅτι ὦ πονήρϑν δώδρον φέρει «ὦ καρποὺς πονηρϑὶς, Φέρει ὃ ᾧ ἀὐγαϑους, ἡ δύσχολον ποιῷ 
τίου δζγνωσιν διπλῆς τὴς Φφορφὶς ὅσης, Οὔκ ἐς!, Φησὶ, τ. πονηρεὶς γ)5 Φέρει μόνον, ἡ «’- 

γαϑους Οζο αὐ ποτε ογέγχϑι᾽ ὥασερ δἶζυ ὸ ὦ εἰγαντίον. τί δζζυ ; οὐκ ἔςιν ἀυὴρ αἰγαϑος, γυνέ. 

ϑμος “πογυρός (ἢ τοιουδμτίον πολιν 56], ᾧ πολλαὺ ὁ βίος τοιούτων γέμει «ὐδαδειγμαίτων. 

0 

« 

χιἐκέίνον. 

Χ. ἐνδνάθᾳ ἔ 

μισατὐσυς. τιν σασν - ὦ -- “ ας οἰς-.-τ-----πσ σ΄ πὐσασσπαασιασσνονι 



ζὸ ξ. 

ἮΘΙΚΟΝ Καὶ δυκί ὦ μία ἐκ ἐῃ φμκωθία, ὃ κουταχαοοῖ, ᾿Εἰδέας αἰχριβὼς δξοτάσειε, δυο αὖ- 

᾿(ουλῆς "κατασείει αὐ Ὁ διαλοιὰν «οὖν ζωυϑώ μοι ὶὶ ἸΙσϑαίους αἰνίεαῦτι δοκεῖ, τοιούτος καρ. Χιιπίη 

τίβ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 

ὁ ἢ Χριφὸς υ τῷ λέγει, ὅτι (ὃ πονηρϑν αἰ μὴ χϑμον μετα(αίλλεοϑαι, Ἰ αἰ γαϑὸν" ἀϑδύ- ᾿γχιϊκῖι 

γαιτον μεταπεσεῖν ΔΛ τὶ ἕως ὁ, ἡ πονηδία συζών,  δυευυήσεται κοαυρποὸν αἰγαϑὸν εγεγκῴν. 

μιταξάλλεν γὸ Εἷς τιρετίωὐ διωύαται πονηρϑς ὧγ᾽ νϑῥων ἢ) εἰν πονίθία, καρπὸν Οὐκ 
οἶστι καλόν. " ι δῶ; ὁ Δαξ δι αἰγαϑὸς ὧν ὁυ πονηρϑν καρπὸν ζούεγκεν ; ὅχὶ μδϑων αὐγαϑὺς, ἍΜ. πῶ 

ἀλλα μετω(ληϑείς" ὡς, Εἶνε ἔμεινεν ὅπερ ζω διϊινεκῶς, κ δῤ καρπὸν τοιούγον ζύεγχεν. 5 
ἐὶ γὸ δὴ μϑϑων ἐν τῇ (αξει τῆς Φροτὴς ἐτόλ μιησον " περ " ἐτόλμησε. ζμῶτω ὃ αὶ τοὺς δῖ 
ἀπλώς οἰ οαθαλλονζς ἐχιςομίζων ἔλεγε, ἡ ὴῬ "κακησύρων χαλινῶν γτὠφόματα. ὅη δ ῃ ἐήμν 

᾿ὺ πολλοὶ τὸς αἰγαϑοὺς Ὡἰστὸ ἿΜ πονηρῶν αἰ πσογήθυύουσι, πασης -5ποζερών ἀὐφυς Ὡπολο- κίχπιὴ: 

γίας τῦτο Εἴρηκεν. Ουεὲ γὺ ἐν ἔχοις Εἰπεῖν, ὁτι ἡπατημαι σϑρελογιοϑίω. ᾧ γὰ» «- ἀρνὶ 

κριξῇ σοι" πϑρέορν τίου οἰ πὸ “ν᾽ ἔργων ὀζφίγνωσιν, πολ φαξας βαδίζεν ἔχὶ ας πράξεις, το πλίγεπι 
μὴ πϑύτα ἀπλως (μωτωρφῆεν. Εἶτα ἐπ κολάζων (᾽ αὐτοὺς οὐο ἐκέλευσε, φυ- ἀν 

! εὐ ! ς ιῖι 2 ͵ » ! 3 

λφῆοοϑαι ὃ. μόνον, ὁ μού ᾧ τοὺς ἐπηρεαζομϑύοις τον αὐτδὦἶὍ τὐαμω)ού νϑμος, καὐχείνας 40- κ». πῆ, 

(δαὶ μεταξαίλλων, ἐπετείχισεν αὐζοῖς τίωὺ Ὁ αὐτῦ κόλασιν, Εἰπων᾽ 
19 Οτι πὸ. δένδρον μὴ ποιοιωὼ καρπὸν καλόν, ὠκκόπηεται ἡ Εἰς πῦρ βώλλεται. 

Εἶτα λυεπυηϑέφερον ποιῶν ([) λθοον, ἐπήγαγν᾽ ις 
20 Αρᾳ δίζυ Σπο ἡ μκωρπῶν αὐ ῥ᾽ Ὠχιγνωσεοὃς ἀδους. 
Κα[Ὁ) μη ασοϑηγϑυνδῥέω 5 ἀἰπειλίω δόξῃ Εἰσοίγειν, " ον αξοι οὐραινέστως ἡ συμ. .. ̓  

ποὺς (χιδεικγυμῥες. δ 9 ὁ Ἴ Ιωλῴνου βημίν ὑπ έμνησο, δζρὸ Ὃ αὐδῇ ὀνομῶν τίω “ιμωοί.- 

αν ἀὐθῆς κἰπσογφανψας. ἡ ὙΡῸ ὁκᾶνος ζωῦτα ἔλεον, αἀξίης,ὁ δώδρου κοι)ομϑῥου, ὃ το 
πυρϑς ἀσδέφου πσοὲς αὐτ εὶς μομνηρϑιίος. 

ταὶ χολάστις Ε- ἰσίν. ὁ ὙῈ καιόμϑμος ἢὶ τῆς βασιλείας ὠκπίπηει πϑϑτως" αὕτη ὠκείνης 
λεπωτέρρ. κἡὶ ἡμαφοία. καὶ οἶδα, (ζ᾽ ὅτι πολλοὶ τίου γεένναν μόνον πεφοάκασιν᾽ ἐγω 5 τίω 

ἐκτήωσιν τὴς δύξης ὠκείνης πολὺ τὴς γεόνης κόλασιν πικροτέραν Εἶνα! φημὶ. Εἰ μὴ ϑυ- 6 
γα τ δα φῆσαι τῳ λόγω, ϑαιυμαφὸν συν, Ουοὲ γὼ ἴσμεν κείνων ἦΜ)' ἀγαθωΐν τίω μα- 
χαθλότηται, ἵνα αὶ τίω ἀθλιότητα τίω “ἐὺ πῆς φερήσεως αὐ δῇ] σαφώς Εἰδωμν᾽ ἐπεὶ χα! 

Παύλος ὁ ζτω σαφώς Εἰδὼς, οἶδεν ὅτι Ὁ ὠκπεσεῖν τῆς δόξης τῷ Χριατού πόμτων δ] 

χαλεπώτερον. καὶ τῶ ὁ ἡμᾷς Εἰσὺ θα τότε," στὸν Εἰς αὐτίω τίω πεῖροιν ἐμιπέσωμϑνυ. .,. ἐπ 
ἀλλα" μή ποτε πῷτο παϑοιμϑμ, ὦ μονο μὲς τῷ Θεού παῖ, μηδὲ λοίζοιμϑῥ ποτέ ἦα πεῖ-- 30 32. “5 
θαν τὴς αἰηχέφου ζῴωυτης κολάσεως. ὅσον )Σ ὅ61 χαικὸν ὠκ πεσεῖν τῶν αἰγαϑῶν ὠκείνων,σαι-- 
φώς ζ' Εἰπεῖν οζν ἔνι᾿ πλίω, ὡς δὺ οἷός το ὦ, βιασομαι ἢ φιλθνεικήσω δ κ᾿ ασοδείγμα.- 
τος ὑμῖν ἀὐο' καὶ κ᾿ μικρὸν ποιύσοη φόμερϑν. " χἰ ποϑω θα ἡὃ 4} πτδίον ϑωυμαφον, ἡ 5. δὶ 
μα τῆς ρετὴς ἡ τίω βασιλείδν τὴς οἰκουμϑῥης ὀχειν,ἀ ὅτως δὴ οὐφαίρετον" πϑὸρτοαηρύ, ὡς Ῥβάπιη 

δυώαοϑω ὡπὸμζ αὐτῷ ον φιλοφοργία, πατρικῆς χαταςῆσοι αἱ αϑέσεως. ᾧὶ τούνιω σέν χς 

δὺ οἴξοϑε (ὃ πατέρα (ὃ τύτυ παϑεῖν ἐν ἡδέως, ὦφε μοὶ ὠκπεσεῖν ντεὶ τὴς ὁμιλίας » 15 
ἢ μικρὸν ἥ μέγα κακὸν σύν ἀρ" δέξασθαι, ὧςε ὁρᾷν καὶ Ὀὐπολαύειν αἰτοῦ ν τ 9 τοίνω Ὁ Ἐχὶ μὰ 
τὴς δόξης κείνης λογιζωμῖθα, ἐὺ γὺ ὥἕτω πατρὶ παιδίον, καὶ μιυολαΐνις οὐνάρετον ἡ, ποθήνώ "" 

51 ὶ ἐπέροιφον, ὡς “Ψ αἰγαϑω ἡ λῆξις ὀκείνων, ἃ ὃ δὐαλύσαι κὶ (ἀω Χεις-ῷ ἐῇ. «- 
φύρητον ᾿ ἡ γέεινα  ἡὶ κόλασις κείνη. πλέω καὶ μωρίας τὶς 9 γεέννας, φυτὸν τοιούτον ἐ-- 40 
ρ4, δ΄ Ὁ τῆς μαχαοίας ὀκείνης ὠκπεσεῖν δύξης, τὸ μισηιϑέεζαι αὐλοὶ τῷ οιφού, ὃ ἀκού. 
σοι, ὅτι Οὐ οἶδα ὑμᾶς, Ὁ ἐγκληϑίεναι ὅτι πειναίντω αὑτὸν ἰδόντες Οὐκ ἐξϑρέψα ϑν. ὁγὸ 
βελύωον μιυρίοες ὑπομᾷναι χεριχυγοις, ἢ ζ κσό ἦσωτπτον ὠκᾷνο ζω ἥμερον ἰδεῖν Ὡἰποφρεφόμϑμον 

ἡμᾶς, (ὃ γαλίωον ρφϑόημὸν Οὔο ὀμεθμϑνον Εἰς ἡμᾶς βλέπεν. Εἰ “ὃ αὐτὸς ὀθρὼ 
Ο 



. ἢ .- τ» δα ἐκδιῴ. ὄντα με ὦ μμισοιώτα αὖτ .] Ὁ πφρεφομδν τ ὅτως ἵν ἭΝ Μη ὠ δ αὐ" λιμιονηονζαᾳ ποίοις λοιπὸν ἐλ), παὶονὶ ἀλκὴν κ᾽ τι ἀκα νὰ αν κε εία, ἐμὲ λιβοζ οἴ ωγαια τ΄ ἀὐὴ ὀφθά,μοῖς ὀψομαι!σχόπει ὃ αὐδ καὶ ονζοϊῶ Τ᾿ ἡμεούτοτα δε γὸ κατα λέγέζα, ἴν- αὐν οφυμοισς Αήσοιντοι ὑὸν 4δες ἐδὲ γὸ λέγη, ἐμὲ Τ' ἐκ Ὁ μυὴ ὄντος εἰς Ὁ (() σε ὐθαιγα 511 Τ' τόστετου ὠφε λήσουντοι' ΠῚ, ἢ τον, κικφ νι κι δν ὑρδνὸν ἡ θειλαιῆαν 
) 5 

; τ ἃ σι ν .- ᾿ 
ς ταν δ ψυχὴν ἐμιπνβύσαιντοι ᾧ Ἐληκήσοιντα σε πᾶσι τοῖς εὴ δ ' ΤΑΝ φημέτερο τῇ ϑδύξόυ-- ῥαέρα καὶ πθύτοι τα ὅντα ποιήσειντει, δὶ ἰτιμιοιεϑώτο ᾿ἰβενοίσεντα δ ἑλέδμον ἡμέ, λάλον, ὦ ; νν} Ν ! λα μυρία μὦ ζωυτα νοησοῦτα, 1 « ΩΣ δ 

τῶ, καὶ μι7δὲ τως Ὥστθςαντοι,ς , ἀκ, ἣ ῇ "ἡ δαίγατον δ. ἡ αὐώ υτῦ συ - 
,ζ- ἈὉ , ὑτὰ τ΄ αθάσον ᾿ υ 

νος βαπιϑεένζᾳ ᾧ ἐμπήνοϑεντα,τ' σφαῦρτα Ὁ Ῥπου λυ ωξοιῦτι ΤΣ τοιαῦτα ἐπα λό νϑμον, ΠΠςς συβγλίοντα ἢ πγθῦ μά σοι σφραζορδνον, βασιλείας σὲ κακίας ὲ ζ,φεὸ αὶ πόμοινὺ ποιυϑμα 
“; ἢ ᾽’ νει ᾽ 

} 

κι 3 ᾿ ἐ ἢ ονό μον χὶ συ ΚλΉρονομον στε Οὐ) Ι Ι »ιϑ ε« 

ἊΝ βασιλέα, ἡ αἰδίφον, ΚΛ. Ρ " ἘΦ. ἜΕΎΝ ι ! ᾽, αἱ “ἰξμόνον αὐτὸ ὦ α. -- μα πιάγαγϑία( Φύτα γχὲ ὶ πλείονα ττων ἔχον εἰπεὴνεδὸν τυτον ΛΕ ) λα τ μ ἽΝ 
' σι γᾶν» ᾿ ͵ ΜΙ, ν ἢ δον ἐν ἐχή αἰϑὲ σὲ ἐγδείκψυ").6δὲ γὸ Εἶπε,πορ 6 εδότη μα. οὐνζουδ δείκνυσι ἢ τ τ μον, Το Ὁ δζεξύλῳ ᾧ τοῖς αἰγίελοις αὐθυὺ ωρό- εἰς ὃ πῦρ δ ἡτοιμιαισμένον Ἰδχας Κὼ ἢ ἀγα ἤρνν ὀλίϊα, ἡ πρὸ τύτων ἐκείνεις χαλᾷ οὖν 

᾿γνἡ ἃ ἠδίκηφ (ἢ δὲ ὅτως ὑπορμὸν τὰ ΕἸ7π ᾽ν εἰ “ 
14 τίρον λέχη α ἡδικης,, . Ν Α ] ο ͵ Ὶ Υ ἡ γδὶ οὐ ααπυρθωκς α δείξῃ ᾧ οὐ)ῶλαν δίχαια ἐϊκαλών. πόσης ὑι σλθστων τα ψΎα (γζ, ᾿ς ἡ)" "ἢ ! ἰδὼν, ἐκ ἐν πὐϑ εἴδοι᾿ εἰ ἢ ἢ παρα - 

γαλεποτεραιεὶ χὰ λἠῤθρωπόν τις δ᾽ τίτην ἀπηνῆ πων " ῆ ἷ ν "Ὁ ἀκούσαι, “πειὸ. ᾿ 
[ω 

“Ἢ » “» δ 
ἰ ων “φὦ 

᾽ 

ΤῊΝ ι γαδὺν εἰς Ὑ' γῆν, δ’ ο ἡ] ( ᾿Ιτξλων Α͂ , τ ρ»ε ἢ 
᾿ ΠΣ ΉΜΜΝΝΝ ὑπερ, ζεῦτα αἰκϑονες,ἀ πὸρ δ᾽ ἂν τότε εἶπεν,εἰ μὴ υαν υ καθ ἘᾺΝ ᾿ α ἡῤκας 1 Τ᾿ οὐκ 

ἢ ᾽ γ ᾿ , ΜΜμενος,καὶ ὑπὴ Ὁ δι “ 
ιτολϑγήπι ὃς ἐασευδεηΐτι γρ ὑκ ὀήρίξων πὸ οροίφερο αν ἀπολοίψμεν, 20 ιπολόγησοι οἷο βασευδὲν!οΤί γαρ ͵ π᾿ ἐμὰ Νὰ λον ἐκ Ὁ ἀἰφραίτων δ᾽ εροεσιών εἰ 

ΜΝ «νυ λον ἐκ 1 αφατων δυεργέ γ4 ὅτ! αὶ μαίτην ἐδὲ εἰκῇ φρὸς αὐεδο' ἔλεγε, πορόυεαϑε ἀπ ἐμ δε ἐ ἡ ἐ θαΐμεν τοίνυν ἐδύλοτο ὀφδίσαι, παίντα ἀν ἐκεῆα εἰς μίσον ἤγατενοὴ κὶ )εῖρ ὅταϑελ μ βνβῖν ῆμαν ( 1 , εἰ 2» ͵ Ω . ἄλλον Ν ὁ ων ἰος ποι ΟΝ, ἀγαπηΐοὶ, ὃ ζυῦζα ὠκούσαι τὶ ῥήματα οὐκ ἔι παίγνιον ὁβίορ μὰ ϑτὰ χείρων αὶ γάρ εἰς γέλωτα πὸ ἐμλλονζᾳ καὶ παίγοια, ζαλα, ὃ δὲ παίγνιον μόνον ὁ βίος, ὀγχαὶ ᾧ τύτυ χείρων. “ἊΨ τ ς δ 4 λλζω φέρᾳ τ ᾿ “ἢ (δυσῳ 
δ τιμτνολα ὑτολίω φέρ τ βλφοίω Ἔ παιζόντων καὶ οἰκίας οἰκοϑυμοιεύτων ἡμῷ (ὦ Τὰ μϑβοις. τἰ ))Ὰ» παίδων, εἰπέ μοι, ΠΑ Μ υϑύων αὐδὶ ἡμᾷς οἱ τευφωντες;ουδὲν, πλὴν ὅσον 

",..,7.ω.1.,..,Ὁἢ δὺ » ᾿ ἣ Ἰφοπτοῖδ ὼν αὖ 
3κ, 

Ὥς οἰκίας οἰκοϑὺ μοιωτες ; (ἢ δᾧὋ ( ω ἢ νὐδύ. ΤΑΝ ζωτα Ὡραἥομϑῳ εἰ ὃ ἐδέπω σ᾿ μωοβώμεν Υ ἐυτελειὰν τ γομιένων,ϑαυυμϑῖσον δὰ 
μ᾽ : Κι ΤΩ ὦ ! “ δικά, ἔπτει ὦ ἐκοίνων γι-- 
ΘΙ γώ ϑν᾽ στὸω ὃ μμώκῖθα, εἰσύ θα ὅτι πόμτα ζωτα πει δικοί. ' 
ὅπω γὸ αὐδρες τερῤνώμϑν οπὸν ὃ , , ῇ Ι! δὴν μ ἀκα κ πηλὸν συγα- 

“-“ 12 
κα σῆλλον 

] 2) «, . ᾿ δὲς ᾿ ὀγτες γομίζομδν αἴϑεαυ ὅδωςα εἰ "Ὁ ΟΡ ." ΓΝ 

Ἰομένο! αὐδρες κουτουγνλω μεν παὶδὲς ὃ ἫΝ, κρν, .γ ᾿ 
30 ὍΝ πτα αταῦνς αἰιςούγτων αϑιζόλως ἐκ ἔλοιῆον Φρονεμδιυ. δ ὁμὼφς ὥυλιως Ἔτὸ ͵ δ Ὁ ἀαπεπίηϊυ ὅτε ἑκῶνε τα η φοίλμα ϑμηῖ᾽ ἡμῖν ὥαντρ ὀρ δὲ δὴ αἱ λομορα οί δα ἢ νασαταθ ὅτι ἐσίτα τα χρίσμα, δμαῖ᾿ ὦ νεῖν ὥσσιρ ὦν δὲ αὐ. «ἱ λαμιαραλολνία ν᾽ γὰ δ ΨΚ γι ηαι δεξασῖ, ἐσ) αὐ αὐαϊογοιηο μεῖνοι ἐν αὐῖ' ὁ Ὁ αὐω πατοί χῶν «ον ραν πολίτην ὅκ αν δύγαιν»» δεξαοιΐ, , ἔν ΣΝ [φ4 ἡ καϑούπερ ἡμᾶς 

ὸ ς -“ ν» ϑμϑν ΕΝ κακῴος Φρογὴ ματί κουτας ρεφ 4.» μὰ Ἶ ἕβ Η 
ὡασερ ἡμᾷς τοις ποσὶ ζαῦτα κϑ)αιρόμον, ' ἌΝ παι ὀδυρονδύων ὑμῶν ὁ ϑλαῖσι 

τ. 'ᾳκ Δ΄ δ Ν , " του λα μεν ὅτα καὶ ὅτοι,ζο, Το ὁ ρομδνων ᾿ 
95 Ὁ παίδων Ἐ)Π τὴ καιτουτροφη κλαιόντων γαι γι ᾿ ὐντεύθεν ἡ βλαζη.λνωᾶθα 

γον δηαὶ αὶ κλαίοισιν Τρ:  συμπαϑῇ αὐῇζ ατλ᾿αἴρρα,ὶ πολλνὶ εὐτεύδαον ἡ βλοῖδν. ϑμω 
μόνον, ὀιλαν Χὴ χλαιοεσιν (4 ὦ συμ ΄ ; ! ὑτες: μέ ρα τίνος παί- τίνει ἀὐδρες. μέχρα τίνος χαμαὶ συρϑ θα ζπὴ λίλοις καὶ ξύλοις μέγα Φεϑνοιωτερξξι ,« 

. 

͵) Ν 
“- μάν ἀνε μον ἐταιζυμῶν κ͵ὶ καὶ ϑέων αροιϊλ μῶν υτιοῖν ὁ ααϑάεν δ. πανδες μὴν" εἰ) μὸ ΩΝ Ψᾳ0ῃ0Ὸ ἐοαζι ὑπουϑμύσι πληγαῖς ὁ τῶ αὶ ἡμόις ἐν ω τὸμῇ ἐν τϑτοις σολήν' ἄγη ἢ γραμμῶν αἰ μδιγίσαντοι,ἐ τ ,α]α πἶτε δ)α Ὁ ἰτοις" ὑπαὶ δὲ ἀσουδύω κατανδαίσχογτες ὁ πνϑυματικὰ ἀπαΐέμδιοι μαϑήμά ΕΝ 

40 Τῦτοις απας͵ Τ' σου κατοῖ δῃ ᾽ ἢ ν κλ τ» ! ἐν πατὴρ ἢ ἐργων,ἃ καὶ ἔχοντες χρυ οι δεῖν, ἐσύ τίωυ ἡιμωφίαν δωσομδν' καὶ ἐδεὶς ὁ ὀξωρόμϑμος, κα 9. Μὰ 
ργών,( υκ 5 Κι ἢ ᾿ «“Αὐο ὁ ὧν υϑύ βαΐσανος αἰ )οινατας ἐν αἱ ἐν ὃ υ. '(αὐ ζ οἰχησε αόντα,ι ἢ ὧξ αὐ γινο ν ᾿ Ν 

. ᾶ, τὰ ΜΚ 
νλλε , 

.ν αδφὸς, κῶν “ δον μὰ παίξω ἰρς ν᾽) σευ διοὶ αϑύρμκατα Τ παίδος δζου τ᾿ ρα)υμίαν μῶρε ὶ διηνεκής᾽ δαΐρ ὧν ὅλαι τον 9 τα τι ϑιςώντος οκἡ ἵνα. μιαίθης, οἴ ζο, ὅτω τοιαώ. αὐδῇ τέλεον αφδρίζοντος,αὐςᾶν" ὃ εἰς Ὁ διηνεχώς ἤλαιθι ὦ τῶν ὧ μ ," δὲ ὺ αὐγτιϑώμϑμ ἣ, τὰ ἔν, ὃ μάλιςα “πϑρτων' ἐὴ δύχει αἰδιασούδωυτον,Τ' σλϑτον εἰς μέσοι ἀγάγω, ͵ ᾽ } ϑρσίπους ιν τῆ, τοὺ ἢ ἀνρύννο ὃ τίνι ἀκ μάλπα ἡψ4 ἀπίλίυ. δὸς τούωυ τι αὐταψυνγὴς ΟΡ ΡΕῪ ἣν ἀγϑελης,ὺ το αε μα ΔΑΝ ΜΝ ῚΣ ἃ δύο θτων, ὁ (ς συνώ.. Ἷν ϑυο(ἢ ϑΐπω λέγω πὐϑὲ πλεονεξίας, θηλοὺ καἷδι δικα)α σπλυτο τέως) ὁ ᾧ ᾿ ᾿- 
Οἰιεγίοι ἴοι... Ρ 

ΓΙ 

ΕΥ̓ΑΓΓΈῈ ΛΔ. Ομμιλ, κγ. 169 χν ζ. 

βλϑξζω τοῖς μὴ μ(' αἰκριξείας τα χαθ' ἑαύ] εἰς οἰκονομφν βια2α,.. 



ᾧῦ ζ. 

Βρο. Η. (Κ. 

7. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 
Γίτω 0 μάϊα,ὺ “πλείτω ϑαλαησλυ, ἡ γεωρτείτω γὴν, ὦ πολλοις ὁτέρϑς ἐμπορίας βρισκέτω ζῴοις 
(υὐτοιε εκ οἵδεο εἰ τοιύτω ποιοῦν δύνα.) διχαίως κερδανεῖν, πλὴν δὴν ἔφω ἡ ὑποκείαϑω δίκαια, κέρ- 
δὴ κερδαίνειν αν ")ὺ αἰ γιὲ ὠνείοϑω ᾧ οὐδρώποδαι ἃ ὅσα τοιαύτα,ἡ μηδεμία πσφοσέςω τ ύτοις 

αἰδικία᾽ ὁ ἣ ἐτερϑς ἐς σαῦτα χεκ]ηνϑβος, πωλείτω αἱ οι, πωλείτω οἰκίας, σκθ!η χχουσει ὼ 

ἀργυρὸ πϑρεχέτω τοῖς δεορυϑῥοις, ἐπ ρκαίτω τοῖς πενορϑμοις, Λεραπτυύτω γοσυγζᾳ, τοις ἐν ὀϑαίκν ἢ 

λυέτω, ζοις "ὑπὸ δισμαὶ ἐκθδμλέτω, ζρες ἐν μετάλλοις ἐλθυϑερότω, ζοις "Ὧδὶ βρόχον κα]ατέτω, Οις 
αἰχμόγώτως λυότω δῷ μωρλας ἥϊνος ὃν βείλεοϑε μερίδὸς δ )ὺ ἐδύπω ζῳ μέλλοντα, δλλαὶ τέως 
ὐοΣ» εἰρήχοι μϑν. (νος ὃν 41) βελεοϑε, συναίγρντος ἐσίον, ἢ ᾧ λύοντος συμφορᾳς;  τοιξα..- 

“δ9ις ὠγόμϑύν," ὃ λιυϑῥα χαϊασκθυάζοντος ἑαυτ' τῇ ἢ ανϑρωπων φύσει; α ὃ πολὺ περιξεθλημένν 
“χοισίον, ἢ Ὁ μυφίαις θὐφημίως ἐφξεφλνωμδῥειόχ ὁ ὦ βίῳ τινὶ τροσέοικεν δξ ὠρανῶ καταξανγῆι το 

«οὺς Ὁ ὟὭλοιητῶν αὖ, ϑοϑίπων δορϑωσιν᾽ ὁ 8 δὲ αὐϑρωστῳ, δλὼ παιδίῳ τινὶ ματίωυ ᾧ ἀπλως 

ποίύτα συνάγοντι; εἰ ἃ ὃ ϑιχαίως γρηματί δε, ὅτω κατα ίαφον κὶ ἀγοίας ἐοκίτης' στὸν μυγδὲ ὃ 
δικαίως ωροσῇ, πὼς κυ πόμτων ἀθλιώτερος ὁ τοιϊτορ εἰ" γὸ ὁ γώλως τοσῦτος, ὅτὸμ τὺ τέεννα, τυτϑϑ σῇ! ὺ 
βασιλείας ἔκπτωσις, πόσων ὧν εἴη θρήνων ἀξιος καὶ ζῶν ταξθύηκως; ϑηχαὶ καὶ ἕτερον, εἰ βεϊλφ ἀρεῦ 
μέ)α χήρισω δα, μέρος υὐκῶν αἴωγωμω[ πάλ "]ξτερον ἀγθρω πον ἐν δυναεία, ὄντα, πᾶσιν ἐπήδα, 
ἀξίωμα αἰθεξεδληρϑμον μέγα, κήρυκα ἔχοντα λαμίασθὸν κὶ ζωνζωὺ κα ραιξδούηοις, κα πολιω δ ὃ 
ϑεραπείας χορϑενόχί δοχοῖ ὅτ μέγα ἐἠΠ)ς μιακαρισον; φέρε ὃν Νὴ τύτῳ αγτιϑώμϑρ πάλιν τερον, τ 

αγεξίκαικϑν ἢ ωράᾶον αὶ ζω πεινὸν ὦ μιϑκρύϑυμον' "Ὁ ὥέ ὑξοιξέοϑω,τυτέοϑω,ρὸ φερέτω βυκόλως, 

κὶ τοὺς ζα τοιαύτα ποιδνίᾳς δυλοτείτω. ἧς ἐν θαυ μαςὺς,οἰστέ μοι, ὁ πεφυσιωμϑέος ἡ φλεέγμανων, 

δ χατεςαλρϑβος; ἐχὶ ὁ (ὦ θοικε πεέλιν ἢ αὔω δυγα μεσι͵ ἢ “πολλίω ἐγούσαις Ὁ αἰπαϊθήαν᾽ ὁ φυσι! 1ο 
ασωυδϑύῃ, ἢ ὑδερον αὐθρώττῳ ἔρντι ἢ πολλήν Ὁ φλεγμονήνρῷ ὁ (ὦ ἰατρῷ πγθυμᾳτικῷ,5 ζᾳζ γνα- 
ϑοὺς Φυσώντι παιδίῳ χατα γα φιῖϊ "ὃ μέγα φορνᾷς, ἀγβρωπε; ὅτι ὑψηλθϑρ ἐχὶ ὀχήματος Φέρηιδι 
σε ζεύνος ἡμιόνων ἕλκειρὸ τί θηο;}5.» γὸ κὶ Ἐχὶ ξύλων αὶ τχὶ λίθων γοόμϑμον ἴδοι τις αν, αἰλλϑ δ ἱ- 
μάτια καλᾷ αὐἰδεξέδλησαι αλλ ρφι Τ' αὐρεῖ' αγτὶ ἱματίων ἐγδοδυρϑβον,χαὶ ὁ γ4 σαυδ (χόρτῳ 
ἐοικότα σηπομϑύφ᾽ ἐκῴγον ὃ δένδρῳ ϑαιυ μιαφὸν φέροντι καιρπονρὺ πολλὴν τοῖς ὁραῖσι παρέχοντι τ θ)- ἐς 
Φεοσύνην. σὺ μϑῥ »ὸ (φὴν σκωλήκων καἰδεφέρεις ὦ σηΐβ' οἱ, ἀν φχιϑώντω σοι,ζο,γέως σε γυμνὸν 

ποιήσωσι Ἢ κόσμου τώτο ἡ γὸ ἢ ἱμοίτια ἢὶ χρυσὸς ὸ ἀργυρϑς,ζῷ (ὦ σκωλήκων νήματα ζαὶ 5 γὺ 
ὶὶ κόιις, ᾧ πάλιν γη ᾧ πλέον όδεν᾿ ὁ ἢ αὐρετ' αὐδεξεδλημϑμος, τοιαύτέω ἔχει φολζω ζω αὶ μόνον σῆτες, 
αἰλλ᾽ δδὲ αὑτὸς ὁ ϑαύνατος λυμεήναο δυνα μάλᾳ εἰκότως. αὶ γαρ στὸ γῆς ἔχοισι Τ" σρχίω 
αὐ Ῥυχῆς αἱ ἀρεταὶ, αἰλλαὶ σγϑυμιατός εἰσι καρπός 819 ἐδὲ σκωλήκων ὑποκέν:) φθμιασι τὺ γοΐρ 10 
ὧᾧΨ ἐἰραγῷ ζᾳ ἱμώτια ζῦτα ὑφα νον), ὅπου δδὲ σὴς, 4δὲ σκωληξ δκ ἄδλλο χ τοιϑτων δὲν ἃ τοίγωυ, 

εἰπέ μοι,βέλτιον; πλυτῷ," πένεα ἐν δυναςεία, ἢ, ἐν αὐτί μίᾳ ; ἐν τρυφῇ," ἐν λιμῷ; θύδοιλον ὅτι 
οὖν τιμῇ καὶ τρυφὴ  πλύτῳ. ϑκούν εἰ ῳ πράγματα βέλει αὶ μιὴ τὰ ὀόμιατα,Ἐ γὴν ἀφεὶς ὶ τὰ 
οὐ αὐτῇ, μαϑορμίζου πσθ 39 “Ὁ ὀυφαινόν. τὰ (ὦ γὸ εὐ ὐδ σκιά" πὰ ἢ οκῴ, πράγματα ἀκίνητα ἢ 

πεπηλῦτα ἡ πᾶσιν αἰχαείρωτα. ἐλώμαϑει τοί αὑτὰ κῷ' αἰκριξείας αστάσης, γα ᾧ τοῦ ϑορυθε Ὁ 34 

οἰζῥαπαλλωγῶμδα ἡ «σοὺς (δ γαλίωον ὠκῴον καταπλεύσειντες λίιψϑμα, μ(' πολλών Ψ 
φορτίων φλνεΐμδν ἃ ἀφαίτε τὴς ἐλεημοσιοωύης π’λούτου᾽ ὃυ ἥμοι»» πϑϑζῳις ἡμᾶς [ πλήρεις (χὶ 
τοῦ φοξερο βήματος εὐ αςανζμ,ῦ ὟΨΜ ὀυφανων βασιλείας] Ἰχιτυχεῖν, χδρίῃι κα) Φιλϑῖν, 5,69. 
πίᾳ τῷ Κυρίου ἡμδἸησῦ ΣΧ ριτού, ἢ δῦξα χαὶ τὸ ὔκρϑύτος Εἰς (δὸ αἰαίγας “ἿὟΨΜ αἰώνων. Αἰμώω. 

Ομιλικδ᾿ ψὲ Ου πᾶς ὁ λέγων μοι, Κύρλε,Κυρλε, Εἰἰσελθύσεται Εἰς τίω βασιλείου “ΨΜ 49 

ὀυρᾳνων, δλλ᾽ ὁ ποιαῖν ὃ θέλημα τῷ παίξός (μπῇ ὧν ἐραινοῖς. 

ΟΦ 1αἱ Δ μὴ εἶπεν, δλλ᾽ ὁ ποιαΐν Ὁ ϑέλημα ὃ ἐμόν; ὅτι τέως αἰγαπητον ζω [0] 
τη» πρότερον δέξασ, καὶ γὸ πολυ ζγ» μέγα ζω ασοϑς ἢ ἀἰοϑύνειω ἢ 
ἐκείνων. ἄλλως 5 καὶ θη. δὲ ὠκείνο ἡνίξατο. μ᾽ ὃ τότων κακῴνο ὅξην εἰπεῖν' 
ὅτι δδὲ ἐς! ϑέλημα ὅτερον ὅδ ΩΝ τῷ πυίΐδος. ἐν δὲ μοι Ινδαίων 

μάλιςα καϑοίπηεοῖ, δυκᾷ ἐν τοῖς δόγμασι φιϑε μένων δ᾽ πᾶν, κὶ Ἔ βίν ὡρό- 
γοίαν σε μίαν ποιουμϑῥων.δ} 9 ὶὶ [Ὁ] Παῦλος ἀὐζῖς ἐγκαλφ λέγων Ίδε,σὺ 

ἴνδαιος 

5 

ἢ 

χν 



ΕΎΑΓΓΕῈ Δ, Ομω. κδ,, 171. χεὺ ζ: 
[νδαῆος ἐπονομαάζη, ὃ ἐπαναπαύη ζ νόμῳ ὸ καυχάσοι ἐν Θεῷ ὸ γινωσικᾷς ὦ θέλημα" ΩΝ 
οὐδὲν σοὶ σιλιέον ἐντεύϑεν, ὅτθμ ἡ ἦι βία ὁ ἴ' ἔργαν ἐχίδειξις μὴ "ωροσῃ. αὑτὸς ὃ ἐ[] μέλρα 
γϑτων ἐφη αἰ λλαὶ κὴ τὸ πολλῴ πλέον εἶπε. 22 Πολλοὶ γάρ ἐρϑσί μοι τ᾿» ἐχείνη τὴ ἡμέρα, 

Κύρμε, Κύρμε,ὐ ᾧῷ; σῷ ὀνόματί φροεφητευσοι ὃν ; Ου γὸ δὴ μόνον, Φησὶν, ὁ πίστιν ἔγων ἢ βίν 

ς ἡμδηημειδ, Ἵ ἐραναῖν ἐκθαλλε.) ὁγα καὶ μτ ὃ πίςζεως σημεῖα. πυλλα πεπτιηκῶς ἡ διδὲν 

«οὐδ ὠγαϑὸν ἐργασαίψδνος, ἢ ζ΄ ὁμοίως Ὦ ἱερών εἰῤγεἷ)"ϑυραῖν ἐκείνων. πολλοὶ γὸ ἐρφόσί μοι ἐν ἐ- 
κείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύφλε,Κύρμκε,ου τω (ὦ ὀνόματι ωροεφητευσοί ϑμ ; ὁρᾷς πῶς λαινοπεονόντως 
ἑαυ συγεισείγά λοιπὸν, δι παῷ αἰπήρτισε δὰ μησ»ολδμρὸ δείκψυσιν ἑαυ 7 γτοι κριτήν; 

“πὶ ΞΖ "ὃ κόλασις ἐκδεξεῖ) τὸς αμροτόμονζμ, ἐν τοῖς ἔμνωροαϑὲν ἔδειξε "τίς Ά ὃ κολοίξων, 

το ὐὐζοδν λοιπὸν ἐκκα λυπῇ ει. ἃ ἐκ εἶπε φϑμερῶς, ὅτι ἐγώ εἰμι αἰλλιαὶ πολλοὶ ἐρφὗσί μοι, τὸ ἀὐζ' 
Ζποπάλι καιτοσκθυαζων. εἰ γὃ μὴ αὐτὸς ἰώ ἢ κριτής, πῶς ἂν ωρὸς αὐτὸς εἶπε᾿ 13 Καὶ 
τῦτε ὁμολογήσω ἀὐθῖς, Σπογωρήτε αὐ’ ἐμϑ,Βδέποτε ἔγνων ὑμᾶς; Οὐχὶ μόνον ἐν ᾧ καιρῶ 
Φ χρίσεως" ΩἿ δὲ τότε ἐωΐκα. ἔθαυ κατυρτετέ, φησι. δχρὸ 1 γ0 καὶ τοῖς μιαιϑηταῖς ἔλεικ᾽ Μῇῆ Δικ. νκο 

χαίρετε ὅτι (αὶ δαιμόνια, ὑμῖν κἰ πσοτάοσεται, αἰγλ' οὐκ ζο, ὀνόματοι ὑμδμ γέγρατῆαι εἰν τοῖς 
15 ὀυρανοῖς κἡ πὸυτοαησ πολλίω κελθύει Ὁ βίῳ ασουϑέω ποιφοΐ,. ὁυ Ν ὅ41ν λύθρωπον ὀρθῶς 

βιοιῶτα, ἡ πότων αἰπηλλαγμμένον Ὁ πα γῶν αὐδεοφ ϑίωνα! πυτε ὀιλα καὶ πλόυώμενος τύ- 

χη,ζαχέως αὐτ' ὁ Θεὸς Ὡρὸς Κὶ ἀλήθφαν Ἐχιασάσε.). ἐν, εἰσί ἵνες οἵ φασιν, δτι ψευδόμϑιοι 
γῆφαγ- ὄυτοι ζώτα ὀλελον᾿ 89. τὖρ ἐδὲ ἐσώθη σον, φησιν ὐκϑν Ὁ ἐναντίον" δα βύλ Ε“) κατοισκδυάζει. 
μν δ ὶ ̓ ὸ βόλε) εὐζἀδδεῖξα,στι καὶ πίςις ἀδὲν ἰσώει χωοὶς ἐργων' εἶτα ἐχηείνων ἀύζ', ατο96-- 

3, 10 ἐϑηχε αὶ τα σημιφα᾽ δολαν ὅτι ὁυ μόνονη πίς!ς, ὁ σδ᾽οδ ἡ ΤῊ σημείων ἐχίδειξις ὀνίνησί τί δ 

χῆπ ἡἴαι ϑαυ μα]ορχρεώτοι ὌΡΕΡ χωρὶς εἰ ἢ μὴ ἐποίηᾧ πῶς δ ἐδυνήϑη ζωῶτα συξῆγαι 
ὐζάλ- 

λὼς ὅ., ὀυσὴ᾽ αὐ ἐτθλ μιήσοιν “ὃ κρίσεως χϑλούσης χορὸς αὐτ' ταύτα εἰπεῖν. ᾧ αὐτὴ ὃ ἡ τὐπόκρι- 

σις, ἡ δ χα ἐρώτησιν λέγην,δείκψυσιν αὐςδὺ πεποινκόζᾳς. ΤΠ), γὸ εἶνδυ τίον τῇ πσοϑσδυκία 
ὃ τέλος Εἶδον, ἡ οὖ  ϑαυματοὶ ἦσαν οὐαὶ πάσι ϑυυματιρχϑιτες, ὠκῷ Ὁ ὁραῦσιν 

15 ἑαυἦν' λοιπὸν χολαζομδμοις, ὡς ὠκπληυῆῤμϑρμοι βαυμαξοίες λέϊεσι ᾿Κύριε,Κύειο,ἐχὶ 
εν ὦ ((ᾧ ὀνόματι ποοϑεφητθύσο δ ν πῶς δζω ἡμᾶς Θὀιποςρέφη νι,» ὅὶ βούλε Ὁ ξένον καὶ 
ποϑοιδὺξον 9.» τέλος; Δ ὠκφϑοι ΝᾺ ϑυ μαίζασιν,οτι τοιαύτο ϑαυματυργήσαντες ἐκολα:- 

ϑηφ" σὺ ὃ μὴ ἡαώμαζε. ἡ γάρ χάος πᾶσα “ἃ δεδωκότος δωρεάς" ὠκᾷοι ἢ σχεῖν πϑὸ ς- 

αὐ εἰσγνείκφρ. δ κα κολαζεος δίκαιοι, τί καθ  “. ουτῶ ᾧ μηστωντου,ὡς καὶ ἀναξίοις δοιιῦαι ᾿ 

30 φϑριν,αἰγγώμονες γεγρνώσι ὶ δμα άϑητοι. τὶ δέζυ,φησινιέργαζόμϑροι λὐομίδρ τοιαύτα ἐποίαν; 

ὦ φνὲς μϑ, φασιν,δτίι ἐκ οὖν ᾧ κφιρῷ, ον ᾧ ύτα ἐθωυ μῳτϑρηχϑιω,ὶ ζεύδμοον, αἶλλ᾽ ὕςερον με- 
πα λονγο,ὴ Τ ὀρομίλν ἐποίοιωυ. διλλ᾽ ἐδ τῦπτο ἡ πάλν ζω ασϑδαιζόυϑμον ὀυχ ἴσα). γαὶρ 

δεῖξαι ἐασούδοιχε, το ἔςιν᾽ ὅτι θυτε πίς!ς,θυτε ϑαύματα ἰαει, βία μή ϑρογτος. ὅπερ ὃν "ὃ 

Παύλος ἐλετεν' Εδυ ἔχω πἰίςιν ὡςε δὴ μεϑιςαγειν,ὁ εἰδὼ ᾳ μιυφήρια, παΐα ἡ παῷ γνώσιν, 

35 ἐγάπίω 5 μιῇ ἔχω,ὐδὸν εἰμ ἄνες ἂν εἰσιν ὅτοί, φησι ; πολλοὶ  πιςευσοίγτων ἔλφιίον εφρ.σ-- 

ματα, οἷος ζω ὁζο δοιμόνια ἐκξαίλλων ἢ θκ ὧν μέ) αἰταῖ οἷος ἣν ὁ Ιυύδας. γὺ ἢ ἔτ᾽ πονηρὸς 

ὧν ἀϑῥισμα εἶχε, κὶ ἐν τῇ παλδιᾳ ἢ Ἧτο ἕυροι τις ἀρ εἰς ὀῤαξίως Ὁ ἡγδῤιν ἐνερ γήτοιᾧὶ πολλάκις, 
ἵνα ἐτέρφες ἐνεργάτήσν, ἐν γὰρ ὁ πόυτες ὡρὸς πόμτα ἐπιτηδείως εἶχον, αλλ οἱ μδὺ ἠᾷ βίᾳ 
καθαρ, πίει ἢ ὃυ τοστούτην εἶχον, οἱ ἢ τουνδυτίον᾽ κακείνας δὲ τῦτων ροτρέπει,ὡςε πολ- 

49 λὴν (χιδείξα οἵ, πίςιν,ὁ τότος δ ἀφώτυ ζρωτης δωρεάς ὥςε μέρος, βίος ἐξεκόλᾷτο. 

δ[ο αὶ κα πολλῆς []δωψιλείας Ἐ δὴν ἐδίδιῳ, δυναΐμεις γάρ, φησι, πολλαὶς ἐποιήσουμεν᾽ ὁγν 
ὁμολϑγήσω αὑτοῖς τῦτε, τί ὃἰκ οἴδω υμάςνὖν γαϊρνομίζυσιν ἐπ) μοι φίλοι Ὧτε3 εἰσον"), 

σὰ ουχ, ὡς φίλοις ἔδωκαι. αὶ τί ϑαυμαιζεις Εἰ ὀύδρασι πεπιφευκόσι ὦ Εἰς αὐν"ὶ,, βίον ὃ σέο 
ἔχουσι τῇ πίτει συμιξαίνοντα, τὰ ̓ϑρίσμωτα δέδωκεν" ὁπ Εἰς (ἦν αἰμφοτέρων τϑτων 

ῃ τγίοί . ΟΠ). 2. Ρ,. ὠκπετηωκόζᾷς 

μι: 
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ι. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
ἐκπεπ]ωκόζας βρίσκεται εἰνεργῶν; ᾧ γὸ ὁ Βαλααμ ἡ πίφεως ἢ πολιτείας αἰφίφες δονο.. 
τρίος ζ᾽ αλλ ὅμως οὐγήργησεν Εἰς αὐτὸν αὶ Ὑγϑῤις “χα τίω ἑτέρων οἰκϑνοιμίδν. ὦ ὁ Φαραὼ 

ποιοῦτος᾽ αἰλλι ὁμῶς κακείνῳ τὸ μέλλοντοι ἔδειξε. αὶ ΟἸΝαψη9 δογοόσορ Ῥανοκιϑτατος χὰ 

τὕτῳ παλυ ζὰ “Τ᾽ πολλᾶς ὑὕφερϑν ἐσόμϑνα ἡ νεας ἀπεκάλυε 7. ῷ παιδὶ πάλιν ῷ ἐ- 

χρίου γικδῖυτι ᾧ πατέρφι τῇ τὐρανομία ζὰ μέλλοντα ἔδειξε, ϑαυμαςα καὶ μεγάλα οἰχογο-- 

εϑμποραάγματα. ἐπεὶ δέω καὶ τότε “δἸογγαῖς Ὁ κήρυγμα Εἶχε, ὁ πολλέω ἔδει ϑινέοδο, τὴς 
δυωωαίμεως αἰντοί τίου ἔχίδειξιν, στολλοὶ ᾧ ΔΜ ῥα ξίων δῶροι ἐλομμξανον. αἰλλ᾿ ὅμως ἰπτὸ 

δὴ! σημείων τῶταν σϑλεϊδν ὠκέγδμον ὠκέῖνοι αἰλλὰ ᾧ μάλλον κολάζονται. δ͵9ἃ τὸ Φοξερϑν 
ὀκῴορημα Εἶπε ὠΐοις᾽ φὐυϊξητοτο ἔγνων ὑμιάς. το ολλοις γὃ ἃ οὐτούθον ἤδη μισεῖ, χαὶ 
κατ τὴς 'κρίστως Ὁ᾽ ποξρέφεται. φοθηϑαΐνϑυ τοίνιευ, αἰγαπτητοὶ, χαὶ πτολλζω ἐχημέλειαν 
ποινσώβθα, βίου, μηδὲ νομίξζωμδϑῳ ἔλοιῆον ἔνεν, ὯΦ σημᾷα ὁυ ποιϑμϑυνιῶ. φϑσοδὲν γὰρ 

ἐκ τύτυ πλέον ἔςπαι ἡμῖν ποτε, ὥασερ δίχυ σου ον ἔλοτῆον ἐκ τῷ μὴ ποιῷ, ἐαν Φρετῆς ἐ- 

πιμδηωμῖδα πάσης. ἢν νδὲ γὸ σημείων Οὐ ἰδοὶ ὀφειλέται ἐσμέν, τῷ ὃ βίου καὶ δ“ πορα- 
ἕφων (δ Θεὸν ἔχομϑυ ὀφειλέτω. φηῆ" τοίνιω πϑύτα ἀπήρτισε, ὶ αἷδἐ Σιρετὴς διελέ- 
ϑηλῷ αἰκριξείας απαΐσης, ἢ (βυὶ αἰ ασοκρινομϑύους αὐτίω ἔδειξε Αἰφφοροις ὀνΐᾷς, τς τε 

γηζευονζῷς ασοϑς ἐχίϑειξιν δυχονϑμοις, τὸς τὸ οὖν δορὰ πασοϑἝώτων κὐδαίνονϑμοις, τὸς τε 
λυμαμονδους αὖ τέων, ὡς ᾧ ηοίροις ἢ κιώας ὠκαάίλεσε, δεικνυᾷ λοιστὸν στόσον (ὦ Ὄρέτυς 

ὠ ὠφδὲ κέρδὺς, στόσον ἢ τῆς κοικιας Φρλάζος, φησί" 14. Πὰς δίζυ, ὃς!ς 

ἀκούει μὰ (ἶυ" λόγϑις τῦτυς, ἃ ποιὰ αὐδζυς, ὁμμιοιωϑήσετοι λϑδὶ φρονίμῳ. 

"οἱ "ὃ μὴ πποιοιιῦτες, κν σημᾷα ἐργοίξωνται, πείσονται ὦ αἰκικόατε. 8.5 ὑμάφεἰ- 
δίναι ὦ ἥίνων (ὦ πειϑύμδνοι τοῖς Ε ἰρηνϑμοις ὥπασιν Ξἰπολαυσον"), οὖν. εν τω μέλλοντι εἰώ-- 
γι μόνον, δνλλα ᾧ εγζωῦϑα. στᾶς γ)δ , Φησιν, ὁς!ς ἀκούει μια (ἄν" λϑ γοις τώτος, ἡ ποι αὖ.- 
τοὺς, ὁμοιωϑήσεται ὀῥδρὶ φρονίμω. Εἶδες πῶς ποικίλλει“ λόχϑν, ποτὲ ὦ λέγων᾽ ὑπτᾶ; 
ὁ λέγων μοι, Κύρλε,Κύρλε,ἡ ἑαυτὸν ὠκκουλύκηων᾽ ποτὲ ὃ. λέγων, ὁ ποιῶν Ὁ ϑέλημα ὅ πα- 

5 

10 77. κολάῃη 

14 

10 Ἀ ἀλλ 
μὴπ, 

ὥ εμυ, ὦ πάλιν κριτίω ἑαυτὸν Εἰσαΐγων ;πολλοὶ "5 ἐρϑσί μοι ὧν ὠκείνῃ τῇ ἡμέρα, Κύ. »ς 

θλ6, Κύριε ,ὁυ τω σῷ ὀνόματι πρϑϑεφητθύσει μϑυιᾧ ἐρῶ, οὐ οἴϑω ὑμᾶς. καὶ ἐγ ζωϑα πεῖ. 
δ᾿ δείκνυσιν ἑαυτὸν τω ἐϊξουσίδν ἔχοντα τῷ “πϑρτις. 819 κ᾽ ἔλεον ̓ ὑς]ς αἰχϑὺ ε μα τὸς λό- 

γ9ις τύτες. ὩΣ) πόρμΐᾳ «ἰδὲ ΟὟ μϑηιόντων διολῴθη, ᾧ βασιλείλν λέγων ὶ μιοϑὺν 
ὠφατον, ὁ τοὐροίκλοσιν, ἡ ὅσαι τοιαύτα, βουλεῖ ᾧ ἐντόῦϑεν ἀὐδζῇς δοιώαι τοὺς καρπούς, ὦ 
Π] “ 3 “ "κδχ ᾿ ε; ᾿" ὍΝ “τὶ 

᾿δέξαι πόση κα ΚῸ Ὁ πϑδόντα βίον κὶ ἰοιὺς τὴς ϑρετῆς, Τἰς δίων ὅθ κὶ ἰοεὺς τῆς δἰρετὴς; Ὁ 
μ᾽ ὡσφαλείας ζῆν, τὸ μηδενὶ δΨ δεινῶν θυγείρωτον ἐδ, τὸ πάντων αϑωώτερϑν ἐφεῖναι ν 
ἐπηρεαζοντων᾽ 9 λοι δ ἴσον ; τη Ὁ} συ δ αὐτὸς οτὸ ὄζέϑημα αἰδεκείμϑμος ἑαυ 

" καίζᾳσκθυαίσοι δουύαιτ᾽ δ, δ ὁ τροτίω μετίων. «τὸς γ)δ)}9 μόγος μ(Τ' πολλὺς τῦτο 
χὀκηται τὴς «ὐθοουσίας, εἰν τω Μ᾽ ϑρόντων θύοίστῳ .υ- ἀλόλα πόν πολλὺς δ)πολάύων 

20 φροσήμνδὶ 

γαλίωης. τὸ ΣΡ δὴ ϑαυμαφῦν 1.» ἐς!ν, δ τί σύκ δας ὅση, ἀλλ πὶ σφεδγροῦ τὸ χεικῷ 13 

γῸ6, ὑ πολλὶρ τῆς ζαοαχιφ,χαὶ " πολλῶν ὦ πειρρισμιῶν, αὐτὸς «οὐδὲ μι ἱκρὸν στιλξυ ϑέωναι 

ται. 

25 Καπζῃ δ, φησιν, ἡ βρϑχϑ, ἦλϑον (ὦ) ποταμωὶ, “.: σον (ὦ ὀϑεμοι,ὶ πσφϑσέπιε- 
σαν τὴ οἰκία κείνῃ, ὶ σῴκ ἔπεσε. τεϑεμελίωτο γὃ Ὄχτ". λων ἡπέτοθμ᾽ 

Βροφγέω ζαῦϑα ᾧ ποταμὺς καὶ αὐέμιος μεταφοσ κα ς (ἀκ δ, ϑοῦπίνας λέγων συμι- 40 

Φοροὶς καὶ δυασραγίας ᾿ δ, συχκοφόμπίας, δχιρουλοίς, σενϑη,ϑαναίτος, οἰκείων" α᾽πωλεΐ- 

ας, δλλοτοίων ἐπηρείας, πόῤτω ὅσα ὸν Εἴποι ἀςζῳ ἡ ᾧ αἴλότι βίῳ χακοί, δον ςυρ)ν) 

ει, φησὶν, ἡ τοιαύτη ψυχή" Ὁ 5. αἴτιο, ὅτι Τγχι τῆς πέτρας τεϑεμελίωται, πέτρων ὃ τέων 
ἀἰὐσφαλήαν τῆς ἑαυΐ διδωσκαλίας " καλέ. ἡ "ὃ πέτρας ἰοωοῦτε ορ: ζᾳ ασοϑςαϊγμαΐζῳ. 

τύ, 3 

ΠΣ 

κὐπίν 

"Σ κρῦ ν 



ΕΎΑΓΓΕ Δ. Ομωλ. κδϑ, 173 γεν ζ, 
γχύτον "Ἢ" ' ὑψηλότερον παντῶν ποιοιεῶτο μ δύ ϑεφπίνων κυμ. ὁ γὸ ζῦτα μ( ἀκριξείας 

φυλαων,ογκ δυ,ϑοφπτων καὐἰϑδκέςαι μόνον ἐπηρεαζόντων, δλα » αὐτὴν τὴν δοιμμόνων 6.1. 

ναὐα ν. (ουλβυόντων αὐτῳῖ, ἡ ὅτι αὶ κόμιπος" τοὶ Εἶρημϑῥα, εὗδδτυς ἡμῖν ὁ Ἰωδ, πείσαις δέξαυϑνος ἢ 
μ᾿ αἱ φούλυ ζμ' «σοϑσζολοῖς, ὶ μείνας αἰκίννντος ᾿ μϑοτυρήσειαν σγ᾿ δ ὼ (ὦ ἰπόσολοι, (Ὁ ἢ 

ς κυμῶς τῆς οἰκύμϑῥης πσολσρηγνυμϑῥων ἀύθις, ν δήμων, ᾧ τυρόρνων, ὦ οἰκείων, ἡ δλοτοί- 

ὧν, (ϑ) δοιμόνων, καὶ αἱ αθύλου, χα! πάσης μὴ, χϑμὴς κινηθείσης, πότος ζερρότερον ςτίγτες 

ἡ τα πάντα “ φλύσαντες. “(τίνων τῷ βίου τότο μιαακαιρλώτερον Ἄμοιτ᾽ αὔ, τῷ» γὸ 

αὶ πλλούτος, ἐυ σώματος ἰοώς, ὦ δύξα, αὶ δυωαςεία, οἦκ ἀἶΐλο σὰν αἰαυνοίοϑαι δυωωήσε 
ται, δλλ᾽ κἡὶ τὴς ϑρετῆς κΊ]ήσις μόγη. αὶ ὙΣ ὅδ, Οξκ ἔς! βίον θὑρεῖν ἕτερον χακϑίυ ἐλεύϑᾳ.- 

το οϑν απογτων, δλλ᾿ ἡ τῶτον μόνον. ἢ εδοτυρες ὑμῴς, (ὦ (ὁ ἐἰν τοῖς βασιλείοις Εἰδύτες ἔχ. 
(υλάς, ὦ τοὺς ϑυρυζους αὶ ζᾳρκχας ζμκ' ἐν τῶς δἶν πλουτοιώτων οἰκίαις. δι. (έκ 

ὡν τοῖς οἰποφόλοις τοιοῦτον σδεὖγ, Ὅἰ δζζυ; συυδν γέχϑνε τοιούτον, δ᾽ ἔταϑὸν δι δεινὸν τ» ου.- 
δενὸς ὠκάιοι; ὃ δ᾿ ϑοιυ μαιφὸν τῇ» μάλιςα παγτων ὅβήν, ὅτι πολλαὶς ὦ «ὡσπσέμειναν ἔχει. 

μὐδ!. (ουλοὶφρὸ πολλοὶ καυτεβρα γήσοιν ἐπ᾽" αὑτὸς 2) χειρϑίες, τέων ὃ ψυχώω αὐ υὶ καὐδκέτεε.. 

15. ψαν, σὐοδ' Εἰς ἀθυμίον οὐδόν ον᾽ αἰλλα ἡὶ γυμνοῖς σώμασι παλαίοντες ἐκροἰτήσοιν αὶ πε-- 

φμεϑῥονηο. σὺ τοίνιων, ἐδὼ ϑέλης ζχῦτα ποιῴν Τ᾽ αἰχριξείας, πάντων κατα γελοίσῃ. κῶν 

Ν᾽ ἧς ὠχυρωνϑμος τῇ Ἧ πο Ῥαινέσεων τϑτων φιλοσοφία, Οὐδὲν σε λυπῆσοι διωωήσυται. “ἰ 

ἡχμίων οὐ ό σε βλοίψ4 ὁ βουλόνϑμος ξ)πουλεύειν :" γρήμκατά σου αἰφαιρειϑήσεται » αἰλλαὶ ἢ το 
ἍΜ τὴς ἀπειλῆς τὴς ὠκείγου ὠκελεύοϑης αὐνδἶῶὭ καζοωφ ρονᾷν, ὁ μ᾽ τουτεύτης αἰπτέχεοϑεῳ τὴς 

20 αὑχυῥ(ολῆς, ὡς μηδὲ πρὶ τῷ δεασότε τί ποτε τοι τὸν αὐτῴν. αἰλλ᾽ Εἰς δεσμκωτήρμον ἐμ- 
ὀάλλει; αἰλλαὶ ττϑ9 τῷ δεσμωτηοίου ἕτω ζῇν ἐκελεύωϑης, ὡς ὶ πϑωτὶ ἐξαυρώίαϑαι τῳ 
κόσμῳ. ἀλλα λέγη κακῶς : ἀλλα' ἡ ζωτης ἀπήλλαϊξέσε τῆς ὀδυυύης ὁ Χοιφος,πολιω 
σοι δἰ πονητὶ τὴς αὐεξιχακίας ἐπατλλόνϑμος ()) μιοϑὸν, καὶ ὅτω σε κοαθευρθν τὴς ἐντεῦθεν ἐρ- 

γῆς ᾧ λύπης ποιήσας, ὡς καὶ κελεύσαι ἰῷ ἐϑρώῶν ἔυχεοϑαι!. αἰλλ᾽ ἐλαύνει, καὶ μυρίοις 
τ: σε αὐθεξἄλλει κακοῖς ; αἰλλα λαιμιασοότερόν σοι ποιᾷ (δὴ φέφανον. αἰλλ᾿ λῥαιρᾷ ᾧ κατα-- 

γῆπ σφαΐῆς ῃ χαὶ αἰο τότε ζᾳᾷ μέγιςαί σε ὠφελᾷ πάλι, τὰ 3] εδοπύρων σι ἐπαϑλᾳ κοιται- 

σκθυαίΐζων, χαὶ ζιχύτεοον Εἰς ἀκώμαντον λιυϑμα τἱδαπέμπων, αὶ μείζονος αἰμοιξης 
αὐπυύϑεσίν σοὶ πϑρέχων, καὶ τίωυ' κοινζω δίκίευ πο αγματεύεοϑαι σε ὐθασκευώξων. ὃ δὴ 
χαὶ μαίλιςα πάντων ὅ91 ϑαυ μοιφότερον ᾿ ὅτι ὲ μόνον σε εἶν χρ Ραμ λοίπηουσιν (Ὁ δχπξυλεύ. 

3οοντες, ἀλλα καὶ ἐυδοχιμωτερες ποιοῦσι «ὧν: ἐπηρεαξορμϑδῴους " ὃ τί ϑμοιτ᾽ αὐ ἴσον, ζοιῶπον ἐ- 
λέ βίον, οἷος μόνος «ἦν, ὅδ; τὴ “ὦ Εἶπε φενζω καὶ τεϑλιμιμμέγζου τέρω ὁδὸν καγτεύθεν 

τὐϑαμυϑούνϑρμος (ἦν πόνοις, δείκψυσι πολλζω αντῆς ὅσαν τίω ἀσφαίλειθν, πολλίω πίω 
ἡδογζω" ὥασερ δζωω χαὶ τὴς ἐγδμπίας πολλίω τίω σαι, ϑρότητα χαὶ τίω ζημίον. καιϑοίαϑ 

Ὁ» τὴς ϑρετῆς καντεύϑενἐδειξε (ὠἐπαϑλα, ὅτω καὶ τῆς καχίας αὶ Ἐχιχειρφι. καὶ γαίρ 

35 ὅπερ ἀεὶ λέγω, τῷ,» χαὶ νιῶ ἐρωΐ, δὲ αἰμιφοτέρων πϑμταχοῦ κριτασκευαζει ἦν ἀκροα δι ἢ 
σωτηρίαν, δζρέ τε τῷ ζήλου τὴς “ιρυτῆς, ὀζρυ τ τῷ τὴς κακίας μίσας, ὅδ γαὶρ ἐμελλόν 
ᾧμες ἐὴ Ὁ ΚΣ λερλμδμα ϑαυμείζοντες, τέων Ὁ {ρα ΔὨ ἔργων αὶ πϑρέγοντες Τχίδειξιν, ατῶ»- 
χαταλσθιβθαΐων αὐτοὺς φοξεϊ, λέγων᾽ ὅτι εἰ ᾧ χα λοὶ ζὶ Εἰρηνϑμα, οἴ φχεῖ Εἰς ἐσφα-- 

λείων ἡ ἀκρόασις, δλλα δὲϊ τῆς ΓΝ ΤΜ ἐργώνγ ̓ σσακοὴς, ᾧ ὃ ποὺ οὐ τὕύτῳ μοίλιςά 

δδαμέζ, 40 ὅ61.. καὶ ἐγζιωϑα καταλύοι (Ὁ) λόχϑν, “' φόξον ἀὐόῖς '᾿άἀκμαάζοντα ἀφείς. ὧασερ δ᾽ Ἐχὶ 

ρετῦς, οὐκ οἰπὸ δὲ μϑηώτῶν πορϑέτρεψι μόνον, βασιλείαν Εἰπων ἃ ϑρρινοις, ἡ μιαϑὸν 
1 Ν ! ] ι » γῳ νων» 1 ! δ γ4Ὁ ,»! ἄφατον αὶ κορκλησιν, ᾧ τα μνοία αἰγαϑοὶ, δλλα καὶ Οἰπὸ ΤΡ χθρόντων, Ὁ φερρὸν ᾧ αἀἰκύνη- 

τὸν ονδειξαίνϑμος τῆς πέτρας ὅτω ἡ δχὶ τῆς χακίας, οὐκ εἰ πὸ Μ᾽ πσϑϑσδοκωρδρωὼν φο 

μόνον, δή τῷ κοτδονϑμου δύνδρου ἢ τῷ πυρὸς Ὁ ἀσδέςου, ἡ τῷ μὴ Εἰσελϑεῖν Εἰς τίω βα.- 

᾿Οεγίοἴοτη. 2. Ρ 4 σιλοίδν, 



χεν ζ 
Ὗ 
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σιλείαν, αὶ τοῦ λέκειν, Οὐκ οἶδὰι ὑμάρ, αἰλλαὶ κ Ὡστῦ πον παρόντων, τὴς “-Ἴώσεως λέγω τῆς 

κι πίω οἰκίομ. δ ᾧ ἐ ἐμμφϑυτικώτερον ῷ λον ὑποίνσεν Ἐχὶ φἰ ϑαξολὴρ αὐ τὸν γυρινα.- 

ζων. οὐδὲ »» μὼ ς ἱπεὶν ἴσον, δτὶ αἰχείρωτος ἔςπι ὁ εὐγαρέτορ, ϑύαλωτος ὁ ποϊηρές, χαὶ 

πεέτρδυ ἤκναι, καὶ οἰκίαν, καὶ ποτοιμερ, ς βοοχίω, Χ) ἀῥέμον, αὶ ἵσω τοιαῦτα, 

λό Και: πᾶς ὁ αἰκούων μα ὥῶν' Ἅργϑες τύτυς, φησί͵ ἡ μή ; ποιών αυῶν, ὁμοιῳ, ϑήσεται 

ἀυδοὶ μωρῷ ὁς]ς φαδὸμησε τίωῦ οἰκίαν ἀυτεῖ (χὶ τίω ψάμμον. 
Καλώς5 ἢ μωρϑγ ὀκάλεσι τῦτον. ὰ Ὁ» δῤ Ἴροιτο αὐοητότερον ἕ οἰκίαν οἰκοδὸ μοι 

πος ἔχτ τς ψάμμου ̓ τ Τ' Κ πόνον κ᾿ αυομϑμοντος, τῷ ἣ ᾿ καρποῦ χα! τς λϑαπαύσιως «- 

πογερέμδίου, χα, δι τὶ τῦτν κόλασιν αὐσσυμϑύοντο: ; ὅτι γ» ὯΙ ὦ χακχίδν μετιόντες κοίβι- 

γουσι, πόρυτί γε δηλόν 551. καὶ ̓γὺ χα) ὃ ἁρπαξ, ὯΣ μοιγθ6, ὃ ὁ φυκοφφϑρτῆς᾽ πολλα ποῖι-- 

ὃσι ὁ ταλαιπτωρφεῶῦται, ὧξε τέω αἰνδιλ κακίαν Εἷς τίλος ἀγαγεῖν ΠΥ μόνον οὐδὲν 
Ὡτὸ “ἦν πύνων τύτων χαρποιώτοι Ἔ χέρδυς, ἀλλα ὦ πολλίω αὐσσομδμουσι τῶυ ζημίαν. 
ἐπεὶ ἃ “Πωύλος "αὶ ἀὐζ' αν! ἤονϑνος ἐλεν Ο ασείρων Εἰς τίω σάρκα ἀὐτ οὐκ σαρκὸς 

ὐυτύϑεολσει Φ)ορφῦ. τϑτῳ ἐοίκασι" Ὅς οἱ ὅχὶ Ὁ ψαμιμν οἶκοδὸ μοιεῦτερ' ἡ οἱ ἐπὶ πορνείᾳ, οἱ 

Ἐχὶ ἑασελγείᾳ, οἱ όχι μιέϑυ,οἱ ἐπὶ ,ϑυμῷ,οἷ ἐπὶ τοῖς λλοῖς ἅπατι ποιῦτος ἢν ὃ ᾿ ἄχαας, αλὴν 

τοιϑτος. ὃ ̓Ἡλίας κα ἡ ΝῚ ἰρλλληλα ϑεγτες Ὁ ΚΙ ΟΥ̓ καικίοναὐκριξέφερον ἐἰσορῖβα, ὥ ὅζν- 

Φορον. ὁ ἅ δ Ὠχἔ Φ πέτας φκοδόμιησεν, ὁ 9 ὃ  ὅι ὮΝ γάμμδ' δ9 ὁ βασιλβὺς ὧν ἐδεδοίχει 

ὼ ἔτρεμε ( “τό: ιφητίωυ, ῷ τῶν ̓ Δαγλωτέωυ ἔχονται μόνον. ζοιούτοι (ἢ Ἰουδαρι, δλ᾽ χ 

ᾧ Ὀἰπθφολρι. δ|9 κ ὀλίροι ὄντες ἢ ϑεδεμῦμοι, τὴς πε τας οὐεδυίκψεοωυνηο τὸ φεξβον ̓ ὠκφοι ἢ 

ἡ πολλοὶ Ἃ  ὠπλίσρδνοι, ᾧ Ναμμου ὦ αἰοϑενές τ, καὶ γέ ἐλελϑν, ὦ ποινσορμϑμ τοῖς δύ ϑεϑποις 

σϑτοις; ὁρᾶς Φ ὡπϑθλα ς 5, ὧν αὐπουχοιείευς ὲ δεδερϑίοις, δ λα ὧν χατέχονζαε κα Ὁ 

δισμϑυονζρᾳ" ὃ τί ρον α᾽ ΩΤΩΣ σύ κατέχεις, ἡ χα πορᾷ Φ} Ὁ μαλα οἰχότως, ὅν 

ὃ Ὠπ δ ψάωμ. [- λύτο [ῳ οδὸμηῷ, ἀζοῦ χὰ ̓  αἰ ἁϑενέφεροι πότων ἠφ. δζρ, ὅτο παλιν 
ἐλ 9 "αἰ ποιξτι βυ λόμϑιν ΟἹ ἐπαγατεν ἐφ’ ἡμᾶς Φ ἀμ ὧν ᾿ αὐιϑεϑπου τοῦτα; αἰ φησι, σὺ 

μιϑισίζεις, ἡ σὺ Φοτη; σὐἐπηρεαξ ἴέ Εἰρ, ὺσ σὺ" δίδιας; σύ κρίνεις, ̓  συ τρέμεις , ὅτως αἰαϑινης 
ἡ καχία. δι ὦ ψιθφο λοι ὐχ ὅτω: ἔν διυναμεῦει ἡ ἡμεῖς ἃ" ἀξδομδν Ὁ ἠκϑυσαιδν μὴ 

λαλῴ. Εἶδες Φροφιμα υ ψηλό ; Ε Ἶδὲς πετρὰν κῦμ, Τὰ κατα διαῖσαν: Εἶδες οἰκίαν ἄσω 

σον: ὁ Τ᾿ δὴ Ὅριω μιειςο τέο ̓ν, Τί δ μόνον. σγοὶ ( ἐγίνογηο αὐτοὶ δειλοὶ δὲ ὧν ἐ’ ἐπεξαλθύον», δ λ' 

τί ᾧ πλείον ἐλοίρι ϑνον ϑείρσος, καἰκείνοις Εἰς μείζονα οὐγέξάγον αἱ αἰγαγίδν. καὶ Ὁ ὁ ζ α- 

δούμδυτα πλήτίων, αὐτὺς ὄφιν ο σπληῆὀρδμορ᾽ αι ὃ τα κέντρα, λᾳκι (ν, αὖ τὸς ὅδην ὁ 9 Χεν-: 

σϑρϑμος ᾧ τὰ χάλεπα ϑεχόνδμος τραύματα" χα; ὁ τοῖς οναρέτοις Ὥμιδυλ ἔνων,αὐΐος ὅδ ὁ 

χι δι υβ ων. ἡ )» χακία τοσύτῳ μάλλον αἰοϑενεσέρα ὗν ἐσῴτπρ ὸὼ καρ ός “ἴω Ὄρε των 

αὐ ϑαζαήηται. χα) ̓καϑαπερ ὁ ἢ πῦρ οὐ ἱματίῳ δεσμδυ) τίω ἃ ΚΖ Φλέγα Οὐ ἐσζεσε, ὦ 

ἱμοίτίον ἐϑωπόμησεν᾽ ουτῶς ὁ τοῖς οὐναρέτοις ἐπηρεάζων, ᾧ ᾧ κατόχων, καὶ 'δεσμευων, κεφ 

Α λϑμτσρσπέρας Εἰργαίσατο, ἑαυτὸν ὃ ἤφαμισε. χα ̓γὸ ὅσοι αὐ δεινὼ παῦης ἐχτεικῶς 

ζαΐ, τοσίτῳ γέγϑνας ἰχϑοϑτερρ. ὅσῳ Ὁ δῤ" ὑλιτεήωμϑυ 1 δ Φιλεσοφίλυ,τοσύτῳ μάλ- 

λον συ οἷεγὸς δοισύβια! χα ὅσῳ αὖ μηϑενὸς δενῦτνϑι, τοσύτῳ μᾶλλον ἱδυ ϑ9ὶ ἱ γοοιῖβα χα 

πότων ἀϑώτεροι. “δυτῶς κὸ ὁἸωδινηφ᾽ 89 ὀκψτον υδὺ συνθεὶς ἐλύπει, αὐτὸς ὃ ἐλύπει (ὃ 
Ηρωδέω' χαι ὑμῦρ μηδὲν ἔχων, κατεξόμέσι τῷ κρᾳτοιώτορ᾽ οὅ , δζαδημα καὶ αἱλεργίδοο 

κ) μυρίαν φόμυτασίων «ἰξιθεδληρϑρος, τεέμει ἡ δέδοιχε ᾧῷ παύΐτων γεγυμμωρδιο, κ φευὶ 

Ὡαποτιτμίηυϑε ον τίωυ κεφαλέω αἰδεοῖς ἰδεῖν᾽ ̓ ἐδυυατο. 7] γρν ο “Ψ τίου τελέυτίου ἀκ- 

μαιζοτα, Εεἷ ἰχεῷ ( φόζον, ἀ; ἄκουσον τί Φησιν᾿ ὧι ιν [ἢ Ιωαύνης, ὃν ἀνεῖλον ἐγω. δ5 ὃ, «- 

νεῖλον, Οζκ ἐπσολρφυϑίου ζω, ἀλλά ( Φόδον αἴδαμϑενιῶᾷ ὐ, ϑὴ ̓ πυίδεντος τἰω ψυχίω 

τίω (ᾳ φουΠομδμίωυ ἀγαμγηοϑίωαι,ψτι αὑτὸς αὐτὲν ἐσφαΐξε. Τοσαύτη τὴς Φξοτὴρ ἡ ΧΡ 

4 

10 2. πον 

Ι] 

Χ. [ἢ σάλι 

ὃ ὃ, 
ἄν, 

24 Ἀιδῆπρ, 

5 ἀλλὰ χῦῃ 
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ὅτι ̓  . πλέυτίω “ἣν ζωνγτων 64] διωματωτέρᾳ. ὅζρυ δὰ ὅτο ἡ, ζευΐ 5: ἔθη, (ἢ “πὸ πόλω 

χεκηνϑμοι γρή ματα “δὲς αὐτὸν ἐρηινδροι ἐλέφον "αἰ ποιήσονϑμ, τοσκῦτα ἔχετε, ρα 
“ . Ὁ“ Ι “» “Με ' ᾽ ἢ ᾿ κἡ “ι΄, ἥ 

τῷ μηδὲν ἔχοντος βουλεοῦν μαϑειν τῆφυ μέτερφις θυημεθλας τίων οὐὺν » χρδ 9, τὸ πουτο; (Ὁ 

φηλουτοιῶτες » φρο ἃ Οὐσὲ οἰκίλν ἔχοντος (() φρατϑυόμϑροι ; τειούτος ἡ ὁ Ηλίας ἐμ δ [9 ὁ 
μὴ -" , κ ᾽ς ς (4(λ λ.] ᾽ . « 

' ς Οὐ τὴς αὑτῆς πϑερησίας τω δάμω διελέγεν. ὁ ἅ γὴν» ἐλέγέ, μνήματα ἐχιδιγωῖν ΑἿΣ 
᾿ ἢ .,..ν» »» ! “ιν! “ορΡ κν" «Δ Δ Σχ! Ν 
ως ποτε χω λθίνεντε ἐπτ' α ἈΦοτέραις ταῖς ἰγγυαιςυ οδν : ἡ ὁ ἐλοδν᾿ " Ἐφονθυσας Ὁ γιθασαη κα. 

μια, ! τ ΜΙ ἢ, ΚΩ,ἢ, ἸΖ,οῖν ' “ , “» β΄, γ Βατσοιη, ἡῤεμμ᾽ ἐλ Ἀρϑνομυησοά 50 δὲέλελν᾽ Οὐκ ἐξεςῖ σοι ἔχειν τέωυ γχώναικαᾳ Φιλίπαου τὰ ἀδελφοῦ συ. ΜΝ 

Εἶδες τίω πέτρον , Εἶδες τίω ψάμμον πῶς θύκολως κατουπίτηει; πῶς Εἴκει τῶςς συμι-- 

φορριῖς ; πὼς αὐἰδατρέπεται, κάν μ᾿ βασιλέως, κἀν Κ᾿ πλήθεις ἡ, καν μ᾽ διωυαςείας; 
1ο α'παγτῶν σὴ (ὧν μετιόνζομᾳ αὐτί αὐοιϑητοτέρος ποιξ' ὦ σσεὲ ἀπλώς καταπιτύ] 4,4 λ- 

λοὶ Τ πολλῆς τὰς συμιφορό:6. 
; ᾿ Ω « ,»»εκν" Ι ! 

272 Καὶ [»}] ἕω, φησιν, ἢ “δ σις αὐτῆς μέγαλη [σφόδρα. 
Ἁ ᾿ « ᾿ : “᾿ ει . 2 : ΝΗ 

Οὐδὲ γὸ «πὸ Τὴν τυχόντων ὁ χίνδχωνος, δλλ' αἰ αὺβ ψυχὰς, Ὡς ἐχκπῆηώσεως ἐρανών ἈΘΊΚΟΝ 

ΠΣ ὼ ἦν αθανάτων ὠκείνων "αἰγαϑῶν᾽ μᾶλλον δὲ αὶ “σϑ3 ἐκείνων πάντων αἰϑλιώτερνν 
ὁ ζιὦ.- 

ἀρμίον 15 τίου διώκων βιώσυται βίον, αϑυμίαις διζωνεχέσι, δειλίαις, Φοοντίσιν, αἰ γωνίαις συξων ̓ δπτρ 
᾿ ᾽ 2 3 ᾿ . ᾿ 

δίζυ χαὶ ἐς Οφὸς ανιῆσυϑμος ἔλεγε, Φεύγει ἀσεζης, σγείενος διώκοντος. (ὦ) ὃ τοιούτοι ζμ Παρριμικη. 

σκιαὶς τρέμωυσι, (ὄν. Φίλους κἰ ασοτήϑυοισι, (ἦν: ἐϑροιὶ, (ν᾽ οἰκέζαε, «ἂν Εἰδύζι, ὧν" οὐκ «. 
“ἴω, Εἰδυζι αὑςἦν", ὃ ασο5 τῆς κολοίσεως ογζιεῦϑθα τίω ἐ ααἰτίω νοισι" κόλασιν. ἢ ζμῶτω 

πόρτα δηλών ὁ Χριςος ἔλεγε᾽ καὶ ζω ἡ τήαΐσις αὐ της μεγα ληζσφόῤρα,]) Εἰς ὃ πυρϑσῃ- 
! ΄ ! , Ὕ ες ᾿ ἄν ΨῚ , " γ ὲ 

20 κὸν τέλος χαταχλείων ζοὶ καλοὶ ζαῦτα προαΠέλ ματα, στυδρα αὐπιφτὶς πείδων 
᾽ ! ἸἾ διν « : ᾿ ᾿ 

Ὡ στὸ ἽἋἍ σἼλόντων φυγῳ καικίδν. Ε: "ὃ Ὁ μείζων 0 αζϑὰ ἿΜ μϑμόντων Δλϑλϑϑ, ὡλλὰ ὧν 
Ὁ “ « ᾽ “Μ ῳ .2 “ “ Ν ᾿ Η ᾿ 

παχυτέρυς ὧν μᾶλλον ἱχᾳνὸς[2ω] κατα έιν ὁ ὡπαγαάΓειν ΤῊς πονηρίας. 819. Εἰ; αὐτὸν 
[ ᾽ [ΣῪ Ἢ ᾿ Ὁ “-- Ν . « 

καὶ τεληξέν, ὦχε ἔγανλον πὴ τίω ὠφέλειθν ἀδοίς. πόρτα τοίιω ζζῶται (ἰωιδῶντες, ἃ ᾧ 
“ὔρώτα ἢ (ὰ μέλλοντα νΦύγωμϑν [πίω] χακίδυ, ζηλώσωκϑμ φρετίω, ἕα μη μώτίευ 

) » Ι ᾽ ͵ ἊΜ » σι“ ᾿ ͵ 2 ΄] , »" 

5 μηδὲ Εἰκῃ χομνφωμῦν, ὅλα καὶ τὴς ογζῳῦθα Φσολαύσωμϑρ ἀσφαλείας, Χ.} τῆς 

ὠκεῖ ματάσωμδρ δόξης ᾿ ὃς Ἄμοιηο ποίᾳ ἡμᾶς ἔχυτου, εἰν, χδύπι χα φιλαν,969- 
πία τῷ Κυρίου ἡμδμ Ἰησοί ΧΧραφοῦ, ᾧ καὶ ϑιξᾳ καὶ Ὁ κροίτος, Εἰς «ὧν αἰαίνας των 
αἰώνων. Αμέιψ. 

Ιο ὗμιλ. κ. 28ὲ ΚΑΪ ΕΓΕΝΕΤΟ ΟΤῈ ἘΤΈΛΕΣΕΝ Ο 

πὶπρ ᾿ Ἰησούς ἢ τες λόηρὺς τάτυς, ἐϊξενγλήίοσοντο () ὄχλοι ἔΧῚ τὴ διδω-- 

χῇ αὐτὶ 

χὰ! 

ηἡ Αἱ μάὼω αἰκόλουϑον (ὦ ἀλγεῖν αὑτὸς πσδὲς τὸ φορτικὸν ΤἿΜ Εἰρημέ- 
Ὁ ΝΕ γῶν, ἡ νορκαν πσοὺς Ὁ ὕψος δῇ[Ὕ΄Ὠπτετα γμένων᾽ νιῶ 5 Τοσαύτη κα 
ΒΕ ἰοως τῷ διδοίσκοντος ἰώ, ὡς στολλοις αὐκδὝ ὁ ἐλῷ, ὁ Εἰς θαῦμα 

ζ μέγιφον ἐμδαλῴν, χα πεῖσαι δχοὶ τίω ηδυνίω ὟὙἋ Εέρηνϑῥων μηδὲ 

δ ϑὸ παωσοαιϑέου ἢ λέγην ὥἰπος Ἰώωι λοιπάν. δ οἱ »ὺ ΚΝ, ἐκ τῷ ὑρεις 
π Ὁ. ἤρὰ κατέζη, α" πέφησων (ὦ ἀκροαταὶ, αἰλλαὶ αὶ «υτω τὸ ϑέαίξον ἀστὴν ἠκο-: 

᾽ 40 λουϑησι' Οσῦτον εἰνέϑηκεν ἀὐζις ΨΩ Εἰρνυϑμων ἐρωται. δ ρπλήοσοντο ὃ αὐτο μάλιςα τῶ 
ὀξουσίαν. ὦ γὰ» Εἰς ἕτερον δναφέρων, ὡς ὁ πσοϑφήτης " Μωύσὴς, ἔλεον, ἀπερέλελμ, 
Ὡλὰ πόυταχοῦ ἑαυτὸν οὐδεμψύμϑμος ἐῃ φῷ τὸ κύξ9ς ἔχοντα εἐ δ νομοῦ ἢν (ιωε- 
λῶς «αξϑσιτί ἡ, ἐγὼ 3 λέγω ὑμῖν “" τῆς ἡμόρφις δία μεμψήσκων ὠκείνης, ἑαυτὸν ἐδείκνυ Ἷ 

δικαίζοντα ἐῇ), ὁ Ὁ [9 Τὴ κολφστων, ᾧ δι" ἢ, υδν' χαΐτοι ὶ ἐντεῦθεν ϑορυζηϑίωαι Εἰ- 

κοφ 
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κὸς ἴω. Εἰ Ν᾽ δ ἔργων ὁραΐγτες ἸἘλιδεικψύμϑμον αὐτὸν τίω ἐξουσίαν ἐλίθαζον 2) γφαμε- 

μιατεῖς ὸ ἥλουνον, ὅπου ῥήματα [ζω] μόνον τη» ἐμφαίνοντα, πῶς ἕν Εἰκὸς ω αὐτοιὶ 
σκουδαιλίζεοϑοι, [ὦ] μάλιςα ὁπότ οὖν ασρϑοιμίοις ἤῦτα ἐλέγετο, ω ωρὶν ἡ πεῖραν 

αὐτὸν δεδωκέναι τὴς ἑαυ ϑυωυαίμεως » αἰλλ᾽ ὅμως Θνοϊϊν τώτων ἔπαορν. ὑτὸν γὸ ψυχὶ καὶ 
δζρενοια θ᾽ γνώμων ἢ, ῥαδίως πεί)ς.) τοῖς Φ αἰληθείας λόορις δχρὶ δὴ τϑηο ὠκᾷνοι ζ καὶ τῶν : 
σημείων ὁῥακηρυποντων αὐτὶ τίω δυώαμιν ἐσκόνδαιλίξον» ᾿ ὅτοι 3 " όηρυ αἰκούογτες “ι- Ἅ. τὴν 

λϑνγεπείγογτοκὶ ἠκολουθοιον, τῶτο ,ϑιὦ κ᾿) ὁθὐαγίελιφὴς αἰννῆονϑμος ἔλεμ᾽ ὅτι ἠχολουϑηφ ἤτλῶ, 

αὐτο ὕχδοι πολλοί" ουχὶ ταὖν δῖργόντων νὲς ουὐ᾽οὶ "δ γραμματέων, δλλ᾽ ὅσοι κοικίας ἧσαν 
αἀἰπηλλώχιφοι, καὶ γγώμζωυν Εἶηον ἀδέκαιφον. χα πϑρτος ὃ τῷ ϑϑαήελίῃ τύτυς ὁρῶς αὐτῷ 
ποοϑσηλωρϑῥοις. ὦ δ ζωΐκα ἔλεγε, μζ σιγῆς ἤκουον, σσεἰδν αὐρεμ(αίλλοντες ὀυτε Δ14- τὸ 

κόγήογτες τίου αἰκολουϑίαν, Ουνδὲ Σἰποπτειρώμϑροι αὶ λοαιολωὺ ἔχτθυ μοιοῦτες θύρῷν, κοιϑούπερ οἱ 
φαφισαῖοι" κ᾿ μ᾽ τίω δημυνχϑολὸν ἠκολούθοιου πάλι ϑιυμαίζοντες. σὺ δὲ μοι σχόπει ἢ; 

ϑεασύτε τίοῦ ((μύεσιν, πῶς ποικίλλει τίωὐ ὠφέλφαν “Ὕν.' παρόντων, δἰπτὸ ϑαυμεώτων εἰς λό- 

»9ις ᾿ἐμξαίνων, ᾧ παλιν ἐἰπὸ τῆς ΤΪΜ λόγων διδαισκαλίας Εἰς ϑωύματω μεταξαίιων. ἢ )γὃ σχέμην 
ρὸὴ ἢ Δῥαξίεαι Εἰς ὃ ὅρος, πολλοις ἐθεροίσγά,σο, πτοϑοδὸποιών τοῖς λεχορμλύοις, καὶ ΚΟ ὃ ας 
τίω μαχραν ζω τίω αἰ, τίσου δημηγϑοίαν, πάλιν [τ οι μοτο ἔρχεται βεξαιν ἐκτ 
γγοβϑρων ζῳ Εἰρηνϑμα. ἐπειδὴ) ᾿ 

29 Ὡς ὀϊξουσίδν ἔχων ἐδίδουσκεν, 

ἵνα μη νομιοϑοὴ κόβίπος δὴ αὶ αὐθα διασμὸς (τ τὴς διδωσκαλίας ὁ πος, ᾧ εν τοῖς 
ἔρχρις ὦ ἀὐ' τούτο ποιῷ, καὶ ὧν ϑξουσίαν ἔχων "ϑερασγάζει, ἵνα μιυκέτι ϑυρυξωδνται ὁραύντες 20 δ. “πῃ 
αὐτὸν ὀυτῶ διφούσχοντα, ὁπότε καὶ τὰ ϑευύμκφτο ἕτως ὀπτοίει, 

1 Καταῦλύτι γὸ αὐτῷ πὸ τῷ ὀρ, ἠκολούθησαν αὐτῳῖ ογλοι σπτολλοί, 
» Καί αὐδϑσῆλϑᾳ λεαποὺς λέγων᾽ Κύριε, ἐδὼ ϑέλης,δυασαι μεχαϑουρίσαι. 
ἸΠολλή ἡ ((ιώεσις ὼ ἡ πίςις τῷ ασϑήσολθοντος. υ "Ὁ » διέκοψε τίω διδοισκαλίαν, ἐδὲ 

ἔτεμε ὃ ϑήαίξον, ἀλλ᾽" αὐέμεινε (ὃ τασϑλσήκοντα χαιρϑν ὁ χαζαθλύτι αὐτρ τσϑϑ σέρχεται᾽ 2 ς αἴ 
ὁ ὑχἀπλώς δλλα[ὸ] μ᾽ πολλῆς τὴς ϑορμότητος, ὁ" τσδὸς ἢ γϑνάτων αὐτὸν αρακα-ὀ χιοὺ 
λᾷ, ὡς ὅτερός φησιν β)αγίελιςὴς, ὁ οἵτ' γνεσίας τὴς πίφεως ἢ τῆς πσοόσυκούσης πρὶ αἰστοὶ 
δόξης. σϑεῖδ' γ) Εἶπεν, ἐαν αἰξιωσν, (Ὁ) Θεὸν, συτεῖδ᾽, ἐλ ἐυξῃ᾽ δλλ᾽ ἐαϑϑέλης, δύνα. 
σαι μα χαϑαισίσαι! ᾿ συοὲ Εἶηπε᾽ Κύριε, κα ϑοίφασον,αἰλλ᾽ αὐτῷ ὃ πὸρ ἐχιτρέπει, ᾧ κύ- 
λον" ποιφται τῆς διορθώσεως, ἢ τίωὐ ἐξουσίλν αὐτῷ μδοτυρᾷ ὥπασαν. «τί δῶν, φησιν, Εἰ 2. Ἐπ 
ἐστφφαλυϑδῥη ἡ δόξα τῷ λεασρος ζω; γαταλύσοι αὐτίω ἐγρίω ἡὶ ἐλτῆιμῆσαι καὶ διορϑ)αί-- 
σαι. αἷρ δῶν τῦτο ἐποίησεν, ἐδωριϑςο᾽ δλλὼ ᾧ τὸμυδρυτίον ὡπὸν,ὸ ((μυΐφησι ἢ βεθαιοῖ ὃ 
Εἰρηνδρον. [9 το τούτο Οὐδ Εἶπε, καϑαίριϑητι᾿ 

3 Αλλαὶ, ϑέλω, καϑαυρίοϑητι, Ϊνώ μηκέτι τῆς αἰ πονοίας τὴς ὀκείου, διλλαὶ ὃ 

γνώμης τῆς ἀυτῳ Ὁ δόγμα μηται. οἰλλ᾿ ὀυχ (Ὁ ἐἰπόσολοι δυτως" δλλα πτῶς, (ὴ, ὁ δὴ- 5 
μὸς ἐϊξεπλήήετο ὧπας, ἐλεγϑν᾽ τί πσξϑσέχετε ἡμῖν, ὡς ἰδία διωάμαι ἣ ἐξουσία, πεποιη-- 

κόσι τῷ ύξάπουτν αὑτὸν ; 65) δεαασότη ς, χατοι πολλὼ μέτοκα, φϑογξαίμϑμος πολλάκις καὶ 
χαταδιέφεροι τῆς ἀὐτα δύξης, ὡςε πῆξαι Ὁ δόγμα ἐνζιῦϑα “ῥὶ ὠκπλιηῆομϑβῥων αὑτὸν ἐητὶ 
τῇ ὄξουσία, [χ] Φησι; ϑέλω, καϑεισλοϑητι. χαύτοι ὥσαῦτα Ὗ τηλικαῦτα “ποιήσας σημεῖα, 

ἐδωμοῦ Φαμε.) τῷτο Εἰρηκωὼς ζ βῆμαι "ον μδύποι ὡςε κυραΐσα) τίω αἰ ασόνοιθμ νὴ τοῦ 0 

δήμου πϑμτὸς ὁ τῇ λεαυοο τίω αὐθὲ τὰς δῥουσίας, δὲ τϑτοοοσέϑηκε, θέλω. ἡ) Οὐκ 

Εἶπε τῦτο, οὔρι ἐποίησε ὃ δλὰ ἡ Ὁ ἔρχϑν ἐυθέως ἠκολούϑησιν. Εἰ ὃ μιὰ καλαῖς ἐ- 
λέν, λὰ βλασφημία ἰὼ ῶ Εἰρυρϑιον, ἔδει αἰ ανσπίωαι ὼ ἔρηϑν᾽ νιουὶ ἢ κ᾿ Εἴξω ἡ 

φύσις ἐχιταῆορδμη, καὶ μα τῇ πσϑ9 σήκοντος Ούχοις, ὁ μοίζογος ἢ ὁ ϑὐαηελιςὴς Εἶπε. ᾿ 
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ᾧ 4 ϑέως, πολὺ βρφιδύτερθν ὅτ ζώχοις τῷ κτ' ὃ ἔραν γελνηρδῥου . ὀυχ απλως 2 

Εἶπε, ϑέλω, χαϑαφίαϑητι ᾿ ἀλλα κα) 
Ταὺ γεῖραι ὠκτείνας ἡψαη ἰντῦ " ΟΝ μάλιςα ἀξιον ζητήσεως. ἦμος γὸ ἐνε- 

χεν ϑολή ματι χαϑαίρων αὐτὸν χαὶ λόγω, τίω τῆς χεῖρθς «ὐοοσέϑηχεν αὐφζω ; ἐμοὶ δόκεὶ δὲ 
ς σσοὶὲν ἕτερον, αλλ να δείξη καὶ ον τούθαν ὅτι ὀυχ «ἰ «συκείται τω νόμῳ, αἰλλ᾽ Ἐλικειτω ᾿ ὁ 

ὁτί τω καϑαρῷ λοιπὸν σ᾽ εἰὲν αὐχαίθευρτον. “6 δὲ τϑ Ἑλιοσαῆος ( οὶ ἑώρα (ὃ) “Νε- 
ὴ αμϑὰ, αἰλλὰ καὶ σκανδαιλιοϑέντα ἰδὼν, ζγ Ὁ μὴ ἄξηλϑο " μηδὲ ἡψαηο, τηρῶν τῷ νόμιν τίω 

ακρίζφων οἶκοι υϑύᾳ, χα! πέμπει πσοϑς (ὃ Ιορδϑμίω αὐτὸν λυσύμϑμογ᾽ 65 δεασύτης, δὲι- 

κριῷ ὅτι ἐχ ὡς δοδλος δολ᾽ ὡς Κύριος ϑερᾳιπτά)4, ᾧ ἀτήεται. ὁὺ γδνΡ ἡὶ χεὶρ υἱπὸ τῆς λέ- 
ιο ῦρϑς ἐγ με» αἰκοίϑειρτος, αἰλλαὶ Ὁ σῶμα, Ὁ λεησδὲν “δὃἰπὸ τὴς χειθϑς τῆς ἁγίας χαϑίςατο 

ΚΣ χαϑωρϑν. ὁυ ΣΝ δὴ μόιον σώματα ΓΜ Σὴ ϑεροιγάσων͵, αἰλλαὶ Νὴ ψυγέω "Εἰς Φιλϑοσύ-: 

Ν" φίλυ εγάξων. ὥασερ δω[] χερσὴν ὀύῤίοις ἐοϑίειν οὐκ ἔτι λοιπὸν ὀκώλυς, () ἀδλφον 
ἐκῴον Εἰσώγωννόμον, (ὃ αἴθ τῆς δ βρωμῖὶ ἀδαφοοίας ὅτω δὲ καὶ ὐ ζϑα [λοι- 
πὸν ] ποιδούων ὁτί τῆς ψυχὰς ἔπει μελάοϑαι γοὴ, ᾧ ταῖν ἔξωθεν ἀπαλλαλμίμ καϑαρωδμ 

τς ὠκείνζωυ τἰποσμήχειν ἡὶ τίω αὐτῆς λέωρομ δεδοικέναι μόνον, ὁπῈρ δὴν αμδὸτία ( ὦ γὺ λε- 

-σδϑν δὴ σ ον κωλυμα Εἰς φρετίω) τσοῷτος αὑτὸς ἀτῆε τῷ λεπροὶ, ν ΟΣ εϊεὶς ἐγ- 

χαλᾷ, “οϑὲ »ὸ ζω διεφθοιρνϑμον ὦ δικαςφήθλογ, σδτίὲ εἰ ποῦ φϑύνο) κατεηλαϑροι Φ,«. 
δπευςς ρροάτα!. δζρ᾽ τη ὁυ μένον Οὔκ ἐπέσκηψαν, δλλαὶ αὶ ξεπλαίγησαν Ὁ θαῦμα ᾧὶ πϑρεχώρη- 
᾿ φἰμαν στ, Ὁσ τε Τὰν Εἰρηνϑνων, πότε τνμ γνονδμων τίω " αἰ μή χόμον αἰστῦ δυγώαμι (ῶθ4σ.- 

20 κιυήσαντες. ϑεραγγάσας τοίγευυ ἀστῷ ὃ σωμα,κελόύει : 

4 Μηδιὶ Εἰπεῖν, αλλ δεῖξαι ἑαυτὸν τῶ ἱερᾷ ἃ «δοσιεγκᾷν ὧ δῶρον πυοϑσέταϊξε 

᾿ς Μωύσης Θἧς μϑοτύριον ἀΐζις. Τινὲς (ὦ δξίυ φασι;, ὅτι “(9 τῶτο ὀκέλθυσε μηδενὶ 
ἡφδμιο, μηδὲν Εἶπεῖν, ὕα μὴ κακυργήσωσι αἰϑὶ τίωὐ ὀχγίκρισιν τῷ" καιϑουρ μια , στρόδγα ὀμοήτως 

"5 μηδενὶ Εἰπεῖν κελθύει, διδοίσκων Ὁ αἰκόμπαφον ἢ ἀφιλότιμον. χαίτοιγε ἥδει 97| ὁυ πει-- 
«ϑήσεται ὠκένος, δλλ᾽ λύακηρύξει (δ δυεργέτίων δλλ᾽ ὅμως ὃ αὐτὸ ποιᾷ. πῶς δίω 4.- 
λοιχοῦ καλθύει Εἰπεῖν, φησιν; ουχὶ ἑαυτῳ αἷδεπί Ἴων οὐδὲ εἐἰγλυτι οὐ νϑμος, δλλαὶ παιδυύ.- 
ὧὐ θυγνωμονας τῇ. οὐδ᾽ γδΡ ὁκεῖ δϑαχηρύῆειν ἑαυτὸν ὠκέλευσεν, αἰλλαὶ δοεώωι δέξὸν ᾧ. 
Θεῷ᾽ δὲ ὥ τὸ λεισοοῦ τότε, ἰτύφοις ἡμᾶς κοὐ ασκθυαζων καὶ ἀκενοδόζος, δζ ἢ ὠκεί- 

30 γὺ, ἐυλαρίφους ὼ ἐυγνωμονας ἐὴ), αὶ παι δυΐζων πὸρταχοῦ ὝὋ γνονϑμων τίω ἐυφημύαν α:-- 

ιαφέρειν τω δεασύτη. 75. γὸ, ὡς ζῷ πολλαὶ, (ὦ Δρ,ϑόφποι νοσοιῶτες κα μέμψξωται τῷ 
Θεού, τὴς 5 ἀῤῥωρίας απαλλαΐμτες ῥᾳϑυμότερϑι γίνογ"), κελεύων διϊιυεκῶς κα νοσοιωζᾷς ἢ 
ὑγεαινονζᾳς «αϑλσέχειν τῷ. δεασύτη, Φησί" δὸς δυξαν τῷ Θεῷ, τίνος Ὁ ἕνεκεν κ᾽ δεῖ ζω ἑαυ 

ὀκέλθυσε τῳ ἱερᾷ χαὶ δῶρον τυδϑσενεγκεῖν ; πάλιν (δ νόμον οἐγῦϑα ὀϑασπληρών. ον εὶ' 
19 Ν᾽ πευταηθῷ αὐτὸν πϑρέλυεν ) ὥασερ σϑ δὲ πὸνταχούῦ ἐφύροιῆεν ᾿ αλλὰ ποτε ἅ τϑηέ- 

χίς ποίει, ποτὲ Ἀ ὠκῷο ̓ ὅπτὸ δὴ τῇ μϑηόσῃ " φιλοσοφία, παϑοδυπτοιον, ὠκεῖνο ἢ τίω ϑμαίαοιυ- 

τὸ δὰ Ἰουδαίων τέως κατέχων γλωήησν,ὲ συγκα τοι αήνων αὐτῶν τῇ ἀἰαϑενεία.(α! τί ϑα - 

μάζεις Εἴγε ὧν πασοϑοιμίοις αὐτὸς τ) ἐποίησεν " σγέθτγε χαὶ (ὦ ὑἐπόζολοι μα ὦ χελῶ- 

εϑδίωω Εἰς ζ᾿ ἔογν αἰπελϑεῖν, ἡ ζ θύρας ὀμοιγώδαι τῆς κῦ τίω οἰκαυϑῥην διδασκαλίας, 

αὶ {δ νόμον ὠκκλέιαϑέωσαι, ὁ ὀρόμεωϑίωώαι τὰ πδοφαγμμαζοι, Ὁ τὰ παλαιαὶ " αὐαγειώ.- 

σαιοϑαι ὦπόυτα, φαίνονται ποτὲ ὥ τηρφιῶῦτες (δ νόμον, ποτὲ ὃ αὑτὸν χοὐ Ὀοιτεέχοντες ; ὦ 
Ὅἰ τῦτ, φησι, «σρὸς τίω τὸ νόμν (ἰωτελέφυλακίω, ὃ Εἰπεῖν, δεῖξον σεαυτὸν τῳ ἱερεῖ; 
Χ: τυ «σὴ γὸ νόμος ζω παλαιὸς, () λεισδϑν καϑαρϑέντα μεὴ ἑαυτευ) χίω δοκι κασί.: 
δυ ἔχιτρέπειν τῷ χαϑοισισμού, αἰλλαὶ φαίνεοϑαι τῳ ἱερᾷ, γα! τοῖς ὀφϑαιλμοῖς τοῖς κείνου 

ΚΝ 

“ ε Ι ὦ ε ᾽ 7} “Ψ' 
τϑην αἰ πυνοηπηεύοντες, κ' γὸ ὅτως ὠκαίϑηρεν,ὡς ἢ ἀὐμφισξητήσι μον 4) Τ χαϑαρμόν λα 

ΚΣ 



178 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 
“ἐρέχεν πίου “φἰστόδειξιν ὃ δἰπὸ τῆς ψήφου ζώτης ἐγκρίνεαϑαι τοῖς καϑεοροῖς. Εἰ ὃ μὴ εἶ. 
πεν ἱερεὺς ὅτι ̓  κεκαϑείρλςαι ὁ λέχορϑς, ἔτι μ᾽ τῶν αἰκαιϑαιρτῶν ὀμϑνεν ἔξω τὸς χέλεμ- . κυῤϑαῇ 

ζολῆς. 89 φησι, δεῖξον σεαυτὸν “τῳ ἱερᾷ, καὶ πσολσενεγκε ὦ δῶρον ὃ σοοσέταζε Μωὺ- 

σὴς. οὐχ Εἶπεν, δ΄ ἀσϑλςαίοσω ἐγὼ, ἄλλα τέως κοὐοα πέμπει τῳγόμῳ," πϑυταχονον αἀ-. γι. σροίπ, 
πορράγήων αὐτὴν ζα ξέματα. ἵνα γὸ μὴ λέγωσιν, τί τῶν ἱερέων τίω δοξαν ἥρπασε, ὃ ἅ ᾿" 

ἔργϑν αὑτὸς ἐσγλήρωσε, τίου 8. δυχι μασίὰν ἐκείνοις ἐπέτρεψε, ὶ κριζοιὶ αὐζδν' ὁκαϑισε ὟὙΨ ϑϑω 
οἰκείω ̓ μῶν, ζοσῖτοι ̓ ν ἀ πέγω " μοἰχεοϑαί, φησιν, ἡ Μωὺσῃ ἢ τοῖς ἱερθῦσιν, ὅτι Ὁ (δὰ , 

δὶ ἐμῷ δεροετηϑωζοι Εἰς Ὁ πείθεοϑαι ὠκείνοις" ογγω “(δὲ ὅν, Εἰς μδοτύοιον ἀὐζς: ΟΝ 
Εἰς ἐλεγῃν, Εἰς ὠσύδειξιν, Εἰς χατηγϑοίων, ἐαὶ αὐγνωμονεῖσιν. ἐγ ν δ ἐλεγϑν᾽ ὡς 
σλόϑον ᾧΚὶ απατεονα διώκομϑμ, ὡς ὀμπίϑεον ἢ πβάνομον, σύ μοι εδοτυρήσεις, φησί, χατ᾽ τὸ 

ἐκεῖνον Τ' χα! ον, τί τ πο οφίνομος ἐγώ. καὶ γὸ ϑεροιστθύσας σε τ ροιτπτέμιπτω τῳ νόμῳ τῇ 
ἿὟ ἱερέων δοχι μια σία," ὅπερ οι μδέυτος ζω Τ' νόμον, καὶ θυ μοίζοντος τὸν Μωυσέα, εἰκ εἐγορ.- 
Φιουμϑμύ τοῖς παι λσίιοις δόγμασιν. Εἰ5 μηδὲν ὄμϑηον κερδοιΐνειν, καντύῦϑεν μαλιςα, τίω 

ποὺς Τ νόμον αντύκαταμοιϑεῖν 661 ἀμμιζωυ, οτ χαὶ ααοϑέδως συυὲν κουρπωσορϑῥοις, ζω 

αὐτῷ πόρτα ἐπλήρν. ὼ Ὁ ολήδει το αυτὸ καὶ πσοόψαεν. σεῖς γσὶρ Εἰπο,Εἰς δι. ις 

ὀρωσιν αὐδὄμΜ, συν Εἰς διδοισκα λίαγ᾽ ἀλλ, Εἰς εδοτύρμον ἄυτοῖς, τατές!ν, Εἰς κουτη- 

χϑοίαν αὶ Εἰς ἔλεγχον καὶ Εἰς μϑοτυοίαν, ὅτι σοι χϑν ἐμοῦ πϑώτω" ἐλμολο " αὶ πσδϑέδως χιγριν 
αἰδίορδωτυς νϑρονζῷ, Οὐ ὅτως οἰγέλειπον ὡπερ ποιῆσαι ἐγφίωώ ̓ ἐκεῖνοι ὃ τίωυ οἰκείλω ἐ- 

Ματῇ.κϑ. δ. μϑρον [9 τηρϑείῦτες καχίλν. δ» γϑιοῦ ᾧ δ λαχοῦ . Κυρυρϑησε.) γάρ, Φησι, ὦ ἐυαγίέ-- 

ιου ἥδτο οὖν ὅλῳ ᾧῷ κόσμῳ Εἰς δὰ τύσλον πᾶσι τοῖς ἔϑνεσι, χαὶ τότε "4 ὦ τέλος. τοῖς ἔϑνε-- 210 
σι, τοῖς ὀνχ ἰαυαἸχούσσι, ζοῖς υ πειϑουϑμοις. ἥα γαῖρ μω Ἧις λέγῃ, καὶ ὄνος ἐγεκεν πᾶσι κη- 
ρυῆει9, "εἰ μὴ πόρτες μέλλοισι πείθεοϑαι  ἥα ἢ " ἐμαυτῷ πόύτα φανώ πεποιηκώς, ν »ἰπὶ 

μηδεὶς ἔχῃ «(' ζωῶτα ἐγκαλῷ ὡς Οὐκ ἀχηχκϑώς, χα τω μδοτυρήσει γὸ αὐὖὍΜιΕ αυτὴ ἡκή- κχιλμὲ 
᾿ 7.2 “ , δὶ ε , ». Α ᾿ -“ ᾽ 

ψχμ θς βύξιρ, ᾧ Οὐδο λὺὄχοιεν κ᾽ ζωῶτω Εἰπεῖν,οτι ξέν ἠκύσα νϑμ. Πρὸς γὸ (αὶ ἀὔβατα τῆς οἱ- 
χϑυνθβης ὁ λόγϑ9 “ἄξηλϑε πῆς ἐυσεξείας, 2: . ἐξι 

Ἡθιχκὸν  Ταύτα δξωυ οὐνοοιωῦτες ὶ ἡμεῖς, αὶ δ ἑαυ ἣ᾽ ἀτλωτα σπελυραΐνϑμ Εἰς ἐβιὶ πλησίον, 
ὼ τω Θεῷ ; πϑμτὸς ἐυ)αρατώμδν . αὶ γὸ ἄτοπον, ἔργω τῆς ἐυεργεσίας αὐτό καϑ' ἐκα- 

φ'ζιυ δἰπολαυονζας τίω ἡμέρῳ, μόνδὲ λόγω τίω ρριν ὁμολϑγεῖν, ἢ ζωζῳᾳ τῆς ὁμολογίας 
" πολλίω ἡμῖν τί ὠφέλᾳαν φερούσης. σοῖς γὺ αὑτὸς δεῖται “ἿΜ' ἡμοτέρων Ἰμός, ὄνλ ἡ- χ τῶ 

μεῖς δεόμεθα Μὴ ὠκείνου αἰπόμτων. ὦ ὙῈ ἡ ἐυησρατία ὠκείνῳ  οὐσὲν πσδοςί ϑησιν᾿ ἡ χ0 

μᾶς8 οἰκειοτέρας ἀὐτῳ καζασκέυαξει. Εἰ 5} δν,ϑοϑέπτων Εἰς μνήμέυυ λαῦοντες ϑερ-- 

“σίας, ϑερμαινόμεθοι μειξένως τῷ! φίλτρῳ ᾿ πολλῷ μᾶλλον τῷ δεασιτα μεμψηνϑβοι δι- 

διυεχὼς Μ᾽ κατορθω μΌν ΦΨΜ Εἰς ἡμᾶς, ασουδιαιότερϑι ποδὸς Τα ἐντολοὶς ζαὲ ἐκείνου ἐσέ. 

μεϑω. [9 τὸ αὶ ὁ Παύλος ἔλεον ἐυχσῤιφοι γίνεοϑε.᾿ φυλακο ὙῈ} ἐνεργισίας τδγρίφη, 
ἡ τῆς ἐνεργίσίας μψήμμῃ ἡ ἡ ϑιζενεκής ἐν. ἀρβεῖά.. Ἃ 6 δὴ τῦτο καὶ ζὰ Φειχωδὴ μυςφήρλα ᾧ 5 
πολλὺς γέμοντα τῆς σωτηρίας, ζοὶ και 9 ἐχοίφ-ίε τελούμϑρμα [λῴω] (ωαξίν, ἐυγϑραξία 
χαλεῖται;, ὅτι πολλών ὅ6ν ἐυεργετη μῶν ὀμαίμφψυσις, αὶ Ὁ χεφαίλαιον τὸς τῷ Θεοῦ πγοϑνοίας 
οὐδείκνυται, ἢ δζρὺ πλώτων πο ασκθυάζει Ἐξυγαράτεῖν. Εἰ γὺ Ὁ διμνυϑίεναι ἐκ αϑλϑῶν, "ἐμ 

θοῦ μια μέγα, καὶ ὀκπληῆουϑμος ὁ ἐναήελιςής ἔλεγε, τῷ το ὃ ὅλον γέλϑνε᾽ Θ᾿ κα! σφαγέμαι 

“πούϑησονδρ, Εἰπέ μοι; Εἰ »» ὦ δυνηϑίωαι, τῷ ὅλον καλέται, ὦ ςαυρωςϑέεσαι καὶ Ὁ 40 
ἀἧμα ἐκ χεῖν δὲ ἡμᾶς καὶ Ὁ ἑαυτὸν ϑοεῶαι ἡμῖν Εἰς ἐτίασιν χαὶ ἐυωχίδλν πυϑυματικίω, 
"τί δ κλοϑείη , ἐνχαριςῶμδν τοήιω ἀἰτῳ διδινεκῶς,, χαρ βυμῖ καὶ ἔργων ὙΠ ἡμετέρων 

παδοηγείαθου τῶτο. ἐυγσραςῶμϑμ ἢ, μὴ αῷὸ ὟΝ οἰκείων μένων, αἰλλαὶ χαὶ ἰα ΔΨ ἀλ- 
λοτοίων ἀνα ϑών, ὅτω γὴν τίω βασκὸμίδν ὀμῇ δυωυησύμεϑοα, χα τίω αἰ γαίπτίω ἴλι- 

σφίγξαι 

»μ 



ΕΥΑΓΓΈῈ ΔΛ. Ομμλ. κε, 1:79 

σφίϊξαι χα γνησιωτέρᾳν ποιῆσεῳ. ον γὺ διμωυήσῃ βασκῆνοι λοιπὸν κείνοις, ἰαὺρ ὧν ἐυ- 
- ! ἡκαῖνε, Ὶ κ᾿, Ι ε Ι ᾿ αρατεῖς τῳ αοϑτη. δ9 δὰ Ὁ οἱερθυς ΖΡ τὴς οἰκαμδμης, φῇ ΤΡ χρρϑτέρων, πῦρ 

ἿὮ γι, ' ᾿οβυνηϑέντων ἐμιασϑλεϑεν, δ] κα ζᾳῦτα ἐσομϑῴων[Ε ἰς] ἡμὰς δυ.-- 

ϑρατεῖν χελβ!4, τῆς θυσίας ποοκειμϑμης ὀκείνης. τϑηο γὰγ ἡμᾶς ὰ τῆς γῆς ἀπαλλαῆς, 
4 ὁ “δϑς ᾧ ϑρανον ματαΐ σι, Ν᾿ ἀγέλος δξ αϑ,ϑοόδπων ποι. ν γὺ δ ὄκῴνοι χϑοϑὶ φη.- 

σαΐμϑροι, ἐπ ΥΜ Εἰς ἡμᾶς ἀγαθῶν β 5 αρεφοίσι τῳ Θεῷ, λόχϑντες ᾿ Δόξα εἰν ὑψίφοις λνκ.β. 2, 
εἰ Θεῷ, αὶ Ἐλὶ γὴς Εἰρίωη, οὖν αὐ, οϑποις δύδοκία. ἡ “ἰ ποδὸς "ἡμᾶς, φυσι (ἦν οὐκ ἐλ 

μ γῆς, Οὐ δι, ϑοόποις ᾽ μάλιςα Κα δὰ αρδϑς ἡμᾶς. ὅτω γὸ ἐπαιδεύϑηρϑυ “ἦν (ἀωδύ. 
λυς φιλῷ, ὡς ἡὶ (ὶ ἐκείνων αγαϑεὶ ἡμέτερα ν1) νομίζεν. δ9 ᾧ Παύλος πϑυπιηδ τῶν 

το ἔχιςολών αἷῷ ἫΜἪὋἋοτὴς οἰκυρϑῥης δυγσρίφεῖ χατορθω μῶν. ἡ ἡμεῖς τοίγιωυ «νῷ ὧν "οἰ. 

ν τόν, κείων, ὁ ὑσὺ ΤΜολοτϑίων, ἢ ὑὸν μιιρών ᾧ ὑφὸῥ μεγαίλων διωωωεκῶς" ἐυλσριφῶώμϑν. 
καὶ γὺ μεκρϑν ἢ Ὁ δυϑὲν, μέγα ΔΛ ῷ ἴδον Θεῦ διδυαῖ, (μάλλον ὃ οὐδὲν μικρὸν ἢ ΟΝ 
ἐκείν) ν ῷ πον ἐχοίνη μόνον πρεχεαλ,δνλὰ αὶ αὐτῇ τὴ φύσει, αὶ ἥα (αὶ ἄλλα πόῥτα δώ, 
ᾧ τίω ἀϊμμοννκὰ ῷ πλήθφ᾽ τί ἴσον τῆς απ νυ μδὴν ϑμομϑβος οἰκονομίας ν᾽ ὁ. γὃ ζω αὐτῶ; 

τις τιμιώτερον απτλβτων, ὁ μονολνὴς παῖς, τῦτον ἔδωκεν κ᾿ ὺρ ἡ, δ Μ᾽ ἐϑρών' ἡ σέ ἔδωκε 
"μόνον, δλλὰ ὸ ΚΟ Ὁ δοιῦῶαι, πράύπεξαν ἡμῶν αὐτὸν πόρε ϑηκο, πόϑτα αὑτὸς αι ̓ ρυρ 

ποιάν, ἡ ὃ δοιώαι, ᾧ ὃ ἐνησράφους ὑαῦ τϑύτων ποιῆσαι. ὅν Ν᾽ ὡς ὰ πυλλάὰ α᾽ηαῤι.. . 

ξὺς 52ηνὸ ἀν ϑοϑπος, πϑμταχοῦ αὐτὸς ὀμαδεέχετάι χαὶ καζασκθυαξζά ;εὶ νσρ' ἡμδν ̓ κὴ ὃ. 

περ Ἐχί τοὖν Ἰουδαίων ἐποίησεν, ὐπὸ ζξπτων καὶ γι Θόνων χαὶ ἑορτῶν ααμεμφήσκων αἰυςβιὶ τῶν 
20 ἐνεργεσιῶν, τούτο τ εὐ) ζωῦϑαι εἰργαίσο», Ὥἰνστὸ τα όπου τῆς θυσίας Εἰς διϊινεκὴ τὴς ἀν 5 

τύτων ἐυεργεσίας μψύμδω ἡμᾶς ἐμξαάλλων. ὅτως σε νδὴς ἐασούδακε δοκίμους “δ μέοϑαι 
καὶ μεγαλυς χαὶ Δ ὁ πϑύτων ἐνγγώμονας, ὡς ὁ “ποιήσας ἡμᾶς Θεός.  σὅτο χαὶ ἀ.- 

κϑνζῳ ὑμᾶς ἐνερεντεῖ πολλακις,κο αἰγνοοιουζς τὰ πλείονα. αἰ ηϑαυμαξς ὃ Εἰρημδύον, 
οὐκ δχὲ τῶν τυγόντων τινὸς, δλλ᾽ ἐχὴ τῷ μακαυρίου Παύλου δείκγυμί σοι τού»» συμαϑλύ. 

25 χα "ὺ ὁ μακοίρμος ἐκῴνος πολλακυιδυυνεύων χα! ϑλιξόνϑμος, πολλάκις παρεχάλά ἦ Θε- 

ΩΣ, ἐν" Ὡσπτοςῆσοι! ἀνε ὧν σπιρφισμοις "ἀλλ ὀκάφς ἐυ τῇ αἰτήσει ἄσιν αἰλλαὶ τὴ λυσιτελείᾳ 

“ὦ ΠΟ πγρησιῖχο ὁ Θεάρ᾽ χαὶ ζούτο δεικψιξ ἔλοϑμ, Αἰρχεῖσοι κα γε μ᾽ ἡ γαὶρ διωαμείς μα ἐν 

ἰαϑενεία τελειούται. ὥφε τρὶν Εἰπεῖν αὐτῷ τίω αἰτίλν, ὠκοντα ἐνερτετεῖ χαι ςέκ Εἰδῦτα. 
ἡ δῶ μέγα αἱ τεῖ λὐτὶ τὴς ,σαιύτης κηδεμονίας ἐνηρδρίφους κελεύων ἐνησιιϑω μῦρα Οοίνων, 

39 καὶ πδυταχοῦ ττο δ] ατηρέμϑν. αὶ γὰν (δὲ Ἰουδαίοις οὐ ον ὕτως ἀπώλεσεν, ὡς τὸ ἀ- 

0)4 

4. Κοριιβ., 
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ὅ) 6 αϑϑς ἀἰλαζονείδν αἰοόυϑρμος, ὠκφνὸς ὄξηγς μάλιςα πόύτων ἑαυτὸν αἰγνοών. 83 ὸ κτὶ 

τἰωυ κοινζωὺ ((μενήθήορ ἔθος ἡμῶν λέγήν ἰδὲ δ᾽ ὑπύρηφόμων, (έν οἶδεν ἑαυ τὸν, αἰγνος ἑαυ-- 

τὸν. ὁ ὃ ἑαυτὸν ἀγνοαῖν, ζίνα γνωσετοι ; ὥασερ δ ὁ ἑαυτὸν Εἰδως, ὠπόμδηα Εἴσεται ὅπως 
ὁ τῦτ μὴ Εἰδὼς, " ον οὲ ζὰ ὥγχλα Εἴσοται. τοιούτος ἰιὺ ὠκάνος,ὁ λέγων᾽ ἐπαγω “ΥΨῥ᾽ ἐρᾳ.-. . 

γαῖν ϑέσω (ὃ «ϑοόνον μϑ. ΤΥ 75 ἠγνόησεν ἑαυτὸν, ἢ ζα ἀλλα παντοι ἡγνόησεν. Φλλ᾽ ς 
ἐχ ὁ Παῦλος ΚΟ Σλλ ἔκτρωμα ἑαυτὸν αὶ ΜΝ αἰγίων ἐσγώτον ἐκαϊλέ, κὶ οὐδὲ τῆς “σϑεσην»- ον, 
οἰας ἀξιον ἑαυτὸν τῇ νόμιζε Μ᾿ ἀἰποσύλων μ᾽ τοστωῦτα καὶ τηλιχαύτω κατορϑώ μάτου. 
σϑτον τοίνιω ζηλώσωμνϑρμ ᾧ μιμιησω θα. μειμιησόμεθου ὃ, ἂὺ τὴς γὴς καὶ ὋΜ'ιἐν τῇ ὙΠ «- 
παλλαγῶνϑρ ρα ΓΝ. σγεϊὲν γῈ ὅτως αἰγνοήν ἑαυτὸν ποιᾷ, ὡς ὦ τοῖς βιωτικοῖς 'ασϑσ- ᾿ 
υλώοϑαι" σονὴν ὅτω πάλιν τοῖς (ιωτίκϑις πσοϑσηλαΐοϑαι πυραγμάσι ποδασκίαζει, 1 ΚΣ 

ὡς Ὁ ἀγφοῷν ἑαυζόγ, δλλήλων γὰρ ζαῦτα ἐξήρτηται. ὡασερ ὙῈ} ὁ "τῆς δόξης ἐραΐν τῆς 
ἐξωϑον, ᾧ μεγαλᾳ ὁ πϑρίντο ἡγϑύμϑμος, κα μυοία φιλονήκη,  συγχωρᾷται ἑαυτὸν κα- 

τίδεῖν᾿ τως ὁ τύτων κ᾿ χιρορωνραδίως ἑαυτὸν Εἴσετα  ἐαυτ' ὃ μαϑὼν, ὁδῷ ᾧ ἔχι ζῳ 
ἀλλα παντο ββἀδιεῖται μέρη τῆς γρετῆς. ἣν δῶ τἰωὺ καλίω ζωυτίων μαϑωϑμ Ἐχιςφή- 

μά, ἀπαλλαῦρτες Ν)ϑ ἐχικήρων ἀπύγτων Τἥμ «τολλζω ον ἡμῖν" ποιοιυύτων τίου φλόγα, κς 

ὸ ἐκάϑοντες ἑαυ" τίω δὐτέλειαν, πᾶσαν ἐγιδειξωμεδα, ζα πεινοφροσεωζω ἡὶ φιλοσοφί- ᾿ 

ἀν, ἵνα ἡ “Ψ αϑρίντων χαὶ τῶν μδηότων ὑχιτύχωμϑμ ἀγαϑῶν, γδέμι αὶ φιλαν,ϑοφπία Ἢ 
Κυρίου ἡ μδν Ἰησῷ ΧΚολφού᾽" θ᾽ ᾧ πατοὶ δύξα,κρ οἷτος,τι μιὴ (ιω » αγίῳ ὁ ἀγαϑῷ [ὑ 

ζωοποιῷ] πγϑὺμιατί, νεωῦ καὶ ἀεὶ, καὶ Εἰς «ὖν' αἰῶνας αἰώνων. Αμάυ. 

ἱμπιῆ, 

20 
Ομιλ. κα. 5 ΕἸΣΕΛΘΟΝ ΤΙ ΔῈ ΑΥ̓ΤΩ ΕΙΣ ΚΑΠΕΡ. 

ναοῦ πασοϑσηλδεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος τἰρακα λῶν αὐτὸν, 

6 Καὶ λέγων᾽ Κύριε, ὁπαῖς μα βέολη.) ὦν τῇ οἰκίᾳ φθαλε-. χιπῳ 
λυμϑβος, δεινοῖς βασανιζόγϑμος, “ 

ς  ΜμΜὼ λεχσοός καταξαὐτι Ὡσοτϑ δρὰς κσδοσήλϑιν ὁ ἢ ἐκοιτόντουρχος 
ΛΩΝ οὖς Εἰὐσἤϑοντι Εἰς τίω Καπερναουυς. ἥίνος δξζωυ ἐνεκαν τε οἶιχ ουτε 

ν ὠκένος Εἰς Ὁ ὅρος ὀμέθησαν Ὁ αἰ 9, ῥαϑυμέϑυ (ἢ Ν᾽ "ἀμφοτέρων χἀμρή 
»Ὲ ἡ πίς!ς ϑερ μι! ) δλλ᾽ ὦφο μὴ "ἐγκόνψαι τὐω διδωισκαλίδν. πὐόϑσελ-- ϑυνλερ 

ἔριν ὅν δὲ, φησιν ὁ παῖς μα΄ βέςλη:) οὖ τῇ οἰκία χ)δαλυτικὸς, διινώς βα-- χο δ' 

; τ ΘᾺ σανιζόμϑμος. ἐυὲς ἅ [ζὼ] φασιν, ὁτί ύτϑλϑηχϑυνϑνος καὶ τέων αἰπτίο 

Εἴρηκε, δὲ ὡὼ αὑτὸν σέκ ἤγαλῳυ (συτῖδ' γὸ διεωνατὸν ἑωῦ, φησι, πρδα λελυμῆμον ἢ βασανιζύ- 
δϑρον καὶ πσοϑς ἐ ΕΡΧΟΣ ὄντα, ὀμαπνοῶς Φοροιδέου κομίζειν. ὅτι δ᾿ ἡ ὀἰσποηγειν ἐμϑδηεν, ὁ ΔΛυ- 

χας φησιν, ὅτι Κ ἔμδιε τελθυταν) ἐγὼ 5 τῷ μεγαλέω αὑτὸν ἔχειν πίςιν πτϑη5 σημεᾷον ἘΠ) 
φημί, ἃ πολλῷ μείζονα τοῖν δχοὶ τῷ φέχοις χαιλαισοίντων. ὍΝ, δ» ἤδει σαψουύς, ὅπ αὶ ἐ- 
πίταγμα Φρχᾷ μόνον Εἰς Ὁ ὁμαίςασιν τῷ χεινββου͵ αὐδιῆνν εἰ οὐγόμισον αὐτὸν ἀγαγεῖν τι 

δέω ὁ Ἰησῶς ; ὃ μηδ μοΐ προέτερον ἐποίησεν, ἐγ ζυῦϑα, ποιῴ. πόρμτοιχοῦ γῈ ἐπόμϑμος τὴ 
παολαιρέσει “Μ᾽ ἱκετευόντων,» ζωῦϑα ἢ Ἐχιπηδια" ἡ ὀχίϑοροιπτθῦσαι ἐπαήέλλεται μόνον, 

λα καὶ οὐ θα) μέαϑαι Εἰς τέω οἰκίαν. ποι 5 τϑηρ, ἵνα μαάϑω ϑυ τέων εἰρετίω τῷ ἐκα- 
τονταίρ. κου. οὐ» με τούτο ἐπτηήοίλατο, δλλ᾽ Εἶπεν, ὑπᾶγε, ἰα ϑήτω ὁ παῖς συ, ἐδὲν δ ηο 
τοῦ τῶν ἔγνωμδν. τῷ» γϑιῶ ᾧ Ἐχὶ τὴς Φοινίοσης αἰπεναρτίας ἐποίησε γωωναρώς. ἐν ζουῦϑοι (ὦ 
ὃ μὴ χαλούνϑινος Εἰς τίωὐ οἰκίαν αυτεπατίελτός φυσιν᾽ ἡξειν,ἵνα μαϑης τὸ ἐκατοντάρχου 

τίου πίςιν αὶ τίω: πτολλίω ζι πεινοφρφσεωζω ᾿ Ἐχὶ "ὶ τῆς Φομίοσης ᾧ Ὄγριέται τοῦ δὸσιν, ὁ 

Ἰχηνϑῥουσαν δξαπορε. σοφὸς γὸ ὠνὰ δὺ μή χόψος ἰαζος, δζρὶ τῶν ἐγλμτίων (ὶ εγόντία 

κατὰ" 

3 ᾿»"Σ 
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κατασκθυάζεν οἷδε, καὶ ἐν ζωϑα δ) τὴς ατεπαγίέλτε ῇπουσίας, ἐκ 45 ὁζρὶ τῆς ἔχι- 

γννῆ! τετινϑῥης απ ϑέστως καὶ που αἰτήσνως τζρὺ πίςιν "ἐκκαλύτηει τῆς γιωναρκός " ουτῶ ὸ Ὧπ 

᾿ τῷ Αὐρκαμ ποιῷ λέγων᾽ υ μὴ κρύψω Στὸ τῷ ποηδὸς μὺ Αὐρφιαίμᾳ, ἵνα μαϑη ὠκε 

ῇ φιλοφοργίθᾳ ὦ ΤΑ ἰΡ Σοδόμων ππρϑνοιὸν ἃ Ὠχὶ τῷ Λὼτ γρυοιοῦται ω Εἰσερδκιν Ὡρὸς 

μγ0. 9 αὐτὸν (ὦ πεμφϑώτες, ἥα τῷ δικαίου μαϑης τὴς φιλοξενίας τὸ ́ μέγεθος. τί δζζ ὁ ἐκρυτον- 

τορη5ς Φησιν; 
8 Οὐκ Εἰμὶ ἰκθρὸς, ἡα μυ κ᾿ αυὸ τίω φίγάν Εἰσέλϑθης. 

Ακούσωμϑν ὅ(οι (ὃ Κοκφὸν μδδλομδμ «(σσυδεέχεοϑευ( διωυατὸν ΡΨ αὑτοῦ «(υδέχε- 

εἶνε, οϑύι νι) αἰκουσωμδν ν ζηλώσωμϑρ, ἡ μτ' τοστιύτης δέξω ᾶθα " τὴς ἀσουδὴς. ὼ Ν᾿ ε- 

1ο τὸν πέγητοι χ'ἰ ανοδέξη πεινούντοω ὰ γυμανὸν, ὀκφο[ζὸ] αὐπστδίζω ἢ ἐϑρέψψας. 

᾽ν Αλλ Εἰπὲ "λόγῳ μώόϊον, ᾧ ἰα,ϑϑήσεται ὁ παῖς μῦ. 

, Οεκ ᾧ τῦτον, ὥασερ (() λεασοϑν,τίω ασδοσήκϑυσαν οἷ ἀὐτεῖδυξὸμ ἔχοντα ον ὃ 
ἕξ εἶπε, χβακαίλεσον, σευὲ Εἶπεν, θὐξωι ἡ ἱκέτϑυσον, ὄν ὀχίταυξον μόνον. εἶτα δὲ- 

δοικως μὴ μετοκαζων λῥανθύσῃ, φησι" 

:. 9 Κα γὸ ἡ ἐγὼ δύ, ϑοφπὸς Ἐμὲ πσὸ δξουσίψμ, ἔχων αὐαν' ἐμαυτὸν ςρατιωζᾷ, καὶ 
λέγω τύτῳ, πορθύϑητι, ἡ πορεύεται καὶ ἄλλῳ, ἔρχου,  ἐρχέται ̓ καὶ τῳ δεύλῳ μιν, πτοΐη-- 
σὺν τῦτο, χα σπτοιφ. Καὶ τί τῦτο φησιν, Εἰ ὁ ἐκατονταρχες ὐσυὠευφεν ὀυτως ; 
ῷ »» ζγτυίοϑρον, Εἰ ὁ Χοιφὺς τῶτῳ" ἀπεφήνατο κ) ὠκύρωσε. κοιλαῖς κΆ σφόδρα σὺγ- 

ετῶς λέγάρ. Οἰκοιῶ ἰδωρϑρ τῦτο αὐτο, καὶ [Ὑ5}] δύρησοιϑμ, ὅπερ ὁχὶ τῷ λεφσο96 γέ- 
20 η3)6, ΤΌ79 χαὶ ὑὸν “εγνημθμον. ὥασερ γὰρ ὁ λεασοὶς Εἶπεν, ἐα) ϑέλης ( ἡ Οζο 

απὸ τῷ λεασοοδ διϊουοαζοᾶθα μένον αἷθὲ τὺς ἐϊουσίας,αἰλλα ᾧ Ὡἰὺ τὴς τῷ Χολεούφω.. 

γῆς. ὁυ γὺ μόνον ἐυ κατέλυσε Ἢ αἰ σπονοιὰν,, δλλαὶ ᾧ ἐξεξαίωσε μειζῴως, ὃ αὐδοῆον ζῶ Εἰ. 

πρὶ “ὐοϑοϑεὶς, ἢ Εἰπώνέλω, ΚΘ οὉ (ϑητί,να κυρῶσῃ ζω δῦγμα ζω ὠκεινου) ουτω δὴ δ) 

ὐζο σκοπεῖν δίκαιον, τι τοιοῦτον γέγρνο. καὶ δ δύρήσομϑῳ τὸ αὐτὸ ὅτοπαλνν συμίεζηκός. 

γα. 5 'τοιαύτο γὸ ὅ ἐκουτονταίρχου εἰρηκότος νὴ αδοτυρήσαιντος ἐϊξασίαν ζοσταύτίωυ,ὁν μόνον ἐκ ἐὐγε- 
χὴ κοί λέσεν, αἰλλαὶ καὶ αἰπεδέξατο, αὶ πὰ έον τι ἐποίησιν "ἢ ἀπεδέξατο, Θεὲ γὺ Εἶπεν ὁ θ)αγ--: 

οελιζῆς ὁτ| ἐπτήνεσε Ὁ Εὐρημλμον μόνον, δλλα καὶ ἔχίτασιν δηλών τῷ ἐπαύνου, φησίν ̓ 

19 Οπχαὶ ἐδαύμασε" . Καὶ ουθὴὲ ἀπλωῖς ἐθαύμασεν, δλλα καὶ τῷ δέμιν πους 
πλόντος, καὶ τοῖς ἄλλοις κ᾿ πρύδειγμκά δέδωκεν ὥφε αὐζοι ζηλοιῶ. ὁρᾷς πος ἔχαφος  μἷδ- 

30 τυρησοίντων αὐτῳ δξουσίαν ϑαυμαζεῖ) ὁ ὀξεπλιήῆοντο ὃ (ὦ ὄχλοι ἐχὶ τῇ διδωυχῇ αὐ, 
ὅτι ὡς ϊξουσίαν ἔγων ἐδίδιωσκε.  ου μένον Οὐκ οἰὐγεχάλεσεν,αἰλλαὶ αὶ λαίξων αὑςῶν' καπῆλ- 
ϑε, ὁ δὲ ὧν (δ) λεασόϑν ὠκάϑυρον, ὠκύρωσιν αὐ δ τίω γνωμέων. πάλι ἔλελμ ὠκῴιος" 
ἐὸν θέλης, δυυασαι με καϑωράσαι χαὶ ἐν μόνον σζακ ἐπετί μκησεν, διλλαὶ χα! ϑερασγάζων αὑ.- 

μμπλξαη 

1ώι .«, »" Μ .«. ο . Π 

ζ, ουτῶς, ὡς ὠκᾷνος Εἶπεν, ὠκαϑηρε. πάλῃ ὁ ἐχατοτώρχες ὥν ζησιν Εἰπε λόγῳ 

35 μόνον, χα; ἰα, ϑήσεται ὁ παῖς μῦ. 

Καϊϑαυμαζων ἀυτὸν ἔλεδ, συὐίδ' ἐν ᾧ Ἰσρκὴλ τοσοιύτέω πίςιν ἔυρον. 
ἵνα ὃ καὶ ὧκ ὃ ογδυτίου τῶν» μάθης, “5. καὶ Μαρθα τύτων σεῤεὲν ΕἾ πεν,αἰλλαὶ τοωναν- 

τίον, δὰ σαι ἂρ αὐτῆσῃ Τ Θεὸν δώσει σοι, ου μόνον ζῴκι ἐπηνέ,ϑη, χᾷι τοὶ [ χαὶ ] γνώραμος ὅσα 

ἡ ἀγαπητὴ καὶ δῇ σφόδρα αἴθ αὐτὸν ἐασουδαικότων,ἰλλαὶ ᾧ ἐπετιμυ,.8η καὶ διωρδώ.- 
40 ϑη ΓΑ «ὐτῦ ὡς ὀυ χαλώως Εἰρνκύα, Χ) γὺ ἔλολυ αὐτῇ ̓ σῴκ ΕἾπὸν σο!, οι ἐαὶ “πιςεύσῃς, 

ἐψ4 τίω δοξὰν Ὁ Θεοῦ; ὡς μηδέπω πιζευσοίσῃ ἐγκοιλαΐ.χα) πάλι, φη δ, ἐλοδμ᾽ [50] 
ὁσαι αν αἰτήσῃ ““ Θεὸν δώσει σοι, ἀπαΐγων τῆς τοιαύτης «( πυονοίας ἀυτίω, χαὶ διδιώσκων υἷι 
“δ ἐτέμυ ἀ΄ δέεται λαιᾷ, αλλ αὐτὸς ἐὰν κα πηγὴ “ῬΜ" αἰγαϑών, Φησιν᾽ ἐγώ εἶμι κὶ α!α᾿« 
φύσις χα ἡ ζωή ̓ τύτες!ν, ὁηκ ὀνανϑβω δέξαοϑαι ὠνέργειον, αλλ οἴκονην πόρτα ἐργαζο- 

Ομεγίοῆ, [ΟΠ]... Ω ΑΘ. 

ἱδτω 
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μα!. ὅϑν ἢ ζ᾽ ἑκατονζ ζὐργίω κα! λαυυμαῖξει, κα ὁ τῷ δέμν πϑυτὸς προστίησι, καὶ τῇ τὴς 
βασιλείας δόσει μιᾷ, καὶ ὧν α ἄλλας Εἰς τὸν ἀυΐζὸν ζυλον᾽ χαλᾷ. καὶ ἵνα μαίϑης, δῷ ἐν ἝΝ 

ὴ ζωωτα Εἴπω, ἥα καὶ ὧν ἀ ἄλλοις παιδούσῃ πιφευᾷν ὃ ὅτως, ἀκύσον ὅ δ᾽ ἐναγλιφοῦ ἢ Ῥα- 

χρίοφοι, πῶς αυτὸ  ἡνίξατο. φραφεὶν γαρ, ζφησιν, ο δ Ἰησῶς, εἶπε τοῖς ἀἰκϑλυϑούσιν ἀὐτῳ ου- 

δὲ ον ᾧ ἰσοκὴλ Ὁσαύτίω “πίςιν ἔνφρν. ἀξφᾳ τ μεγοίλα αὐξὶ αὐτο φανπέξεοϑα, γος 

μάλιξα πίσεως, ὺ βασιλείας, καὶ ᾿ Μὰ ἀλλὼν σσελξειον αἰγαϑῶν. δυνδι γαρ μέχρι λό- 

γὧν αὐτο γέ γέθνον ὁ ὄπαννος, ἀλλα καὶ Ὧν νοσομύζι ὑγιὴ απέδωχαν αντὶ τῆς σεΐζεως, καὶ 

λάμησοϑν πλόχει αὐτ τ τ ςέφϑμον, ἡ μεγάλα ἐπαηολε δωρεας, ὦ ὀυτω λέγον" 

11 Πολλοὶ ὐπὸ ὀματολῶν αὶ δυσμών ἡξασι, καὶ αὐακλιϑησογται “ Κ᾿ Αὐρκαμιχαι, διλρώμ 

Ισαακ χα) "Ἰακώς᾽ ιο, 

15. Οἱδ ἐοὶ τὴς βασιλείας ὀκθληδήσονται " ἔξω. Ἐπτιδὰ ὃ πολλα ὀπεδείς μὰ ἷ { 

ξατ λύματα, αὶ Ὑ πλείονος λοιποῦ αὐτοῖς Δ[θ. λέγεται πϑϑρῥισιας. Εἶτα, ἡ γα μή τίς γ0-.- πριν, 

μίσῃ κολακειας ἐ ίωρ βήματα, δλλαὶ μιαψθαγωσιν πόρτες ὅτί ουτῶ διέκειτο ὁ ἐχατογταρ.- 

"9, φησίν" Ὑπαγε, ως Ὀχήφευσοις δινηϑήτω σοι. Καὶ θύϑέως τὸ ἔρον ἧκο.- 

λουϑησε αδϑοτυφφεῶ τῇ τῇ πσοϑαιρέσει. 15. ως 
13 Καὶ ἰαϑν ὁ παῖς αὐτεῦ "“δἰσπτὸ Ὁ ὧ, ὥρας ὠκείνης᾿ Οπερ ὼ δπὶ τῆς Συρρφοννίσ.- δΆΝς, 

σης (ἰμωέξι. ν χὰ φησιν ὠκείνη᾽ ὼ γειύαμν, μεγάλη σϑ ἡ πίς!ς, “δνηϑήτω σοι ὡς δέλεις. ὲ 

ἰαϑη ἢ "ϑυγαάτηρ αὐτὴς. ὯΝ5 ὃ ὸ ὁ ̓Λυχας 18 τοϑαῦμᾳ αἰπαγίέλλων πϑρεντίϑητιν ἕ ἐτερᾳ 

πλείονα, ὦ δυκᾷ αἰ αφωνίαν ἐμφαίνειν, Ὡπλόσα κα τα ὀϑώγχαον" ὑμῖ. ἀ δὼ Φησιν κα ἡμῶ, 
ὁ Λυχας; ἔπεμψε φρεσζυτερυς ΜΟΊουδαι ὧν “Ὲ": αὐτὸν, καρ ϑακοιλοῖν ὦ αὐτὸν ἐλθεῖν ὁ ὃ). 20 
Μαϊ)αῖορ φησιν, δτί εἰυτὸς πτσελ)ων ἐλολν, ὃ ὁΤ! ζύχ Εἰμὶ ἀξ. χα) ἵψερ μϑ Φασι, 
τ! Οὐκ ἐςιν ὧπ' ὠκῶνος, δύ ἡ πολλά ἔχει ἐοικότα. «Ξι ἅ ( ἢ ὀκείνου Φησὶν, τὶ " Ἔγσυν- 

αγωγάω ἡρδν" ἐκύισε, ἡ τοῦϑνος ἀγαπᾷ ̓ αὐξὶ δ τάτα αὐτὸς φησιν ὁ Ἰησίρ, Οὐδὲ εἰν τῷ 
Ἰσρκὴλ τοσοιύτίω πίςιν δῦρον" αἱ ἐπ᾽ ὀκείου ἅ οὐκ Εἶπεν, ὃ ὅτι πολλοὶ ὶ ἥξωσιν οἰπὸ αἱ α- 
ναπολών Ἦ ̓ δ) εν Εἰκὸς Ἰουδαύον αἱ ἄντον γ ἢ. Ὁ ᾧ δὼ ἐρθμϑν; ἐδὼ ὦ "“ ὧυτη ἔυκολρρη λύσις" τὸ 2 ς ᾿ὐληὰ 

ἣ ̓ζντενϑρον, Εἰ αἰληδης. ἐμοὶ ̓ὼ δικξ τ: ̓ὀκᾷοι φῇ. πὼς ὅδιυ, φησιν, ὁ δ Μαΐϑαϊος 
λέγῳ, οὐ αὐτὸς Εἴπεν,ς οὐχ εἰμὶ ἱὠξιο, ῥα μα αἰπὺ τυ ςέγάν εἰσέλθῃς" ὁ 9 ὃ ᾿ Λουχα ἦι 

ἔπεμψω ἵνα ἐλϑῃη; ἐμοὶ ἰ δοκεῖ τῶν κολακείαν τίυυ' Ἰουδαϊκζωὼ αὐῥῆροϑαι ἡ ἡμῖν ὸ Λουκας᾽ ὴ 
δὰ (ἢ ὧν συμφορᾷ αἀκατάςξατοι ὦτες πολλαὶ μεταξουλθύονται. εἰκὸς δ τ τ ἑχατόνταρ- 

“ον βουλόνϑμον αἰπτελίαιν κωλυϑϑέοζαι αὑτοῦ  ΜΜΟ Ἰουδουίων, κολακθυόντων αὐτὸν καὶ λελϑν- 30 

τῶν, σι ἡμᾷς αἰπελϑύντες ἀξομϑῳ αὐτὸν. ὅρρι λϑιω ὑ «ὐἿὟνμωὟ καὶ τίω' τἴδάνλασιν κϑλαιχείας 

μεφζωὺ ἄσαν. ἀγαπᾷ γὸ ὦ ἔογος ἡμδῇ, φησι, ὺ πω ,(ῳμαγωγάω. αὐτὸς φκοδὲμησιν" 

Οὐ εὲ ἴσοισιν ὅ9εν ἐπτωνούσι () λὐδρα. δέον γὸ Εἰπεῖ, ὅτι ἐξουλήνη αὐτὸς “ἐλϑεῖν κα λπ 

τἰ δακαλέσο, μιᾷ δ ᾽ ὁκωλύσαρϑυ, τίω συμιφοραὶν "Ἴἤδοντες Ἂ Ω  πῆαῖμᾳ ὃ ἐχὶ τῆς οἰ- χ,ὐδπι 
χίας κείνϑμον, ὦ ὅτω πἶθαφῖσαι τῇ τῆς πίφεωρ «ὐτυ Ὁ μέγεθος "πῷτο 72 ὀυ ,λέγϑυσιν (ωὐϑὶ. »ὸ 23 

ἡλεδον δοὉ βασκαμειν ὀκκαλύψαι υ λὐϑρὸς Ἐπιςι) ἡ δλλ ἡ ἡρϑιώστο μάλλον συσκιώσαι 1 
Ξε ὑπ ὅ Σὲ ἱκεσίδν ἦλθον ποιησόρϑμοι, ἵ ἵνα, μιῇ ̓ δόξῃ μέγας τς ἐπ τ βαχαλούρϑμορ, 

Ἀ7 πίοῖν αἰακηρύξαυντες Ὁ ΤΣ ὠκείνου ὀμῦσαι ὅτο, διόπερ ἡ ἤσαν ἀφιίωϑῥοι. ἱκῳνὸν ν᾿ βασκόμία 
πηροῦσαι ὀζρίνοιαν. δλλ᾽ ὁᾳᾷ ἀπόῤῥητα εἰδώς, ἡ αἰκόντων αὐδῇ ὀκεῖνον ὀυέκη ῥυξε. ὺ {τί ὅν ἔσιν 
ἀἰληδέρνώκυσον αὐϑ Λυχᾳ πάλιν αὐτὸ  ἐρμορθύοντος. αὐτὸς γον ὕτω φησίν᾽ ὅτι μμαχρ αν ἅ- 40 
πέχοντος αἱ αυὰ ϑ ἔπεμψε λέγων" ὼ ἡ Κύειο, μη σκύλλε. ν ἐὰν εἰμι ξιος, ἴα μιν ὑπο Γ᾿ φίγην 
εἰσέλθης, ὅτε Ἂ ἀπηλλάγη ὃ ἐπαρθείας αὐ ες πέμπει λέγων μὴ νομίσῃς ὅτι οί ὄκνον 
πἰδεγενόμων, αλλ ἐμαυτὸν λὐαξιν ἐῤ οὐνόμισοι 5 ἢ Ὁ δίξαοϑα) σε ὧν τὴ οἰκία. Εἰ: ἢ ὁ Μαῖ.. 
ϑαγος φησι (μὴ ἱ ϑζῳ ἿΜ φίλων, ἀλλὰ σηὶ ἑαυ, τϑτο αὐτοῦ Εἰρηκόναι, Οὐρὶ τῦτο “ποιᾷ, ὄπ 

Ὁ» 

"τὼ 



ΕΥ̓ΑΤΤΓΕ ΛΔ, Ομ. κα. 183 
δ ζοτούνδωον, Εἰτίω ασρϑϑυμίαν ἐν οἴτερο “ϑρέ ἔφησε τῷ ὀυδρὸς, αἱ δτί τίω πσοϑσήκα-- 

σαν δά ἐ τοῦ Χ εισού δύξαν Θέχον. ε ἱκὸς Ἁ ἡ αἱν τὸν “ὦ τὸ πέμψαι τῶι κἄν' φίλας θα μό- 

μϑμονζζωστα Εἰπεῖν. ΕΞ 5 « τῦτο Θίπεν οΛουχσᾷ, αλλ συσὲ ὀκῷο ο 0 Ματ)αῖορ᾽ ὁπτρ 

«αλιμο “ ̓ μαχχρυδμων ἑαμΐζοις ἢ), ἡ», αἰ». α' ΓΝ αἰ ει" ̓ἀλλήλων ΩΣ “ραλειπόυθμα ἀναστλιηρϑεωύτων μάλ-- 

ΜΝ 5. λϑν. ὅσϑι ὃ αὐτο πὼς γα! ἐτέρω: γεν των πίςιν λὐρκήρυϊον ὁ Λυχας Ε ΕἼ πων, στί ἔμδηε τελδυ- 
τὰν ὸ παϊς. λᾺ ὁ ὁ ((9ς 5 σϑοὶ τού εἰς Ὄντόγγω Ἵ στον ονεοωλέν, σε οὶ ἀπελπίσαι 

πἰρεσιθίασεν᾽ ὥλλαξὺ ουτῶς ἤλπισε κὖϑ ἐἐσεοῦσι, Εἰγοὰ ἽΜατϑαιος φησι Τ Χοισὸν 

ΘΕ ρικέναι αὐτὶ ο ον ῷ Ισρριὴλ τοσαιπέω πίςιν ἔθ φον, ζω τὴ δυλοιὼ ζύκ ὀντοῦ αὐτὸν 1σ-- 

διηλίπίω᾽ ὁ ὃ ̓Λωυκαΐ, ὅτί φχϑδόμησε τίν (ϑγων. ὡ,͵ “εὑ τῦτο οὐδωπίον. διινατὸν 

1ο πὰ Ιουδαγον Οὐκ ὑντα, χὰ τίωυ ̓ (ἰμαγωχάω οἰκοδομήσει, 14! τὸ ἔϑγος αἰγαπτάν. σὺ δὲ 

μοι! μὴ ̓ ὡπλώς ὀξέτοζε ῳ οἰριδμα “αὖ, αὐτῷ παλλον ἡ, τέων Ὁρ χίω αὐτὸ “ρλςίϑει, ὁτὸ- 

τευ τω ρετίωυ τῷ ὀρδ)ίς. κα δ πολ οτυζος δ αν ϑρχαῖς ὑτάν, ὁ Οὐδὲ εἰν 

συμφοραῖς καταξαμοισι,. ὁ θγϑιοὺ «ἶϑα ὡ [λωνη κείωϑμος ὃ ἕλκει αὐτὸν ασξϑς. τύω οἰκίαν, 

χα φησι" καταζηϑι" μέλλει γΣΡ μὰ τὸ πτωδίον τελίσταν. δλλ᾿ ὀυχ ὅτως ὧν, δλλα Ὁ, 

γγλαπίς ς ὠκείνου ΠΣ μα ᾳ τὸ σίγϑες 'κα θεν τῶν ἡ κλίνω πυλι᾽ ̓ βΆπίων. υ Ὁ» σω κοιτικέε 

ὁ βλπον “πἰροισίλν ξπιζητᾷ, σα ἐήες τὸ ἰα Ὁ γ6 ᾧ χς Ἰμγοντα, ἀὔξγκεν, ὑπερ ὀυ μικραὶ Φάντοι- 

ζορδύου ὦ αἰρὶ ἀστϑ" λὰ ϑεοωρεπη τί αύοιρ {- "ὧν 4 σίν, Εἰπε λόγω μόνον. ὴ υ- 

δὲ ὧν Ξοχν ἡ λέγῳ, Εἰπὲ λόγῳ, ὄλλα μόνον τὸ ποί τς δεν) εἴταν, ΣΩ γ “θ ἐσεδόκησεν ἰ- 

πὸ πολλῆς ζᾳπεινοῷρφσινύης ἐυῦῆεως Ὠχνϑύοτιν ( Χορτον, ω τίω οἰκίλν Ἐχιζυτήσεν. ἘΝ 

20 ἥπο ὅτε ἤκϑυσεν αὐτϑ' λέγοντος, ὁ ἐγώ ἐλϑῶν διραπτάσω αἱ αὐτὸν, τῦτὸ φησ, Εἰπὲ θγώ. καὶ 

συτῖδ' τὸ πολ αὐτίν (μωεχενν᾽ αν ὡ Χ, ῳ συμῷορᾳ « φιλοστφῴ, υ τὸς τίω ὑγείαν το- 

σϑτον ραν τῷ ποωδὺς, σοὶ “τσθός τὸ μὴ δυΐξω μηδὲν λύευλαζές ποιῷ. χαήτοιγς Οζι αὑτὸς 

ζιὠαΐγχασεν, ἀλλ᾽ ̓ ὁ Χοισος ἐπηγγείλατο" ἀλλα ᾧ ὅτω δέδοικε μήποτε δόξη τίου αἀξίαγὺ υ- 

σέρθαμειν ἡ τίω ἑαυ, ὃ βωρὺ πράγμα ἐφελκέοϑαι. Εἶδες αὐτο τίω σύγεσιν ; σχϑστει ἢ 

ἐς Ἰουδαίων Τὶ αὐοιὰν "λεγόντων, ἀξιὸς ὅθην ᾧ ϑρέξει Ἡ γαριν. δὲον γὸ ἔχὶ τίω φιλαν, δοοπί- 
χορ αχ αν χριτοι φυγεῖν τῷ [ησῶ Φ 5 ἰὼ ἀξίου τῦτα αξϑθαλλονῖ), ἡ οὐϑὲ ὅλων ̓πρϑθαλ- 

λέοϑει δὲ!, ἰσουσίν. αὐλλὶ οἵκ ὀκῴρος ὃ ουτῶφ, αἰλλαὶ ὰ σφόδρα ἑαυτ' αϑαξιον ἔφη εἰ εἶ μό- 
γον τῆς ϑυεργεσίας, Ων Ὧ τῇ οἰχια ὃ ἰξάιϑαι φ Κύεμον. δχγ' τϑν χ Εέπω,, ὁ παὶς 

μπ βέθληται,σύκ ἐπήγα , εἰπε, δεδοικῶς μὴ ὀραξιος ε εἴη τοῦ τυχεῖν τῆς δωρεάς" ἀλλα Ὁ 

43 συμφοραὶ αἰπηπειλε μόνον. Ὧφ9 ἢ εἶδε πὶ Χρλςὺν φιλοτιμούμδιιν, ἰδὲ δυτως ἐπεπηήϑδησει, 

“᾿ ἔτι μβρει τὸ  ἑαυῷ τσξοσίκον δζατηροῖν μεῖΐοι. εἰ ὃ λέγϑι Ὅμ, νος ἐγέχεν Ἐκ αὐτετίμιησιν 

᾿ αὐτο Χριςος; ὀκᾷο ἂν εἰποιμϑμ, οἱ ἢ σφόδρα αὐτ' Δὐτετίμησε᾽ τούτον (κα ὦ πο δεῖζαι 

τίω γνώμέωυ, ὃ Ὁπερ ἐκ τῷ μάλιςα, μὴ ἐλϑεῖν αὑτὸν εἰς τίοὺ οἰκίαν ἐφόμη᾽ δεύτερον ἢ, τω 

Εἰς ἐβασιλείλυ αὐτὶ ΘΟ ἰσειγαγεῖν, σρϑτιμήσοι πϑρτὺς τὸ ἔϑνοις τῷ Ἰουδαϊκοῦ, ἴω 

ἡὐηίηπ,, κχ)ς γδκ ὉΤ Ἐδίξαιθαι ᾧ Χεισο Εἰςτίω οἰκίαν ἀνα ξιονὲ ἑαυτὸν "τῇ ογομίσε, ὃ βασιλείας γέ . 

ΦΡΨΕΥ ἀξ ξιος, Χ, τ Ὴ καλῶν ὕλητω χεῖν, ὧν αἰπήλφυσεν 0 ̓ Αὐρμαμ. χὴ ᾧζνος εἰ ἐγέκεν ὀλεπσθής, 

Φησι, μείζονα τϑίτων ἔχιδειξαιαϑμος Οόχ ὀπηνόνη ΡΩ "ὦ Εἶπεν ὄκῴος, Εἶπε λόγω, 
δλλ᾽ ο πολλω , μεῖζον ζῶ, :λησον μύνον᾽" ο δ αἰρὶ τ ὁ παΐξος φησιν ὁ «σροφήτης, Οτι πρύτοι ΨΝ για, 

ὅσοι ἠδέλησιν ἐ ἐποίησεν. λα κάκῴνος ἐπηνέϑη. ὑτὸμ δ) Εἰπη, τες φσέγεῖκε ὃ δῶρϑν δωροσ-- 

49 ἐταΐξξε Μωύσῃς Εἰς ὀδρτὸς ἐιον αὑτοῖς, οὐοτὸ ὃ ἔτερϑν ζησιν,ἢ ὁτι σὺ χατηγρρήσεις αὐὦν ἀξώ, ὧν 

Ἰχίφευσεις. ἀλλως: ὃ, Οὔκ ζω! ἰσοι ἰουδοίονὸ οΥτα, ι πιτεύσαι, ὃ ἐξωλων [ὑνγτα] τὸ ἔθνους. ὅπ Ὁ 

᾿ Οὐκ ζω Ιου οἷος ἢ ἐκαιτονταυβχρς, τ αὶ δ'πὸ ω ἐκατονταυβ χης ἐῃ) δῆλος ἰὐν πὸ πὰ εἰ- 

βϑαϑαν, ουδὲ ον που σρανδλ τοσωυτίωυ πίςιν ὄδονν. Χ) [πολυ] μέ μέγα ώ ἀὐνϑερπον ὠκτὸς 

ὄντα τῷ Ἰουδουϊκού᾽ κϑιτώλθηϑυ τοσουτέων λοι φν ἐγνοιδω. (ἢ γὰ» ἐφάλυτοοϑη,ως ἔμοιγε δὸ-- 

Οεγίοϊ,τοπλ. 2. Ω κυ κῷ 
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τ "4 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
κῷ, Οὲ ὦν ἐνρανῷ ςρατιαίς᾽ ἢ ὅτι αὐτῷ τοὶ παὶ ϑη ὅτως ὅθ]ν κἱ πσοτεταγμμένα, ἡ ϑανατος, ἢ 
τα ἀλλα πόρτα, ὡς αὐτί ὦ φρατιτω. δ|9 ἃ ἐλεγε᾿ ἡ γὸ ἐγὼ δὐ,ϑοοπὸς Εἰμινί σα 
ὀϊξοισίθν ζᾳοσύνϑμος" τυτίς!, σὺ Θεὸς, ἐγὼ δυιϑοφπος᾽ ἐγὼ αἰ ποῦ ὥξοισίαν,σὺ δ ὀυχ ὑ- 

᾽» ͵ 7, ΕΝ νι 4! ι λ “ Ι . “ 
πὸ ἄξοισίαν. Εἰ τοίνεων ἐγὼ αὐ, ϑοφπος, ἢὶ “(αὐ ὀξοισίαν ὧν, Ὧοσικαῦτα δεωΐα μα! ̓  πολλῷ 

μᾶλλον αὑτὸς, α Θεὸς ὧν" αὶ ἐχ «ἰασὸ δξοισίαν. μ(' γὸ αιαρρθολῆς ϑέλει αὑτὸν πεῖσαι, ς χικὶ ἱξηά 
ὅτι εἰχ ὡς ὕμοιον διδοιὶ οἰ ασύδειγμὰ ζωῦται λέγ, ἀλλα σφόδρα κὑασερέγον. Εἰ νὰν ἐγώ αν, 
ἐμότιμος ὧν τοῖς Ἐχιταονϑβοις, φησὶ καὶ ὑπο’ ἐϊζοισίλν ὧν, διιος δζρὲ Ἢ μικρ 9ὲν τῆς Ὅλ. χ. ἸΝ όι 
ὐπροχέω Ὀσαῦτα δια μαι, ὼ συδεὶς ὀύτερῴ, αὐλλ᾽ ὧπερ Ἐχιτάοσω, ζῶτα οι ϑ κα δχρό-- 

Φορρι ἢ ταὶ ἐχιταγμαάϊα(λέγω γὺ τύτῳ,πορδυα, ὁ πορεύε.),ὁ ἀλλῳ,ὀρχου,ᾷ ἔρ χε )) πολλῷ 
μᾶδλον αὑτὸς δυνήσῃ “ὐινὲς ὃ καὶ ὕτως ἀϑαγινωσκουσί τὶ Ὁ γωρίον εἰ γὸ ἐγὼ ὀύιϑεφ πος ὧν, το 
ἡ μήϊαξὺ εἰξόμγες ἐπαΐχϑυσιν, ὑπὸ ϑξοισίαν ἔχων ὑπ᾽ ἐμαντ: φςρατιώζας. σὺ δέ μοι σχόπει, 

“πῶς ἔδειξεν τ) ἢ ϑανάτα κρ αν δια) ὡς δουλυρὸ ἐχιτώήειν ὡς δεασότης στὸν ὃ Εἰ- 
πη Ἰέρχο,ᾷ ἔρχει),ὺ πορθύν,ὼ πορευε.) ὅτο λέγει, οτι ἐδ κελεύσης μὴ ἐλθᾷν τίω τε- 
λίυτίω ἐπ’ αἰυτὸν, υχ ἥξει. Εἶδες πῶς ἑώ πιφὸς ὃ γὰρ ἔνδηεν ἁπασιν ὕζερον Φϑυερϑν 
ἔσιοϑαι, τῶ.» αὐτὸς ἤδη χαταίδοιλον κουτέφησεν, ὅτί ᾧ ϑαναΐτυ ἡ ζωῆς ἐξουσίλυ ἔχει, ὦ 'χα- ας χυχρπέι 
τάχ Εἰς πύλας δου, ᾧ "αὐάτεν. καὶ Κὶ αἰθὲ ςραδιωτων Εἶπε μόνον, δλλα καὶ αἷθὲ δούλων, χιὐέμ, 
δα [ὦ μείζονος ἰαυακοῖς, δλλ᾽ ὁμῶς ᾧ Ὀσοαύτίω πίςιν ἔχων, ἔτι ὀϑαΐξιον ἑαυτὸν ἐὴ ἐ- 
νόμιζεν. ὁ ἢ Χοιςὸς δεικψυς οἷν ἀξιος ἰω τῷ εἰσελθῷν εἰς τίωῦ οἰκίλυ δῷ, πολλῷ μείζο.. 

γα ἐποίησε, γαιυ μείζων ἀυτὸν, ἡ αϑακηρυῆων, ὁ πλείονα, διδοες ὧν ἥτησι. ὦ Ὁ» ἤλϑεν 

ὑγίειαν ζν δὴν τῳ γται δὲ σωματικίω, ᾧ βασιλείλυ λᾳξὼν αἰπῆλϑεν. εἶδες πῶς ἤδη ἐπ. 10 
πλήρωτο δι ζυτῴτε τίω βασιλείαν “δι ἐρανών, ἡ τα πόρτα πσοϑςεϑύσεται ὑμῖν ἐ-: 
πεὶ .»» πολλζωὺ πίςιν ἐπεδείξατο χαὶ ζω πεινοφοϑσεω ἕω, Ὁ Τ' ροινοῦ ἔδωκε, ὼ τίω ὑγίειθν 

αὑτῷ «οόσέϑεηκε᾽ ἡ ὦ τύτω μόνον ἐτίμωσιν, δλλα αὶ τῶ δείξωι ἄγων ὠκοόνομδύων ἀυ-- 
τὸς εἰσαίγεται. ἡ 5)Ὲ} οὐτεύθεν δ; λοιπὸν πᾶ σι ποιᾷ γνώφαμον, δι ἰσπὸ πίςεως ἡ σωτηοίζα, 
Οὐκ Ὡστὸ ἔργων ΜΝ κὺ γόμων. δίθπερ Οὐκ Ἰουδαίοις μόνοι, δυλὰ ἡ ἔονεσι ὃ τῆς δωρεώς 24 

ζυτως πσϑυκείσεται᾽ ἡ ὀκείνοις μάλλον, ἢ τύτοις. μὴ δὴ δὴ νομίσητέ, φησιν, οτι ἐχὶ τύ." 
τῷ γέλϑνε Τῶτο μόνγογ᾽ ὁ γὸ ἡ δχὶ τὴς οἰκυρϑμης αἰ πάσης τῦτοῖξαι. πῇ κὶ ἔλεγε «ἰδὲ 
ἐϑνών πσοοφητθύων, ὼ χονρας ἀὐῖς κ᾽ πυοτείνων ἐλπίδας. ὠρὸ ἦσαν χα! τὸ Γαλιλαι- 

ας αἰχολυϑοιώτες τὴς δὲν ἐθγών, ζωῶτα ὃ ἔλεγε, τεῖς τε ἐθγιχοὺς σε ἀφιεὶς "Σατογναύγαι, 

ἣἦ τα Ἰουδαίων " καϑαιρονζῷ Φεονήματα.. ὡςεὃ μιὰ ̓πσους ἰεαι ὃ λέρθμϑιον τοῖς α;- 0 χυδίμ 
κούσσι, μηδὲ οἴδασεν ἀὐζις λᾳδίω μηδεμίαν, τε ποδϑνηϑυρϑῥως ᾧ «ον ἐθγαΐν εἰσ- ἵειουοῖε 

ἀγει λόχον, δΛλ᾿ ἀφορμέω λᾳξων ὑπο τῦ ἑκατονταρχου, ὄτε γυμνὸν δ ὁγομια Ψ ἐθναύν 
ἤζϑησιν. ὀὺυ γὸ Εἶπε, πολλοὶ Μ' ἐθνωών, διλλαὶ πολλοὶ οἰπὸ ὁῥατολῶῦ καὶ δυσμών᾽" ὅπερ ἑώ 

δυλριώτος ζα ἔθνη. αὶ πο)σίςαυτο ὃ ὅτω τοῖς αἰκούουσι, ((μουεσκιασμέγον γδ) ἑω Ὁ λε- 
ἀϑύ.. ν ζῳτη ἢ μόνον τ δα μυϑοῖται τίω δοχούσων ἐῃ τῦς διδωυσκαλίας χαινοτομέδιν, ὀηλα 

αὶ τῳ (ὧν κόλποις Αὐρκαὶμ ὀῤτὶ τὴς βασιλείας Εἰπεῖν. συ γὸ ἐκῴνο γνώριμον αὐῖς 
Ὁ ὅγομα ζω" καὶ μειξόγως αὐτῶν. ἔδωκρεν ὁ Αἴρᾳαμ Εἰς Ὁ μέσον τεϑείς. 59. ὸ ὁ Τωῤύγης ἐ- 

δὲν θύγέως αὐἷϑέ γεύνης ΕἾπεν᾽ δολ ὃ μάλιςα αὐκἂν ἐλύπει φησὶ, μὴ ϑύξητε λέγειν ὅτι 
" πατέρ ἔχομδν 4 Αὐζρκαι. μτ ἢ πότων ἢ ἕτερον κατασκευαζ 4, τὸ μοὶ δόξαι εἰραγήϊ- -"" 
οριρ Ὕ τῇ παλαιᾷ πολιτείαι. ὀγδρ (ἄν πατοίαρχας θαυμάζων, ἢὶ λῆξιν ἀγαϑών ,ο πνῆ 
τοὺς ὠκείνων κόλποις κριλωδν, ἐκ, πολλῆς τὴς αὐϑεουσίας χα) ζωυτίω λϑαιρεῖ τω αὐσσννοι- 
ἂν. μηδεὶς δίζω μίδῳ ἐῃ) νομιζέτω τίου αὐπειλίω, διπλὴ γῈ} ὅ6] καὶ γύτοις καὶ κόλασις, 
καχείνοις ἡ Δ φροσιωώύη ̓σύτοις (, ἐχ ὅτι δξέπεσον, αἰλλ᾽ ὅτι των ἰδίων ἐϊξέπεσογ᾽ ἐκείνοις 
ὃ) νὰ ὁτι ἐπετύχον, αἰλλ᾽ δἷι χα ὧν ἐὺ ασοσεξύκων ἐπέτυχον. αὶ τοέτη μι τϑύτων, ἡ ιᾷ 

ν κείνων 
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ἐκείνων ἔλαιον ὅτοι. ους ὃ βασιλείας φησίν, οἷς κἡὶ βασιλεία δε ἡτοιμιασμένη᾽ ὃ χαὶ μιαί- 
λιςα, αὑτοῖς ἔδακνε. δείξας »» Εἰς κόλποις ονζῷε τῇ ἐπαήελία χαὶ τῇ ἰπολόσει, τὸτο 

ὀξαγ4. Εἶζᾷᾳ Τηῆν ἰπόφασις ζω τὸ Εἰρηνϑβον, πιςοῦτωι αὐτὸ ᾧῷ σημείῳ" ὥασερ δξωυ χαὶ 

αἱ ζῷ σημ4α δἰπὸ Ὁ πσϑοῤῥήσεως "τὴς αὐ τα γελνηνϑρης δείκψυσιν. ὁ τοίγεωυ απιγῶν τῇ 

ΡΣ) ὑγεία τῇ “νομδῥη τῷ πτυ δὶ τότε, Ὀ τῆς 510] φητοίας τῆς δξελϑούσης σήμιερϑν “πιτευέτω 

μ᾿ κακείνῳ. χαὶ ὙῈΡ ἡ κἡὶ πσϑϑ φυτεία καὶ “σοὴ τῆς ἀκβαάσεως Ὃπὸ Ὁ σημείου ἢ τότε ϑηλη 
πᾶσιν ἔδμοτο. αἱ οἱ τοὶ ἥδηο ἀσοότερον ζχῶτα πσοϑόναφωνήσας, τότε (δ ὐδαλελυμέ- 
γον αὐέφησεν, ἥα. ζᾷὶ μέλλοντα Οὐἰὐτο «ΟἿ χϑρόντων πιςώσηται, καὶ τὸ ἔλα ἤον δστο Τὶ μείζονος. τὸ 
9.5 «νωρέτας δπολαύφν Μ᾽ αγαϑῶν, ἢ τοῖς ἐὐγανίους πὸὶ λυπηροὶ αἰ πασορϑῥειν, σὐσὲν 

ιο α'πεικὸς, λα [ἡ [κ᾿ λόγον χρὴ Κτ' αἰκολουϑιθμ νόκζαν ἐϑροτο᾽ τὸ ἢ χϑράμνϑρον σφίγξαι χαὶ 
γεκρὸν λύαςῆσει, μειζον ἡ κτ' φύσιν ἕυὐ. ὐλλ᾽ ὅμως Εἰς τὸ μέγα ὅτ χαὶ ϑρυυ μαξὸν, ὁυ μι- 

κρὸν καὶ ὁ ἐκοιτοντουρχος ((μυφσζωυ εγκεν. ὅπερ δξζω χαὶ ὁ Χοιφὸς δολοὖν ἔλεὺμ᾽ ὑπατι,ὺ ὡς 
μεὐμήμν- Ἰχίςιυσας Ἄνηϑήτω σοι. Εἶδες πὼς" ἐκήρυξεν ἡ Φ παιδὸς ὑγνήα, χα! τίω ᾧ Χοιςοῦ δύ- 

ἱ νά μεν, καὶ τίου Τ' ἐκατοντουβχου πίςιν, καὶ τὸ μέλλον Ῥχηςώσοιτο ; μᾶλλον ὃ πόμτα τίω Ἔ 

15 Χριφού δυυύα μιν αὐεκήρυῆεν. ἐν γ τὸ σώ μια διωρθώσοιγο μόνον τοῦ γοαϑὸς " αἰλλαὶ χαὶ 
πίω πού ἑκατονταῦ υ Μυγζω Εἰς τίω πίςιν δα ἡμϑαυμόν αὐτὸς ἐφάφλκύσωτο. σὺ 3 

με Ξξτο σκόπει μόνον οἷι ἐπ! δλίςευσε, χαὶ οι ὠκῴνος ἰα᾿ ϑη,αἰλλὰ χαὶ τὸ ζχος ϑαύμασον ἢ 
γαρ Τὴ δηλῶν ὁ ἐναήελιςης ἔλε)4᾽ χαὶ ἰα,ϑη ὁ παῖς αὐτό ον τῇ ὥρᾳ ὠκείνη ̓ ὥασερ δἶΐχυ χαὶ 

Ὡσ ἃ λεσοα Εἶπεν, ὅτι ἐνθέως ἐκαϑειρίοϑη. σοεῖδ γαὶρ ῷ ϑερασγάψ, αἰλλα καὶ τῷ 
20 χρβαδύξως Ὁ» ποιῷ καὶ ον αἰκαιρεὶ βοπ, Ἢ ϑυεύαμιν ἐπεδείκγυν». καὶ ἐν ζζωοτη μένον ὠ- 

φέλᾳ, ἀλλα χαὶ τῷ] (ιωεγῶς ον τῇ τ ϑαυ μῶν χιδ εἰξει τοὺς αἰεὶ τῆς βασιλείας ποθ φι- 

γοίγεν λθχϑύς, καὶ πϑρζῷκ ἐφέλκχεοϑαι ασδὲς αὐτὴν. καὶ "ὃ ὅς ὀκξαίλλῳ ἡπείλάφ,υχ δα 

ἡ Πὐχξαλλῃ ἠπείλᾳ, ἀλλ᾽ ὕα τῳ φέξῳ ασοϑς αὐ Δα Δ ρεμΣ Ὡπασάσοται εἰ ἡ μηδ] 
μηδὲ οντεύθεν ὠκέρϑϑμον, αὖννμ "τὸ ἔγκληκα ὡπὸρ, καὶ πυύτων ὕΜΌΑ Οιαύτα νοσοιωώτων. 

Ἂ 15 σϑεῖξ γά ρ ἔλι Ἰουδαίων μόνον “το συμξαν ἰδὸι ἧις ἀν, αλλά χαὶ ἐχὶ Μῇμ᾽ πιςευσοίγτων. καὶ 

γάρ ὁ] οὐδὼς Ἦν» βασιλείας ἑωἷ, χαὶ ἤχϑυσι μῷ' ταῖν μαιϑητῶν, Ὠχὶ δώδεκα͵ ἀρϑιοὺς 

καθιφοϑε, αἰλλαὶ γέρρνεν αἷς γεώνης᾽ ὁ 8 Αἰθίοψ, βαρβαρ9ς[αὐ,ϑεφπος]ὦν,  Ὡσ ἀνατο- 
λα χαὶ δυσμων, μι Αςρραὶμ ἡ Ἰσαακ ἢ Ἰακῶδ ᾿ἰπολαύσεται “ἢ)ὗ φεφόμψων, τῷ» ᾧ ἐφ’ 
ἡμδῇν ἵ νμῶ. ἸΠολλοὶ δ ἐσονταί, φησι, πορῴτοι ἔδώτοι, καὶ (ὦ ἔλατι οδῶτοι. πῦτο μίασϑι χα; 
“3 « ᾽ ω .νν } “ ᾽ν ι ε ιν 

γὐπυϑῶν, }9 Ὁ ὑλοΐῳ, ἵνα μεΐτο ὠκῴνοι ῥαϑυμιωσιν ὡς ἐυ δεωύωμϑμοι" ἐπι ϑεῖν, μῦτε ὅτοιϑα βρμωσιν,ὡς 
ΕΝ 

χὐνῦπ. ᾿ἐξώτες. ἅτο ἡ ὁ Ἰωαϑνης αὔἴωϑεν ασολλναφωνων ἔλεγε ᾿ δυυύαται ὁ Θεὸς ἐκ ΓΜ λίθων 
τύτων ἐγεῖραι τέκνα τω ΑΘ ροιαίμι. ἐν ΝΣ τῦτο ἔμϑηε γένεοϑτῳ, πυδϑλνακηρύῆεται πόρ-- 
βώϑεν, ὦφε μιηδένα τῳ ξένῳ τῷ πηραγμάτος ϑορυξηϑέωαι. δλλ᾽ ὠκῶνος (ὦ ὡς οὐνδεχό, - 

λοῦπε. νοὶ ἀὐ με ("ἀνιϑοφπος Ν᾿ ζω). ὃ. Χοιτὺς ὡς πόβτως ἐσύνϑρμον, τίου δἰπὸ τῶν ἐργῶν 
35 δαδειξῃ πὐρέχων. 

Μή πὐμϑα ῥῥομν ὡ ἑςώτες, ὡλώ λέγωμϑν ἑαύΐζις,ὁ δυκδυ ἐξαΐαι βλεπέτω μή ΜΘΙΚΟΝ 

ΜΕ πέσμ᾽ μηδὲ Σιπογνωσκωμδμ Φ καίνϑινοι, δρλαὶ λέγωμδϑν ἑαυτοῖς᾽ μυὴ ὁ πίπηων οὐκ" αγὶ-- Ὁ 

᾿ κα) ̓ ὴ γαὶρ πολλοὶ εἰς αὐ κϑρυφζωὺ ὀμελϑοντες Ὁ ἐρανῦ, καὶ πᾶσαν Ὁ καρτερὸν ἔχι- 
οἰδγης, δειξαρμϑμοι,καὶ Ω ἐρήμος κριτοιληφότερ, κρὰ συ γαυάμκαι ὄγουὈ "Εἰδότερ,ραϑυμησαντερ 

49 μικρὸν ὑπεσχ!ϑηζ ναὶ τοϑϑς ἐΐ ἦλλον κακία δ βαφκιϑεϑν. ἔτεροι ὃ πάλιν ὀκῇλεν 
5. Τ ἔρανον ἀνέδησαν, ἃ πο Ὁ σκζωνὴς αὶ στὸ Ὁ ὀρχίςρας ασοὲς τἑω αὐγζελικζοὺ μετε- 

ταξϑν"» πολιτείδρν᾽ καὶ τοσαύτην ἐπεδείξανο [τέων] οἰρετίων, ὡς δαίμονας ἀπελάσαι καὶ 
πολλαὶ ὦλλα σημεῖα τοιαῦτα ἐργάταοϑαι. καὶ τότων ἅ πλήρεις Εἰσὶν αἱ γραφαὶ, πλήρης 

ὃ ὁ βίος ΔΙ οαϑει δ ἡμῶν αὶ πόρνοι ὁ μιοιλοικοὶ ζῷ Μανιχαίων ἐμιφραϊῆοισι φἐμα.- 
ΟὨεγίοι, τοι. 2. Ω 3 σα, 
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τὰ, ᾧ τίαὶ κακίαν ἀκίνητον 46) Φασι, τῷ ̓ἰσθόλῳ τελούμϑμοι , ἡ ΩΣ }} ἀπουδείζεν 

βελομδύων χεῖρας ὠκλύοντει,  τίω ζωιω ὦ ἀπαῖσοιν λὐατρέποντε. Φ »δβζαῦτα πεῖ- 
ἀντ, ϑ “ες (ὰ μύλλοντα φὐ Ῥαθλαηῆοισι μόνον, δλλώ ᾧ ἐγίῳῦθα ὀνω κάτω σόυτα 

πιιούτι, τῦγὰ αὐτῶν μέφο. πότε δ} δ} Χιμδυσεται τίς ρετὴς ἣν ὦ καχίᾳ ζωντων,ὁ- 
τὸν αἀδευΐατον τίω πρὸς ὠκείνίω ἐπόμοδον (ἢ νοαίζεὶ ὼ τίω ἐγ οὶ βέλπιον μεταξολίιύ, 5 

Εἰ ΚΣ γερῦ ὸ νόκίφν ὀντῶν ᾧὶ χολάσφων ἡπειληνθμων, καὶ δύξης ὄν πολλοις " διετιρύσνς, χαὶ 

“εόννης «αροσδυκωνϑρης, ὑβασιλείας ἐπηήελυϑμης, ἢ δ χακδὺ ἀειλζοιδίων, ἡ ἡ θ κα- 

λων ὀγκωμμιαζομδνων, μόλιρ αἱφριῶται Ι ὕνες ὧν αὐ τῆς Ὡέρετὴς ἱδὴ ὠζμ, ἐν ζωῦτα 

παγτα αὐέληρν δ᾽ κωλύον ᾳ πώντα Ὡὐπολέοϑαι κ᾿ Αἱ θφϑαρίεῦαι: (ἰωειδοτες δζιυ τέωυ 

κρυσυργίαν τίω ὀζοξολικιωὺ αὶ Ο ὅτι ὸ τοῖς 'ς ἔξω νομοϑέταις, ᾧ τοῖς τῷ ' Θεοῦ χρησμοῖς, χαὶ » χαὶ το Χ. Χοικᾷ 

τοῖς τῆς Φύσεως λογισμοί, κα) Τῇ κοινῇ πτίγτων ἀν ιϑεσπων δόξῃ, χαὶ βωρξωροις, χαὶ Σικύ-. 
θαις, χα; 'Θραξὶ, τα: πᾶσιν ἑπλώς αἰπειδντίας ὅτοι ἡ ᾧ α τῆς Εἰδρ δῥης δύγμάτα γο-- 

μοϑοτεῖν ὅχ. χειρϑεῦτις φρενούδσι, νίφωκϑυ,αἰγαπήτοι, ᾿ πᾶσιν ὀκείνοιρ ̓ἐῤῥαίον, εἰποντες, 
ὀδυσωμϑν ὁ τῆς σεν ὁδοῦ, κ' ϑ ϑαυρροιίῶτες κυ) δεδοικότες ̓  δεδοικότες (ὦ ἡ ἄντε ἐκατύρω- 

ὰ ψημνοις' ϑαυββοιώτες: ὃ, ὅζρᾳ (ὃ ασϑϑυ “εύρϑμον ἡμδλ Ἰησοιω ̓  ἐδυωυδμ νήφοντες χαὶ 

᾿ ἐλρνηθρύτες, κα! "γὸ μικρῶν ὡς υὐπονυρα ξη, χα τέων θη ἔχεως. υ δ γὰρ ὲ ἐσμέν ἀχριρέςε- 

69ι τὸ ᾽ Δαζ(ὶδι, ὃ οφ μα ὀλιγωρήσοις πεῖς ἐδ κατιχρημνίϑη τὴς ἀμδρτίας ζ βαρᾳ.- 

«ὥρϑν, δλλ᾿ α)έφη Ὁχίως. μὴ τοίνεω ὅτι ἡεῦρτιν ἰδης μόνον, δλλ᾿ ὅτι αν τυ ἀεδοτίαν 
αἰπείψαι. δ χ τῷ τίω ἱςορ δ Οκείνίων λὐγραψ , ἐχ ἵνα. πεσόντα ϑεάση, δλ 

ἡα α'αςαγτα ϑιιωμαίσης, ἵ ἵνά μαϑῃ ὁπειόδ πέσῃς, πὺς ανίςαεϑαι γθή, καλοί γὸ ὦ 19 

ἰαἴδ9ὶ τοὐγνοσημΐὰ ζᾳ- λαλεπώτατα ὀκλερύμθροι τὰς βίφλοις ἐγξοοίφουσι, καὶ Ὁ τῆς τοιαύ-- 

τῆς διορλώσιως τίω μιέγοδὸν διδασχθεσι » ἵνα ὦν τοῖς ς μείζοσι γυμνασαίμδμοι, ῥαδίως  ἐ- 

λοῆ γων «ξελυων: ὅτω δὴ χαῇ ὁ Θεοςζᾳ μέγιςα τῶν αὐξοτημῶς Εἰς μεέσον ἡγανν, ἣ (γώ 

καὶ Θὰ μικβ αν ᾿πὔαιοντες δὲ ὠκείνων βαδίλυ τίω τούτων δίθρλωσιν βῦρωσι. Εἰ Ὁ ὀκῴφα 

ἐλέν ἴασιν, πολλῷ μάλλον ζα ἐλοίῆονα. εἰϑωρδρ Τοίμωιω πῶς καὶ ἠῤῥώφησε ̓ πῶς χα αἰγέτη ἐς 

(αχίως ὁ ὁ μακώριος ἐκῴνος. Τὶς ξζχυ τὴς αῤῥωρίαρ ὁ ἴσπις ζῶ "ἐμοίχευσι, χα ἐφόνέυσιν. 

Οϑοὰ' ἣ: ἐγκαλ ὑπῆομαι λαμωρά ζωᾷᾳ αγακηρυῆων τῇ Φωνῇ. Εἰ γα Ρ Ω πγεὖμα τὸ τὸ ὡ- 
γον Οὐκ οὐγόμισεν αἰραιύίωυ ζριὐ τέων αἴναϑεῖναι πᾶσαν πίωὶ ἱσοοίδρν “πολλῷ μάλλον Οὐδ ἢ ̓- 

μᾶς συσχιαζεν χοῦ. δἰθαν υ ν μόνον αὐζᾷ ανακηρύῆω, δλλα χαὶ ἔτεϑον πξϑείϑημι. καὶ 
»οὖν ὅσοι ζζωτα κρύαήρισιν, ε' Ὁὅτοι μάλιφα τίω Φρετίω συ σκιαζασι τίωω ὀκέίνου. καὶ ὡ- 39 

ατερ (ὦ ᾧ πολέμον σιγώντες ΤΓ ολιαϑ 5 ὦ μικρῶν αὐτὸν δἰποςερούσι ςεφαΐγων᾿ ὀντω χαὶ 

ὦ" Οὐτίω τὐἰδατρέχοντες πίω ἱ ἱσορίαν. ἀῥᾳὸυ δοχεῖ πὐραδοξον ἐρ) [6 λεχϑαδυον; Οοὔκ- 
οἰ «να μείνατι μιρὼ, ̓ὦ τότε Εἰσιωϑς δὰ, δικαίως ζωζᾳ κ᾽ ἡμῖν Ν εἰβ»..). ΟΣ γάρ Τῷ αὐξω 

Ὁ μο ρτηκία χαὶ ̓ αϑϑαιδοξότερον ποιῶ τ’ λόχϑν ναι ὧκ πλείονος πὐδιροισιας τὰ ἰφαῤιᾳχᾳ 
κατασκένασω. ὁ δὲ δὼ ἔφινο ππελσίϑημε »" τίων τὐροτέω τῷ αἰϑρὸς ο ὃ μεῖζον ποιᾷ [σ᾽ 7; τὸ 
ἔγκλημα. ὃ γάρ ὁμοίως παγτα ἔχι παγτῶν καίνες). Διωατοὶ γα, Φησι, δοιυατὼς ἐταιδό- 

ε΄ σον)" ὁ Ο εἰδὼς τὸ ϑέλημα τὸ κυρίου αἰστῦ, καὶ μιὴ ποιῶν, δγαρισε͵)' πολλαφ᾽ ὧφε ἡπλεί- 
ων γνῶσις πλείονος τλσσεώς δον αἰ πούλεσιρ. ἕῳ δὲ τῶ ὁ ἱερθὺς τὰ αὐτα τοῖς Ξρχομέ- 

γοῖς αἰ καρτμων,θὺ τὰ αὑτὰ ἰ πείσε), ὡυλα τὰ πολλῷ χαλεπώτερα. ταχα ὁρώντες τίω χα-- 

τηγρρίὰν αὐξνονϑρέω πρέμοτε ᾧ διδοίχατε χα! ἰϑαυμαίζετί μεως κ᾽ κρημνῶν ἐρχόμϑμον. 49 

λ ἐ ἐγὼ ϑυτῶ ϑαρβὼ ΣΡ τῷ δικαία, ὅτι χαὶ ̓ αϑϑαιτίρω σσϑϑειμί. ὅσῳ γα ἀν αὐξισω τὸ 

ἔγκρυνμ(α τοσύτῳ μάλλον δείξαι διυυήσομαι. τὸ ἐγκώμιον το ’ Δα(ίσ). ὃ τί τότων πλῴω ἐν 

ὅρ., Φησιν, εἰπεῖν ; παγυ τε πλέον. ὥασιρ γὰρ Ἐχὶ τὸ Καῖν, ἐυ φύνος μόνον τὸ δ μόμενον ζω, 

ἄλλα Χ) ὃ πυλλοΐν φόνων χείορν(υ [γὺ αλλύτοκον, αλλ ̓αδῇφον,οκ ἠδικηκότα, αλὰ ̓νδικηρϑίον 

ἐφό- 
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ἐφώευσεν, ἐὺ μα πολλοις Φονέας, αὐλα τετος ὃ μῶσος ἐυρὼν ουτῶ δ Ἂν ὠτρν ν Φώος 

γὔρημα " μὸν γον ὦ "πλμημαζϑ ὟΣ οπυχῶν ἣν λύηρ ὁ πεποιηχῶς, ὁλα ̓φροφητνρ)ὺ ὦ Τ' γδ κηκότο, 

Δα ἣ ̓ἡδικημδίοι ὀμαιρᾷ κα κι δ᾿ ἡδγκηγ79 ον τοῖς χαιθλοις δι γειυαμκὸς αὑρπαγείσης "αλλ ὅμως 

μάτ᾽ ὀκφοὶὶ δ τὸ σρ: σέϑηκεν. εἴδετε πὼς ἐκ ἐφεισοίμιόευ Ζ' διγαία , πῶς Οεοδδ᾿ μεθ᾽ χσου- 

᾿ τολῆς ἴσος εἰ εἶπον ζᾳ πεπλημμεέληυϑμα αὐτῶ ιὐλλ᾽ ὅμως ὅτως ὑπῷ ὃ Ὁ Ξἰπολργίας ϑαῤῥω, δ ὅτι 

μ᾽ τοσϑτον οἴκον Ἔ αἰ εδρτήματος ἐδουλϑμεόων “ἢ; ἦναι ὺ Μλειχαίους «ὧν: μάλιζα ὥστα 
κωμῳδειιὠζξειν " γυρίᾳ Μαρκίωνος νοσίήνζᾳ ἵνά ὧκ αἰβιοισίας αὖὉ ξέμφραξω (ᾳ φύμα- 

τα. ὀκᾷοι ὦ Ἂ λέλϑεσει, 67| ἐφόνευσε καὶ ἐμοίχευσεν" ἐγω ἢ ἐυ τῶτο λέγω, μόνον, δρννα ὺ 
δισλοιῶ ῷ Φόνον αἰπύφηναι, στὸ πτετοῦ ἠδυκηνϑρου, Ἔἰστὸ τε τὴς πειότητος τῷ πσδσωώπου ὅ 

10 πεπλημμεληκότος. ὀυ 25 ὅςιν ἰσὸν πνδύμα»ς, αἰξιωγώντα ᾧ τογαῦτα ϑιεργετηόται, καὶ 

τηλιχαύτέω ἐ ἐορίχώτο, πρ ῥησίμ,᾿ νὰ ον Οιαύτν ἡλικία ιαύτα τολμᾶν, ᾿ τόύτων πϑτων 

“θεῖς το . ὐδο τούτο ποιήν. δυλ᾽ ὅμως ὃ ζω τη μοίλιςα λαιυματὸρ ὅφην ὁ Ἄυναρς ὦ κεῖνος 
Δμήρ, οἷς Εἰς αὑτὸν (ἢ πυθρδία τῇ τὴς κακίας καταπεσῶν, Οζα αϑέπεσεν, σσεῖδ ἐπίγνω, σγοὶὲ 
ἔρμψων ἡ ἑαυτὸν ὑτόον, ὃυτω ΤΣ τῷ αἰ αθόλου γαιοάνν λαζων πληγάω, αἰλλα: ζαχέως, 

12 μάλλον ἣ ̓ὥλως, κ Ὁ κῷ τ πολλὴ τῆς σφοδρότητος και θλωτέραν ἔδωκεν ἡ ἔλαβε τίω πλη- 

γώυ. ἡ ων γέγϑνεον, δή ἐν εἰ ων πολέμῳ Ὁ ὃ τυ δαιτάξει βαρζαρου τίνὸς Εἰς ἁ ἀἰξισέως 

επυμιη- κωρδιαν ἐμπηξάντος δόρυ μη κτ' ϑήπατες αφώτος βέλος, δυύτερον ᾧ πξστέρῳ, τραῦμα 

θ᾽ "παθοςέντος ἐκείνου τηξλώτερον, πεσῶν ζω ἡ ματὶ “πολλῳ ὁ αἴθε ῥενυθμος πόρτολεν ὁζς 

μοϑίθ᾽ χάλεπας ζωζᾳ λαύων πληγαῖς, νὴ λραφαίη (αχέωε,ν Χ) δόρυκὶ ΚΥ τΥ τ τοξυσοωτος ἀφεὶς, γέ- 
20 χρὸν Ἐχὴ τῷ πεδίου δὶ εἰξ εἰέν ἐυθέως, ὕτω δὺχ ἡ ἡ (ύϑα, ς ἐσῳ ἄν γ μείζοια Εἴπης τίω “πλη- 

γἀὸ, Ὀσώτῳ “εωυ ματοτεραν δεικφυεῖς Τῷ “τὰ, γυτοῖ ς τω ων γζω,δη ἴδωσι χχ Φ λαλεπὸ 

τὗτο ταύ μα ἊΣ αὐαφίμυα, αὶ χ φίώαι Ψ αὐτοῦ τῷ! τὸς φάλαήος ματώσπῳ, ἡ ῷ πρώσαινται 

χατενογχεῖν. “ῶτο ἢ ἡλίκον ὕφιν, ἰσασι μάλιςα, ὁσθι χαλ ἔπα!ς 'ς ἰδ πίπήουσιν αἰ μδρτίαις. ὁ ον 

μιδιυ ὰ ὅτω ἕρναιας ὸ νεανικρῖς ἔς! ψυχος ὀρϑο ̓ βαδ ζονται δὲ ὁδὺὺ ̓“ἀπενηγέχειέχε ον οΌι- 
ἐνμυηΐο ὁ ὅτος ((μωοδοιστόρον τίω “γα ϑίωυἐλπιδα, αἰλείφουσοαν, διεγείρεσαν, "δυρρέσαν, κπξ9)υ- 
τ ἱπιΐπ μότεοον ἐργαδ ομϑμίωυ) ὦ ως ὦ κΦ' (ἄν: βυθοῖς ξεφαίους ᾧ {ρὶ στολλὰ ζόπαια ἡὶ ας γί.- 

χὐπαίνο. χαεντίω ἐλατίων ̓νιασομθήοντα ζοναίδμ, διωυηϑίωαι παλιν Ἐλιλαθέοϑαι ΠΥ. δ). 

“" μων. ὺ “α σοι Φέφερονο λέγω ὅλύνται, καὶ ἑτεθον δὲν ἐλᾳῆον δ᾽ Ὁ τὐοϑτέρου κὐἰδαδείγμαν 

τς Εἰς μέσοι ὑμὶν ἀγα πειρᾳσομα!. οὐνοησον δ μοὶ [ἦα κυξερνητέιν ἀνρλα δζέξα.- 

4.9. λόντο πελβῖγη, κῷ τὸ τίωω “υλαοσθμ “δ απλεύσαι ὦ ἄπασαν, κ( ν᾽ πολλοις χέιδέμας 

ὑς ὧν σχϑπέλϑς κυ τὰ κυκκᾳτου,πολιω ἔχοντα Φόρτον,: “ᾧν ἀστῷ καζαπον!ξέμδνον: στα φύμαῖι 

χυνδηον᾽ τὸ λιμϑίος, (4) γυμνῷ μόλις τῷ σωμαίὰι ῶ χαλεπὸ τϑτο δ[9 φυγόντα" γαράγιον" πῶς 

τὲ: τὼ ϑιυλαοσὸὰν αἰ φκεῖοϑαι Εἰκός, καὶ τέο γαυ ιλίδν καὶ «ἄν. ζιούτες πόνοις : ἄρ 

Π αἱρήσεται ποτε ο Ὠιούτος, ΕΙ ἰ μη σφόδρα, "ϑμναιας Εἶν ψυχνοναἰγαόγον ἰδεῖν,ῃ ῬΤΆΟΙΟν, ἢ λι- 

χὰ 35 μὅμα; Οὐκ ἐγωγε εἶμ" .Δλλ᾽ ἐγκαλυψαιϑρμος κείσεται υυκῇα" τίω ἡμέραν ὁρῶν, καὶ πεῖς 

πόρτα ἀπαρ»ρθύων" σὲ «ἄλλον αἴρησε τῷ σσέησαι δ ζ'ν , ἢ Μ) αὐκδι ἀναιϑαι πίων. 

ὧν ὑυχὸ μαικαίριος (ὅπ ὁ τοιοῦτος ̓ αλλά ̓ζοιούτον ταυαἴγίον᾽ ὑπομείνας κζ ὥν μιυρίους 

πὸόοις καὶ ὶ δι δρεῖ ζε ὀκείνοις, Οὔ ὀμεινεν ἐγκεχαλυμμένος , αλλά κὐ ὦ πλοῖον κῶς 

ϑείλκυσε, ὶ ἴα ἱρία πετάσας, ὁ ὃ πηδαλιον μετα χειρίσαε, ὃ δ ἢ αὐτὴ ἡ7Πε19 πώών, Ὡ σλεί- 
'" 4 να ἥδ τοῦ τὸν ῷ πλούτον Εἰργασου [τάλν. ] Εἰ5 ζ φῆναι λαω μαι δ ) καὶ χ μὴ 

χείαϑτι δὲ ὁλῃ πεσῦντοι, καὶ ὃ ἀύα φῆναι καὶ ζιαύτα ἐργάξεοϑαι, πόσων Οὐκ ἡ Εἴη ,ι- 

φόνων ἄξιον χαύτοιγε πολλα; ἑώ τὰ Εἰς Ὀἰπόγρῳσιν αὐτὸν ἐμιξαλλοιζῳ. «, φέϑτον, τὸ μέ- 

γε)ος τῷ ν αρδρτήματος᾿ δυύτερον, Ὁ μὴ «σέϑοιμίοις τῆς ζωῆς͵ ὅτε πλέίοις αὶ ἐλπί- 
δὲς, λα χδὸς τῷ τέλει ζαύτα παϑεῖν. Θεοὶ γδγ ὁ ὑμπορος Ἔπὸ λίωθβος ὄδελθων ὦ 
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19. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ: 
γαναΐγιον θύϑέως κἰ πσομεΐνας ὁμοίως ἐλπῖ τω  ὰ μυίας ἐμπορίας “σδϑσοιρ φἰοσονΉ σχ9.. 

πέλῳ. σποίτον, ὃ πολιω ἤδη (ἀμωειλογτα πλούτον, τῶ» παϑον. καὶ δ) ὁ μικραὶ αἰπέκειηο 
αὐτῳ φορτία τότε, δ ᾳ χτ' τίω προϑότίω ἡλιχίδν ζεύΐκᾳ ἐποίμαννε, φᾷ κτ' ᾧ Γολιαθ, ὅτε 

 λαμσοϑν ῥὅϑπαρον ἔτησε,ζα κῦ' τίω φιλοσοφίαν τίω ἐχὶ τῷ Σ᾿αοὐλ. καὶ )} τίωυ 8... 

«γίελικζωο ἐπεδείψυ» μακροθυμείδι, μυυολαίκις (ἢ ὠϑρὸν Εἰς χέρας ἑλὼν χαὶ φειστέμε- ς 
γος διϊινεκῶὼς ᾽ ἡ μάλλον ἐλόνϑμος ὠκπεσεῖν πατοίδος ᾧ ἐλϑυϑερίας ᾧ αὐτῆς τῆς ζωῦῆς, ἢ 
(Ὁ «ϑίκως Ἐχιζουλθύίοντα αολάν. ὶ μ᾽ τίω βασιλείδν ὃ αὶ μικρᾳ ἐῶ αὑτῷ (ᾳ ἡ κατορ. χ, ζω, 
ϑώματα᾽ (5 ἢ Εἰρηνδῥων, αὶ ἡὶ αὐ οἱ ΔὝἝἥπολλον αἰ πούόληψις, ἢ Ὁ λαμιαηρας ὅτω "δε 

δύξης ὀχπέστῖν, ὶ (ὃ) τυγόγτα ἐποίει )ύρυζον. ουνὴ ,ὺ ὅτως αὐτὸν ὠκώρωπιζεν ἡ πορῷυ-- 

δκ, ὡς κατήαρωνεν ἡ τῆς αμδοτίας ζωύτης κηλίς, ἴζε ὃ πόμτως ἡλίκον δθὴν αἱ μδοτήματα χο 
ἐκπομηγάνεοϑαι, ἡ πῶ μεγώλης δεῖται ψυχῆς ὁ τοιούτος, ὥςε κζ' τίου ἦν πολλών κατη.- 

»ϑοίαν αὶ τὸ μδίϑτυρρις ἔχειν τοσύτος Μ᾽ οἰκείων στλημμβη μόν μυὴ ὀῥα πεσεῖν, λλλ᾽ ὅμως 
ἀὡπὸνζᾳ ζωῦτα ὁ ϑωναιος ἐκᾷιος τῆς Μυχὴς δξελκύσας ζᾳ βέλη, ὅτως ἔλαμψε κῷ ω- 

ζᾳ, ὅτως ἔσμηξε τίω κηλίϑω, ὅτως ἐγμεν» χαϑωρός, ὡς “ἶμ" ὠκοόνων “ν᾽ υτῦ καὶ τελδυ- χάγήμι 
τήστες τα αἱ μαρτήμοιτα " πόδα ϑησοεϑαὶ. ἣ ἡ ὁτῷρ ἐλέτντο ἰδὲ τῷ Αζρμαμμ, αὶ αἴθὲ ας }ι δομῃ 
τῦτῦ Φαννέται ὁ Θείς λέγων᾽ μάᾶνλον" πολλῷ πλέον αὐϑὸ τύτε. ὄχι ὥ )» τῷ πα- κυ ἣν ̓ 

τοιαῤχου φησίν" ὅτι ὀμψήηοϑίω τὴς (λ| αϑηκης τῆς ποῦς (ὃ Αὐραάμ᾽ ονζῦϑα ὃ ἐὺ 
τῆς Δ 8.ϑήκης Φησὶν, δλλα πῶς; Ὧι οὶ Δα(ὶδι() παῖδα μυοτυπερᾳασιαῖ τὴς πόλεως 
ζωτης. ἃ (ὃ) Σολορδέμα Ὁ δ τίω πσοὺς ἐκ ῴνον θυγοιὰν οὐκ ἀφηκετηλικαύτίω αἱ μαρ- 
τήσοιντα αἱ μιαρτίαν τῆς βασιλείας ὠκπεσεῖν. ᾧ τοσαύτη ξὼ ἡ δῦξα τῷ αὐδρὸς, ὡςε (δ το 

«θ, Πέζξον κ᾿ Ὀσαῦζᾳ ἔτη «σοὺς Ἰουδαίοις δημιηροφιζ, ὕτω λέγ ̓ Έξον Εἰπεῖν κτ' 
βρνσίας αγοϑε ὑμᾶς αἰθὲ τῷ πατοιαρχου Δ Ο ἰδ ὅτι αὶ ἐτολόστησε ἢ ἐτάφη. ὶ ὁ Χρι- 

φὺς 3 , “σοῖς Ἰουδαίους αἰφλέγριδιος, δείκρεσιν αὐζν μα’ τίω ἀμαρτίδν πνύὐ ματος ἠξιω.- ΠΑ͂Σ 

μϑύοων τοσύτν, ὡς ᾧ αὐθὴ τῆς ατυ θεότητος αἰξιωϑίωαι πσοοφητεύσοι πάλιν ᾿ ᾧ οντεύθον 5“: 
αὑςᾷσ Ἐχιφομίζων ἔλεγε, πῶς δῶν ὁ Δαζὶ δι οὖν πνθύματι Κύριον αὑτὸν χαλᾷ, λέγαν᾽ ὡς 
Εἶπεν Κύριος τῳ Κυοίῳ μ', κοίϑυ ἐκ δυξιῶν μεν; ὦ ὁτῷρ ἐλχὶ τῷ Μωύσεως γέχϑνε, τῦτο 
α Ἰλτ τὸ Δαρίλ, καϑαί εν γδρ τίωΣ Μωρίὰν χαὶ" ἄκοντος τῷ Μωυσέως ὀκόλασενε “ἦν 
Θεὸς δζοβ τέω Εἰς (δ) ἀδελφὸν ὑξρι, Τὴ) 39 σφόδρα ἐφίλει (δ ἀγιον ᾿ ὕτω καὶ τύτῳ 
ΟΝ ὅ παιφδὺς ὑξρλοϑέντι ζαχέίως ἥμιώε,  ζωῶτα μι βουλομϑμῳ. ἰχόμα ὥ δὼ ὁ ζυ- 

τα, μᾶλλον  ασοϑΜ ἄλλων ζωῦτα ἱχωναὶ δεῖξαι τίωω "“διρετίω τῷ ὀυδρός. τὸν ὙᾺΡ ὁ γο 

Θεὸς ψηφίζηται, Φδ᾽ ον δὲὶ αἰδεεργαζεοϑαι πλέον. Εἰ ὶ βύλεοϑε χαὶ κατ᾿ Εἰδὸς ἀστῷ 

πίω φιλοσοφίαν μαϑεῖν, ἔξεςιν ὑμῖν ἐπελϑούσι τέ ἱσοοίαν τίω κ(' τίω αἱ μδοτίλυ ἰδεῖν 
εἰντυ᾽ τέρω χε ρησίδυ τίω σϑϑς ( Θεὸν, τέων βύνοιαν, τίωυ τῆς ρετὴς Ἐχίδοσιν, τίω Εἰς 
ἐσαΐζῳ ἀὐαπνοας ἀκρίξειδν. ζωῦτα δέω ἔχοντες (αὶ κρ)οαδείγματα νήφωρμϑρ αὶ απουδὰ- 
ὠρμϑ μυὴ καταπί πῆ φν᾽ ΕἾ δὲ ποτε αὶ πέσοινϑμ, μὴ κείοϑαι. Οὐ γδὲ ἡα ὑμᾶς Εἰςβᾳ- 2. 

ϑυμλν" ἐμξάλω, ἢ τῷ Δαρὶσὴ αἱ μϑοτόματοι Εἰἶπον᾿ δλλ᾽ ἡνα πλείονα φόζον ἐργάσω- ἢ ἐμ 
μϑ|. Εἰ γϑ ὁ δίκαιος ὀκάνος βαϑυμυήσοις μικρὸν τοιαῦτα ἐδέξα»» [παϑη αὶ τραύματα᾽ 
“ἀ πεισόμεθα ἡμκῴς, (Ὁ καθ᾽ ἑκαῖς ἕω ὀλιγωρήσαντες " μὴ τοίνιωυ ὅτι ἔπεσεν ἴδῃς, καὶ ραϑυ- 
μήσρς" ΦΛΛ οὐνοησον πόσαι ἡ μ᾽ τω Εἰργαίσαν», πόσος οϑρζωώοις ἐπεδείξα"ο, πύσέω 
μετλμοιθν, ζιὶ γύκζωι τως ἡμέραις ασρϑς εὶς, “πηγας δακρύων "ἀφιεὶς, τίω κλίνίω ϑων 40 χιάμῳ 

τοῖς δοίκρυσι, τσοϑς τύτοις σούκχον αἰδεξόιοιϑμος. Εἰ 5 ὠκᾷιος τοσαύτης ἐδεήϑη τὴς ἔχι- 
φροφης, πύτε δευνησύμεθο σωϑίωαι ἡμεῖς μι τοσαῦτα αμαρτήματα ὀμθηγήτως δχακεί. 

βϑμοι: ὁ 5 πολλὰ ἐγων καιτορϑώμιατου, ῥαδίως δῦ ὁ ὠὐτεύθεν ἃ «ἡμαρτήματα συ- 

σχοασειν ̓  ὁ ὃ γυμψὸς, ὅπου δῴ δέξῃ.) βέλος, καιείθν δέχεται πλλιγά, ἡ δῶν μὴ τῶτ 
ϑύνται, 
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λόνται, ὁπλίσωμϑυ ἑαυεῶν ἀγαλοῖς ἐ ἐρηϑις᾽ καὺ πσδόσηλῥηται τι ἀλημρμδύνιια, ἰπονιψώ- 

μεϑα ἵνα κατοιξιωθώ δι, εἰς δύξων τὸ ; Θεοῦ ζσειντες ῷ πϑλόντω βίον, “τς μϑιούσης 
Σπολαύσαι ζωῆς ἢ ἧς μοι πϑίζῳς ἡμᾶς Ἐηπιτυχαῖν, Κῶ αὶ φιλαν,ϑε»πίᾳ τῷ Κυρίου 

ἡμδν" Ἰησοδ οιφού, ᾧ ἡὶ ϑύξα καὶ Ὁ χροἷτος, Εἰς (ἄν' αἰωνας “ἣΜ'' αἰώνων. Αμέζω. 

Ομιλ. κζ. 14 ΚΑῚ ΕΛΘΩΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΣ ΤῊΝ ΟἹ- 
χίαν Πέζξου, Εἶδε τίω πειθεσαν αὐτοὶ βεξληνϑρίω χαὴ πυρέουου-- 

σαν᾽ 15 Καὶ ἡΜατο τῆς. χρρϑς αὑτῆς, ᾧ ἀφῆκεν αὑτίω 
ὁπυρετὸς, κὸ ἡγέριϑη, τ διηκόνει " αὐτα, 

ΘῈ "Δὲ Μαρχος ὃ, ϑ)λέως, " φησὶ, βουλθρϑμος ὺ ᾧ γεύνον δυλά. 

λΣ σα ὁ 5 μόνον ὃ σημεῖον πέρέκε, ὃ φόνον Οὐ ὕχισυμηναιμε- 
᾿ νος. ὺ ὦ ἃ “ ὠλλοι φασὶν, πικ αἴοκοίλεσεν αὐτὸ ἡ ̓ κατακειμϑμη, 

μ" πὲ 9, τῶτο ἐσίγησε. πϑτο ὃ σέν ἔς! δ! αφωνίας᾽ δδλα ὦ αὶ (ω- 

Ψ πιμίας, τὸ 3 ἀκρίξοις ὀξηγήσεωσ. δλλαὶ τίνος ἐγεκεν Εἰσηλϑεν Εἰς 

τ: ξ, ΒΑ ἰὼ οἰκίων τῷ Πέΐζου ; ἐμοὶ δοκεῖ Φυφις μετα ληψόνϑμος. τϑτα 

γϑιῶ ἐδήλωσεν οἱ πων᾽ ἀμέσορὑ διηκόνει αὐταί. Ὡϑα Ὁ τοῖς μιιιϑηταῖς χατήγετο, ὥασερ ὃ 

τα Ματ)αίῳ, ὃ ὅτε αὐτὸν ὁκαΐλεσε, “δ αὐκδν: ὁ τέ: δυμοτέρες ζωώτη ποιώγ. σύ 
δὲ μοι σχϑπει ονζῳῦλα τῷ Πέξωυ τίω αἰδὼ τίω ασο᾿ ῴ αὐτὸν. ἔχων Ν᾽ τίου πολεραν 

20 οἴκοι χεινϑβζω καὶ Γ πυρέοσουσοιν σφοϑρούς, σΧ δλκυσεν αὐτὸν εἰς τίου οἰκίδμ, ἀλλ αἱ ψένϑμε ᾧ 

τίω διδοισκαλίλν αἰ πὴ  ιοϑέώα,, καὶ ὦ εν ἀλλυς ὃς εαπά ϑίώαι πόμίαε, Ε τότε αὐτὸν 

ἡασιρί» ἐἰσελόντα " αἰδεκαλεσεν. ὅτως δξ Ὥρχν ἐπαιδόύετο ζω “ν ἄλλων ἑαυζ δ ωοϑ ϑύναι. 
Οἴκοιὼ Οὐκ αὑτὸς αὐτὸν εἰσαγρανν᾽ αὐτὸς ἀΐξματως ἐπεζη κῷ Ὃ ἐπεῖν "ἢ ὀαίζηαρ- 

λον, οἕα εἶμι ἰάξως ἵ να ματι ποὺ τίω φέγάν εἰσέλθη, δεικγες ὅσοι ἐρσείξζετο τῳ εϑυϑη- 

25 τῇ. χαὶ Το οὐγόησον οἷα, μὦ τὰ ἐ δώμοιτο ΟΜ λιζξων τύτων ̓  αἰλλ᾽ ὁμῶς οὔκ ἀπηξίου αἰ ανὸ 

χδ'ότν. ῷ καλύρας αὐτοῦ εἰ εἰσιώαι ας δτελεῖς, παιδίων σε δζῳ παντῶν "ᾧ δρ ϑεϑπινο κα- 

Ἢ τατατῷ" τύφον. ἡ ποτὲ ἅ  λέσρις λεραπτάμει μόνον, ποτὶ ἣ (ὶ τίω χεῖξα. ὠκτείγει᾽ πὸ- 

πὸ αἰμφότερᾳι ὥτα ποι, εἰ ἐς ὄψιν ἀΐων τίω ἰαπρείαν. 5 ἐζούλετο αἰεὶ θ᾽ αἰ πιρίο.- 
λῆς ϑαυ ματύρτιν. ὅδε! γὸ τέως λανθοίνειν, χα] μάλιςα, ἔχὶ τῶν μαιϑηπῶν. χαὶ γ » ὦ 

30 πολλῆς ἡδονῆς παάγζο, δ ὀκηρυξαν τ χαὶ τ ῦτο δῆλον δξ ὧν κῷ Ό ἐλϑεῖν εἰς ἐν ἐδέησε 

τ ῦ αἵδκηῖλαι αὐὐζις͵ ἵνα μηδενὶ Εὔπωσιν. αψαμϑρος τοίνωυ τῷ κόματωῦ, Ἢ ΜΓ πύρε- 

τὸν ἐσζέσε μόνον, δλλα κα Χ καϑαρδῳ τίω ὑγίειὰν ἀπέδωκεν. Ὁ χὰ ὦ γόσημα ἀτελὲς 

ἰώ, τῳ ἔμδ Ὁ) τὴς ἰατρείας τί δυυύα μεν ἐπτεδυίκψυτο᾽ δια Οὐκ αν »Εἰργάσειτο τε τέχϑην ἰα- 

τοιχή. ὅτι ἢ μ τίω απαλλαγάυ τ πυρενδμ πολλοῦ δὲ χεὸν παλιν τοῖς καβε- 

35 γοῖσιν, ὦσε «Εἰ τίωυ πσε)τέραν ὑγίειαν ἐπόμελϑειν. ἀλλα Ὅτε ὁμοῦ ποτα ἐλνετο ἢ οὔκ 

ὠζαῦλα μόνον, ἀλλα Ὁ! ἼΩΣ τυςϑαλαήης. Ουνὶὰ »δὴ ἐκᾷ ὧν ἀνέμοις ἔπαυσε μεδνον 

χαὶ (ὃ χειμδέμα, ἀλλὰ χα (ὃ σαλον θύϑέως ἔφησιν, ὑπερ καὶ τῶτο ξένον ἰώ. Εἰ) 
ω Ἀ ἰζάλη λήξειε, μέ ἐδ! πολλοῦ μϑβει ο: ὕδωτα σαλθυόμϑμα. δλλ᾽ οὐκ ἔχι τὸ ̓ Χεισοῦ 
ὅτωρ' αλλ ̓ὁμοΐῦ πόρτα ἐλύετο. ὅπερ ὅξω καὶ Ἰη τὴ τὴς ο γουναιχὸς γέοονε. χαὶ Τ29 ἐμφαίνων 

400 ) θαπελιςῆς ἔλεδρ᾽ αἰνέφη, Χ, ὁ διηκὸγά αὐτω" ὃ δῆς τ Κριφού δοιυαμεως σ᾽ μῴφον ζῶ, Ὁ ὺ Φ 

Αἰ αλέσεως τὴς γοιυαμκὸς ζω «ει ᾧῷ Χοιφὸ ἐπεδείκψυτο. ἕτερον δ μα αὐτῶν ὡν- 
τεῦλεν ο ̓κατίδοιμϑυ, ὅ οί ὺ τὴ ἑτέρων πίει ἀϑείζε) ὁ ὁ Χολφὸς τίω ἑτέρων δίθρϑωσιν ( χαὶ 
ΝΣ ὁ ὦ ὐλεξ ἐτέρϑι αὐτοῦ αϑοκάλεᾧ, ὦ ως ὃ ἘΝῚ ον παιδὸς ω ὅ ὁκα τοντάρχου) φδοίζεται ὃ ὃν 
στὸν μὴ ἀπιφὴ ὁ ϑεροιγάψεοϑαι μέλλων, αλλ ἡ "Ια νόσον μὴ διύη.) παϑὲς αὐτὸν ἰέναι, ἢ 
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δὶ ἀγνοιδυ μηδὲν μέγα αὐδέ αὐτο φάνταίζη), ἢ δὲ ἡλικίλυ ἀωρον. 
τό Οίας ἢ ἄνονϑύης, ασδϑσίιϑεγχκαὺ αὐτοῦ δου μονζονϑμους πολλοὺς, αὶ ὀϊξέξος ᾳ 

πνθύ ματα [αὐτῶν ἐπ’ αὐτῶν) λόγω, ἢ παν «ὗν κακῶς ἐἰχονζα ἐθερο στάσιν, 
17 Οπως πλυηρωϑὴ κί πὸ ᾧ πυδόφήπα Ησαΐου λεηθέν, ὁτί ἜΝ αἰαϑεγείας ἡδνα- 

γέλαξε, καὶ ζικ νόσοις ἐξάςασεν. 

Εἶδες Ὁ πλῆθος Εἰς πίςιν" αὐξόνϑρον λοιπὸν. σὐοὶὶ Ν τὸ χαρϑὐ κατεπείγοντος α- καϊξᾳ. 

γα γώωρᾷν ζυϑειχονηρ, Θ᾽ εδὲ ὠχαιοθν ἐΠ) οὐγόμεζον οὖν ἑασέρᾳ ασολσα γεῖν «ἦν αρῥώφους "αὐτῷ. κι αἰχ 
σὺ δὲ μοι σχϑπει πῦσον στλῆϑθος )εραιστάνομλ ων κοὐ Ῥαιτεέχουσιν ἴ δϑαγίελιςαι, ὀυχὶ καθ᾽ ἐγα, ᾿ 

λέγοντες ἡμῖν  διηλρύμϑνοι, δλλ᾽ ἐνὶ βήμιαίι πέλανος" ὠφρριφον ϑοιυ μῶν" αἰπύ αίγοντες. χάμοι. 
Εἶτο ἵνα μὴ παλιν ὃ μέγιϑος ' ϑούματος Εἰς ὠπιείαν ἐμξάλῃ, Εἴγε δήμιον τοσῶτον ἢ 19 
ποικίλα νοσήματα ον μιῶ χγιρ96) ρογτῇ ἔλυσε αὶ διώρθωσιν, ἐπα γᾷ 4) ασοεφήτίυν μδτυ-. 

οϑιωζο, τοῖς γινο νϑμοις, μεγα λέευ πτόμτωχοῦ τίου πὸ ἢ: γραφών “ἀπόδειξιν ἡμῖν ἐυῷ δει- 
κριὰ ἡ Ἢ σημείων ἀἰὐδῇ οὐκ ἐλοὶ ἠονα χαί φεσιν' ἣν ἡ Ησοιίας ζτα Εἰπο,ιΟὐ ἀς ἀοϑι.- 

γείας ἡ μδίν" ἐλαθε,ὺ ζῷωε νόσυς ἐθαίςασιν, Οὐκ Εἶπεν, ἔλυσεν, ᾿δνν ἔλαθεν, ἢ ἐδαίςα σεν, ὃ 
αἰθὸ αἰμδογιών μάλλο; εἰρηεϑαῦ μοι δὸκᾷ τῷ κυδόφύτη συμφώνως Ιωδίνη τῳ λέγοννι᾽ ἴδε 15 

δαἰμνὸς τῷ Θεοῦ ὁ αἴρων τίω αἱ μἰοτίδν ἃ κόσμου. “πὼς δὲζυ αἰθέ γοση μῶν ἀυτὸ οἐγζῶϑα 
“ἰὴ σιν ὁ ἐυ αγήε λι ςῇ ς ἢ καὶ ἱζο ̓ ἂν " πίω αδοτυοίον αὐανγινώσκωνγ," δηλῶν οι ῳᾳᾷ “πλείονα χιπιὲ 

ἫΜ νοσῃ ΝΣ “2 αἱ μϑροτη μάτων 651 ψυχοδνν. εἰ γὰρ ῶ κεφαΐλαιον αὐτὸς ὁ ϑαγατος οἷ αἰ- 

εἷδτία; ἔσα τίω ρίζ ον καὶ τίω αὐ πσύθεσιν, πολλῷ μιώλλον ἢ Τὴ νοσημῶν (ᾳᾷὶ πολλά" ἐπεὶ ᾧ 

αὐτὸ ὦ παιϑητδν εἰ ἡμᾶς ὠκᾷϑεν γέσρνεν. 

18 Ἰδὼν ὃ ὁ [ησῶς πολλοῖς ὀχλὺς αὐδὶ αὐτ', ὀκέλάσεν ἀπελθεῖν εἰς τὸ πέραν. 

Εἴδες παλιν ὦ ἀκόμιπαφον; (Ὁ ἅ᾽ “ὦ ἄδλλοι φασὶν, ὅτι τοῖς δουΐμοσιν ἐπετίμα, ἥὰ μὴ 

Εἴπωσιν ὅτι αὐτὸς ὅφηγ᾽ ζγξ δὲ φησιν, ὅτι (ὥν' ὀγχλῶς διωγείτη. ἐποίει ὃ τῦτο, ὁμοῦ τε 

μετεκάξειν ἡμᾶς παιδούων, ὁμοῦ τε φϑύνον κοὐραμυϑούνϑμος (ὃ Ἰουδαϊκὸν, καὶ δὲ- 
ϑασκων ἡμῶς μηδὲν πρὸς θτδειξιν ποιᾷν. ἐὺ δ) δὴ σώματα ἐθςροἰστάυσε μόνον, δυλιαὶ χα! 15 
τίω ψυγέω διώρϑου ἢ φιλοσοῇ ᾧν ἐπαίδούε, δὲ αἰμιφοτέρων ἑαυτὸν δεικψιᾷ, ἢ ῷ λυύφζῳ γο- 

σήματα, ὸ τῷ μηδὲν ασϑϑς Ἐχίδειξιν ποιᾷν. κ) δ ἦσαν ἀὐτῳ πσοϑσηλωμδῥοι, φιλθεῶτες αν: 

τὸν ὁ ϑυυυμαζογτες, ὁρᾶν Εἰς αὑτὸν ἀεὶ βουλόνϑροι. “ἀργὸ ὦ ἀπίέτη ποιαύτα ϑαυμα- 
τουρχϑεώτος : ὡς δ' οὐκ δὺ ᾧ Ὁ χσρόσωπον ἠθέλησε α'πλος ἰδεῖν, ῶ φῦμα τὸ ἴα πιαύτα, 

φϑεγόμϑμον; Οὐ ὃ θαυ μιατουρηγων ζω ϑαυμιαςὸς μόγον, διλαὶ χαᾳὶ φωνόνϑμος ἱπλώς 39 

πολλὴς ἔγεμε χάφλτος. ἢ τϑρ ὁ προφήτης δυηλιων ἐλελω" Ωρώγος κούλλει τὐδῷ «ἂν ὑους 

ὙΜ ων ϑοήπων. Εἰ5 Ἡσαΐας λέγφ, Οὐκ Εἶχον Εἶδος σεῖὰ χάίλλος,ἢ πο ὸς τίω τῆς 3.-- 
ὅτητος δυξον τίου "“Σἰπόῤῥιτον καὶ ἔφ αφον τῷ τὸ φησιν᾽ ἢ (ῷ ον ᾧ παϑᾷ συμθλυζα διηχουμΐ. 
γας, ᾧ τίω ἀτιμίαν ζω κἰ πσέμεινεν οὖν Ω καιρῷ τὰ φαυροῦ καὶ τίω ἐντέλφαν ἐδ οὐ Ρὰ πὸρ- 
ζᾳ ᾧ βίον ἐπεδείζα"» ο] 4 πότων. ὁυ πσϑέτερον ἢ ὀκέλώσεν ἀπελθεῖν Εἷς ὦ πέρθυ, 43 

ἕως ὅ ἐθεροίσεά,σεν. ἡ »ὸ δὺ συ σὰ ἐεϑέρρν»». ὥασερ δῶ οὖν ῷ ὅρει ὐχὶ δημκηλϑοϑεοῦτι πα- 

ρέμϑινον μόνον, δλλαὶ αὶ συγὴς ὀυσης ἠχολουθοιου " ὅτω ᾧ ὠς χί θωυμα ταρηριώτι Ὡροσ- 
ἡἤδρέυον, ὅλλὼ ἡ πταυσοι ϑμῳ πάλιν, ὐπὸ τῷ αὐσοοσώπου πιλλίω τίω ὠφέλφλν δεηόαϑροι, 

Εἰ)» Μωυύσὴς διδυξασινϑῥον τὸ πσοέσωπον Εἰγενὺ Στέφανος ὡς ἀγάλι, οὐνόύησον ὃ 
χοιγὸν δεαυότίωυ δῇ Ε. ἰκὸς ζω φαίνεαϑοι τότε. ζᾷχα πολλοὶ νι Εἰς Ἐχιϑυμίθν ἐἰγέπεσον Ὁ 40 

τω Εἰκόνα ἐκείνω ἰδεῖν δλλ᾽ ἀν ἐθέλωμϑμ, πολλῷ βήπίοια ὀψὺ θα ἐκείνης. δὺ γὰρ μα 
“ἱπρησίας ᾧῷ πέλονται δι νύσωμϑθν βίον, Ὡτὶ “δβνεφολών αὐτὸν δυξοῶθα, ἀπϑμτήσαντες 

ὧν ἀϑοινάτῳ ἢὶ ἀὐφϑεύρτῳ σώματι. 3κα 5 πῶς αὐςὧν ἐχ ἀπλαῖς ἐλαυνᾷ, ἥα μὴ πλή- 
ξη. ἐν γῈ} Εἶπεν, ὀῤαιχωρήσουτο, δολ᾽ Εἰς ὃ πέραν ὀκέλῴυσεν ἀπελϑεῖν,ασφϑσδοκίὰν 

διδοὺς 

3 

20 
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λδοὺς τῷ πόρτως ἥξῷ ὀχῴ. καὶ ὦ (ὦ ὄχλοι τοσαὐτέω ἐπεδείκψωυτο τίω αἰγαά πίων κα' 

" 

πριοιαῦ 
το Προσελϑών, φησι' διδώσκάλε,αχολυιϑησω σοι ὅπου δ᾽ δὐ ἀπέρχ. Εἶδες πο- 

4 σὸς ὁ τύφος ̓  ἀτε γαῖρ οὔκ αἰξιών “0 τῷ ὀχ λα Φριϑμελοϑορδνλν εὐδερ ύμϑμος ὁτί ἘΠ 

(φὸ πολλοις ἔβην αὐτὸς, ὅτω παρ έσεισι. τοιαύτα γὰ ἴα ἤϑη (( Ἰουδαὶχᾳ, αὐχαίρυ “ερησί.-- 

ας ᾽ν ὀμαίπλεα. ὕτω καὶ ὥλλος μ᾽ ζωῶτο πότων σιγωντων [ αὐτὸς ] ὀναπηδήσας, φη- 
. ᾿ ᾿ ! ᾿ " » ΄ὔ { ! "“,».} οου ἃ! 

σί ̓  ἸΠοία οὐ τολὴ «οοϑότη; διλ' ομως Οὐκ ἐπυτίμησιν ὁ δεασότης τῇ ὠχαίρῳ “π’ δρησία, γτδ-. γιατθικῥιλο, 
δύων ἡμᾶς καὶ ὧν τοιουτος φέρῳ. δζρ τῶτο σι ἐλὲγ χει φανερεύΐς (ὥν" πονηροὶ βουλθυο-. 

εὐὐμμν 10 ιϑμοῖς ̓ ποὺς ἢ τίω ̓ ώ πσονοιθν αὖἹ αἰπυκρίνεται, μένοις ἀὐῶις καταλιμπθώων Εἰδέναι 

ἔλεγηϑν, κὴ διπλῇ αἀὐίγις ὠφελών, ὧ τι δυλαίσαι γι οἷδετὼ οὐ ᾧ (ωῤδῦτι, ̓  ΑΥ̓ΤΟ τίω 

ἐχίδεξιν ζωτίω ϑρίσαοϑαι ζω λφϑῷ, ὦ δοιώω παλιν, Εἰ βούλοιντο, ἑαυςᾶν: αγα.- 

χ)ήσκοϑαι ὃ δύ χα ὅχι τῦτυ ποιᾷ ὥπ γ,αἱρ ἰδιὺ) τὰ πολλαὶ σημαξα ἡ πολλοὺς ἐχισυρφμέ. 

τοῖς, σολσεδόκησε χεημαιτίζειϑαι ἐκ ν τοι τῶν ϑαιυμαίτων “ δίθπερ ὴ αἰκολθυϑῆσαι ἐ- 

ις αστυδὶ. [κα] ] πῦϑεν τῦτο δῆλον ; Ὀἰτὸ τὴς δ ικρίτεως ἧς ἀ Χοιοὸς ποιήται, αὶ τσϑὲς τίωω 

ἐρώτησιν "ἢ ρῥυμδδ,ἀλλα "δῆς γνωμέωυ πης αἱ φοίας ἀπὸ ιν. Τ{ γαίρ φησι: γθή- 
ματα πρρ᾽σδυκῶς ἀκολουϑών ἐμοὶ συλλεγν; ΕἼ τα, ὀυχ ὁρᾶς ὅτι ὅτε κοιτα γωγιόν μοί ὅ61, 

γπὶ σΥεἶδ' Τυσούτον ὅσον " ταῖς ὀρνισιν; 

δην. 20 σεις ὁ υἱὸς δ ὀρ, δοθπου Οὐχ ἔχει ποῦ τίεὐ κεφαλίμ" κλῖναι. 
Ταύτα ὃ οὐκ ἦν δἰποτζεπορδμου,αἰλλ᾽ ἐλέγχογτος μὦ' Ὑ πονηροὶν γνωμδιυ,πϑρέηοντος ὃ εἰ 

βούλϑιτο κ᾽ τῆς τοιαύτης “οδσδυκίας αἰκϑλουγεν. κὶ να μαίϑης ἀἰυτο τέω πογηράομ, ὁ-- 

εν ἢ ποι, αἰκούσοις ζαῦτα αὶ ἐλεγαϑεὶς Οὐοι Εἧπτεν, ἔτοιμὸς εἰμι αἰκολουϑησαι. ᾧ πολλα- 
»οὗ ἢ ἀλλαχοῦ ται Φαίνεται “ποιῶν ο Χριφῦς. φλνερώς ἴο.» ἐλέγχει, Ὡσὸ ἢ ῥ Ἂν. 

25 κρίσεως δοῦλο! τίω γνωμέων ΟΜ σοϑσιοτων. ἢ γάρ ὀκείῳ τῷ λέχονδι, διϑασχαλε ἰγαϑὲ, 
᾿ “ὐϑσδοκήσαντι οἱ φ. τὴς χολφκείας αὐτὸν ξ᾿τασασοιοϑεὺ,, αὐτοῦς τίω γνώμέιν ἐπε- 
κρίνατο, λέγων᾽ τί με λέγης αἰγαϑόν; φυνδεὶς αἰγαϑὸς, εἰ μεὴ Εἷς ὁ Θεός, ὦ ὅτε ἔλουρον αὑτῳ, 
Ἰδοὺ ἡ μήτηρ συ ᾧ (ἢ αἰδήμφοίσυ ζητούσί σε, ὯΝ λυ ,ϑεούπιυὼ τί ἔπαθον, Οὐκ αἰκϑύσαι “ι ματθ.ιζιμν, 
ΤῊ γοησίμων βουλόμϑιροι,διλλ᾽ Ἐχιδείξα οἷ, ὅτι πυϑϑσύκασιν αἰνερ ὸ ζριύτη κενοδοξησαι ,α;- 

29 κασογ {ι φησι᾿ ΤῚς ὅ91ν ἡ μήτηρ μιϑ, ἢ τίνες Εἰσὶν ῷ αἰδάφοί μυρὴ ἀύδις παΐλιν τοῖς ἐδᾷ.- Ματθ.ζιμη. 

φοῖς λέγϑυσιν αὐτῳῦ" Φοινέρωσον σεαυτὸν τῳ κόσμῳ, ἡ ϑουλοιϑῥοις εντδῦϑεν κενοδὺξεν,ἔλε- 

945 ῥήματα, δλλα ασϑϑς τίω γνώμδυυ τῷ πέμψαντος αἰπεκρίνωτο. ἃ τω δήμῳ ὃ πείλιν ὁμοί. 
ὡς αοὸς ὦ (ἰωειδὸς Δἰᾳλέγε!), λέγων ̓ ᾧ ἤξηλϑοτε ἰδὲῖν Εἰς τίω ἔρημον: ΩΝ δ Εἰ- 

ΟΝ κὸς ζω ἀδους ὡς αίϑι βὐκόλε κὺ βδὐραπίφου τινὸς " Αἱ ακείαϑαι τῷ Ιωαδου, ζαὐτίω δϑρϑού.. 

ἐϑμος τίω ἰασοίλν, φησι᾿ { ὀξήλϑετε Εἰς τίω ἔρημον ἰδιῴν;καλοιμον εἶ σων ὀμέμα σα- 
λθυόνϑμον .ἢ δύ ,ϑφφπὸν ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἡμφιεσμϑῥον δὲ αἰλφοτέρων δυινλων, ὅτ ὅτε 

ἀόνν 45 εἰολώ ὅδ βυρίπιςος, οὐτε Ὥστο τρυφῆς τίνος μαιλακιαϑήσετει. ὅντω ποίεε ὁ δ ὡρὸς 
ἀνσην, τίωυ γνωμέων τίου οἰ πύχρισιν ποιζται. ἡ ορ9ι πὼς ὁ ον τύτῳ πολυ Ὁ μότοιον οὐγδείκψυται. 

ἡώη Ψδὲ γὸ ΕἾπεν, ὅτι ἔχω (, κωταφρονὼ δὲ ΔΛ ὅτι οὐκ ἔχω, Εἶδες ὅση κι τῆς συγχοι- 
χάνω (αξάσεως ἡ ἀχρίξφα,; " ὡς δτὸμ ἐαϑίη ἢ πίνῃ, ὁτὸμ φαϑνηται αἰπ᾽ «ρόμτίας ᾧ [ωδώνη ποι- 

ἵμη καὶ ᾿" καὶ ΤῸ τὴς ν}} Ιουδαίων σωτηρίας ἐγεκέν ποιῷ, μάδλον ̓  τῆς οἰκυμϑῥης ἀἰπασηφ, ὁ- 

μοῦ 

πολλῆς ἠκολφύγοιω τὴς Δ αϑεσεως᾽ Εἰς δέις γοημόν δούλος χαὐ πολλίου' ἔχων τίω α;- 

ς . “ 
20 Αἱ γάρ αἰλωπτεχές, φησι, Φωλεοὺς ἔχουσι, ἡ τὰ πετενα τῷ φραγοῦ χατασκζωυω.. ἀνκιθ, γη. 

ν᾽ Ο ὐμέτερϑο χαιρ9ς, Φησιν, ἀεὶ ἔτοιμος, ὁ ἢ ἐμὸς ὅπω χίκες). ὁ στὸ δ ὀγδυτίων κ᾽. το. ζζ. . 
τ ποιῴ, ὡς ἐχὶ τῷ ΝΝϑαναήλ λέγων᾽ δὲ αἰληθῶς ἱσρφηλίτης, ἐν ᾧ δολος σῴκ ἔςι. χαὶ χω, «, 

͵ ᾽ 4 » Ἂ ᾽ μζ. 

πάλι, Πορϑυϑέντες απατζείλατε Ἰωϑρνῃ αἱ ἀκούετε ἡ βλέπετε. συν Ν᾽) εὐ ζοῦδ «σοϑς τὰ Δικ. ζ, κο. 

᾿ 
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ὁμοῦ ὦ Ψ αἱρετικδίν ἐμφροοίῆων (ῳ φύματα, ὁμοῦ καὶ " (ἂν τότε ἐκ αἰξιουσίας βουλό- 

' λϑνος ἐχιασασαοϑαιμ. Ἔεταν 
͵ νῖ ἕτερος δέ ὡς, Φησιν, Εἶπεν αὐτο ̓ Κύρμε, ὕλτρονόν μ μοι φέῦτον α᾽πελϑεῖ,ν) 9... 

αι ᾧ πατέρᾳ μϑ. Εἶδε ὃ αράφορονσἱ πῶς ΤᾺ ὀμαιοουύπως φησιν ἀκολοϑησω νος 

᾿ σοι ὅπου αἢ ἀπέρχῃ ̓ ξ ὃ καίτοι ὅσιον πράγμα αὐδῇ, " φησιν ἐηίσφονόν μοι, δλ᾿ οὐος Ἀν 

1 ἐπέτρεψεν λα 4 Φησιν ' 
"} .» Αφες ὧν νεκροὺς ; θρύψαι ἦν ἑαυ γέρους, σύ δέ μοι ὠφλυθ. Πλυταχοῦ κἰριδ 
ἶ »» τῇ γωμῃ πεσε. χρὶ ζίνος ἐνέκεν Οὔκ ἐπίπεενα, Φησῃ; δτί ὉΠ ᾿ (ᾧ ἐκφνο" πλη- χ τῶπι; 
; ρώσοντες ἦσαν, χα ̓ οὔκ ἔμϑιεν ἀΐζαφοι βδύειν᾽ ν' τον Ὦ ὀμαγχαοτέρων. ἐπα εοα, οίκ 

ἐχφίῶ. Εἰπὼν ἐδ ἑαυ νεκροὺς, δεύψυσιν οἷ δέ Οέκ ἕξιν ἐντν πικρὸς. Ὁ) ΟΡ ῪΜ 1ο 
ἀπήςωι, ὡς ἔγωγε οἶμαι. ζὦ ὁπετελθυτηκώς. Εἰ ἢ λαιυμείξεις (ὃ νεανίσκον, ὅτι ἐν τὰ 

μά "ὕτως ἀναγκαίου ζ)1 ἴησοιω ἠρώτησε, χαὶ ον ̓ἀδόματος, αἰπῆλϑε, “πολλῷ Ἀπ 

" πλέον ϑυύμασοι, στιᾧ κωλυῖ γεὶς ἔμεινεν. ὧρ δζίω, οὐκ μῶ αἱ ἐπίας ἐλάτης, φησὶ, ὃ ἌΜΤΩΝ 

μη ̓ὐδαλυέϑαι δεοτῆουδῥου τῷ παζος "Εἰ ἄ ταν ῥᾳθυμίας ἐ ἐποίησεν, αὐ σθα τας ἰὼ 

εἰ 5) ὧσε μὴ ὶ ὀγκόψψαι ἐ ἐρλϑν αἰαγχαιότερον, ( ὦ ἀπελϑεν μάλιςα αἰγγωμεσιερης ὦ πῆς ἐ- [] 

λδτις. ἡ γδβὸ Ἰησὺς ὀκώλυσιν αὐτὸν ὐχὶ καταφρονεῖν τῆς Εἰς ὧν γελνινκόζις “μῆς 

χελθϑων, ὡλάὰ δεικψεβ ὅτι οὐ ἦμο ὀυρδνίων «ορλγμάτων: ἥμιν λὐαγκαιότερον {}) χοῦ, ὃ 

δ τί μα ἀπουδὲς τύτων ἀπο σης Ἵ χέρα δ, ὦ οὶ μαρὸὶ ὀὐαραλλέοϑαι, καν σφόδρα 

αὐ ϑαίτητα ἀ κατεπείγϑντα ἡ τω ἐφέλκοντει. τί ὼ ὀϑαγκχᾳιότερον ΓΉ οἰηπξ ὍΝ 

πατέρα: ; 13 ὃ Δύκολώτερρν: ; οὐνεγοῤ χε ὄγον πολιω ὀμαλώσαι ἑώ. 

μϑικον ἘΙ5 μηδὲ σον Εἰς ἀφίω παΐξος χρ Θ9ν λϑαλεΐσοι σγφ,. σοὶ τοσούτον υπιλιμπόμεῦτος, 
ἽΝ πνϑυματικδῖν ἀσφαλὲς, οὐνόησον ὥζος δ Εἴημϑυ ἄξιοι, (ὦ πλύτα ῷ χε ὁγον ἀφικα- 
ὑϑνοι Μ τῳ 'Χεισῷ κυζϑσηκόντων “οξαγμάταγᾷ ζῳ σφίδγα ϑυτελὴ Ῥηβεγαίων τγο- 

τιλίντες κα μηδενὸς κατεπείγϑντος ῥαϑυμοιιώτες, ὦ ὠνταῦϑεν 5 τῆς διδασκαλίας τίω φι- 

λοσοφίδρ ϑουνμαίξειν 5,60, δ σφόδρα αὐτὸν πυϑσήλωσε τῳ λόγω: ἂμ Ὁ τύτο κα Κὴ μιν- 25 Χ' τίνι 

δίων ἀπήλλαξε κακδι, δή, οϑρίωων αὶ πένθους ὦ δὴῇ'α' εὐτεῦθεν ὀκλρρωδίων, τ' ΚΝ ὃ 

9 αι, ἀὐα γκη λίπον ἐῶ ὃ Αἰσῦηχα αξιργαξεοϑαιὶὶ ὕ κλήρε οἰσιομ, ἡ ὦ ΧΙ 

᾿ ὅσαι τϑΐτοις ἔ 66) ἀπόρτα" ὁ ὅτω κύματα ὧκ κυμῶ αὑτὸν “ἰαδεχέμϑμά ποῤῥωταΐτω «πὸ 

Ἷ τῆς τααλναρς ἀπήγοτι λινῦμος. ΡΣ τῷγο αὐτὸν ἔλχειὶ κὴ ἑαυτῶ ππξυσηλοί. εἰ δι ἔτι θαυ. 

' | ζεις ἀ λρυζη, οΤί ᾿((μμεχωρϑν τὐ δα νέοϑαι. τὴ ἡ ζαφὴ τὰ Ὁ παίξς, ο οὐνόησον ὁτί πολ- 40 

᾿" λὴ ὥν" καχῶ: ἐγρνᾷε καν πατὴρ, καὶ μήτηρ! ἡ καν παιδίονρκῶν ἄδλος ὁς!σοιῶ πξ)σ- 

ἡκόντω! ὁ  τιτελόστηκω) οὔκ ἀφιάσι μαϑεν,, ἐυδὲ ἔΧ1 Ὁ μϑϑ μαι ἀχολουϑησαι ᾿ ᾧ οἷν 

ἐγκαλρύμϑι" ζωτι ὐφίςω ὠμότητα, σ»πδ ἀπὸμν͵ ϑοο πίδν" κ᾽ μάλα Εἰκόγως. τὸιουὸμ- 4... πὰ 

τον δ) ὠμόν τοι ζω), ὃ ὅτω Αἰ ακειρῦμους "δ πόνος ὄξάτμιν. 613 9 ὃ ῷυ αροσ- ΑΝ 

νας πυϑησοι ἴ (μωτειξεζα. πω γοιὸν, ΙΝ πολλῷ μάλλον ὩΣ. πγθυματι- 32 “ὯΝ 

Δνκ.}. ξ8, ἫΝ α “παΐγιοναι λόγων. τ δ δή τϑ ὀλλάλρ δέλολμ" Οὐδεὶς βωλὼ τίιὼ χεῖδα ἀντ 
ἐπ᾿ ἀ 65 ζϑν τὼ φραφεὶς Εἰς 9 (κὶ ὑπίσω, θυλυτός ἘΜ ΕΚ βασιλείαν ὙΜυρϑμ ὧν. χαὶ Ὁ ΝῊ 

πολλῷ βι:λτίον βασζλείαν Δλὐακηρύῳ κα ἡ ὁτέρυς ὀμαασ αν δ᾿ χωατυ, ἢ ἢ Φῷ Ογεὲν ὠφε- 

λούρδμον νέχρον θαίγηειν" ὐ μόλ ἐξα, ὁτὰμ ὡσιν ὡ ζῦτα " πλυηρώσοντες ἁπόνᾷᾳ. οὐοῖν χ' πα 

δχυ ὕτερον ὠτῶλι μλνϑοίνονϑι, Δλλ᾽ ἡ σὰ σγοὴ (Ὁ τυρίᾳ χαιθν ν αὐ δαπολλιωύαι »οὴ, 49 

καὶ μυρία ζᾳ κα τεπείρονζα ἢ ἢ δλλαὶ πόρτωνν Ἂ) Ἷ ὁ αγχαιοτάτων ζα πνίυματικαὶ “Οδ- 

Φλόα αὶ ὁ Εἰδέναι “ « ζωὴ φ(Ἀ ϑανατος. πολλοὶ γοβὴ κ᾿) ἢ ζῇν δοκοιύτωνμεκρων ὁ ὁυ- 

ἐν 1} Ἰφι Φέρϑυσιν, στὸ ον καλία ζωσι' μᾶλλον ὃ. ὁ ὠκείνων ἔυτοι πὶ χαίορις. οΟΚ Μ ὦ Ὡπο- 

ϑαρών, φησι, δεδιχφηώται ἜΧΩ) πῆς αρϑοτίας᾽ ὧτ τ; ὧν ὃ δουλύυει τῇ , αμδότίαᾳ. (ΜΗ ) γὰ μοι 

᾿ὔτο 

χιππίι, 

Ρω.ς ζ. 
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τ Εἴπης δ “ἰποϑ σκωλήκων ὁυ χατεοϑιέται, οὐοὲ ον λθρνάχι κεῖται, ΠΝ αἰπέκλεισε 

«ἦν ἐφϑόμμωοις, ς συϑὲ κειρίαμν δέδεται. (ι ̓γ ζᾳᾷ χὰ λεπώτερφι αἰ πουρθμ4 τῷ πετελέυ. τῆ- 

κότορ' ὀυ σκωλήκων αὐτὸν κατεοϑιοντων, ἃ ἄλλα ϑνείων σφοδρότέφῳν ω [παθὼν τὴς Μυχὴς 

αὐτ' ᾿ ἀσοιερ.ἤωτῶν. Εἰδ ϑϑέεῳ "σιν ὦ ὀφαλι υεὶ, ̓ τῶν πολυ λεῖς»; τὰ λιν πῇ μέμω- 

4 κέναι. ὡξ .ὃ τ΄ σ γεκρού συ ον ὁραΐτ σι , πονηρϑν᾿ ὥπ ὃ μιυφίαρ! ἑαυτῳ 1 (ιωαγει γσωφ,λύε.- 

ῳγϑῥων εὐτν τ ὀφϑάγιδι. κ) ὁ δὴ ῳ λϑίριακι κεῖται, 65 πσοὲς πόα αἰκίνητος ὧν ̓ξο ὃ 

εὐῇ ρ» τς τω ζάφῳ μυρίων κατορωρυκίαι νοσημ, λα ὦ σῶμα "αὐτῷ συπορδι οὐ ὀχ ἑρᾶς" ὡ 

“ἢ ἀ πῷο; “9 ΡῈ σώμοιπος " ἀντ ἡ ἢ ψων διέφϑευρται Χ, ὡπόλωλε, χα! πλείονά “ου- 

μϑμά πίω σηπτεδὸναι. ἢ “ ζ δίχᾳ ὁδωδὲν ἡμέρφι (δῖ Υ ὧν: ̓ πόρῷᾳ ᾧ βίον δυσωδίας" ας 

1ο ποπνᾷ, σὺ σθρμια ἔγων ΟΝ αἰκαϑαυρτότερφν. ὦζε τοσούτον ἀὐτ διενζεύοχον ὀκῷου, ὃ ΟσΌν ὁ κα 

τίω κω τῆς Φύσεως αἰ σομϑρά μόνον Δἰαφλορὰύ" οὗττ ὅ μετ᾽ ὠκείνης χαὶ τίου πο “τὸς 

ἀσωτίας ἐπεισαίγει σηπεδονα, μυρίας καϑ ἐχάφίωυ ἡμέρὸν Ἐχηοών ὐποολέσεις ὅζ5φ).- 

6φι5. αὐλλ' ἐφ᾽ ἵπτυυ Φερέται ; χαὶ Τ ζρύη», καὶ ᾿γὺ ὀκάνος ὑλ κλίνηρ τα "δ χαλέ πώτε-- 

δ», λυόρϑμον ὠκένον χα] σηπόμϑρμον Οὐδεὶς ὁ ὀρ αλλ ἔχει τω λόρναχᾳ θα πέταμα 

ις Οὗππ ὃ ζώων χα ὁδωδὼς πουταχοί «ἰξίησι,καιλείπερ οἰ ῳ ἴϑφῳ ῷ σώμα δι γΕνέΚῦ ὠμϑρίω τς 

ἔπι, γω «ἰξ φέρων. χα! Ἐ-ἴγα ἰώ ̓ ψυχίω ἰδῷ ὀἀρδρὸρ. τρυφὴ χαὶ καιχία ᾿συζῶλτες, εὖ ες δ 
τι πολὺ βέλτιον ον ἴαφῳ κείαϑαι δεδεμϑύον, ἥ πῶς ἫΜ ̓ἀεϑοτιωὶ σφ: 2 Ιεοϑὰρ σειρειῖς, χαὶ 

πμὼ, λίθονε ἔχεν ὑχικείωδμον, ΩΣ βαρὺ τῆς ἀϑαιαϑησίας " πῶμα, δ͵9 δὴ μάλιςα μ τϑτοιρ 

δα, “ροσήκονζαις τοῖς ἐγεκροίς, φὴ ἃ ουτώς αγάγγητως Αἰ ϑίχενται, σσέέσιεαι δῇ κῖϑθά αὐτῇ τῳ 

20 ἰησῦ, χαϑλείπερ ἡ ἡ Μαρία τότε ἐποίησιν ἔχτ Λαζαρ. καὶ ὁδωδὼς ἡ, καὶ τυταρτα)ος ἡ, 

μὴ Ὡσπογνώς, αὐλα ππολσελϑε αἱ λίθον λδολο το τον. χαὶ γ ζ- ὁ 4 κείμδᾳ ὃν ὦ 

ασὲρ ονίαφῳ, καὶ ταῖς χειόχαὶς δεδέρϑρον. κι Εἰ βούλεωϑε, ἿΜ μεγαλ λων τούτων]: ἀνα καὶ 

«Κιφανων Εἰς μέσον αἰγαγωνϑυ. ἀλλὰ μή δείσητε. αὐγωνύμως ὁ ἐ ἐρῶ Ὁ δ «ὑπύδιμαὶ 
μᾶλλον: ἢ Εἶχαι πίω) «το σνγϑείαν ἐλέγϑν, συνε ς ὠτῷ δεδοικέναι ἐγοίω. τίς ΟΡ ποτὸ 

25 μικρὸν δέδοικθ; [2] "γδρὴ οσαι ἂν ̓πρλξι, υϑροι μικρὸν ὧν "γεκρὸς ἣ ̓ζώντα ὁ ου ρον, ὸυ μέγα, 

αδικῆσοω δευύα... ἰϑωρδν. τοίνεωυ τίω κεφα λέω αὐ νὖδᾶαδεδερδῥίω. ἐ ἢ ὁτὸῳ μεϑύωσι δε- 
δνεχῶς, κουϑονώρ ᾧ μικροὶ. τοῖς πολλοῖς Ἰππθλήμασιν ὠκείνοις αὶ πῶς χείρλαις, ὅτω πϑρ-- 

χὐπιλέ. Ὦ πιαιϑητήεια" ὙΑποχὰ εἴεται αὶ δεσμεῖται. Εἰ8 ̓ βούλεικὶ ζς χεῖδοις ἰδῷν, ὑψ4 χαὶ 

Μπιὶ δσο αὐγρὶ τῇ γαφρί ἱ πσξϑσδεδεμδύας κοιθοίπτερ }} οἰχουϑμων, ἫΝ ὺ αἰξεισφιγμένας ὁ ὀυ κριρλας, 

ΜἊρ δλλ᾽ ὁπολλῷ ῥχαλεπώτερϑν ὅ61, τοῖς τὴς πλεονεξίας δεσμοῖς. ὠὰ ἀφίησιν αὐΐζᾳς ὥκ- 

ζι ϑιωῦω ΤΩΣ ἐλεημοσιωύζω ὀκείνη, οσσὲ “δὸς ἄλλο τί ἣν τοιούτων κριτορ)ώα τῶν, 

ὄλλα ἿΜ γενεκρωμϑμων αἱ αἰ γρηφοτέροις ἐργάζεται. βούλει καὶ . τοὺς πόδας ἰδεῖν (ἰμυδεδενθρος: 

ὅρφι παλιν ἀὐδρις  πὐξιεστριγμένοις Φοοντίσι, καὶ αὶ ὅζοε τϑη» ξυσέποτε διωναμδῥος Εἰς οἶκον 

Θεού. δραβμιῷν. Εἶδες ᾧ νεκρὸν, βλέπε ἡ (ὃ ογζαφιαςιν. ἃς δὲ δΐχυ ὅν ὁ οὐταφιαςής 

41 τϑτων ὁ ̓ ] σίθολος, ὁ ἀχριζείς ὐύθυς «ἰξισφίήων, ἡ) Οὐχ αἰφιεὶς λοιπὸν ῷ αὐέδοϑπον 

ὀύιϑεσποι φαίνεαζ, δλα ξύλον ξηρόν. ὁποὺ γὺ οὐδ ὀφθάμμὐς, ὁ ὑυ χέρες, α πύδὲς, Οὔκ 
ἀλλο τοιούτων σ τίν, πτῶς αὐ ὁ ζοιούηος ἀνϑεφπος Φδυείη: ; ὅτω ὃ τίωυ ψυχίω αὐτῶν ἐ- 

ασειργἀμωμδμίωυ ὅν ἰδῷ, Εἰδωδλον μᾶλδνιον ἢ ᾿ ψυχζω ἔσαν, ἐπεὶ δίζυ ἀγωιαϑήτως αὔ.- 

τοὶ ἐ δίκενταὶ πῶς γέκροι ὑγοήρνιδέοι “ολσέλθωμϑν δι αὐὴδὝ τω Ἰησού, πο ϑαχαλέ- 

40 σωμδρ αἱ ἀνάςῆσαι, αἀνέλωμϑῳ ᾧ); λίθον, λύσωμϑν ζιξκειρίας, ἂν Ὁ ῷ λίδονς ἀγέλης, Ἴυ- 

τίς] τίω αναιϑησίαν τίω 'χὶ τοῖς κρυκίο,ζα χέως ξᾧ Φέαγατεῖν δου δωιυήσῃ τῷ ῥιψήμιαος' 

ὀξαγαγων ὃ ἢ, βὐκολώτερον ζν} δεσμῶν ἀπολλαξ. Ὅτεσε τ εἴσεται ἢ Χρλφος, στὸν ανα- 

ἱνμίην φῆ, ὁτὸμ λυϑῇς, τότεστὶ ὁχι ζᾳ δειπγα" καλέσῃ τὰ ἑαυ. ὅσοι τοίνιευ τῷ Χολφοῦ φίλοι, 

ὅσοι μαιϑηταὶ, ὅσοι (Λὸ ἀπελϑόντα φιλῴτο, «σοσέλθετε τῶ Ἰησυό, καὶ ὦ δεῖϑητα. Εἰ )Ὲ 

Οἰιεγίοιι, τοῦ. 2. Ά Ἢ 

χμλεπιῆν 

-- -- ---.«..........  .--  - 

β 
β 



τῷ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
ἡ μνθλας γέρε τῆς δυσωδίας, δλλ᾿ ὅμως τὸς πδϑσήχονζῳς Οὐ εἶδ ὕτως αὐτὸν χαταλίμ- 
πήρειν λε!, αἶλλα, "σῦτον μᾶλλον σπρησιέναι [ ὁπόσον ἡ 1 φϑοροὶ Ἐχιδιδωσιν] (Ὁ (ὁπερ ὄξω κα αἱ 

αδιλφω κ δλαζαρετὸ τοτὸ ἐποίησοιν) ὁ μή πσεύτεξον ἀφίρα οὶ, ὐορικοιλϑιώζῷα, δεουϑμυς, 

ἱκετ ϑύυονζ »ἕως ἂν αὐτὸν ζώντα λάξζωμϑυ. δν μὸν ὅτω τὰ καθ᾿ ἑαύρις ὲ ᾳ ἫἮνὮὄμΜ πλησίον 

δίθικώμδν, τὴς μδιουσης (αχίως Ἐχιτευξόθα ζωῆς ἡ, ἧς ὅλροιτο πούζαα ἡμᾶς θλιτυχεῖ, 5 
χα χαὶ ᾿ φιλανθρωπίᾳ ᾧ Κυρίου ἡ ἴησὺ Χοιτού, ᾧ φὴ δῦξα Εἰς ὧν: " αἰώνας αἰωνων. 

Αμέω. 
Ομιλ, κη. 23. ΚΑΙ ἘΜΒΑΝΤΙ ΑΥ̓ΤΩ ΕΙΣ ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ, 

ἠχολϑυύ ϑηᾧ αὐτοῖς Ὧ) μφϑηταιὶ τω. 24 Καὶ δου" σεισμὸς ἐ-- 1ο Ἀ' χιμὸ 

εν μέγας οὐ τῇ Ἡ)ευλθοσῃ, ὥςε ὦ πλοῖον κοιλυπήεοϑωι ἰτοο τὰ 

κυμώτων᾽ αὐτὸς ἢ ὠκαΐλαυδεν. 

“Μὲ [ζω] Λυχας αἀπαλλα ῆων ἑαυτὸν ᾧ ὠπαρτνιϑίεδαι ἣΨ γούνων ̓  

Ὅξιν, Ὁ ὅτως Εἰπεν΄ ἐλϑεοδο ὧν μία, . τν ἡμερῶν, ὶ αὑτὸς ονέζη Εἥςις 

τ πλοῖον ὼ Φ μαϑηταὶ αἰντν" ὦ ὁ ̓Μαρκος ὁμοίως. ὧπτ ἢ δχ ὅτως, 

ὀρ κα αὶ ακϑλουθαν ὠνζαῦλι ὅζατηρει. σοὶ "ὁ “ στω πλῤτες[πορτα]} 

ΐζν ὀγραφον. ᾧτε δὲ μοι ὦ ἐμισεϑῶν ἐ Εἰρι) ἵγα μὴ τῇ πΤραλεί- 

Ἂς ἀνά". ΩΣ δζαφωνδν. ἰς ΠΝ γομέσῃ. τις δὼ ὄχδλοις περέπεμν, χμῖ," 

τοις ὃ μανίας μεϑ' ἑαυ Ψ ἐλάξε. ὴὶ γὸ 18 ὀκᾷοι λέρρυσι, πιἰδέλαξε ὃ ου μαϊτίω, 29 
Οὐ Εἰκῃ, ( ὧτζε ποιῦστῃ Μ᾿ τῷ μέλλοντος ἔστεϑα! λειύματος. χαθοίπερ ὙᾺ τς 

παιδυτείςνς ὦ ἀξασος Εἰς αἰμιφότερᾳ ἀὐδοις ἡ ἤλειφόν, εἰς πὸ ἀκα πισληκίες ἰδο οὖν πιῖς 

δεινοῖς, Εἰς τε ὃ ὁ μετειαζῷ « ω ταῖς ἕιμα)ς. ἴα "ὃ μὴ μέγα Φευναῖσιν ὁ ὁτί τοὺς ἀλλυς ὧκ- 
πέμψας ἀὐρις κα΄ παν, ἀφίησι, χλιυδωνιοϑϑέοῦαι, τϑτο τε χατοϑαι γ,0 ὑ γυμφαζων πειρρῖσι 

μὰς φέρῳ Ἄνναιως. μιγάλᾳ μὰ ζγρᾷ ζᾳ πρότερα ϑαύ ματα (ώ᾿ ἀλλὰ τῦτο Ἂ γυμ- 15 

νασίαν ἕνα Εἶχεν Ἢ μειχραῖν, ν᾽ τ᾽ ὁ παλαιοὺσ συζενὲς σημῆον ὠ. “ὁ τὸν μένος τὰς Ι᾿(4- 

ἀ"4 κἴϑ'᾽ εαὐζν. ἔσω ἅ }} δαυμῦ; ἢ. Ὠσδεῖξις ζώ, ̓  (ᾧ δόμων ἀφίησι αἴράναν" ὮΝ 
ΜΑ 2 πυτασμα χῷ ̓ Φοξων ἐπθυάφεσι,ς ὧν ἰϑληΐαε τὴς οἰκυυμϑρης, ὃς γυμνάζειν δ 

μδμε, τῶν σφ χρ “πκλαβθλνει μόνοις. ἐ οκ  Μαϊλείορὸ 0ΤΙ ὁκαλυδὼ Εἶπω ἀπλως" ὁ ) 

Δυχωῖ, ὅ ὁτι ὧν τοῦς οσχεφαλαίῳ φησί, δεικγι τῶ ἀτυφον, χα πολλίω ἐντεύθον αὶ ἡμᾶς 10 

ποιδύύων φιλοσοφίαν. τοί κριυδωνίου “ρίγωυ διεγοϑαντος ,» χα τῆς ϑαιλθίοσης μ(914- 

γονϑμης, 

24 Διργείρϑεσιν αὐτου γ λέροντερ᾽ Κύρμε, σώσον μας, Ὡσλλὺυ ̓μέϑεο. 

Ο Ὁ οὐζις ἐ ἐπεπιια σσο τὴς ϑουλοίοσηςφ. ἢ) Ὑ, δ), ἁπῇρ ἐφίων, γυμνασίας ἕγοκαν ζρῦτα 

(ς μυξχωρ 9470, καὶ ὺ τύπος ἐὦ δΨμ μϑιόντων χατα ληήλψεοϑαι αὐςἂν' πειρασμδιμ. 5 δ αὶ ὺ μῷ 33 
στα πολλάκις ἀφῆκῳ αὐτοῖς «ἐς χαλεπωτέρυς χεεδίμας ποξαγμοίτων ἐμστεσεῖν, χαὶ 

δ. Κορ, ἀ.». ἐμς. κροῦυ, μησε, δ9 ὦ Πωΐλος ἔλεν᾿ Οὐ ϑέλω ὃ ὑμᾶς αἰγνοῷ, ἀδελφοὶ, ὅτί καῦ᾽ σων- 

ὠλε ἐφαριωύϑημδυ ΔΡ δυυύα μὲν, ὡ ὠφά ὀξαποριϑίζαι κα ἡμᾶς ἡ τὸ ἡ ζιν. ὸ μα ̓ ὥτα 

παλιν" ὡς ἐκ τηλικούτων )εινάτων ἐ ἐῤρυσομη ἡμᾶς. "δεικνὺς τοίγιου φυτεύων, ὁ ὁΤί σευ ῤῥᾷν χϑὶ, χιδίία 

καν μιγαλᾳ διεγοίρηται ἋΣ κύματα, καὶ ἡ ἡ ὅτι πέτα συμφερόντως οἰκϑνομεῖ ̓ εξ αὐζις 40 

ρειπιμιᾳ. καὶ αὶ γδ  αὐὖζ ὦ δερυζηϑίωαι ᾿ συμφερόντως ἐλνειο ̓  ὡξε μεῖζον φόρῆναι ῶ 

θυ μαι, τ διδρυεχὴ νέοϑαι ́ῷ ᾽ συμμίξωντος τίω μνιμέω. «τὸμ γδῤωἰραδιξὰ ῳ ἡνέ. 
τὴ μέλλη, πιλλαὶ ᾿περχατοισκβα ζεται κατοότερον μφῆμιηφ ποιηΐοὶ, ἵνα μὴ μῷ ὃ 
“ ̓ελϑεῖν ἃ γκῦμᾳ Εἰς ληϑέω ἐμπέσωσιν. ὕτω ᾧ Μωὺ σὴς σοότερον φοξζτω (Ὁ ὑφινρὸ 

φοξόται 

Χ. ᾿ 

ἀζιπ 

' 
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φοίτα ὅχ ἀπλώς, δλλαὶ ἡ κ᾽ πολλῆς τῆς αἰγωνίας, ὶ ὅτε ὁ ὁρᾷ ὡ τἰθάρξο ὠκφυὸ 

γρόμδμον. ὅτω ̓ ) ὅΙ, πσρϑσδοκήσοιντεφ ὡἰσπολλυοθα, σπσεότερον, στε ἐσωϑησοιν᾽ ἵνα ὁμμ-- 

λογήσοιντες ῷ κίνδγυυον, αἰῶσι τῷ γούματος χὰ μεάτεῦος. ο 4 τῶτο χα ϑ, δὲι. Εὐ γὸ 

ἐγοπρρούτος ἐϑμετο, ἡ ἡ Οὐκ ἐν ̓ἐφοίηϑησοιν, ἢ ἡ Οὐκ δι! ̓πϑροκοίλεσο, ἢ ἡ δ᾽ γὴ οὐό μίσαν αὖ -- 

7 τὸν διυύώάαϑαι τοιούτον ἦι ποιῷ. 4 τῦτο καλούδει, διδὺὲς κριοϑν τῇ δειλίᾳ, ᾧ τρανοτέραν 
ὐὔοῖς ποιων τίω ἐ!.ϑητιν “ν᾽ γνομδῥων. ὁ) ὁμοίως ἀις ὁρᾷ, τὲ οὖν τοῖς δλλοτείοις σώ κκα.-- 

σι γινόνϑμα, καὶ τὰ ἐν ἑαυτῳ!. ἐπεὶ δέχυ ποίας Εἶδον Δϑερτετηλος, , ἕαυ τὸν ἢ. σχοϊενὸς 

᾿ἰπολελσιυκοίρ, κα Ὃν ὑπηιοι νι σαν (ὅτε Ὁ» χωλοὶ, τε ἀλλο τι τοιούτον νὸ γΟσΉ αὶ ἔχοντες ἥσει) 

ἔδει: ἣ  αὐςῶν αἱ σ' τὴς οἰκείας αἰαϑησεως Ὡπολαιῦσαι }} Δϑεργεσιοῖν συγχωρᾷᾳ ἢ χειμῦμα, 

το γα αἱ σ' τὴς ἀπαλλαγῆς σαφεςέραν λϑίξωσιν αἰ άϑησιν τὸς Δϑεργεσίας. δέρὺ τῦτο οὐ πα- 
ρώτων Ψ' ὁ’ ὀχλῶν πὅτο ποιῴ, ὦ ὧςε μυὴ καταγγωοϑέωα, ὁ ὀλιηϑπρίας δλλ αὐτῶν: μόνοις λοι 

(ων διορλούται, καὶ ὁ αὐοϑ τὸ ν᾽ χειμϑμος ἡμύδοίτων ᾧ χεῦνα τῆς ψυχῆς αὐτὴν λύει, ἐχτί,- 

ὯΑ ὺ λέγων, 

4 Τί δειλοί ἐσε,ὀλιγόπισοι ̓  , Καὶ παιδεύων ὁμού, ὃ ὁΤί ῷ Φόζον εἰ χ ἢ ; ΟΜ πει- 

19 μισεῖ ὀργαζεται ἐ ἐπτιγὰ γὴν δλλα Ὁ τὴς Αἰ ϑυοίας αἰοϑενές, Εἰ 8 λέγϑι τίς, ὅ1| δειλίας 

οὔκ ζώ, συσὲ ὀλιγϑπεισίας ῶ "πξοσελϑονζαμ ἐ ἐγείρφι, ὦκῴνο ω ̓Εἴπειμι ̓ ὁτί 189 αὐξο' μμαἴ- 

λιξα ση μοῖον ζω τῷ μή τίωυ ᾿ππξλσνκουσοιν καἷϑα ἀστῦ' δοξὸὰν ἐχεν. δτί ἅ ΓγῈ» δια) ὅχπ- 

σιμάν ἐλ ἡδισοων᾽ ὁ7ι ἢ ὸ καιϑεύδων, φυπἔπω. καὶ τί λαυμαΐζεις,Εἰ νι, ὃ ποὺ γε καὶ ὁ αν 
πολλαὶ ἕτεροι λύματα ἀτελέφερον ἔτι διέχειν, ,89 ὲ ὃ ὄχι μλυται πολλάχις, ὡς ὑτὸμ λέ- 

20 γῃ᾽ ἀκμέζω καὶ ϑ ὑμεῖς ἀσιώετοί ἐφε; μή τοίνμιυ ϑαυμοίσῃς, Εἰ ἣν" μοιϑη ἣν ἀτελέφερον δι-- 
ἀχεημδυων (Ὁ ὄχλοι στοὶν μέγα αἷδὲ αὐτε ἐφλυταζονο. 

7 Ἑλωυσζον γὸ λέγϑντες᾽ ποταπὸς ἔβινδαλϑεσπος ζῇ τ, δ! ὦ ἢ ̓ Ψεύλαοσαι καὶ Ὃ ὡ 

ὀῥεμοι αὐτῷ. αἰ χυ’ὠκούοεσι; Ο: ὃ ᾿ Χοισὸ ὕκ ἐπετίμησεν ν νυ Π οὐ ϑέστον αὖτ: ἑκα 'λυν, 

( λθέμενε δχρη τ σημείων αὐδᾶν λιδείσκων ὅτι ποπλλνηρθρτ ζω αὑτὴ αὐ ἡ ̓ υτύλνψις. 

ἃς κὸ 5 ̓ἀὐϑεφπον αὐτὸν οὐγόμειξον; στὸ πὶ δόψεως, Ὡστὸ τε τούυ ὑπνου, ὦ τ τὸ πλοίῳ φχεχφης 

οϑαι. ὄζῃ δὴ τῦτο Ε ἰς α᾽ ΜΗ χϑρίδυ ὀξέπυτθον λέοντες, πυτει πῆς ὅφιν “ὗν 16 ἃ "3 ὑ- 

ἡ τρω σπνος" ἢ Ὁ φαρόμϑιυον, δὐ λὐ ϑέρπον ἐδείκψυ " ἡ ὃ θαλαῆα κα Ὁ ̓  γαλζωη Θεὸν" ογεζυνεν. 
ἀνίῳ Ὡ γοῤὴ Ὁ Μωύσις ἐ ἐποίησε τί ποιούτόν ποτε, ὁ ἐν τεύϑειν δείκψεσι τίω " αὐυβογλω " κ ΟΤΙ ὁ 

{θ᾽ ἡ) δὴ ὡς δούλος, ὁ ο δ ὡς δεασότνς ἐλαιν ματούργ. . ἐγ ῥοδο ἐ ΕΤΈΙνΕν, ὥσσερ ὧκᾷι ἴος. ὅς νὲ 

ψέδμινννν ἡ. Ὁ χείρας ὀϊξέτεωςν Εἰς (ὃ ὅκανον, ΟΣοὰ δ χης ἐδεηνση" δλλ ὦ ὥασερ Εἰκὸς διανύτίω ξτιτάτ-- 

τοντα λεραπαμίϑι, ξ δημιάργϑι κϑισματι, ὅτως αὖ τίου γχτέςειλέ τε γα; ἐχαλίνωσε λό »ῳ 

ὼ λιτάγματι μϑνον᾿ ἡ πᾶσα θϑλως ἐ ἐλύετο ἡ ζάλη, ᾧ φυϑὶ ἴχνος ἀπέμϑμε τὴς ταραιχὶς. 

180 ̓ Ὰ ἐδήλωσεν ὁ δυατ{ε ἐλιφῆς, Εἰπὼν" 

Καὶ ἐΐλμετ γαλίων μεγάλην Και αἶϑδὸ τὸ πας ὡς μέγα Θἴρτο, τοΐζ,ο αὖ». 

35 τὸς ὀζοὶ δέργων ἐπεδείξατο παλιν. τἰ ὃ ) Εἴρητο «ὖδέ ἀστῳ, Εἶπέ, Φησι, χὴ ἔφ, Ἴ)6 "μα 

καταιγίδος" ὅτω ὃ ον ζχυϑα, Εἶπε,ὺ ἐΐρετο γαλζωη μεγαίλη. δ μάλιςα "ἢ ἐδανι εσζον 

ὦ. δ Ἄϑι αὐτο, οέκ δὺ ϑαιωμμοίσοιντες, Εἰαῇ κυ ὅτως ἐποίησεν, ὡς “ὀχῷ ος. ὅ4 ὃ σ΄τικη 

τῆς χολαῆης, ὀζρδέχε) αῦμα ἐτερϑν Φοξερωτερον. δαιμονώντες γὸ, κοιϑούπερ δρατι ον αι 

πογηθϑὶ, δεασότέωυ ἰδόντες, Ε ἐλεγϑν᾽ 

49 29 Τί πῆ καὶ σοὶ, Ἰησῦ ἡὲ τῷ 9 Θεοῦ; ἦλϑες ὧδε ἀσο9 καιοϑ βασανίσαι ὑμμάι 4) 

μων ᾷ Ἐπειδὴ ̓ ν αὐ ϑοφποι αὐτὸν" ἐλεγϑν ὦ 3 ὀχῦϑι, ἦλθον ζ) δαίμονες τίω λεύτη τὰ αἰπύ 

λὐαχκηρυῆοντε᾽ ὦ Ὧ) τῆς Οπ λοίῆης κυ μιφηνούσης ὦ παλιγήσυχαζούσης Οἕι αἰχϑύσοιν τέ, 

ἤκουον ἦν δαμμμόνων ᾧ αὐτα βοωντων,ὗπερ ὀκείνη δ τῆς γαλέωης ἔχρῳξεν. Εἶτα ἑὼ μὴ 

δόξι κϑλακείας Ὁ Ὡράγμα ἐπ), πὸ τὴ ΤΎς πείρϑις χ} πσραγμλάτων βοοΐσι,λέ: ΘΙ ἧλ- 
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ἡ} χῦ π. 196 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΊΤΘ. 

ϑης ὧδὲ χσρέ χαιο90ὺ βασανίσωι ἡμιῶς : δζγ, δὴ τῶτο ἀσϑότερον ὁμολογεῖται ἡ ἐϑρα . ἵνα μὴ 

ὕποπῆος αὐνϑδῶ ἡὶ ἱκετηοία Ἄιρηται. ᾧ γ) ἐμαείζοντο αὐ ρῴτως, ᾧ τὴς θει λοαίηης ἐχειμαί- 
ζοντο μᾶλλον κεντοϑμοι χαὶ ἐμιτεσαιδᾳ εϑροι, ᾧ (ᾳ ὀμήκεςα παϑῴντες Ὅσο τῆς “προισίας 

ἢ ἐκεῖννς, δ᾿ γὺ συ δὶς αὐτῶν πσδοσενεγκεέν ἐτὸλ κοι, αὑτὸς δὶς αὐτῶν εἰπὔρχεται 

ὁ Χριςῦς. ἡ ὁ« Μαϑαϊός φησιν αὐςῶν Εἰρηκένα " ἤλϑες ὧδε ασθϑχαιο96 βασανίσαι "- ς 
μᾶς; (Ὁ 5 ἄλλοι πσοοσίϑηχαν, ᾿) ὅτ αϑρεχα λοίω αὐτὸν ( ὡρκιξον ἵνα μὴ Εἰς τίω ἀξζυσ- 

σον αυςδν" ἐμζώλῃ. οὐνόμιεσοιν γὸ ἤδῃ τίω κόλασιν ἐϑις ἐφεςανω,, καὶ ἔδεισαν ὡς ἠδὴ Εἰς 

τιμοϑάδῳ ἐμπεσούμδμοι. Εἰ 5 (Ὁ αὐἷὲ “ὁ Λυχϑὺ ἕνα φασὶν αντον ἐπ, 3 δύο, συ εἶ ἅτο 
φζαφωνίον ἐμφαίνει. Εἰ γ Εἶπεν, ὅτι Εἷς μόνος ̓  ζω, ἕτερος ὃ Οὗ ζω, ἐδῦύκει" αἶμ- 

φιξαίλλειν τω Μαϊϑαιῳ Εἰ8),. (τ «δὲ Καὶ ἑνὸς, ὁἢ αὐδὲ ὴμ δύο διελέγξαι, ν΄ μαΐχις ὃ ἴο ὭΡΩΝ 
Εἰρηρμϑίον, δλλα ϑζμ φόρα διηγήσεως. ᾧ γὸ ἔμοιτε δοχεῖ, Τ' χαλεπώτερον τῶτων ἤππλεξ--ὀ ὀλίγιν 
αἰνϑνος ὁ Λουχας Εἰρηκέναι. 8,9 ἢ “ραγικώτερον ἀπαγίέλλει τέω συμφοραν" σή, τι (ᾳ ᾿ Μμω 

δεσμὰ αὶ (μὰ ὠλύστις ὀξμβῥέοσων κτ' τίου ἔρνμμον ἐπλανῶτο᾽ ὁ Μαρκος, δτιᾧ τοῖς λίθοις 
ἑαυτὴν ἔκοτῆξ, φησι, καὶ ζὰ ῥήματα ὃ αὐ δῇ ἰχόμώ ὦ’ ἀὠπίωὲς αὶ ὃ Δύωιοόιυτον " ὅχιδεί-.-ὀ ὀγιαλωϊὶ 
ζαιϑτα. ἦλϑες γὸ ὧδε ασϑϑ χαιοφὐ βασανίσαι ἡμᾶς, φησιν» ὅτι ὦ »ὺ εχ ἡμοτον, Οἕχ ας ὑλί; 
Εἶχον Εἰπεῖ᾽ ἀξιοῦσι ἢ, μὴ ασθ3 καιο9.} δοιίῦαι τίω δύκίωυ. τω δ κατεέλαξεν αὐςᾶν' 
(ῷ αἰηκεςα δειναὶ αὶ πούοϑνομα ὠκφνα ἐργαζονϑροις, καὶ ὃ πλάσμα ὦ ἑαυΐ πορτὶ “{64- 

φρεφονζῷαε ἔξ σπῳ ἡ τιμωρέμϑμοις, ἡ ἐνόμιζον αὐτοῦ δὶ αἰ χροολζωυ ΝΜ μονϑμων δέον «᾽- 

γαρυϑβειν ᾧ χαιθϑν τὺς χολσίσεως, ΓΝ τϑτο πϑλεκοίλοιω ᾧ ἐδίοντο " ἡ ῶ μηδ ἑ δισμών 

ὀνεηθρμδμοι σιδυρών, ἔρχονται δεδενϑῥοι, ἡ ὦ ἃ ὁρῆ χαιτοιτρέχοντες, εἰς ταὶ πεδία ἀξζγεσοιν ὃ 20 
(ὦ τις ἄλλοις κωλύοντες ὀφκξαμνειν, (Ὁ) Θἰισοτειχίζοντοι τέω ὁδὸν ὠύΐζοις ἰδόντες, ἔφησαν. 
δυοτε ἢ χαὶ τοῖς τάφοις ἐμιφιλφγωρφϑόσιν ; ὀλέ,ϑριον δόγμα τοῖς πολλοῖς οὐγγ)εῖναι βουλό-- 
μϑινοι, δ, οτί αἱ ψυχαὶ ι'αἰπελϑόντων δαίμονες γίνονἷ)᾽ ὁ μηδέποτε λοιτο μηδὲ μέχρις 
εὐνοίας λαίῴν. Ἵ{ δζζυ, φησιν, αὐ Εἴποις, στὸμ πολλοὶ δἷν" λϑήτον [ χα] παιδὼς λαξοντές 

Ὁ σποσφαήωσιν, ὡςε ἀὐζις μ᾽ ζωτα (μπυραῆουσαν τίω ψυχίω ἔχειν ; ὁ πόθεν τῶτο 2, 

δῆλον» ὅτι (ὦ γὸ διποστρα ἤσισι, πολλοὶ λέγϑεσιν᾽ ὅτι ὃ αἱ ψυχαὶ “δ σφαίμτων μετ᾽ αὺ- 
ὦ Ἢ Εἰσι, πόθεν ἔγνως, Εἶπ μοι, ὠδθί, φησιν, (ὦ) δαιμονώντες βοωΐσιν, ὅτι ψυχὴ τῷ δεῖνος 
ἐγώ, δλλαάχαι τῦτο σκίωή τις αὶ ἐποτη διμξολική, αὶ 25} ἡ ψυχὴ τῷ τετελίτηκότος 

: ὅξὴν ἡ βοώσα, δλλ᾽ ὁ δαίμων ὁ αὐπσοκρινόνϑμος ζώτω, ὧξε ἀπατῆσαι (ἄΦι' αἰκούονζις. Εἰ 

ἢ “ὃ " εἰς δούμονος δσίαν δυυνατον ψυγίω εἰσελϑεῖν, πολλῷ μᾶλλον εἰς δ σῶμᾳ Ὁ ἑαυτῆς" 40.. ἐ 

] ἀλλωρϑ ,' οὐοὶ ἔγρι λόγον τί ἡδικηρλέπιυ ψυχίωὐ συμιανραίῆειν τῳ! ἡδοιηκότι " ὁ ἀῤ-͵ ἀμ 
| ,ϑό πον δουϑαοϑοὼ δυευυώμων αἰσωματον Εἰς ἑτέδαν μετωξαλᾷν σίδν. Ε] "ὃ 

ἘχῚ μ᾽ σω- ὁφμεπ 

δε μέμι, 

μάτων τούτο αἰμήνχόμον δ ούχ αἱ ᾽ δ, ωοἱ “᾿ς Ν μ» ἢ “ ν» ἐδ, 
» Ὁ Οὐκ αὖ τίς αν, ϑόφπου σω μα ον σωμα ἐργασοι ο΄ πολλῳ μαλ- χιὸ 

᾿ λον ὅχι τῆς αὐοροίτυ ψυχῆς τϑτο αἰδυωύατον, ἃ οὐκ αὐτὶ οὶ σειεν εἰς δαίμονος ἐσίλῳ «
αὐ χήν 

ἢ μετινέγκεῖν. ὦφε γρο δίων μεθυόντων " ζώτα τά βήματα, ὶὶ παίδων μορμολυκεῖα, Ογοὰ ἣν ,, χα 

᾿ Σιν.γ..«. ὄν ψυχέωὼ Ὑὐποῤῥάνγεῖσοιν τῷ σώματος ογζωϑα 
πλόμνάοϑαι λοιπόν. Ψυχαὶ Ν᾽ δικα ων 

ι 

Ν] 
οὖ χέρι Θεοῦ, Εἰ 5 αἱ ΔΨ δικαίων, ἡ αἱ ΤΜ παίδων (ωυνὲ ))» ὠκῴω πονηρφι]) ὼ αἱ ἫΝ 
α' τωλῶϊ δ θύϑεως ! εὐντεύϑεν αἰπαορνται. κ᾽) δῆλϑν πὸ τῷ Λαζάρρυ ν τὰ πλοισίου. χἀῷ 

." Αὐκιιβ. κα, ὦ ὀνλαχού δὲ φησιν ὁ Χριςός᾽ Σήμερον τίω ψυχίω συ αἰ ποωτούσι “εἰπὲ σῷ. ᾧ ἐχ δή τι 
δ “͵ ! ᾽ “" . δ Ι ,} ᾽ ι.» ΚΝ 

ψυχζω ἐξελθοῦσαν τῇ σώματος ἐν ζυῦϑο, πλανάοϑαι ᾿ ἡ μάλα εἰκότως. εἰ Ὁ» οὖ ὙΥ 40 
βαδίζοντες τῇ ((μυή)ᾳ ἢ γνωοίμῳ, καὶ σῶμα «ὐθικείνϑμοι, στὸμ ξένζωυ ὁδὺν ὁδυύω νϑμ, ποίαν 
ἐλϑὲν δὲ!, οὐκ ἴσμεν,α" μὴ λειρφυγωηϑείωτου ἔχωνϑν. πὸὺς ἡ ὅ σώματος πορρα τείσου υ- 

χϑ καὶ τῆς (Ἰιωηϑαίας ἐελϑούσου παίσης, εἴσεται πού δεῖ βαδίζειν αὐϑυ τῷ καϑοδηγϑιῶτος αὖ- 
τίου ,κ πολλουχόθῳν Ὁ ἐτόρωϑεν αὖ τις κατίδοι, οἷι Οζα ὦνι ψυχζω ἐϊξελϑούσαν εγζυῦϑα μεῖ- 

γα!. 



. ΝΝΝ . κῷ, 
ΕΥ̓ΑΓΤΈ ΛΔ, Ομίλ. κη. 197 χεν η. 

γα]. ἡ γδ ὁ Σ τεφανές Φητι᾿ Δέξαι τ πγεδιωα μα καὶ ὁ ΤΙαὔλος, Τὸ αὐαλύσοαι καὶ [ώ τιρ. 2. νΊ. 
. πὴ »“ »“» 1τ᾽ ᾿ ͵ - ι, ; “λίπ, α. , 

Χραζῳ ἐ6) πολλῶ μάλλον κρφῆον. νὴ αἷδά ὁ ποτελαρηϑυ δὲ φησιν ἡ γϑαφη᾽ Καὶ τσϑ᾽σ- ται β, Δγ 
ι ͵ Α Ν ͵ -ε ἡ ,» ἃ ς- .ὧὐ « εὔφ, "ὁ 

ἐτέ,ϑη ΚΣ (δ πατέρας αὐτῷ, πξαφεῖς τ γήρᾳ κρλῴ. “τί ἣ Οὐ τὶ αι ΤᾺ αμδρτωλο 

ψυχαὶ (στείξων ογζαυθα δυωνλντω, ἀκουσον τὺ πλοιίσιου πολλά ψαρ ταῦτα τϑα- 

μηδέ ς κα λοιουτυς ἡ ΟΥ̓Χ ἐλιτυγχχϑμοντος. ὡς, εἶτ ίω δυωματον, αὐτὸς ἐν ἡλ)κ κχ' αὐνγειλε ῳᾳ 
᾿ εἰ “ ε ᾿ ᾿ ᾽ ’ ἢ , 
ἐκᾷ γελνηιδνα. ὁλιν δῆλον, οτί μ τίωω ἐγτεύλει ἀἰτοδυρμίοιν, εἰς θαυ τίνα, ἀπάλγϑνται 

αἱ ψυχαὶ, Οὔκ ἔτί κυϑάωι οὐστιμ ἐππλνελῆειν, λα τίω φοβεροὶ ὀκείνζου ἡμέραν αὐαψϑῥου.- 

σαι. εἰ ἢ λέχϑι τίς, καὶ τίνος ἔνέχεν, οπτερ ἡξίωσαιν (Ὁ δαίμονες, ἐποίησεν ὁ Χολφῦς, 

21 Εἰς πίω! ἀτέλίω χοίρων Ῥληπζέλψας ἀδοῖς ἀπελ)αὶν ἘΝ " 
ιο Ἐχενοὸν Εἴποιμι᾿ ὅτι σήχκ ὠκείνοις πτείονδμος τῦτο ἐποιήσεν, δλλα πολλα, οὐντεύλεν 

} , « νι “μ᾿ ͵ . » Ι » 

οἰκογομδί" ἕν ἃ, Ο διϑείξαι ἂν ἀπαλαννίαα ἫΜ πονηροῖν τυρφονῶν Οκείνων 8 μμέγε.- 

μέν, ὃς τὴς “λύμης δῇιο ἐχιξαλδυοντων αὐ δύτερον ὃ, γα μοιγώσι πόρτες, ὁπ χε »οί- 

,ἰπον δὰ ρὼν κατατολκίθ σι, Εἰ μὴ αὐτὸς συγχωρησειε ᾿ τάίτον, οτι χαλεπώτερα, ἣν λρίρων κείνας 
δῦ Εἰργάσαντο, Εἰ μὴ ὰ ὧν τῇ συμιφορᾳ πολλῆς αἰπήλαινον τὴς τῷ Θεοῦ «ερνοίας οτὶ ΝΝ 

1 ἡμᾶς δὼ αἰλϑγων μαλλον μισούσι, πὸμτ που δὰ λον ὅφιν. ὠφε Ψ Δδιρῶν (μη φειδόμε- 

γοί, Ὅλ -ῳ μια, σιορό βοπῇ πὸϑίας αὐςῶν' χατακρημνίσαντες, πολλῳ μᾶλλον ωω ἕν α- 
(ϑεθίποις τα  ργασειμ, ὅς Εἦχον, ἐπ’ ἐρημίας ΚΝ Ὁ ἀπαγϑντές, 6: μη] Ὁ ὧν 

αὐτῇ τὴ τυραννίδι πολλὴ ἑωῦ ἡ τῷ Θεοσ᾽ κηδυμονία, χαλιγούσαι αὶ ἐπέχουοτο τέο περω τέρω 
ε Μ ε “ 4“ ,» » αὶ - Ω ᾽ Ι! “ »" ϑ ,ὔ 
ρυμῶν αὐὔἕὦι" δ) δηλον, 071] ΟΥ̓Κ ἐς!ν Οσοΐεις, ος Οὐκ Ὅισπολάνεοι τῆς τὰ Θέοὺ ἐσ δνοίας. εἰ 

ε 24, ! “ ’ὔ ΟΝ ᾿ 
26 ὃ μὴ πόϑτες ὁμοίως μηδὲ καϑ ἔνα, Ὁ πον, τον τς 4γοίας μέγισον ΕἸδὸς ὅς. πσεϑς "Ὁ 

Ὁ ἐκαίφτῳ λυσιτελϑιώ, ἡ Ὁ τῆς πυδϑνοίας ὑχιδείκψυ ). «αδὲς ὃ τοῖς Εἰρννϑυοις ἢ ἐτερϑν 

ὧκ τϑτε μϑμϑανονϑυ, ὅτι 5 κϑίνη πϑϑπτων τῦθ φγοᾷ μόνον, δλλώ ἢ ἰδία ἐκαφου. ὁ ἡὁ Χ1 

" μαϑυτῶν ἐδήλωσεν Εἰπων᾿ Ὑμδυ᾽ 5 ἢ αἱ ταίχες τῆς χεφαλὴς πᾶσοι! ἠρλϑμημδμαι Εἰσί: ματϑ..λ; 

οὔπω πὶ ᾧ ̓'σὸ μ᾽ δαιμονωντων Ἅ τύτων λυ τις τῶν χατίδοι σωφοῖς , ὁὶ πάλαι δὼ αἀπεηνίγησαν, 

ον ες Εἰ μὴ πολλὺς τῆς ἀμωδεν κηδεμονίας ἀπήλαυνον. Δ[σ᾽ δὲ "ζωῦτα ἐπέτεεψων ἀπελϑων 

γὴν ἀύζους Εἰς τίω αὐγέλζω Ψ᾽ χοίρων, ἵνα ὦ (Ὁ τὰ χωρία οἰκϑιῶτες ἐκῴνα, μάϑωσιν ἀντ ὲ 
διώαμι. ἐνϑα ὦ Ν᾽ πολὺ Ὁ δγομίφ. αὐτῷ δφΊν,ὸυ σφόδρα Ἠπδεύψυται ἔνθα ὃ μμηϑεὶς αὐν-- 

χη) τὸν οἶδεν, δλλ᾿ ἔτι αὐαμοϑήτως δζφόκειντωι, ἐκ λοίμιπειν ἐποίει ζᾳ θαύματα, ὡςε ἀΐζις Εἰς 
τίω ἑαυτῷ ϑεογνωσίαν ἔχτασασοιοϑαι. τί Ν᾽) λμα άϑητοί τίνες ἤσοιν (() τίω πόλιν ἐκείνω 

30 οἰκϑεώῦτες, δῆηλον οἰπὸ τῷ τέλος. δέον γὸ αὐζᾶν; ἀσδοσκιουῆσαι ἢ γα μοίσοι τίω διώα- 

ΠΝ ὦ αἰπέπεμπον, ' 

ἃ 34 Καὶ χϑρεκαλοιω ἀπελθεῖν ἐκ ΔΜ ὁοίων αὐῇμ, 
Αλλαὶ ψίγος ἔγεχκεν ὐειλον τὸς χοίρους (ὦ δαίμονες; πϑυταχοῦ τὰς ὀρ, ϑούποις Εἰς αἰ. 

ϑυμίδυ ἐμξαίλλῳ (ὦ δαίμονες ἐασουδαίκασι, κ᾽ πϑυταηοῦ χαύρασι πῇ αὐ ἀἰπωλεία. Φ» 
45 γϑιωὼ ὁ ὀζρίξολος ᾧ ἔχι τϑ Ἰως ἐποίησε, χα! τοι ἢ ἐκέὶ ὁ Θεὸς ἐπέτρεψαν" διλ' οστὶ ἐκεῖ 

β πείϑύλϑνος τα φφόλῳ, δυλα (Ὁ) αὐτοῖϑεροίποντα ϑέλων ᾿δἰποφῆναι λαμ ασδότερον, ἢ 
τῷ δαίμονι πᾶσαν ἀναιοειτίας ὀκκδων πσοόφασιν, αὶ Εἰς τ ἀὐτὸὶ ὐἰδετοέπων κεφα.- 

λέω τάκτ' τὸ δικαίου γινόνϑινα. ἐπεὶ ἡ νιωῦ ζριεναντίον, ἧπερ ἤϑε λον ὅτοι, γέχϑνε. καὶ γὰ»" 

ἡπϑ Χριλφοῦ δια μις λαμιυρῶς αὐγεκηρύηεν», αὶ ἡ πονηρία ΝΜ δαιμόνων, ἧς ἀπήλλαξε 

40 τὰς αἰ χυ' αὐῷὃμ) κατεχορϑμους (ᾳφέχερον διεδείκγυγο͵ ὁ ὅτι συ δ χοίρων Εἰσὴν ἀπῆροϑτω κύ.- 

δλοι, μοὶ τῷ ὴὲέ ὁλῶν Ἐχιτοέποντος Θεού. Εἰδέηις ἢ κι αναγωγέω ζωτα. ἐκλάζοι, ῶ 

κωλύον σγεῖέν, ἡ (ὦ δ ἱφοοία ἄυτη, δὲῖ ὃ Εἰδέναι σα φώς ὡς χριρώδεις Ψ' αὐν,.369.- 

ἰ πῶν θυεπιχείρητοι ταῖς “ἿΜ' δου μόνων εἰγεργόίαις Εἰσί. καὶ ἀν, ϑό9."ποι (ζ ὄντες (Ὁ ζωώτα πα. 
β φάντες, δυυύαρτο ἢ αὐδιολβνέαϑαι πολλακις᾿ ἀν ὃ 2θι6ϑι Ὁ ὅλθν “ἥϑωνται, ἐυ δοιμονίζονται 

ΟΠ γί, τοπλ, 2. Ἀ 3 μόνον, 



ὧν καὶ 

ἩΘΙΚΟΝ 
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μόνον, Δλλὰ καὶ κατακρημνίζονται. καὶ ἀλλως 5, ἵνα μὴ] τὶς σκζωυϊω 60) γομίσῃ ζῳῷ ἀινόμϑμα, 

ὅλα πιςευση σαφως τί" ὀΐζηλϑεν ὁ δα μων, τὸ τῷ ϑοινα ΤῈ Τμ χοίρων ὅτο ο κατάδη- γε δῆλαι 

λον. σχϑστει ὃ ἀντο ἡ Ὁ ὡρᾶον μ(ν τὴς δυυναμέως. ὯΝ γλ} Οιαύτοι δεργετηϑεντες α. “μι, 

πήλαιυνον αἰυτὸν (Ὁ) τίω χώραν οἰκϑιῦτες ὠκείγζωυ, ξύῴκ αντέτεινέν, Δδλὰ [ καὶ ]} αἰγεχώρησε᾽ 
ὦ τιυὺς ἀναξίως ποφυνονζᾷς ἑαυτοις τὴς αὐτῷ διδωυσκαλίας χα τέλιστε,τος ἐλθυϑερωϑώ-- 4 

ζς τῶι δαιμόνων δοὺς ϑιδωυσκαίλους καὶ τιὺς συξωζῷκ, ὥςε τον ὀκείνων μιαϑεῖν πὸρζᾳ χὰ τι- 

νυμδμα, καὶ αὐτὸς αγαχωρήσεις ( φέξον ἀφίησιν ὠϊοῖς ἐνακμαζοντα. καὶ γὺ τῆς ζημίας 
τὸ μέγεθος διεδίδου τῷ γεδνημδύου τίω φήμδωυ,ὶ, καιϑικνῴτο τῆς ὀζμνοίας αὐταῖν ὃ συμ- χικίς 
(αν. ἡ" πολλανχόθεν ἐφέροντο φωναὶ, αἰγακηρυήουσαι τὸ ϑουύ ματος ὃ τὐροίδοξον "Ὡσ Ὦ χιπαπις 

ϑερρ χά ϑέντων᾽ πὸ τῶν χαταπογτιαϑένταν᾽ πο τῶν δεαυο νῦν ΤΩ χοίρων σοὶ ἢ: ποι- τὸ ὃ" 

μιαινέντων αὐγ,ϑοθίπων αὐτοιξ. 
Ταύτο αὶ νικῶ γινόμδγα, ἴδοι τις ἀν, ὃ πολλοὺς οὖν τοῖς μνημείοις δου μογιζονϑμοις, εἰς ὀυ.- 

δὲν κα τέχή τὴς μανίας, αὶ σίδηρος, ἐχ ἁλυσις, Οὔκ αν, διοϑίπτων πλῆθος, ἐὺ “οὐ ϑαύεσις, ἐυ 
γυϑοσία, ὁυ φέζος, ὑκ ἀπειλή, εἰκ ἀλλο μ τοιούτων σσοῖὸν (ἢ Ν᾽ στὸν ις ἀἰκόλαςος ἡ ἀσόϑς 
πλύτῳ σώματα ἐτηοηνϑμος, ὐδὲν ϑγενζωυογα ἐδ δου μιογώντος' ᾿διλαῦ γυμνὸς ὧν ὠςύκῴνος αἷϑι- τς 
ἐρχέται ἱματια Α ὠὐδιδυρϑύος, Ὁ 8 αἰληλοὺς αἰθεζολῆς αἀἰπεφερημϑμος, ἃ αὐτῶ αρϑϑση-- 
κούσης δόξης γεγνμγωνϑμος" ἐυ λίθοις ἑαυτ' κόχηων, δλλαὶ αἰ οδοπτήμασι πολλών λίθων χα- 

λοπωτέροις. Ὥἰς δέχ “" σοιούτον δῆσαι ὃ ἱυνήσε!) " παῦσοι αἰ αρ᾽ μονοιεῦτοι ἡ οἰςρούνϑμον ἡ κ.. ἡ 
ὅδύποτε ον ἑαυζῷ γινόνϑμον,αἰλλ᾽ αἰεὶ χρῖσαι τὰ μνήματα φοι ἕντο ; τοιαῦτα »ὸ Ὧ πτόρνων ᾳ. Ἀπμὴ 

καταγώγια πολλὺς Ὁ δυσωδίας γέμοντο, πολλῆς σηπεδόνος. τὶ 3" φιλαῤγυρος:ουχί τοιϑ-- 10 χιήρδὼ, 

"Ὡς δὲ αὐτὶ ἰαθει δῆσαι ποτενἐχὶ φέζοικαὶ ἀπειλαὶ χαιϑημεριναὶ, ᾧ πο οαινέσεις αὶ συμθα-- Οἴχχα δῖ τὸς; ς «ει δήσοῃ Χχ' . ρα Ὁ 
λα ᾿δραὶ πόυτα ζαῦτα Ὁ. οκότῆει τὸ δεσμαί, κἀν ἔλθη τις αὑτὸν ἀπαλλάξαι ' δεσμών, 
ὀρχίξει ὡςε μῆ ἀπελλαγώυ. α!,βαἴσανον νγϑύμϑνος ἐδ μεγίςω,δ μὲ 41) ὧν τῇ βασάνῳ ου 

αἰ" ὅμοιο χαλ ἐπώτερον ; ὠκῴνος νϑρ δ ὸ δα (ον, Εἰ νὴ αὐ,ϑούπων χατεφοϑνησεν, ᾿δ)- χηϑιτὲ 
λοὶ τῷ ασϑόςαΐγμμάτι Εἶξε τῇ Χολφού, ἡ (αχίως' ἀπεπήδησε τῷ σώματος. «ὅν 5 σὐεῖδ 2: αἰαὶ 
ᾧ πορϑςαάγμματι εἴκει, ἰδου χϑιώ καθ᾽ ἐκοίς“ ἔων ἡμέρφιν αἰκούει αἰστε λέλοντος " ἐυ "δυυΐα-.- χιλίμα 

εὃε Θεῷ δουλεύειν ᾧ μαμωνά, καὶ γέενναν αἰπειλϑιῶτος, ᾧ ζὰς αϑηκέφοις "χολρίσεις,ὸ 9ὶ πεί- γιβαάῃ, 
ϑυται᾿ ὀυχ ὅτ ἰσυρότεφος ὅ81 τῷ Χοισοῦ, αἰλλ᾽ οτι ἀχονΐζᾳᾳ ἡμᾶς ὁ ΧΧοιφὸς ἐυ σωφρονίξει. 
δὲ τϑ ὡς οὖν ἐρήμοις (ὦ) τοιούτρι αἰ ατοίζξοισι, καὶ οὖν μέσου πόλεσιν ὥσι, Τίς γδ)ὲ αὖ 
ξθιηο γοιοῦ ἔχων τοιούτοις συτἤΐνει ει αὖ, δ ποις : μᾶλλον δ ἔγωγε κατεδυξα μιζυν ΜΙ μω- 
οίων διιμμονωντων οἰκᾷν, ἢ μ᾽ ἑνὸς ζοωυτέου νοσοιεῦπτος τέω νόσον. ὶ ὅτι ὁυ σφαίχλομαι ζωῦ- 
τὰ λέγων, δῆλον ἐϊζ ὧν ἐκοίτερϑι παίορισιν. ὅτοι ὦ )ὺ (ὃ οὐδὲν ἠδικηκότα ἐϑρὸν ἡρρύνται ὃ 

βούλον᾽ καὶ δυύλον λαξῷ τὸν ἐλθύϑερον ογτα ἢ μνθλοις «ἰἰϑιξαλλοῖσι κακοῖς ἢ ὡ ἢ δαιμο. χἰλὸι 

ναΐντες ὀυδὲν ἀἶλλο ἐργαίζονται,α᾽λλ᾽ οὖν ἑαυτοῖς τέων γόσον "πρέφοισι ᾿ κ᾿) ϑοι ὥ “υλλαῖς οἰκίας Δμαῆ 

ὀματρόποισι, καὶ Ὁ ὄνομα τῷ Θεοῦ βλασφημείαϑοι πο ϑασκῥυαζοισι, αὶ λύμωι πόλεως χαὶ 3: ἣν, 
τὴς οἰκϑυμϑμης απάσης Ε ἰσίν᾽ (Ὁ 5. «ἰ ασὸ δοι μόνων ονοχλϑύνϑμοι, ἐλεᾷαϑοι μαλλὸν Εἰ-ὀ 5 τι 

σιν ὠξιοι ἢ δαχρυέεϑει. ὡς  ὼ ὀμαιεϑησίαᾳ ζῳ πλείονα πορϑηοισιν" ὦ Τὰ λογισ- μν 
μοδ᾽ πο απαίοισιν, οὖν μέσοις πόλεσι βακχευόμϑμοι ᾧ χαινζού ἔνα, μαινόνϑιμοι μιαφὶδν αν ΝῚ 

Ὁιούηνγ ἐργάζονται ᾧὡ δου μονοίγτες ὦπόμτες, δή Ιουδας ἐτόλμησε, τίω ἐαατίωι τ ανο- 

αἷὸν δχιδειίξαι νϑμος ; αὶ παγτες δὲ (ὦ) ὠκφνον ζιηλοιῶτες, χριθούστερ ϑηθλα, χαλεποὶ ἰστὶ 40 
γαλεαγρας φυγόντα, ζις πόλεις ϑυρυξούσιν ὀυδενὸς χα τέχοντος. απὐϑέκειτα (ὦ ΚΙ ὁ τ ούρις 
δισμα πὸμντωχόϑεν' δή, ὁ τω δικαςῶν φόζος, ἡ ΔΝ νόμων αἰπειλή, ἡ δὰ ἶω' πολλών κα- 
τάγνωσις, ᾧὶ ἕτερφι στλλεἰονα. τ ύτων᾽ δλλ᾽ ὅμως ἢ ζωτα Αἱ αῤῥηγνιώτες πόρτα ὀβω χαὶ καί-- 
τῷ ποιοῦσι. χαὶ Εἴ Ἴις αὑτὰ τέλεον αὐττὍ ἀφῶλε, τότε δ ἔγνω σου φώς Τ' ὸ ἀδξῖς δαίμονα, 

᾿ “πολὺ 

ο 
ω» 
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πολὺ τῷ νιῶ ὦ ἄξῥθονοος αἰγοιώτερον ἔντα χαὶ μμαρικῷ τόρον. ΔΩ Λ ὯΦ 18: χω ἔνι, ῷ λθ- 

εὐπνάποο τῳ τέως" αὐ Χ' ἰανογωᾶβα, καὶ πάσας ἀὐτῦ. «ἰξεέλωμϑυ ζᾷς ἀλύσεις᾽ χαι τότε ἀύσα. 

ϑιδο, φώς εἰν, τίω λαμσδαν μϑυίων. δὰ μεὴ δείσοντε Ὁ ϑνείον, στὸν ἀὐνῥ' ὀκκαλύ.- 

ἡωμδν. ὡ »ὃ τῶ λόγῳ κα σκηνὴ, Οὔκ οὖν τῇ αληϑείαᾳ ζ ὩτΑ μα. ἐςω ζρίνιω ἧς λύθρωπος 

7 πῦρ Ὡσο ἢν βοφϑαλ δ ἀφιε, κοέλοις, δὲ ἑκατέρων! “ ὠμῶν δρακονίας αὐτὶ ' χειρῶν ἐ ἐλῶν 

ἢ ἐπὶ «). ὀξηρτηιϑροις" ἔξω ὅ" αὐτῷ χαὶ σόμα, αὐτὶ (Χ ὀδόντων ξίφη ὀξέα ε ἔχον ἐμπεπνλόται, δἀὐτὶ ὶ δὲ 

᾿ἐμίδι ξίν, γλωοσης ἰούὰκ ᾿ δυλητηρίου Φαρμαίκυ πηγάυ ὀθαξλυζυσεω᾽ γαφὴρ δὲ, χαμιύνου πασης 

ἤματα δουπλμητικωτές ὁφι ζα ἐμραλλόμϑμα, αὐωλίσκϑυσοι ἀὐτόντα᾽ ᾧὶ πόδες αἰπθγεροὶ τινὸς χαῇ 

φλογὸς ἁπασις στοο5) Ῥότερ9ι " ᾧ Φ «σεύσωπον 3 αὐτὶ Ὄσπ κυνὸς ν λύκου κατεσχθυώσ.- 

ιο μϑμον ζω Ἂ φλεγίε ϑὼ μηδὲν ἢ ϑϑεῴτπιοι, ἀλλ᾽ ἀπηχές (αὶ ανδὲς ἡ Φοζερόν᾿" ἐχέτω 3 

ὦ ὦ χέρσι Φλο)α. ὕλας Φοτέσᾳ δόχεῖ. ἢ ὑμῖν ἴκ Ε. ἰρηρϑῥα," δλλ᾽ συσέπω κατ ̓ αἰξίαν 

αὐτὸν ν ἐορημσιτίσοιμϑι. κῷ ̓γὰρ τύ τῶν, ( ἑτερφ. δ ᾧ χσδεοϑείῖναι. ὺ ἡ γα (ἄν ἀπόμοδι. 

ζς σφαηέτω, κατεαϑιέ «ὦ, Τἶμ ὡρόν αὐ νὴ ἀπήξοϑω, δλλα καὶ ὺ τοῦτ πολλῷ λαλεπώτε- 

6099 ὃ Φιλουβγυο9, πᾶσιν Ἐχιὼν ὦ, ὠατερ δὺς, ̓  πάντα κατουπίνων, κοινὸς πολέ κ(ίος «Ἕαρ- 

1: λδέϑμος φἹὉ δβ,ϑοῦπων ροις. ὁ γ᾿ βουλεῦ μηδένα ἀν,ϑέϑπον ἐῤ),να τὰ τα πάτα ϑ- 

τέχῃ .  εἰδὲ ζω υλα ἵραται" δλλ᾽ τὸν πὸυζας ππολέσῃ τῇ ἔλιλυμία, κα Χ τῆς. ς τίω 

ὀισιὰν ἀφάυίσοι ὅλλυμει, ὺ χευσν. αὑτέω ὁ ἔυστιν ἰδεῖν ̓  ἐυ τέω γάδ 5 ἢ μένον, ἀγλα ᾳ ὁ (βῆ 

ῥναπας ὶ πηγαῖς, ᾧ “αὖ ὗτοι «πλώςζι ἔφυ ̓φωνοιδινα. αὶ ἵνα μοι, ϑητὸ ὁτί δ ύπω πίω μαψί ἰαϑ 

πϑοζησοαι δι ̓ ὀκείνε, ̓μαη. εὶς ἔσω ὃ ἐγκαλῶν ὦ διδυῆουδμορ' Σλ᾽ ύελε δ οχἕ νόμον 
20 Φοθον τω]. λόγω τέως, ὀψέ αὑτον ξίφος ὡρπάσαντα Κη ̓πὸμζᾳ Αἰ αγρώμϑμον κα χα ϑόν, 

ἐγὸς φειδύυϑμον, ὁ ου φίλῳ, ου συγήενοις, οόκ ἐδ {φού, οὔ αὐτὰ -μΜ Ὁ γοδιμνηκότος. μᾶλλον δὲ 

σγοῖὶ αἰ πυοϑέστως ὄγζωυ)α γ6: ἰα ̓ ὄλ᾿ ἐρώδλε αὐτθὶ, Εἰ Ὀιαυζᾳς πλαΐῆει αἰεἰ καϑ' 

ἑαυτὸν Φόντασίας, Σ πὸνίᾳς ἐπε λὐαιρων ῷ λογσμῷ ὦ φίλοις χα ̓συήενῇς καὶ αὐςἄν" 

χὐνίτέτῳ ὧν γολρννωζις, «μάλλονἢ οὐδὲ ἐρωτήσεως χρεία. χαὶ ΣΡ πόρτες ἰ ἰσαισιν, "ὑσοιπϑτῳ χρυ 

τη ννή, Ὡς τοηθαϑιοῖ Εἰσιξ ὡ νοσήματι, ὁΤΙ χα γῆσᾳς ἴα ριώονται παΐζ»ς, καὶ Ὁ  γλυχὲ καὶ πασινέ ἐ- 
ὑγῖ, πεϑ ἰρασον παϊδαιρ ἐχέιη βωρ» ᾷᾧ ἐπαλϑε σῇ νομίζοισι, πολλοὶ χϑεω καὶ ἀτοκίαν ΟΥΚΝ ἴπ 

ὠνήσατο, ἢ χαὶ τίω Φύπι ἐπήρωσαν, Οὔκ δϑελόντες ἱ μόνον} τήϑενζας ἕν παίδαι, φλώ 

μηδὲ Φιωαι. τίω Ρ χίω συγχωρήσοιντερ. , Μὴ ποϊνιωῳ λιωμείσητε Εἰ ᾧ Φιλάργυρον ὀυ- 

πῶς ὀορη μιατίσει ϑνί χα ᾿ γὸ πολυ χεῖφρν ὅς ΤῊ ε. ἰρηιϑυων) αλλα σχρπήσωμδν “πῦὺς τὸ 

40 δαίμονος αὐζῷν ἀπαλλαξωμρὅν. πως δῶ “«παλλάξαμϑρ : εἰ ἰ μαι σαιφαΐς ὃ ΤΊ ["]ριλαρ- 
νυ ὠπῤ γυεία τρεϑς αὐτὸ τῷ» μάλιςα μ ογδυτιούται, πσοϑς τὸ ποείζειν λφήματα. αἰεὶ )Ὲ 

ᾧ Ω μίχρῳ κερδούνειν βουλόρϑμοι,μεγαίλαις χυφορϑβοισι ζημίας ὅ98εν δὴ ἡ αϑλοιμία Εἰς 

αὐτὸ τῦτο δξενζοοεκίω. πολλοὶ γϑιώ πολλάνις δ. μεγάλοις δρᾷ στ! βυλόυϑμοι ὥῴκρις, τῇ 

λῆτὰν «ϑϑσδυκία, τῷ κέρδους οὐχ δῥοτάσαωντες τος λᾳθονζ, κῷ ὙΠ ΡΜ κων χα] τῷ κεφαλαίου 
45 πϑυτὸς ἐξέπεσεν. σεάλιν Εἰς κινδγούοις «ἰϑαπτεσόντες ἔπει καὶ ὧν βουληϑέντες ὀλίγα 

ποϑϑένϑοι, τσ ; τίω ψυχώω τῆς ὀϊσίας αἰπωλέσεν ̓  χαὶ πόρον πάλι, ἥ ᾿ ἀξιωματο 

Ἀμμ. χερδουλέα, ἢ ἢ ἄλλο ᾧι Οιουτον ὠνήσοιεϑαι, “μιχρολογησαιμδνοι ᾧ πὸρ ἀπώλεσαν. ἴτω "ὃ 

ἫΝ Οὔ ἰστισι ασείρειν, ΟΝ ϑεράζειν (μομιαλετήχασι, καὶ Τ ἡ αἰμιητοῖ (ἀωεηώς ὡκπίτηοισω. 

ἜΝ συνεὶς γὰβαεὶ “Χείζων διωα,) ὥασερ οὐϊεῖν αἰαὶ “χερδούψνειν. ὁπεὶ δξζω ἐν "βουλοντῳ ϑδω- 

χβδοτο 19 πόμαν, συν κερδαίνειν ἴ ἰσουσι ἡ ̓ ὀλά κάν γεωῤμᾳι δὲν λαζεῖν, πάλι ὦ ὠ' τῶν αὐσομέ- 

νοεσιν. ἡ "γν δξηπωτήϑησαν ἀ' ἀπορῦν ὀμτ' ὀυπόρρυ λαίώτες, ἢ ἡ πλοισίδι Εἶσαι γαγέντες 

χαὶ μυρίων γέμασαιν ἐλαηωμῖχ , πλείονα πολιν τίω ζημίαν αὐσγέμενναν. ὀυ Ὁ ὴ ἡ πε- 

φιοισία, αἰ ἀλλ᾽ ἡ Ξρετὴ ᾧῷ πλυύον ὀργίζεται. ᾷ ΝΣ ὀφθλος τί πλούτυ, ὁτὸμ δρυπόμηρα 

αήρι ἡ χαὶ ἄσωτος, χα] ἰπόμώτα αὐέμν᾽ σφοδρότερον" ὠκφορή; Φ5), αἱ αὐ ἀσελγὴς χα μιυρ, ἰοις θέϑι- 

φὰς 

ηπ πὶ 



205 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΟ: 
ςας ἐφέλκηται ; τί ὃ, δ μέθυσος ,ὁυ πϑρτῶν ζαχίως πενέφερον ᾧῷ ὀύδρα ἐργοΐσεται ον 

γα μούσι ὃ μόνον, λα ᾧ ὠνοιῶται Ἐχισφαλώΐς, κἰ πυὸ τὸς ἐχιϑυμίας τὴς πολλῆς ὁυ ζαὰ 
απτουδοὴα ΜΜ ὐδρα πόδων, δλλα ζὰ θζωνα αἰξμεργοιζόορϑροι. ζαῦτ᾽ δῶυ ἀπόντα, ὀμαλο-. 

γισαίυϑμοι( τὸν γὰ «αὐδὲ τὴς γεύνης ὁ τῆς βασιλείας Θγοητω λόγων αἰχϑύειν δευύα ὃ) 
ἢ ζημίας οὐνοήσαντες, ὡς εἰ αυεμεύτε πολλακις στὸ τῆς φιλοηφημιατίας, χα Οὐ 5. κα ὐαὶ 

δϑμείσμασι, ὸ ἐν ὠνίοις, αὶ εν γαίμοις, ἡ ὧν παοόςα σίαις, ὦ οὖν τοῖς ἀλλοῖς ἁπασιν, Ὄἰστίφητε σμασι, ἡ ὧν γοίμοις, αὶ ὧν πρῶ ὁ ὦ 
τὰ γοημν ἐρᾶν. δυτω γὸ δεινησεοὺς ἢ (ἢ) πέλοντα βίον «Τ᾽ ἀσφαλείας ζῆν, καὶ μικρὸν 

Ἐχιδοντες αὶ τῶν αἷξιι΄ φιλοσοφίας ἀκούσαι λόγων," ᾧ μικρὸν αἰ οθλέπονες, Εἰς αὑτὸν κορία 

Ὁ διχαγοσιωύας ἰδεῖν Τ' "λιον, ἡ Ὁ ἐπηήελιϑμων αἴαϑθὼν “αὐτοὶ ἐχιτυχεῖν ᾿ῶν ἥμοιτο παγ- δ δαβι 

ζι ἡμας βχιτυχεῖν, ϑριτι ὁ φιλθν, ϑοφπίῳ τῷ Κυρίου ἡμδῇν Ἰησῦ Χοιφού, ᾧ ἡ δόξα καὶ χο ὑάτε, 
ὦ χροίτορ, Εἰς σὐν αἰωνας “ἿὟὮἝ αἰώνων. Αμέωυ. 

Ομιλ. κ. 1 ΚΑΙ ἘΜΒΑΣ ΕΙΣ ΤῸ ΠΛΟΙ͂ΟΝ ΔΙΕΠᾺ. 
δϑισι, χαὶ ὅλϑεν εἰς τίω ἰδίδν πολι. ,», Καὶ ἰδὲὺ πρεσέ- 
φερον αὐτῷ οὐ ναλυτικὸν ξχτ κλίνης βεδληυϑμον. ἡ ἰδὼν ὁ Ἰησῦς τίω ας 
πίςιν αὐδῇ, εἶπε ᾧ ὐδαλυτικῷ ̓ θάρσει, τέκϑον, αἰφεωνται σοι αἱ αἰ- 

μὑντίωι συ. 

5 Δίδυ αὐτυ πόλν ἐνζῶϑα τίω Κα γαοὺμ λέγ. ἡ ἃ “ὃ ὠὠείκεν 

αὑτὸν, ἡ Βεϑλεέμε᾽ ἡ ἢ ἔοϑρεψιν, "Ναζαρέτ᾽ ὃ εἶχεν οἰκομῶτα Ἦ, το " Φιωμῶ 

ἡ Κααφναοιμ. ὁ μδβ τοὶ ὐβαλυτίκος ἕτερος τ 61 πόδα Τ' 
ων ῷ Ιωλινν κείρδι ον, " ὁ ἅ Νὴ οὖ τῇ κολυμζή,ϑρα κατίχει», (τ χιδιῶν 

ὃ οὐ τὸ Καπῥναουμ καὶ ὁ ποιακονταοκτὼ εἶχον ἔτι, οὐθα τῦτν ἢ 

ν΄ Μα σγυὶν τοιοῦτον εἴρηται" ὦ ὁ Δ ἐρημίᾳ Μ πσοοφυσονϑῥων ὦ 

ὃ εἶχε τοῖς ἤαμδιοιϑήοις, δὶ χα] βαςαζοντες ἀὐτον ἔφερον. ἡ τυτῷ μὸν φυσι, τέκνον, αἰ- ἐς 

Φέωνται ' σοι αἱ αἰ μδοτία ̓ ἐκείνῳ δι [φνσι.  θολεῖς ὑγεὸς Ἀρμένιον Ὁ Δ ὦ σας άτῳ ἐς χα 
ϑερασπάσσει, τῦτον ὃ σἕκ οὐ σαδοάτω. Ν γὺ ἂν “ὐεκαλεσαι ἡ τϑτο ἴπδοῦοι. κα) ἐλ ἱὶ τῦ- 

τῷ (ὦ ἐσίγησαν, ἐπ᾽ ἐκείνου ἢ ἐπέκειντο διώκοντες. ζω τα δὲ μοι ἐχ αἰσπλοῖς εἴρηται, δλλ᾽ 
ἵνα μιῇ τις αἰφφωνίων ἐἢ γομέζη, ἕνα ὼ (ᾧ αντὸὺν αἰ ποτηξύσας κοῖρα λυτικόν. συ δὲ μο! 

σχόπτει Ὁ ἀτυφον καὶ ὃ ἐλιεικὲς τ διασύτε. καὶ γὺ ἡὶ ασολ τύτυ τοῖς ὄχλυς δϑιεκρύσατο, ἡ 10 
τσ Ἢ οὖν Γαδοίρϑις ἢ." ὠκόλυϑεὶς σύκ αντέτενεν, δλλ᾽ ανεχώρεσε κ(, αὶ μέω ἢ μα- χκιδυβ 
χραν. καὶ παλν εἰς τὸ στ λοῖον ἐμίξας διέξαρε, δεινα' νϑμος χαὶ πεζῇ Δ|σθαννειν. ὃ «ἐεὶ 
πο δαϑὺξοποιῷ ἐθύλετο, ὡςε μὴ τῷ τῦς οἰχγνοίας λυμήναοϑαι λέγω. ὁ νὃυ δῶν Ματ- 

ϑαγός φυσιν, ὅτι πσοϑσέζφοεον αὐτὸν (() ὃ ἀλλοι, ὅτι καὶ τίω φέγάυ ὀζᾳ τεμόντες, ἄυτὸν κα- 
ϑῆχὸῳ αὶ σοὺ ϑηχὸμ τω Χοαςῳ (δ κανοντω, λέχϑντες Δ οὖ, αὐτῶ ὃ. τὸ πὸν ἔχι- κ)ς 

τρέποντες, οὖν ἜΟΧχ" νϑρ 7 κὶ αὐτὸς σὐδινγο, κὶ αὶ τοστυτέω δὰ ΔΜ πσοοσιόντων ἥπει 

τίου πίςιν᾽ ογζαυϑα ὃ, ἡ πσϑϑσμέσοιν ᾧ πίςιν αἰπητοιώηο, ἰδὼν δ, φησι, τίω πίςιν αὐ. 

δ πυτές! ΜΝ χαλοισείντων. ὃ γὰ πϑρπιχοῦ τὐρα δὴν καμνόντων μόνον ζητεῖ τέωυ “πἰςιν᾽ 

δ, στὰμ τ δαπαίωσιν, ἢ «τέρως “(πὸ τῷ νοσήμιατος ὦσιν ἐϊξεςηκότις. μάλλον ὃ ονζωῦϑο 

ὶ τῷ καίμνοντος θη πίξις. ὦ) αὐ ἐωὠέογειο γαλᾳαϑίωαι μιὴ πιςεύων. ἐπεὶ δξζ ζ.-- 49 
σοιύτίωυ " ἐπεδείξον.» πίςην, ἐχιδείκψυται ὦ αὐτὸς τέων αὐτοὶ διεύωμιν, μέ! ἤξοισίας απά- χὶπὴ 
σης λύων ζο α μὗοτεήμαιτα, ὃ δεικνες Δ! ον πλύτων ὅτι ὁμότι μὸς ὅ51 πω γε μννκότι. σκόπει 
δὲ. αὐωϑεν ἐϑειξε δέοι τῆς διδοαισκόγίας, ὅτε ἐδιδιαΐξεν αὐυτοις ὡς ὠϊξοισίθν ἔχων᾽ δζρε τῷ λε- 
πσϑοῦ, ὅτε Εἶπε, θέλω, χα αιο(οϑητίι᾽ ὄχᾳ τὸ ἐκραιτοντώρχου, ὅτε Εἰπώντα, Εἰπὲ λέγω μό- 

γ0), 



ΕΥ ΔΛΙΤΕ Δ, Ομιλ. κθ, ΟἹ »ε ) 6: 

ῳ 

γον, αὶ ἰαϑήσεται ὁ παῖς μὴ, ἐδουύμμαισε (δ κί ταὺρ πύμζος αὐεκήρυξε᾽ δζῳ τῆς θειλοίηης, ὅτε ἀὐ-- 
πίω ἐχαλίνωσε λόνῳ μόνῳ" δέ Τὴ δαμιονων, ὅτῈ αὐτὸν κριτΐο ὀνωμολϑοριω,ὸ μ᾿ πολ- 

λῆς τῆς ὀξοισίας αὐτοι: οξέθαηνν. οὐ ζει πάλιν ἑτέρῳ μείζονι ζφγσῳ τοῖς ζγϑροις ́ ἀυτυ 

Ἴ χατόμαγκαζει ὁμοογῆσαι τίω ὁμὸ τιμίαν, νὰ δ τῷ φύμίατος αὐτἕμῪ ἀὐζ' καϑίχισι φόὸνε- 

5 οθν. αὐτὸς νϑρ γ»5:: ἀφιλοτίμον δεικνε[ ο [πολὺ αἰἴϑοιιφύκει τὸ ϑεαξον τέων Εἶσ- 
οδὸν “δατοτειχίζον, δ 9 »᾽ ὠξοῦεν ἀὐτον κα ϑυχὰμ οόκ ἐπέδρυμϑν δύθκως τῇ πὸ σώματος 

δερᾳπείᾳ τῷ φωνομόμου, δλλαὶ Ῥω ὠκείνων λαμόωει τίω αἰφορμιώυ ᾧ τὸ ἀδηλον “ΐὍΦε φ.- 

τν ἐλεροίστά)σε, τίωὐ ψυχίω, αἰ μδοτοι ματα αἰφείς᾽ ὁπὸρ ὀχ ῴϑον μδὲ ἔσωζον, αὑτῷ ὃ 
γα". πολλίω τίω δόξαν ἔφερεν. ἐκῴνοι ἐδ Ν᾿ αἰπὺ πονηθλας " ονον λούνϑμοι, ἢ Ἐχισκήνψαι 
νος ο βουλόμϑροι, ὠκλορεψαι τὸ γελλρηρϑρον χϑὰ ἀἰκοντος “πλεσκθίαξωιν. ὼ ΝΣ θυ μιμιχόμος ὧν 

αὐτὸς, τῇ βασκϑυίᾳ αὐνῇἔ' Εἰς τίω τὸ σημείου ᾧϑε ἐρωσιν" αἰπεγοήσει. ἐπεὶ δζχω ἐθορυ- 

μἰπχ  βοιῶ», ᾧ ἔλεγϑν᾽ 
3 Οὔτ βλασφημεῖ" τίς δυωατῶ αἰφιένω αἱ μδδτίας, Εἰ μ5 μόνος ὁ Θεώς ; 

Ἰδωμϑυ τί φησιν αὐτός. αἶρφι ὀμᾷλε τίω ες ασόνοιαν ν χαήτοιτε Εἰ μεὴ ἴσος ἐὐ, ἐγοίῶ Εἰ. 

»κ- περ (μοι " ασεϑσατῆετε μη πσϑϑσήκασοιν πύληψο ; πόῤῥω ζω της ἐγὼ πῆς διιυαῖμε- 
(ὡν ὡς. γὼ ἢ) τ ὕτων νϑμ συσὲν εἶστε, του δυῦίον ἀἰπὸμ χαὶ ἐξεξαίωσε κ) ὠκύρωσε, τῇ τὸ "ὮΝ 

ῥαυΐ; φωνῇ, καὶ τῇ τῷ θαύματος ἐπχιδείξᾳ, γ᾽ Ν᾽ τὸ αὐτὸν ἴμα αἰὐξὶ ἑαυ λέγάν ἐδύχει 
πασθλσίςα οϑαι τοῖς ἀχροωμϑίοις,  δχρὶ ΟΜ ἄλλων βεξροῖ ζᾳ αἰθὶ" ἑαυ! αὶ τὸ δὴ ϑαν μα- 

σὸν, ὅτι ὃ δ ἫἫὋἋὋἝφίλων μόνον, διλ αὐ καὶ δζου Τίν ἐθϑρων. Ὑϑηο γα ἡὶ πὐδκοισία. πῆς εἰντοῖ 

20 Οφίας. δὰ μϑὺ ἫΜ φίλων, ὅτε εἶπε, ϑέλω,κα υυρίοϑηη!, χα ὅγε εἶστεν, Ἐξ οὴ οὐ τῶ 

Ἰσραὴλ Ὀσαὐτίω πίςιν ϑδρον᾽ δ ὃ ἿὝαῇ ἐγϑρών γεώῶ. γ᾽ γα εἶπον, ὅτι σο᾿εἰεὶς δυυλαται 

ἀφιόαι αρδόοτίας,οὶ ΜΗ μόνος ὁ Θεύς, ἐπήγα μ᾽ 

6 Ἰνα3) εἶδατε τι ἐξουσίαν ἔχει δὸς τῷ αν,ϑούπου αὐφιέναι εἰ ϑτίας Τὶ τὴς 6, 
δ υίπι, Ὅτε λέγω τῷ αἰ Ῥαλυτικῷ ̓ ὀγρλεὶς ἀφόν σου" ῷ χρλδρατον, κα ὑπαγε εἰς Δ οἷνών συ. 
μενον ἦς Οὐκ γίνε δὰ μένον, λαῷ δλαχοῦ παλιν αὐδὦὋἝ θ λέλϑνπων, Περὶ χαλϑό ἔρηϑυ 
χίωὴν 9 λιϑαζομδῥ σθ, λλ αὐἰδὶ βλασφημίας, κὶ στι συ ἀν,ϑοσπος ὠνγποιᾷ ς" σαυτ' Θεὸν, συ οὶ 

ιτωτὼ ὠκόφ τίω δύξοω ζωτίω κατέλυσεν, αλλαὶ παλιν " αυτίω ἐκύρωσεν, εἰν ἘΪ μὴ ποιω 1ν.4.λξ, 

ᾳ ἔργα τῷ παΐξϑς μυ, μή πιφεύετέ μοι᾿ Εἰ ὃ ποιῶ, καν ἐμοὶ νὶ πεφεύητε, τοῖς ἔραρις πειφεύ- 

σατε, ὐγζῳῦθα υϑ τοι ἡ ἐτερϑν σημεῖον “τῆς ἑαυ )αύτητος δείκρεσιν αὶ μικρὸν, ἡ τὴς πσοὲς 
ΪΞ 3 Φ τατέρᾳ ὁμοτιμίας. ὠκῴοι 2) ἔλεγν,δτι Ἐ λύειν αἱ μδὸτήμκατα, Θεοῦ μόνου "βν' 
χδ' ὧδέ ὃ ὶ λύει μόνον αἰ μδοτήματα, διλιαὶ αὶ πσοὶ τότε ἕτερϑν τι ξχιδείκψυται, ὃ Θεοῦ μέ-. 

νη.) ζώ, ὦ ᾧ οὖ τῇ καρδία Ὡστύρβητοι ὠκφέρειν. Θεὰ γ,.8)5 ἐϊξζωύεγκθν Εἰς μέσον δπερ 

οὐγενόοιωυ. 

, 1δὺ νὰ ἔνε Ῥ λθαμμαπίων, Φησὶν, ο, ἑαύΐδις Εἶπον ζὅι βλασφημεῖ. 4 Καὶ 

μδν 35. Εἰδωςο]ησῶς ας ὠϑθυμήσεις αὐ," Εἶπε᾽ τί ὠνθυμείοϑευμιᾷς πονηροὶ εἰν ταῖς κανρδι.-- 
μα ῖαπ. αἷς ὑμδίυ; Οἷι ὃ Θεού μόνου δ] Ὁ ( ἀπόρρητα Εἰδέναι, ἀκέῖσον τί φνοιν ὁ πσθ9- 

φήτης᾽ Συ Ἐχίςασαι κουρδίας μονώτατος ᾧ παλιν, Ἐπίζων καρδίας ἢὶ νεφρϑες ὁ Θεός, ΕΝ 

"μῆς ὀ ἀμ ο]ερεμίας δὲ [φησι"]" Βαϑεῖα ἡ καρδία χοῦ μοἡ πλύτα᾽ ὑγΑν,3.69. πές 661, Ἴἰς γνώσεται ΨΑμΝ ΝΝ 

αὐτὸν; ὁ, Αν,ϑοϑπος ὄψετω Εἰς τὸ παρ ϑσωπον, ὁ ὃ Θεὸς Εἰςκαρϑίδν. ἡ ϑζρα ποχλωῖν 1::4ζ.8.», 
"40 ὕθν ἰδεῖν στι Θεού μόνου (81 (αὶ κτὶ ὀχγίνοιὸν Εἰδέναι. " δεικψεᾷ τοΐνεω ὅτι Θεός ὅν ἴσος ϑϑω 
λιλίυνη τῳ γοδωνηκὲ Ν᾽ , ε ΝΑ ͵ . ἊἋ ἡ ,,ν"Ἱ} 
χπέπω ν γέ μνηκοτι, ὐπτερ ὧν ἑαυτοῖς ἐλογίζοντο ( δεδοικότες ὙὉΡ Ὁ πληϑος, Οὔκ ἐτὸλ κίον 
χδμω αὐ τίω »νώμώωυ εἰς ὦ μέσον ὄξενεγκφ) ζωτα ὀκκαλύσλει " δῆλα ποιᾷ, πολὺ ἢ ο»- 

ῳϑα ὀϑεποιηϑὲς εὐνδεικψύμδμος να τί γδυδ,φησιν,οὐγθυ μιεῖανε πονηροὲ εἶν ταῖς κουρδίαις 

ὕδέγτ, υμδαβχαίτοιγε Εἰ αἰγδμακίησαι ἐ γοζῶ, Τ᾽ χαμψοντα αἰγαψακτῆσοι ἔδει ὡς " δὴ ἀπατὴ- 
ϑιγτα, 

χ ἰωήν 9. 

" 

1ώ.). λγι 



τς θ. εὸΣ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΊΥΘ. 
ϑεντα, ὁ Εἰπείν᾽ ἕτερον ἦλθον ϑθεραστέ, ϑίεναι, ἡ ἕτερον δἰ ορϑούσαι ; πόθεν ) δῆλον, δι 

ἀφέωνταί (5 α] αἰ μδιτίωι γωυὶ 5 ὠκῴνος Ζ Ουδὲν φϑεήεταί τί τοιούτον, ὡλλὰ δίδωσιν ἑαυ- 

τον τῇ τῷ ϑερατγάσοντος δξοισία, " ὅτοι ἢ αἰϑ ηοὶ ὄντες ἡὶ βαίσκδμοι, ταῖς ἑτέρων ἸἘχιξζαλϑ,.- 

᾿οῖσιν θὐεργεσίαις. δ9 ζτισκη ει ὠς, μετ᾽ Ὠχτεικείας ὃ πάσης. Εἰ)» ἀπιφεῖτι, 
[φυσι, Ἰτω) πσοϑτέρῳ, ὼ κόμπον ἐἢ νομίζετε ὅ᾽ λριϑὺν, ἰδοὺ καὶ ἐτέρον ἢ ὀκείνῳ τσθ951.35.- 5 Ὁ ρημίην 

μω, ὃ χὰ Σπθρρητα ὑμδν ὀκκαλύοψαι τὰ μετ᾽ ὀκᾷο παλιν ἔτερϑν. ποῖον δὴ τῦτο; ΩΝ 

σφίγξαι ὃ σῶμα τῷ ποϊδϑαλελυμϑϑε. αὶ ὅτε ὦ Εἶπε τῳ ω΄αλντικῷ, ἐν σαφως τίω 
δξοισίλυ τίω ἑαυν δηλών ἔλελμ. ἐυ γὸ Εἶπεν, ἀφίημί σοι αὶ αἰ μὔοπτίας, ΩῊ ἀφέωνταί σν 
αἱ αἰ μϑδηίαι. τ) 5 ἐκῶνοι ὠαΐγκασοιν, τρανοτέραν αἰὐτε δείκφυεσι τίου ἐϊφοισίαν, λέγων᾽ 
ἵα ὃ Εἰδῆτε οἷν ἀξοισίαν ἔχει ὁ υἱὸς τῷ ὀν,ϑοφπου ἘχῚ τὴς γῆς αἱ Φιέναι αἰμδοτίας. ὁρώς δ. τὸ 

σον αστέχε τῷ μή ϑέλεν νομίζεαϑαι ἴσος τῳ πατοί; ου᾽ε' »ὺ Εἶπεν, ὅτι διᾷται ἐτήρει ὁ νὸς 
σοῦ δυ,ϑροίπου, ἡ οἷα ἔδωχεν αὐτῷ ἐϊοισίον, δ Λλ στί ἐϊοισίδν ἔχει. ὸ συ σὲ αὐ πυοϑς φι- 

λοτιμίαν λέγφ᾽ δλλ᾽ ἤα ὑμας πείσω,ησίν, ὅτι ἐυ βλοισφηρδ ἴσον ἑαυ τὸν ποιοΐν ὦ "πα--ὀ χ. οἱ; 
σοί. πϑρυταχού Ψ σοδείξεις βουλεῖ “έχεν φῴς ἐ ὀμὸλνπιῤρήτοις, ὡς ὑτὸν λέγῃ ̓ 

ὕπαγε, σαυτὸν διφξον ῷ ἱερά τὸ τω πονϑεροὶν Πέΐξου δεικνύει ὀζᾳχονούσαν, ᾧ ὧν χρίροις τ 
Ἐχιτρέπει κατακρημψίζεο. ουτῶ δὲ ἡ ογζιώϑα, τῆς ἃ Μ᾽ αἰ μδοτημέδ ἀφέσεως τεκ- 
μῆλον, τω πῷ σώματος σφίγξιν ποιεῖται ᾿ τὴς ἢ σφίγξεως, τὸ βαςαῖσαι ( κροίξδατον, 
ὦςε μλνομιοϑέώωι φὸντασίαν ἐῃ τὸ γελμημθβον. χαὶ ἐν κροϑτερϑν τοῦτο ποιὸ, ἑως αὖ.- 

(ὅν ἠρώτησε. 
4 Τί)», Φησιν, ̓  βὐκολώτερϑν ὅξν Εἰπεῖν, ἀφέωνταί συ αἱ αἱ μδηίαι" ἢ Εἰπεῖν, αἰ. το χοὐναχέν 

ο9ν (ὃ κραίδξατὸν συ,ὺ ὕπαγε Εἰς (ὃ οἴκου σω Ο 8, λέγει, τοιούτον 621. δυκᾷ ρα-- σ᾽ 
ΟΥ ὑμῖν 61) ̓σῶμαι σφίγξαι , διῳχισμένον, ἡ ψυχὴς αεδοτήματα λύσαι . θυδηλον ὅτι σῶμα χιαρμῆίη 

σφίγξαι. ὅσῳ γὺ ψυχήσωματος βήτιων,τοσύτῳ ὦ αἰ ὗοτιί ματα λύσω τότν μεῖζον ̓ δ 
ὯΝ ὃ ἃ ἀφανές, δ ̓  φδυερϑν, “σϑϑς ϑημε τὸ χαταδεέφερον ἄ, φϑνερώτερον δι᾿ ἥά 

ὶὶ Ὁ μεῖζον αὶ Ὁ ἐφανές {4 τύτυ λαξη τίω “δισύδειξιν, δὶ ὟΨ' ἔργαν “ορλαποκα λύ- 23 

σῆω, ἤδη ὦ αἰπσὸ τὸ ἰωόῤμνου Εἶρηνϑρον, ὁ! αὐτὸς ρει ΓΝ αἰμδοτίας τῷ κόσμου. αἰαςἤ-: 

σαῖς τοίγεν» αὐτὸν, Εἰς τίου οἰκίων πέμπει, πάλν ονζιῦϑα ὦ ἄτυφον δεικιυς, ἢ ὅτι ὃυ Φαν-: 

χασίο, (ὦ ὃ γελνηυθβον. (ἦν) τῆς ἀῤῥωρίας μξότυραις, τότας ποιζται ὸ τῆς ὑγιείας, 

ἐγὼ (ὶ γὸ ἐδυλθμέων, φησὶ, δχρὶ τῷ σ πάϑοες ἡ «ὃν: δυκριώῶζα ὑγιαίνειν, νοσοιώ αι ὃ τίω 
Ω τϑένοι τ) ϑεορι τόσο" ΡΤ ἢ ἐυβύλοντωι, ἀπιϑι οἴκοιδε ὧν ἐλᾷ δίορθωσομδμος. ὁρᾶς 19 

“ὡς δε τσι ὃ ἡυγς ὦ σώματος αὐτὸν ὄντα, δημαροθν Ὁ ἐχατόμϑις γὺ ὀυσίας Ὁ τ άλυσιν ν. αἰ 

ἰώτωι, νὴ ὃ ἀφανές ὧν πῇ φόνεροῦ σΊ ὅλον ποι ᾿ δλλ᾽ ὁμῶς ἔτι χαμαὶ "σύρον"). ἰδυπηὶ 

8 Εδόξωσαν 5} (4) Θεὸν, φησι, {δ δόντα ὄξουσιλω πιιαύτίω τοῖς δυ, ϑοϑέποις. ἐμ 
Τρϑσίςα"» ὃ  ὐδοὶςἡ σοῤρξ᾽ αὐτὸς ὃ ἀύθις οὐκ ἐπετίμα, Ὧν) αἱ πσδῥεισι Δ] ᾧ τῶν κῶν 

η]. ) , τιν ε ᾿ , 3 

ἔργων ἐγείρων αὐςζδυ' αὶ ὑψηλὸν (ὃ φροόνημίοι ποιαν. τέως γὰ οὐκ ὦ μικρὸν Ὡ νομιέξεαϑαι 35 
πϑρτων 1} δ, ϑοϑόπων ἐῃ «είζων, ἢ πουροὶ [ τι] Θεοῦ ἥχενν. Εἰ γογ ζώτω καλώς ἐ- 

, ͵ 2 ε νΝ τ Ὰ Ν ἢ 2] ΕΣ “1 3 Φ᾿.}» ! 
ξεξαιωστιν 4") ἑαυ -οἰς, ὁδιῷ ποοϑξαινοντες ἐγγωσαιν ὧν ὁΤ| τὴ Θεού ηος ζωὦ. Φλ᾿ οὐ καπὸ- 

! Φ(Υ ζᾳῦτα στιφαΐς ̓ δῴὰ 107 συ οὶ πσϑόσελϑεν ἡδυιωήϑησαν. ἐλε)ϑν »». παάλυ,ζ ὁ αν 
2] κα. ΌΣ 2] ων “᾿ “"") σὸς -Ὡ“ "ν “ 2) ".- ἐπι 

δυ,ϑοσπὸς Οὔκ ὅς] τὰ τὰ Θόου᾽ πος ἔστην (τ᾽ ωἷδα τυ Θεου ; καὶ ((ὠεχῶς αὑτὰ ἐ- ἧ 
ῳ 7 κ»ν » . 

φγρερον, Τὴν οἰχειὼ" παν ζχωται πυροζαλλόμϑμοι πσοοχαλύμματα, 490 
ν. » νι -" Η οι »Ψ Ν“ 

ἩΘΙΚΟΝ (Ὁ "πυλλοι χνεέώ πίοι δ σέ,ν. (ον δρκλμέντες οκδικειν, οἰκεία, πληρῦσι παὶ ϑη, δέον μά) ἔχι- 
᾿ “ ῇ . ΦλΔ})γ ει, ἊΝ Π : Ι , ! , 4 3 

εἰχέι αὐ αταντοι μετίνο.κ, γὸ ὁ Ὁ ολῶὼν Ὁ) εὐ; σκητῆουν δυγαΐνϑμος ἀφιένω ὄχι ὥν βλάσφη- 
“ ΝΕΈΨΣ ΠΝ ς ΔἍ΄΄Ὶν 

μοιουίᾳς αὐντιν, τ΄ ἡλίον οὐλὰς τολλειμὸ «ὅν» διυιΟροῖς ἐφ ἰησι,ὼ χὰ ἄλλα πόβτα μ' δανιλεί- 
Ι . εἰ ες Γ »- , έ ΄ν Λ ͵ 3 

ας παρθχή ον χειζημας μιημαμλϑους τ δακαλῷ, οὐ θαινᾷν, υϑοτοῖν ΜΙ ὡραύτητος, Οτ 
2 ! 

ὀργζομθῴσς, 



1] 

1} 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΔ, Ομιλ. Δ. 20) 

ὀργζουϑμέ, Οὐ ἐκ. ϑηφλουμϑῥοις. Οὐοὲ γὸ βλαζη τις Εἰς ῷ Θεὸν οἰ πὸ τῆς βλασφνμιί- 
ας ὠκθαήνει, ἡ "νᾶ, ϑυμωϑῃς᾽ ΔΛ βλασφημιήσας αὐτὸς ξ Ω τραῦμα ὀλσίο; σὐλοιω «(- 

γαΐξον, εϑρίευησον. χ᾽ ὺ γὃ δαικρύων ἄξιον τὸ παϑος, ὁ (ὃ τραυματιοϑαντα: ὃ 5 συσὲν ου τως ὡς 

Ἡβπείχεια λαφαπτάῦσαι δευ)α.). Ἐχιείκεια νὰ γὺ πάσης βίαι διυματωτέρρι. ὅφᾳ γριώ πῶς ἡ- 

4 μὲν αὑτὸς ὁ υδρισμένος ἀχελέγε),κὶ ἡ ἔχὶ τὴς παλᾳιᾶς ἡ (πὶ τῆς χαρῆφ᾽ ὦχδι ἐζ λέγων, 

Λαύς μῶ, αἱ ἐποίητοί σοι; ἐγνζυϑα ὃ, Σαύλε, Σαῦλοε, ἴ με διώκεις: ; ὦ ὁ Παύλος ὃ ἢ ὧἡ περ Α' 

Φρᾳύτητι κελεύει πουδυῦειν (ἄν αὐτιδζμτιϑερδροις. ᾧ αὐτὸς ὃ, ἰωϊκᾳ “αϑόσήεσαν (ὦ μα- 

ϑηταὶ ἀξιοιώτις πὺρ κατοιρεαι ἐκ τοῦ  ὀυξανοῦ, Σφόδρα ἐ ἐπντίμιησεν ἀύθις λέγων" κ Δυχ.θ. γε, 

οἰϑαΐϊε ποίν πνϑ)ματὸς ἐζε ὑμεῖς. ὺ ὠνον5 ὃ ἐκ εἶπεν, ὦ Μιαρφὶ ὼ λϑῆτες ὑμεῖς, ὠβασκόνοι 

10 ν τὴς τῶν λὐιϑεύπων σωτηρίας ἐϑροί᾽ ἀλλα, τι [ ὐθυμμεεῖοϑε ππυνηρϑὶ ο πῶς κουρδίαις ὑ- 

εδΨ,, δεῖ τοίνιω μιότ ̓ ὑχιεικείας ἀξαίρειν Ω νόσημμαι. ὁ γὺ φοξζῳ ϑμομδηρς αἱ, ϑοφπίνῳ »βῇ- 

θ, 

τίων, ζαχίως ἐπόρμηξει δ ϑς ἰοῦ πονηολδν πάλιν. ὧν τοῦτο καὶ Χ ᾳ ζιζλνια αἰφεϑίωώαι ὁ ἐ- Ματῇ,"γ.κθ. 

χέλ(υσν, διδὸις πρλλισμίϑν μετϑμοίας. “πολλοὶ γρεῶ" 'ὕτω μετενόηζ ν,ὦ παρρνάσι τσονυ-- 

δεῖοι, πτοότερον ἃ ὁντές φαύῦλοι᾽ δή, 0 ̓  Παύλος, ὁ 0 τολαὶο, ὁ ληςῆς. χρὴ ̓)ὰ» ζζανα ἃ ΟΥ ΤΈΦ, 

15 'ὅτω σἰτορττρνασιι ὡσλμος. Ἰλὶ ἄ' ΥΧ; ἰὼ ἡ τῦτο αμῤχόμον᾽ ἔχι ὃ ἣ τὴς “ὥδ3α)- 

βέσεω, ῥαδιόντι χα) ἄλλον. υ ̓ )» Φύσνως ὅ6φις ἁυτὴ δέδεται, αλλ ἐλΑϑερία “δϑαι- 

βέσεως τεζίμηται. στο τοίνιον ἰδῃς ἔϑρο τὴς αἰληϑείας, 9εφαπάυσοι, Ἐπμλύρσαι, απεὸς 
γαλήμ ϑρετίω ἐπόμα) γαγε, βίον Ἐχιδερύμϑμος ἃ ἄξραφον, ῷ λόγον “ Ρ λόμϑδυος α αἰχατιίγνώφον, 

χδηῖε, 

“ρϑοςασίαν χαὶ ̓ χηδεμονίαν “δε ἐέγῶν, πόρτα ( ᾧπογ κινῶν ἡ δίοργσεως, (ἄν: “ϑρίεοις τῶν ἰα--, 

20 τρῶν μεμιούμδμος. 1] )Ὲ ὀκῴοικαϑ᾽ ὑνά ἕζπον λεοαπά οισι μόνον" αἶλλ᾽ ὁτὸν ἴδωσιν 

οέκ Εἶκοντο ἕλκος τῷ πρῤτέρῳ φαρμάκῳ, ἀσϑλεοιϑέασιν ἕτερον, χα! ἀντ᾿ ἐκᾷιο παλιν 
ἄδλο᾽ καὶ νεῶ (Ζ πέμφοισι, νιῶ 8" Ἐχιδισμούσι. νη σὼ τοίνεου ψυχῶν ἰαζος δμόμδιος, 

πότοι. κίνοι ϑεραπείας ζφ πον κτὶ (ἔν τῷ Χρισού νόμους ̓  ὕω ταὶ τῆς σαυτὰ Φτηρίας χαὶ 
τὰς ὁτέρων ὠφελείας λοίξης μιαϑὸν, Εἰς δυξὰν Θεοῦ πόρτα πειαίν, ἡ ζῳυτὴ ὶ αὐτὸς δὸ-Ὁ 

3: ξαξό ὄνϑμος. Τοις ἐ δοξαξονζι, γοῤ μα δυξασω, Φησι, ἢ  ξοιϑνοιωώτίρ, με ἀξουλενωνή- «.Βασ. , 
μδονω σονται. πόῤτα πίνω Εἰς δδξαν ἐπ, παραῆωμϑ, να τὰς μακαφίας ὀκεύης" Ἐχττυγω- 

νυ λήξεωφ᾽ ἧς ἧς μον πόρζμὴ ἡμᾶς Ἰηπτυχάῖν, Ἄρρπι ὶ φιλαν, ϑονπίᾳ τῷ Κυρίου ἡμδ] 

[υσοῦ Χοεισαῦ, ᾧ ᾧ ἡ δύζα κα ὃ χράτος, Εἰς ὧν αἰοίνας ΥΨὝ' αἰώνων. Αμάυ. 

βοθμμλ. λ, 9 ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ο ΙΗΣΟΥΣ ἘΚΕΙ͂ΘΕΝ, 

Εἶδεν δὐϑοφπον κα ϑήμϑμον ἘΧῚ τὸ τολώ ον, ἹΜΜατγϑαίον λεγόμϑνονη, χαὶ 

λόγει αὐτ" ἀλυν μοι. ἡ αἰαςας ̓ ηκϑλθϑησεν αὐτω, 

ἈΡ Οὐ υήατις τὸ ϑαύμᾳ Οὐχ ἐπέρϑμεν, ἵνα Μὴ ̓ ῷ ζλλον ὄξαψη πλέον ὁ- 

Ν' ρώρϑμος ̓  δλὼ ἀϑοίζοπω αἰζοῖς, ὀϑαχχωρῶ κα ὺ τὸ ) πεῖθος ̓οἶρα- 
ΓΞ μωθούμϑμος. τῷ δὴ ὸ ἡμεῖς ποιωώκϑμν, μὰ ὁμόσφ; γωρφωῶτες τοῖς 

. Ἐχιξουλθύοισιν,δλα αὐ ϑαμυθεύωθα, αὐ τὸ ϑλχος, ὐνδιδόντος 

ἡ ὑχαλώντες αὐἦο τ πόϊον. λα Μιιορὶ ἐνέκαν ᾧ μ( τ Πεξουκὶὶ ἡ Ἰω- 

ἀννου ὦ ΤΜλλων ὁκάώλεσε ἀντῶ; ὥασερ ΚΟῚ τότε αἶολόσι, 
40 ὅτε ἤδει τοῖς ᾿ λὐϑούποις πειαϑησομϑμοις᾽ ὅτω ὑῷ Μωτϑαῖον ὅτε ὀκάλοσιν, ἃ τε Ἡπτίςα 9 

ὕξοντα. δ ϑὰ τῶ ὦ Παῦλον κ΄ ̓τίω λίαςασυ ἡλίδυσ. Ο ΡΨ ζμ καρδίας ὕλιφω- 

μδιος, κὶ αὶ αὶ Ὁὐποῤῥητα τῆς ἐκαίςου Αἰ σνοίας, Εἰδω, ἥδει πότε ἐμδιρν ὃ θκασος γὕπων ὑπα.- 
χεύσεαϑαι. ὧν τῶν Οὐκ οἰ ππξλοιμίοις ἀυτὼ ἐκαλοι,τε σαληρϑταρον ὅτι διόκερ» ἀλ- 

λὰ ὦ μυρία θαύματα, ἡ τέο πολλζοὺ αὐθὶ το φήμιδωυ, ὅτὸ ἢ φχττηδειότερον Ὁ ἤδει 

τσϑὸς 

Ῥω. ἢ. κῷ, 



ΓΝ. ᾶ. 47. 

204 . ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑΜΑΤΘ. 

κυοϑς τίω ὑπ ἀχοίω ,γελνημδύον. ἀδξιον ὃ ὦ πῶ ̓Ὡὐποσύλυ ϑαυμασοι τίω ̓ ὑοφίδμ, πῶς χύδεγι 

οὐκ ̓δισοχρυπῴγεταὶ αὐτύῷ ῷ ἐμ ασεϑεϑεν βίω, δλλαὶ καὶ τὸ ἄνομα τίϑησι, ΤᾺ ἄλλων κρυ- λιρᾷ 

ψλύτων ἀϊρ'᾿ ππεησηρρείᾳ ἑ ὁτέρᾳ, ὥιος ὃ ὃ ἕγεχέν Εἰἶστεν, ὅτι Ὡχὶ ὃ πελώνιον καιϑηρϑνον: ; ἀρ νο, 

δεικψις τῷ καιλέσοιντος τίωυ' διυύαμιν ͵ τι ̓ ἰ χαταληξλυτα, συ οϊδ ὀἰποςαντα τὰς πονηράς, 

ζατης καπηλείας, ,αἰλλ᾽ ὧκ μέσων αὐτὸν αϑέασασι }}} κακδν᾽ χαιθεύπτερ δα ϑίαυ Χὴ ὺ μακα.-ς 

ολον Παῦλον μφηνομδμον κα . λυῆωντα αὶ πῦρ ἀφιέντα μιετέσησεν. ὑπερ δωυ ὸ αὐτὸς δώγμα 

ποιουμϑμορ «τῆς τῷ καλέσαντος δυυναἰ μρὼς, φησι Γάγαται᾽ Ηκχϑύσατε τίω ἐ ἐμιώων λὐαφρο- 

φζω ποτε οὐ τῳ Ἰουδαιϊσμῷ, οὐ καθ᾽ αὐπβουλεω ἐδίωκον τίω ὀκκλοισίαυ τῷ Θεοῦ, χα) 
ὧν ἁλιέας: δ ῳ μέσοις τοῖς ἔρις ὑΐας ὠκάλεσω. αἰλλ ̓ ὀκοίνων δὴ πέχρυ τίς ἰὼ ἰϑζᾳ- χ. ἐχῶῃ 

(εὐληνϑμη (ζ, αὐ ϑεΐπων ὃ ἢ ασρϑικότερϑν οἰ φκεινδῥων ὶ ο ἀμίκτων ὺ πολὺ ὃ ἀφελές ιὸ 
κεκ)ημθμων᾽ τὸν ἢ ,Ὀγηιτεδυυμα ὀὐαιαγοιυπίανς γέμον: ζιὺ ὸ ἱπαιμοτηπος, χέρδος (ἔκ ἔχον 
ππεφασι (ὔλογον, καὶ ὑμπορῖα ὀραιδὴς, “αὐπαγὴ λὔμα ὀλουσει ἔννομον. ἀλλ᾽ ὅμως 

Οσύσὲν τύτων ἐπηλουύεν ὁ καλέσας. ἡ τί λέγω Εἰ τελωγώωωυ Οἕκ ὀπαιμωύεται , ὅπουγε 

συοὲ πορνζωυ. γειυακοι υ μόνον καλέσοι οἕκ ἐπγαευύϑη,αἰλλαὶ ἀ Φιλήσοιι ὧν πόδες αὐτῷ 

ᾧ βρέξαι τοῖς ϑαίχρισι πθέφχω αὑτῇ; ὸ γὰρὰ Χ) αἰθτῦτ πο ϑαγέλρνεν, υ ἐχ ἵἥγα" σὼμα ".- 15 χισήων 

εαττάύσῃ μὸ μόνον, αλλ "Ἢ Ἰαψῳ ’ καιχίον ἰαίσηται. ὃ χαὶ ἔχιτῦ τ ϑαλυτικοῦ πεποίηκε' Ὁ χἸνὶ 

δείξας σαφεδοὺ ὅτι δυύαται αἰφιέγαη αἰ ϑὸτίας, το Ἐχὶ τοῦτον ἔρχεται, ἵα ι μιηκεῖι ϑορυξων- λϑηχρίᾳ 

“παντελώνζωυ ὁρῶντες εἰς μα ϑυνὴν ἐγκρινόμϑμον χρθϑν. ὁ Σ )ὃ κύξιος ὧν λόσαι ζᾳ 

πεπλημμελημδύα, πόρτα, τί ἰ)αυμαζάε, Εἰὼῤ τϑτον Ὀστόφολϑν ποι : ; αλλ ὥσπερ, Εἶδες ἢ 

κριλέσουτορ τίω διώαμι, ὅτω χαταμόμθανέ δ τὸ ὁ κληθέντος τίν αὐ ακοίω, υ "ὃ ὀῤ- 29 

τότοινεν, οὐ ἀμφισξνν Εἶπε, ἰ τϑτο; ἁξα μεν ἀπατηλὴ κλήσει ἐμ (ὃ τοιοῦτον καλᾷ; 

αὶ γὸ ὦ ὥχᾳθος αὕτη πάλιν η ̓ (ωπεινοφρφσεωύν᾽ αἰλλ᾽ δΐλω, λὑατκοσε, ᾧ οὐτῖδ' οὔ καδὲ ἀ-- 

σπελϑεῖν ἠξίωσε ἡ τοῖς αὐτοὶ «ἰδὲ τῦτων κοινώσειοϑαι ̓ ὡασερ δὰ σϑεβ (ὦ ἀλιφρ" αλλ ὃν 
ποι ὀκᾷοι ὃ δύκγυον ἢ ὃ πλοῖον αὶ (Ὁ πατέρᾳ, ὃ ὅτω ᾧ ὅτος τέω τελωνείδρ καὶ τὸ κέρδορ 

ἀφεὶς ξἴπετ, ϑεσκθυασμένέευ πσοῖς πόυτω τίω γώμάιω ἐληδεικνύρϑμος οὗ πϑύτων 25 

ἢ αὐ ϑρθον θαυ": ποῤῥηγνς Χ} βιωδοδι, ἐμδὸ τύρᾳ τὴ τῇ ϑύσιείᾳ τῷ κριλέσαντος χὰ τῆς α.- 

πηρ᾿ ισγκένης αὐ ἀκὴν. χαὶ Τἰ δύποτί, φησιν, ἐχὶ χα θ᾽ ἄλλων Εἶπεν ἡμίν, πτῶς, ἡ 
τίνα ζύπον ὀκλήϑησειν, ἀλλα ̓αἰδε Πέζου καὶ Ὄ Ἰαχωθδ καὶ υ Ιωϑωγον ᾧ Φιλίπαου,εἶθ ' ὃ 

ἀλλων ὑδαμοῦ ἡ τι τοι μιάλιςα, ἤστιν οὖν τοῖς ἀτόποιῷ τ ̓  πεινοῖς Ἰπχιτηδαύμασι. ὅτε 
ΝΣ τπιλωνείαις τι χέῖονν, Ὁ ὅτο λείας ϑὐτελέφερον. ΤΊ ἢ χα ; Φίλιστος ΝΜ σφύδρα ὡσήκθν 10 

ζω, πὸ τὴς ππιτοίδος δῆλον. δ(ρῥτῦτ γτῶτυς μέλι, α)ακηρύηουσι ω κῷ Ἱ Ἐχιπηδῦυ. "ἡ 

μὲ ,δηλθίωτες ὃ ὅτι καὶ εὐ τοῖς λαμιασεοῖ ἕ διηγη μτ; ΤᾺ τύτοις πισευᾷ χ6:: ὡ Κω ὡ 

ΗΝ ἐπεγειδίςων τὴ μηδὲν αἰοϑύμϑμοι αἰνλιπεῖ, αἰλλαὶ χορ ἀλλῶν ζωτα κί 

Χο ἐγπγὰ 

ἀκριβείας ἀὐανηρυῆωντες, κ ἡ ἔχὶ τῷ ϑιδαισκάλν χα δχὶ ἢ μαϑηῖ, πῶς ἀν εἶν Ἐχὶ ἢ 

σεμνῶν ὑποτώηοι ̓  καὶ ὁ μάλιςα, τὸ, σημεῖα, Δ πολλαὶ ὰ " ἡ "θαύματα ωὐ Ῥατεέχωσι, ζ ἡ Ἰὼ 35. δαὶ 

ὕ ςπυρ9( δυκοιῶτο, ἐδ ὑγείδη κῷ ἀκριβείας βοαΐσι' ἡ ἢ μαϑηδῶν ζᾳ Ὀχιτηδυ ματα καὶ 

ᾧᾳ ἐλαῆωματα, χαὶ [τό διδασκώλυ τις πόϑλϑιοις Οις Ἐχὶ ἀϑρτήμασι ἰὸ (απειότητι] 

βεζονυδέοις λφμιωρᾷ “ὀκκολυφήοισι τῇ φωνῇ: ; ὅν δῆλον ὅτ πολιωὼ τῆς ἀληλείας ἐ- ΠῚ 

ποιοιεῶῃ [ᾧ] λόγϑν, χα! ᾿ Οὐοὶὰ πος ἄϑϑν, οὐδ πσϑϑς Ἐχίδυιξνὶ ἐγθάφον. κϑιλέσοις τοῖν ἥωπ. 

αὐτοὶ, [ω]} τιμῇ μεεγέφῃ τετίμίκε, τραπέζης ἰὐυτωῦ κοιγωνήσοις θύϑέως. Ουτῃ γδ αὐ ᾧ ὁ 

αὐτῷ Τὴν διόντων δελπιν ἐποί4, αι ̓Εἰς πλείονα σϑξρισίου ὠπν. αὶ 25» χ ὁγῳ ῥφ- 
κρῷ, αλλ αἰϑρόον ἰάσατο τίω καικίλυ " ἡ Οὔκ αὐτῷ (μωαναχεῖται μϑο δ καῖς χαὶ ἑτέρϑιφ 

πολλοῖς, χαὶ τοι Ὁ Ὑῦτο ἐδόχει αἰτῶ ἔγκλυμαἴῷ, οὐι Οὐκ αἰπεσύξησε ζοις αἰρδρπώλοι. 
αὐλλ᾽ σγοδ πτῦτο χρυχουσιν, " οἷα, Ἐχισκήκύήειν (χεχειρρόσι τοῖς ΠΡ ἢ ἀντ γενομλύοις. σὺν-- ΤῊΝ 

ἔρχονται 



ν᾽ 

ΕΥΑΓΓΕΛΔ, ΟὉμι. Δ. 205 ὧν ὃ. 
ἔρχονται ἢ (ὦ τελώῦναι ὡς ποδὸς ὁμότεχψον. ἐγκαλλωπιξόνϑμος γο τῇ Εἰσόδιῳ τὴ τῷ 
Χριφού πόϑε αὐτῶν (ἰωεχάλεσε. αὶ γδ ποῦ Εἰδὸς ϑεροαπείας ὁ Χοιφὸς ὠκίνφ᾽ ᾧ ὑ- 
χὶ αἰ φλελόμϑιμος μόνον, Φδ οὲ ϑερφιστά ων, Θυτδ' ἐλέγχων ὧν ἐϑροις, δλλαὶ ἡ ριζῶν 

διώρϑου πολλοις δἷῥ καχῶς αἰ σχεινῦμων, δ τύτων διδάσκων ἡμᾶς, ὅτι γγᾶς χαιο9ς χαὶ 

4 πῦρ θρχϑν δυυύαται πϑέχειν ἡμῖν [τί] ὠφέλφαν. χα τοιγε αὶ κοδοκιχείωϑμα τότε δξ ἀδὶ-- 

κίας ζω καὶ πλιεονεξίας, δὶ θὶ ϑρητήσοι» ὁ Χοισὸς αὐ Μ᾽ μετασχεῖν, ΤΣ μέγα Ὁ κέρδος 
οὐντεύθεν ἔμϑηε γίνεαϑαι, δλλ αὶ καὶ ὁμιοορφῴμιος ὦ ὁμοτραίπεζος “νῷ τοῖς ζα τοια τοι πεπλημ- 

ἐοῆ μα: μεληκόσι." τοιοῦτος Ὑ} ὁ ἰαϊ 9 ς᾽ ὁν μὴ αϑα᾿ ὁγῆται τῆς σηπεδόνος ἢ χα μψόντων,ὔκ ἀπαλ- 
Ἧι 

δ) 
ΟΝ 

ἧμ “ἢ λῆς τὴς ρῥωείας αὐτός. χαίτοιγε πογηροὶν ἐντεῦθεν ἔλᾳξε δοξον, ὦ τῷ μετ᾽ αὐτῷ 

"" τὸ φαγεῖν, ἃ τῳ οὖν τῇ οἰκία τῇ ὠκείνου, τῳ μα πολλανπελωνών. ὁρφι" Ὁ} αὑτοῖς τῶτο 

ὀγειδίζονζῷς . ἰδοὺ ὀῤίϑοσπος Φαΐγος καὶ οἰνοπότης, τελωναῖν φίλος κα αἱ μδοτωλών. ἀκουέτω. 
σειν ὅσοι μεγάλέζιυ Ὀχὶ νητεία δόξθω ἑαυτοῖς αἰ Ἰϑέναι ασουδαξοισι, ἡ οὐνοείτωσαιν ὅτι ὁ 

᾿ δεασότης ἡμδ φαΐγος ὶ οἰνοπότης ἐκ λήϑη,ὺ Οὐκ ἡαουύογ», δολαὶ πότων ὑπββεώρα τύ- 
τῶν, ὕω ὃ πσοϑκείμϑμον λμύσῃ᾽ ὅπερ δϊώυ ὶ ἐϑῥετο. ἡ γὸ καὶ μοτεξαίλετο ὁ τελώνης, χαὶ 

τς βελτίων ὅτως ἐΐμετο. χαὶ να μαΐϑης, ὅτι μέγα τῶτο ἑύυσε Ὁ κοινωνήσει αὐτῷ τὴς τφαπί- 
ᾧης, ἀκύσον “φησιν ὁ Ζακχαῖος ἐτερ9ς πολιν τελώνης. θη)» ἤκουσε τῷ Χοιςού λέ- 

γϑντος᾿ Σήμερον εἶν τῳ οἴκῳ σν δεῖ με μεῖναι, « στσο τὴς ἡδονῆς τὐδ]ερωϑεὶς, Τὰ ἡμίση Μ᾽ Λυκ. ,8.., 
ΝΑ αὐ ὠρχόντων "μοὶ δίδωμι τῆωρς, φησι, ὁ ΕἾ ὄνος τὶ ἐσυκοφόντησα, Θἰποδίδωμι" τε-- Δυκοιθ, ἡ. 

μα παπλαάσιογ. ἢ παδὸς αὐτὸν ὁ Ἰησούς Φησι᾿ σήμερον (( τηοία τῳ οἴκῳ τ ύτῳ ἐμετο. ὅτω 

3ο δζ  πλύτων ἔνες! παιδεύειν. ἡ πτῶς ὁ ΠΙαύλός, φησι, κελθύει, Ἐδλν τις αἰδελφὸς ὀνομαζά- Κορ. 4, αὶ 
μϑρος ἢ πόρνος, ἢ στλιεονέκγης, τῳ τοιούτῳ μηδὲ ((ἐμυεοϑίεν ; μάλιςα ( δῶν πω δόλον, εἰ 
χαὶ διϑαισκαίλοις ζαῶτα το ραινᾷ, δλλ᾽ εἐχὶ ἀδελφοῖς μένοις. ἔπειτα, ὅτοι πω [ΨΜ ἀπηρ- 
σισμέγων ἥστιν, σε ἀδελφῶν γεδρημϑύων. πῆς ὃ πτύτοις, ὁ Γαόος χαὶ τοι ἀδελφοις 
τυλυνμδέυς τότε ἰποςρέφεοϑαι κελθ04, στὸμ Ἐχιμϑῥωσιν᾿ ὅτοι ἢ ἦσειν που σοίμδμοι λοιπὸν 
ὦ μωταρληόρϑμοι. δλλ᾽ εδὲν τύτων τους Φαρισαίους οἰὐγέτφεψαν, αλλ᾽ ἐγχαλούσι τοῖς μια- 

ϑηταϊς, λόγϑντες" 
τι Διατί μα τελωνῶν αὶ αἰμδοτωλών ἐοϑίοι ὁ διδάσκαλος ὑμδῥ Καὶ στὸν 

Χμ " ἰὐζὶ ϑοχῶσιν αἰρδοτὸμ εἰν,αυτῳῖ ὠτυγχόμουσι, λέγοντες "1δὺὺ ῳ μαϑηταΐ συ ποιοῦσιν, ὃ Ματθ, 4, β. 

Οὐδ ἔξες! ποιῷ εν σαζξάτῳ᾽ ἐν ζωϑϑα 5 πσϑὺς αὐτῶν αὐτὸν αἰ αθάλλουσι ̓ ὧπερ πόρτα 
30 χακϑυρχϑιούτων ζωῦ  βουλουϑῴων Σπορρῆξαι τῷ διδασκάλου (ὁ 2569» μα ϑηῦμ, ὦ 

δῶν ἡ ἀπειρος σοφία; 
12 Ου γφείδν ἔχουσί, φησι, ἰδάίοντες ἰαζοδιδλλ' οἱ καιχῶς ἔγντε. Οεκ πῶς 

"ἰγοίμ: αὐ ς τοιουαντίον κὐθκέτοοε (ὃ λόχϑν. ὠκῴϑοι μὸν ΝῚ " ἔγκλημα ἐποιοιώτο, ὦ συ. 
" νέαϑαι αὐτὸν τῦτοις αὐτὸς ὃ τὐιιναντίον φησὶν, ὅτι Ὁ μεὴ συήίνεαϑαι, ὀϑαίξιον εἰντω ὃ “ὁ αὐτῷ 

25 φιλαν,ϑ 65 πίας᾽ ᾧ ἐν μόνον ἐγκλήματος ὠχ)ὸς, ὃ (ἦν τοιούτοις διορϑοιώ, λα ασοϑνγϑύ- 

αϑμον καὶ ὀϑαγχαῆον καὶ μνοίων ἀξιον ἐπαίνων. Εἶτα, ἵνα μὴ δυξη χαταιοευύᾳν «ἦν κλυϑενζις 
τῳ λέγ, κωιώς ἔγοντεσ, ὅρου πὼς αὐτὸ χρϑοιμυϑεῖται πείλιν, ττι μδμ ἀὐθῖς καὶ λέγων 

13 Πορϑυϑώντες Ά μμάϑοτε τί δηγ,ἔλθον ϑέλω, κ᾿ τ ϑυσίδν. 

Τού ὃ ἐλεγε τίω ὙΨ) οραφαῦν ἀγνοιὰν ἀὐδοῖς ὀνέδίξων. δ] 9 ᾧ πληκϑικωτερον κέγρη- 

49 τῶ τῳ λόγῳ, ὀυχὶ αὑτὸς ὀργιζόνϑμος ( μὴ Ἄβοιτο  Δλλ' ὦςε ὀκείνες μὴ ἐϊξανπορηνϑέεναι. 
καήτοιτε ἡδγωα» Εἰπεῖν᾿ Οὐκ οἰγενοήσουτε πῶς ἔλυσα ζας αἱ μδτίας τῷ κυ αλυτικοῦ, πῶς 
ὁ σῶμα ἐσφιγξα; δλλ᾽ ἐν λέγει τύτων σϑοῖν᾽ αλλ ὐπὸ δΜ' κοινεῖν λογισ δ τσο το αὖ. 
τοῖς αἰφλέγεν, ὶ τότε οἰπὸ δΨμ “φαφων. Εἰπω) Ὁ, " χοείδν ἔχουσιν (ὦ ἰαώοντες ἰατροῦ, 
λλ᾿ Ὁ κακῶς ἔχοντες, ᾧ λανϑεινόντως δείξας ἑαρτὸν ὄντα (δ ἰαϊξ3ν,τότη Επο,πορθυθέν-- 

Οεγίοι, τοτ]. 2. " 8 τις 



{ῳ9 

α. Κορ, θ.ζ, 

α.Ἰορ.θ.0, 

Ὥσ, ς.ς. 

ἴφαν, ,7, 

Τεν, γοκό, 

να. μθώγ. 

Ῥω(γ. ΚΥ. 

206 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΊΤΘ.᾽ 

τος μαάϑετε ΟΝ. ὅλων ϑέλω, ὶ Ὁ Ὁ ἰ ϑυσίλν. ὅτω Χο Πα ύλος ποιᾷ. “ϑϑτερον ὑ] ΠΥ 

ΡΜ κρινών ἴδαδειγμῷ ΤΧ τὸν λόγον κατασκθυασεις κα ὃ Εἰπων᾽ Τίς ποιμιαίνᾳ, ποίμιγίωυ, ὁ ὧκ 
τῇ 5 γα λακΊος αὐτῆς Οὐκ ἐοϑιει; τότ ἡ δ« γφαφας ὀπήγαγε, λέγων" Εν "δὰ ᾧ γέ νόμω Μωυ-. 

σέως γέγραπῆαι, ὁ ου Φιμσεις βοιωὺ ἀλοώντα᾽ ὴ πόλι, ὅτως ὁ Κύριος διέταξε τοῖς ὃ 6)- 

αήέ λιο χαταήΐ λλουσιν ὧκ τὰ ὁ β)αγξελίου ζψν. “σοῆς ἢ ἂν μαϑηζο ὁ ὀυχ ὅτως" λα δὟὦ᾽ ς 

σημείων αὐαμεμψήσκει, ὕτω λέγων ὄπω Μφημονῥϑετε ὧν πέντε αὐτυς ἣΜΨ πωτοικιοαλί- 
ὧν, καὶ πόσους χοφίνεις ἐλοίδετε; δ λυ πσϑϑς "τύτυς 8. ὕτώς᾽ δλλαὶ τῆς αἰοϑενείας ὀλύαμι- Μοτύπμ 

μνήσκᾳ τὴ τῆς χϑινῆφ, τ δείκνυσι 1 1 ὁ αὐτᾶν' ἐγτος Τ᾽ "αὐϑενοιεύτων,οἿ γ6 Οὐδ ζι γραφαῖς ἠδεῷ, 

ἡ παύσης τὴς Ἀϑιπτῆς αἰμαλοιώτες Ὡρυτὴς ῳΨ ταῖς θυσίας ζ “τὸν ὃ ἐτίϑεγ»», ὁ 9 Ὁ σφόδρα αὐτὸς 

αἰννῆομδνος, ζὴ δ μἱ το φῶ πόρτων εἰρημϑίον οἱ .» βεαχεῖ τίϑησι, λέγων᾽ Μαΐϑετε “ το 

ὅδ} ἐλθον δίλω, ἡ ἡὁ ὧν ϑυσίδυ. δ γοῤτότων δείκψυσιν, οὗ αἰυτὸν ὄντα Ἐ αὐ Ρανομοιῶτα, 
ἀλλ᾽ ὠκείνοις ᾿ὡς ἐν Εἰ ἰ ἔλετε νος ὃ ὀγέχκαν ἐγχαλφτ μοι} ὁτί αἰ οδότωλοις δορϑούαι Ὁ ὀυκ-: 

οὼ Ὁ ὁ τῳ πατεί μα τῶτο ἐγκαλέσετε. ὅπερ δυ ὺ ̓ὁραηοῦ κατοσκβυαξων ἐλελν᾽ Ο 

πατὴρ Ν ἕως αι ἐργαίζεται, κᾷγο ; ἐργάζομαι" ἡ  ονφώλαι παλιν, πορθυβέντες μαϑετε 

γ ὅφιν, ἔ ἔλεον δίλω, κ ὶὶ ἀϑυσίδν. ὥασε 2» ὄκῴφνος τῶτο βούλεταί, Φησι, ὅτω ὺ ἐγώ. ὁ- τς 
βὰς πῶς ὀκῶνα ὡὶ θεῆς, ζωταῦ αἰαγχάα; οὐδὲ ἐ γδ Εἶπεν, ἔλεον ϑέλο καὶ Ὁ λυσίδμ, 

αὐλλ᾽ ἐλθὸν θέλω, ὦ ἐυ ϑυσίδμ. τὸ δὲ Ὑὰ οέκρινε, ο: ὃ  ἀξέζλε᾽ . ὁ ἀπίέδειξον 5 μένον ἐχε- 

κωλυρϑονὸ ὁπερ οὐνεκαάλοιωυ, αἀλλαὶ κὶ γένομοϑοτηνϑμον, καὶ ἡ μᾶλλον [᾿ ἢ τῇ τῆς ϑυσίως " "Ὁ τίω 

παλαάιαῦ ἀυτίωυ Εἰσούγά (ιὠφῳδα᾽ 'γϑπων φϑεηουϑεζωυ καὶ ἡ νομοϑυτϑῷ,. κοϑουνψαίιϑμος τοῖ-. 2. τῷ 

γέρω αὐ αὶ οἰπτὸ κω κϑινῶν. ὑσαυδειγματων ὦ πο ταν γφαφαῖ, ἐπαγή λέγων᾽ 29 
Ουκ ἦλϑον καλέσω δικαίοις, αλλ ̓ αὐμδρτωλύ, Εἰς μοτόμοιαν. 

Ταύτα ὃ ) Εἰρωνδνόμδνος πρες ὠζοις "λέγ᾽ ὡς ὑτὸρ λέγῃ, Ιδὺ ̓ Αϑαΐμε γέχϑνενε ὡς εἷς χιἀπήνιῇ 

ὀξήμδι'᾽ ὁ πάλι, Ἐδλυ πεινάσω, ὀυ μή σοι Εἴπω. ὅτι Ὁ συνεὶς δίκαιος ζω Ἐχὶ τὰ τὴς γῆς, 

Παύροςἐ ἐδήλωσιν Εἰπων᾽ Παύΐτες "ὃ ἡμοτον, ὑφερρεῶται τῆς δόξες τῷ Θεού, τϑοὉ ὦ 
ὀκείνες αἰδομυϑήσατο ὧν χεκλοιρϑύνν. τοσῦτον γὼ αἱ ἀπέχω, Φησὶ Ὁ ὅ βδελύξαοϑαι αἰεῦρ- 23 

τωλοες, ὅτι καὶ δὲ αὑτῶν: αὐρατίσρνα μὲ μόνους. Εἶτοι, α μὴ ὑπβιωτέρρις ἐργάσηται, Εἰπὼ 

αἰμδροτωλθς, οὔκ ἐσίγησεν: δλλαὶ προϑσέθηχεν, Εἰς μετόμοιθν. ἐν "Ὁ ὦ ὠφε αἰαδρτωλοὺς 

μιόγαι αϑρολνομέω, ΔΛ ὡς μεεταιρἀγέοϑι κα ὶ δνέϑαι βελτίοις. ἐπεὶ δέω ποιτολενἐ ἐ- 
πεφύμισι, αὶ Ὥστο Κι} γραφών, καὶ ᾿ ποτ Μ “ξαγμάτων ἀκολυθίαρ, ὑσὶ ἐ ἐλον Εἰ- 

πεῖν, χὐσυεὐϑεουοι τοῖς Ἰόγιρυίμασι, οἷς ὁ ὀπήγαγϑν: αὑτῷ φόρυέντες, ὴ εγνὸμτίοι ζνό νόμῳ ᾧ 49 

τῇ παλαιᾷ, ἀφώὼτες αὐτὸν πάλι Ἐχὶ ὥν μαρηίας δ ὀγκλημα μεταφέρσι. Ὁ ἐὀνϑὲ 

Λουχφ φησιν, ὅτι (Ὁ) φαρισαῦοι Εἶπον ὧν! ὃ, ὅτι ὦ μαίγιταὶ Ιωδύνου. Εἰκὸς ἢ ὁ αμ- 

φοτερες ζώτα Εἰρηκέναι. ἀξαπορηθέντες ΝΣ ὀκείνοις ὡς Εἰκὸς Δ ἐαν ἦμ λαμΟδμου- 

σιν, ὑπερ Ἢ ὃ ἔχ Ηρωδχμνωγὺ ὑζερϑν ἐποίησουν. Ὁ ὺ γὺ ξιυλοτύπως αἰεὶ γσδὸς αὐτοὶ Εἶν 

ὦ Ἰωλύνου μαϑηταὶ, ὦ ὠπωδυτίας" αὐτῷ διελέγϑντο, τὸ τοτε μένον ζῳπεινωθῶτες, ὃ ὁτὲ Οὐ μ᾿ 44 εἰδὶ 

χῆ "ὦ δεσμωτήριον φκησεν [Ὁ }Ιωαήης. ἐλθόντες γϑωῶ τὸν ἀϑήγβιλον τῷ Ιησθ μα Ά 

ζτα ἔχὶ τίω πσοϑτέραν ἐπολμῆλθον βασκλνίαν. “ δζυ ὅτοί Φασι; 

14. Διατη, ἡμεῖς ἡ ὦ Φαελσαῦοι νηφεύουϑῳ πολλά" ᾧϑ ὃ μαιϑηταί σου ὃ γηχευουοι; 

"Γούτο ἐσ! τονό γοσημα, ὃ πείλαι ξέκοτῆεν ὁ Χοιςὸς δ Αθγῶν “στὸμ γηζεύης, ἀλεινὸν συ τίωω 

κιφαλίω ὺὸἡ ὃ σσεύσωπον συ ν νίψαι, φῳῷ δξ εἰτε ἀκ]όμϑμα χακοὶ πσέρειδώς. δ συυὲ τυῖ- 4ο 

τοῖς ὀχττίμα, σϑοὲ λέγει" ὦ κενόδοξοι ἢ «ὐξεῆοί" ϑλώ μα Ἰγειφκείας α αὑπαίσης ἀὐύζις ὅζω- " 
.,ΔἸΛ.! ! 4" λέπ"),λέγων" Ι; Ου διώωνται (ὦ μοὶ τῷ γενμφαῖος γηφεύφν, ἕως αὐλῇ μετ ̓αὐὖμο τ, ιν 

γυμφίος. Οπ δα ἑτέρων αὐτῷ λθγϑς. ἰὴ, ΔΨ τελωναν λέγω, ἵνα αὐτο Ν Ἷμ 

ποὐθαμουϑητωι πληγεῖσαν τίω ψυχίω, σφοδρότερον ἐ ἐπετίμησε τοῖς ὀγει δι σοσιν᾽ ἔνθα ἢ αὖ- μῖατ 
ἢ 

τοῦ 



“πὸ 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛ. Ομίλ. λ' 2070 ἐκ θ. 
τὸν ; ὧν μαϑηζας ἐσκωπῆϊον, εἴ ᾿ Ἐχτεικείας α'παίσης ποιήται τίω ἀπόῤτησιν. δ  λείκ- 

σι, ποιούον ὅν ( ἔσω, σύ, φησιν, ὡς ἰα! Ἐκ ζωτα ποιφε᾽ ἰὴ ὦ μα. ϑηταὶ ὧ γητεύφ ἀφών- 
τίς [ τῶν} τοιαύταις τραπέζαις «αξεσέχουσιν ; ; Εἶτα να μείζω ποιήσωσι τίω κατηγρθλαν, 

κρῷτες ἑαυᾶν ἀϑεάσικῷ τότε τὰς Φαρρισαίοις, τῇ συγκρίσει δὲ ὀγκλημα αὐξῆσαι βυ- 
᾿ λόρϑμοι. Ὁ γὼ δημῷ, φησι, Ω Φαεισαοι γησεύομϑν πολλά. ὼ πὰ [υ] εὐγήφευον, (ὦ 

ὥ οἰπὸ Ἰωδμγου μίφϑόντες, (Ὁ) ὃ ἢ Ὡἰπὸ τῷ γυβαῦ. ὦασερ δέχ δ. ὸ Φαρισαῖος. ἐλογε Νηζεύω δὲ ΔυκηηΆ, 

τὴς ἐοδομιώδος, Ὧι δξωυ [φησν ὁ ὁἿησθφ; ἡμὴ διυύδμται ὦ ὁ μοὶ τῷ νυμφ νος »σεὺφ ἐ ἐφ᾽ ὁσον 
μετ᾽ ̓ανὴν ὅν ὀγυμφίος; πρότερον δ ἰαΐξϑν ἑαυτὸν ὀκώλεσιν, ὠζθα ὃ 9 νυμφίον, τὰ 

χϑεα- Ὀὐπύῤρητοι μωφήξια “αἰ ἥμο ὀνομιατῶν τϑύτων ὀκκαλύπῆων. καίτοιγε οὐ " χιπλικῖι- 
μὰ 10 κώτερον ασϑὸς «τὸς Εἰπειν᾿ ὅτί Οζα ἐςὲ ᾿ τϑτων ὑμᾷρ κύφμοι, ὧξε τοιωύτα νομο)ετῷ. ᾳι "ὃ 

ὀφέλος τῆς γηςείας, ὅτὸμ πονηρλας ἢ ἢ ̓ Δ  ϑνοια γέμεσαι στὸν ἐτέρϑις ἐγχαλητει; στὸν κα- 

τακρίνιτε, δοκοὺς καἰδεφέροντες ὅχὶ ) ὀφθάγιδέὶ Ὁ πὸ Ἐχίδειξιν πόϑζᾳ ποιῆτε ᾿ 56 Ἂ: 

τούτων αἰπιλύτων κενοδοξίαν ὠκἝαλλῳ ὁ ὀχείω, κὺ δῷ ὥνλα κρυτορϑοιῶὼ ἁπϑμία, ἀγαϊπίω, 

Ὡραύτητα, φΦιλαϑήφιων. Δ λ᾿ φοὐἰὸν τϑτων Φησὶν, δλλὼ μετ᾽ ἐχιφκείας πάσης ἐἰ δύ. 
τις γαντῶμ ψοὶ τὸ νυμφῶνος νησεύψ ἐ ἐφ᾽ ὅσον Μετ ̓ αὐ ὅβιν ὀγυμιφίορ, ἀὐαμεμνήσκων δοὺς 

ἦν Ἰωλύνου ῥά, δ ὦ ὧν λεὴν᾿ Οὔλων τέω υὐμιφέων νυμφίος ὅς" ὁ ο ὃ φίλος τῷ γυμφὶν Ἰωαν. γ. κθ. 

ἢ ἐφηχῶς ἀκούων εὐ, ἄδρᾳ ἐ χαρᾷ ΟΥ̓ τίω φωνίιὸ τῷ νυμφίου. 95 λέ τοιοῦ τὸν ὅ61" 
χρράρο ὃ παρων καιθ99 ὼ δυφρ»σιωώηρ μὴ τοίγιευ ἐπείσατι πὸ σκυ,ϑ69 πώ. ὺ ἡ) σκυ,969- 

| πον ἡ γηφεία, Ὁ τῇ Φύσει, δλ᾽ κείνοις τοῖς αἰαϑενέσε σον ἔτι αὐ φχεινδίοιρ᾽ ὡς τοῖς γι φιλ9- 

20 σφῷν, ἐλέλυσι κα ὴ σφόδρα. ἡδὺ οὶ πράγμα δ ποληνὸ.ὦ .ὥανερ )Ὰ τῷ σώματος ὑγαίνοντος, 

πολλὴ ἡ ̓ θὐφρρσιωών" ὅτω τῆς ἐἄυχις, δ) χειμδίης, μείζωνή ἡδονή. δυλα ποὺς 

πονοιαν ἐκείνων Οὐτά φησι. ὅτω ῶ Ἡστιΐας αἰδὲ ἀυτὴς Αἰφλερόιϑρος, ὠπείοσνψι Ἦσ᾿νη. 

χ᾽ αἀὐυτέω χαλᾷ᾽ ὁ Μωύσης ὃ ὁμοίως. ἡ ἰ μέν ογτθῦϑον αὐτὸς Ἐχιτομίζῳ μένον, δλλα ᾧ 4}. λο 

ὁτέρωϑον λέγων" 
25 Ελθύσονται ἡμέραι, στὸν ἀπε ὦ αὐπτ᾿ ἀυτῶν ὁ νυμιφίος, ὼὸ τότε γηςευσυσι. 

Δια τὸ τότων δεήωυσιν, ὁ τί ὀυ γαφριιϑογίας ζ γνόνϑιμοι ἰώ, ἀν οἰκονομίας ἕο θαυ- 
μαφῆρ᾽ ἅμα Ἀ ι ἡ «ὔξι τῷ παΐθοις παοϑκαταξαΐλλεται λϑγϑν, ο» τς κσοϑς ἐτύρφυς δῳ.- 

πιλογίαις παιδεύων τὺς μαϑγηζαὶ, ἡ γυμψάζων μδιετῷν" ἤδοη οὖν τοῖς ἷς ϑυκούσιν ζ σκυ,3.69.- 

ποῖς. πξϑς Ζ αἱ αὐτοὺς ἦδο τῶτο Εἶπεν φορτικὸν ὡς ἐπαρθέρ, δγτθγέ ὺ κμῷ Οὕτω 
30 λῳϑὲν αὐτοὺς ἐχρυζησε᾽ παϑϑς ὃ. ἑτέροις λέγομδρον, λμεπειϑέφερον τϑτοις μάλλον ἐγίνειο. 

ὨΝ5 ἢ Εἰκὸς ἰώ ἀδθυς καὶ ὼ ὑχὶ ἐ  πεύλει Ιωαννου μέγα, φε»νῷ, κὶ ὦ τϑτὸ οντόν)εν χαταιελλᾷ 

ὼ ὃ φύσημιαι. Φ' μϑρ τι αἰϑὲ τῆς λὐαράσιως θπω ασδϑτϑησι 2όγον᾽ Οϑΐπω ἀκ ζω 

Χο ῆδ, ὑσιεϑ. τῦτο ἅ ἘΝ χ λ φύσι ἐώ, ὃ αὐιϑεσπον νομιζόρϑμον ἐ τον, κεῖνο ἢ υ- 
πν φύσιν. Εἦταν ὁπτρ ἐμεκϑεϑεν ἐποίησε, τῷτο οὐ ζωῦϑα ποιᾷ. ὡασερ Ὑ» ὕχεχειεφιω- 

492 (αἱ αὐτὸν δέξαι ἐ ἐγκλήμασι ὀγτὰ ̓ ὐ θύϑιωον τῳ μῷ ̓αμἶρτωλωὶ ἐοϑιφνὲ ἔπεισε τοιουδμο 

“ἴον, ὅτι ὀυ μόνον οἕκ ἔγκλημα, λα ὦ ἔπαμος τὸ ὁ γοουϑμον" ὅτω Ὁ ὺ θα βου- 

λοιδρνς αὑςἧν: δὀἰποφζῶαι αὑτὸν ὁτι σέκ οἷδε κε ρῆοϑαι τοῖς μαϑηταὶς, δείκψυσιν ὅτι 

τὸ ᾧτε λέγεν οὐκ Εἰδύτων ὅ8] κε ΘγΟΘΌΩ τοῖς " ἐπορδύοις, δνλ᾿ ἀπλώς ἐγκα- 
λοιύτων. 

490 16 Οὐδεὶς γὸ Ὠπζώλλει, Φησίν, ἸΤππολημα ῥαϊκοις αγναφου᾽ Ὡπὶ ἱματίῳ παλαιῷ. 

Πάλν Ὁπὸ ΤΜ κοιναῖν κἰ ποοδειγμ Τὰ κατασχθυαζει λόχϑν. ὃ ὃ λέγ ζοιούτον ἔριν" 

ὄυπω γεγόνασιν ἰχυοϑι ΙΦ μαι ϑηταὶ, δλλ Εἶν πολλῆς δέοντα τἰρἼρυγιαταξανκων" ὁ ουτο 
δα τὸ ϑπνθύματος λὐεκπιίαθησαιν. ὅτω ἢ ̓ὀζρκειρϑμοις ε υ γθη ̓βαβος ὕχετιδεναι ἘχιταΣ 

κα ζωῶτα. δὲ ἔλεε, νόμας, “δχιτιϑεὶς καὶ »ὴ χαγόγας τοῖς ἑαυ Τ᾽ μαϑηταῖς, ἵν :στὸμ μέλλωσι μσϑε- 
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κι θ.. 208 ΧΡΥΣΟΣΤ, ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
( λαμξαίειν τὸς ἐκ τὴς οἰκουμδῥης " ὡπόμίῷς, μτ πολλῆς ἀὐδθις κυφοσφέρωνἢ τῆς ἥ-- 

ἀμερότητος. 
17 Ουδὲ βαΐλλοισιν οἶνον γέον Εἰς αἰσκοις παλᾳιοιξ, 

Εἴς εἰ υδείγματα τὴ παλδιὰ ἐοικότα . Ὁ ἱμαίτιον ; τιὺς ασχϑύς ἢ δ) ἢ Ιρρεμί-- 

ας πὐδίδωμα (δ λαόν φυσι" καὶ παλιν ἀσκων μέμνη) ὁ οἴου. ηῆ γὸ αὐἰδὶ αφριμδδ-. 5 
͵ διε. Α͂ ἢ ,! ᾽ , γε 7 ..} “ῳῸ 

"μας ἕω ὁ λθλϑς πραπέξης, Ὡσὸ ΤΜ αὐνἕὖὦᾳν λαμβωνει τὰ αἰ πσοδείματα. ο δὲ Λύχας ἡ 

“πλέον “{ φησιν, ὅτι ἡ Ὁ χαννὸν οἰζεται, ἑα) ἐχιξάλῃς αὐτὸ τῳ παλαιῷ. ὁρᾶς ὅτι δ μόνον 

συ ὲν γένε.) ὀφελος, λα ᾧ" πλείων ἡ ζυμίᾳ» καὶ λέγ ἅ ὃ χδὸν, ππορδναφωνζ δ᾽ για" 

μάλλον᾽ ἌΚΩ χροὶ ΚΤ τα ἐστον"). ἕως σὴ, ὀθην» 305), Οὐδὲν αὐφηρϑὶ ἀύοις ἔχι.- 

χαῆειν “χοὴ Ἂ βαρύ. ὁ 5» τϑ3 χαιοϑ ζΉΝ, φυσι, πὖ αυδοσήκοντος ἴα ὑψηλά "ὠγτιϑέ. χο 

γα! δόγματα, Οδδὲ' τῷ χα οϑὐ καλοιώγος λοιπὸν ζχττηδείους θυρήστι, αἰγφήςοις ἐργασείμε-- 
γος ἀπσαἶξ. τούγο ὃ) ου χοροὶ (Ὁ οἶνον συμζαμει, συν ρα (ἦν αἰσποδεχονδῥος αἰσχϑις, 
δλλὰ θὰ τίου ἀχαιολαν ἐμοδμοντων. εὐντεύνεν ἡμᾶς κἡ τίω αρτίλυ ἐδιδιαΐξε ἘΦ- 

πειγών μι», ὧν (υεγῶς ασϑὸς αὑτὸν. διελέγετο. δζρα γ δ τέων αἰοϑένειδν αὖ νδὝ πολλαὶ 

ἔλεγε καταδεέφερρι τῆς αζίας τὴς ἑαυΐ,. ὁαὸρ δξῶω καὶ ὁ Ἰωλῴνης οἰνδεικψύμϑμος αὐτὸ Εἦρη- ας 
ἴφαν. τ β, χέγα!, φησί" ἸΠολλαὶ ἔχω λέγᾳν ὑμῖν, ὐλλ᾽ ἐυ δυυύα δε βαςαζειν τι. ἵνα) μεὴνομί-- 

σωσι ζωῶτα ἐὴ μόνον ἀπῇ εἶπεν, αἰλλαὶ ὶ ἕτεροι πολλῷ μείζονα φϑυτάξωνται, αἰοϑίνειδω 
αὐ εἰς ὦ μέσον πέθφκεν, ἐπαίίειλάμδμος, οτὸμ γμωνὴ ἰοωρϑὶ, καίχεῖνα, ἐρέιν᾽ ὅπερ ὀΐω 
ᾧ ὠνζιϑα φησιν ᾿ἐλδύσον") ἡμέραι, τὸν απ 9 ἢ αὐπ᾿ αὐτὴν ὁ γυμφίος, ὁ τοτενηςευσοισι. 

μὴ ύνιω μηδὲ ἡμεῖς πόρτα ὩΡα πόμτων ἀπομτῶμϑρ ἐἰν πσδλοιμίοις, δ᾿ ὅσα δοιμαζογ᾽ 20 

ᾧ ζαχέωςᾧ ἐπ᾽ ὀκφια ἡξομδι. Εἰ ἐπείγῃ ᾧ ἀσεύδεις, δὲ ἀὐδρ' τῶν μὴ ἐπείλου, ἐη τς 
αστυδεις. Εἰ 5 ἀμιγμά σοι ὃ Ειίρηνϑμον δυκὰ ἘΠ), ατ᾽ αὐτῆς αὐτὸ ῬὌ οραγ μῶν μαΐ- 

ϑανε τῆς Φύσεως, ὁ ζϑτε διψφ αὐτο τίου δυυύα μιν πᾶσαν᾽ ὁ μηδείς σε δὴν" ἀἰχαίρως ἐγκα- 
λοιώτων κινείτω ᾿ ἐπεὶ καὶ εὐν οἱ φαοισαῖοι (Ὁ ἐγκα λοιῦτες ἦσοιν, χαὶ μιαιϑηταὶ (ὦ) ὠνειδε-- 
ζόμδιοι. ἀλλ᾽ δος ὅδὲν" πότων ἔπεισε () Χελφὸν μετοϑεῖναι τί δέξλν, ὀυνδὲ" εἶν Ὡς Μοὶ 
πεν, αἰαουη 681 τύτος νηζεύειν ᾧ τύτος μυὴ νηφεύειν᾽ δλλ᾽ ὡασερ ὁ αὐριτος κυφερνη τῆς υ ἐν 
τοῖς ζωρᾳ“Ὥουϑμοις κύμασιν, λα τῇ οἰκεία, τέχνῃ ποδϑσέχει ̓ ἵυτω ἡ ὁ Χολεὺς τότε ἵπποι. δ πῆι 

4 , ἡ Νὴ αἰαγεμύη ὦ, εὶ τὸ μὴ νηζεύειν ανῶν, ὁγα ῶ δζῳ τίω γηςείαν ον τοῖς χαιθίοις “πλη- ἜΗΝ 

γάσαι χα!" Ω᾽ οκεϑέεαι καὶ αἱ αῤῥαγάδαι. μιάπιν 
ἩΘΙΚΟΝ Απερ δξῶ καὶ ἡ μᾷς «ὐννοοιεῦτες, δυτὼ τοῖς οἰκείοις χοωᾷθα πᾶσι, κα γευνώνχᾳ Φιδόκο-: 30 με 

σμον ἔχῃς, “σοὺς ἔχιτοίμματα κεχηνῆδι αὶ ἀὐετδερωμϑμίω Ἰὶὶ πυλλῇ τευφῇ αἰ δ χεο- 
μϑβίω ᾧ λοίλον ἡὸ αϑόγητον. χα το!" 4 Οὐκ ἐγι ζωωτα πόρτα Εἰς γευναικο. μὶδν "(μωεμπε- 

σεῖν᾽ πλλωὼ διλαὶ ὀζᾳσλα σωμϑμ ᾧῷ λόγω τοι αὐτίω γων ἴκα ὅι δέζυ ὅτι »γυυναγαὦ, φησι, ὼ 
ὀυχὶ ὀὐδρα ὀζ,πλαῆεις τεἰσὶ ἡ ὀύθρες ζφω της χείρας δ γιωαρώς. δλλ᾽ γῆν λώδρασι κα 

Ἰχιςασία ἐγκεγείραςαι, δου Τὴ γωνώνκα διμπλαήονθν τέως δ Χ ὡς ὀκᾷφ δ χαχίας πλε- 43 

οναζ σης. πολλὰ γὺ ἡ ρα ὐδρώσιν δεν ὀυρῷ, ἃ δα γωνωξὶν ἐκ ἐςν᾽ δὲ , λυδροφογίαι, χι-δ 

᾿τυμξωρυχέαι,"ϑηθλομαχίαι ναὶ πολλαὶ ζιαῦτα, μι τοίνεωυ νομίσητε τὸ τέγος ἡμᾶς ὄξθυτελί. κι" 
ζονᾷας ζωοτα ποιζν[ ἐκ ἐς! Φωῶτα,ἐκ ἐς") δλλ᾽ ὅτω “,ούσι μον τέως ὑπογράνψαι Ἔ Εἰκόνα, γὴ 
αἰσωυκείαϑω τοίνευυ ἡμῶν γωσὴ ζοιαύτη κα απουδουζέτω πορυτὶ ἴϑόττῳ αὐ δορθούοκ, ὁ ἀνήρ. 

πὼς ὧν αὐτὶ δορθωσε,)μὴ πύγτω αὐ,ϑρϑον Ὠπζῳηων, λα ᾧ κουφύτέρᾳ, κσδϑτερον ἡ οἷς 40 
Ὁ “ἡ ΜΔ ΔΑ κν δ , ἊᾺ “)8'. »ἵζΖ..» “Δ ΝΣ,» ἣ σῴεδρα κατεχε). δῤ γὸ Ὁ πᾶν ἐπείξῃς αὐ κοιτορδῶσαι δξ δργῆς, ὦ παν α΄πωλεσας. 
ΑΝ τοίνεω πὐθκέλης αὶ χρυσία ϑύϑεως͵ αν ἄφες ἔχεν καὶ αὐἰδιοκείοϑαι πέως. δόκεῖ Ὁ» ὅ- 

το ἐλοιῆον ἐῃ) κακὸν ΤΜ ἐχιτοιμμάτων χαὶ ΔΜ “ἰασογραφών. πσόϑτερον τοίνιιν ἐκᾷνα 
λυαιρείοϑω" ὸ μηδὲ ὠκῴνα φόξῳ χαὶ ἐἰπειλῇ, αἰλλα πειθοῖ ὶ πο’ σηνεία, καὶ ὅζγ' τὴς ἐτέ- 

ρῶν 

ν «, 
ἐσ. παρ, 

νοῦ πηδαε 
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βών κατηρραίας, Καὶ ὶ δζο τὴς σὴφ ἐψηφου δ᾽ γνώμης ' καὶ λέγε πον αὐτίων (μωερῶς, ὃ «Τί 

σοι Οζα ἐςιν ἐπέραιφος [᾿ ] ἀψιρὸ ουτῶ κριλλωπειζ ομδύη, αἰλλα “9 ̓σφίδρα ἄνηδηφ᾽ χαὶ ̓ πείδε, 

ὑτί σε μείλιτα τῶν λυπεῖ. χαὶ μ᾿ πίω (ἰώ ψφον καὶ τίου αὶ ἑτέρων δόξαν Θίσαγε, 

χϑὴ 'λέγε, τῇ, χα] ̓ ς βύμώρφυς τϑτο ἀφανίζει Εἴωϑῳ, ἡωῷ ́ σπαϑὸος δεέλης" κα ᾿ μηδὲν 

"ἡ 5 μηδύπω «θέ γεύνη ἐπ, μηδὲ πἶδὰ βασιλείας ( Εἰκῃ Ὑ» ζωῦτα ἐρᾷ.) αἰλλαὶ πεῖσον 

αὐτέων ὅτι σε τύπει μαλλόν γυμνοὶ Ἐπτιδεικψάσοι τῷ Θεὸ ἐργ)ϑν᾽ ἡ ὃ ᾽ βασεινίζεισα, τίω 
ἐψ χ᾽ κατουτείνουσοι ὯΝ ᾿ κϑγιώσαι, δὲ ζ τοῖς πολλοῖς φα!ν.) κοιλὴ χα Σ ἐυνειδης. ε πρότερον 

ὃ ᾿ κοϑαινών τοῖς Κϑίγοῖς 5 λογισμοῖς Ὁ, τς σπαὐτων ψήφοις Ω γόσῃ κα ἰκδάμε᾽ Ὁ  ὑτὸμ τού- 

τοῖς κα]αμαλόξη " λόγϑιρ, σ᾽ ὀκέινα, καθ εῖθ4. κάν ἁπαῖξ Εἴπῃεχαὶ χα! μὴ πείσῃς, κἂν 

.-" 1ο δύ τερον" χαὶ τείμν. χαὶ πολλάκις ζ αὑτὰ  ἐπόρτλῖν δὲ ῥήμιαιτοι, μὴ Ὀλπυχαμαηρ᾽ μὴ υδὲ 

᾿ φι “« " ἐπαηθείας τίνος, ἀλλα κα γ χϑριθτισμοῦ᾽ χαὶνιὼ Ζ Ἡὐποςρέφου, γι ὃ  χολακθυε 

αὶ ϑεραάνε. ὀυχ ὁρᾷς ὧν ὁ ζωγράφοις ποσοι ἐξαλείφουσι, πῦστι παρεγίρα φοισιν, ὁ ἕως 
ὅτὸμ ὑψν ποιαΐσι καλίώ; ̓ 4.) ΤᾺ τοΐνιω ὀκείνων ίρων. Εἰ δ ὁ ὐχ ινοι σώματος Εἰἰκό.. 

ΩΣ γα, )φαΦοντερ' Ὀσαύτη κέγρίων.) τὴ ἢ ατουδη" πόσῳ μάλλον ἡμας ᾿ ψυχίω ἀζαπλαῆοι- 

12 ἄς πάσαν δὲ Εἰη δίᾳσιονν χύνει μηχόρίωύ αὐγὰ καλοῖς τῇ τῆς ψυχς Ὁ ζωτης ὀζαπλάσῃς 

δος. τίω τίω" ὄψιν, ςἕκ ὀψή τὸ τὸ πὰ σώμα. ̓ἀοριμονοιωῦ πσοόσωπον, Ουτὲ μμφμένα χείλη, ὀυ-- 

» δὲ σύμαᾳ αὐῤκτα αἵματί πεφοιιγμιένῳ κατὸ 9σιοικὸς, δδὲ ἠσξολώμδῥας ἐφρύςὼ ὡς ὡἰσπὸ χύτρας 

Ὡνδρ ὐδὲ κεχϑμάρδῥαρ παρειαςζῦ τ ὧν Ὅύροις ἢ τ Ὄφων. παᾶντα »ὺ ζαῦτα ἀσζὐληκὶ ὃ τέφρα, 

χαὶ κόνις ,χαὶ ἐλάτης δυσωδίας γνωρίσματα. ιἄλλα, γϑν εἰκ οἶδω “τῶς ἔλαθον Εἰς τύτυς ἐξ- 
20 επθης ὥν λθορυς, χα ἑτέρῳ φὐἰθανων ὦ ὡςε διδεύσκειν μετ᾽ ὑλτεικείας, αὐτὸς Εἰς ὁρ-- 

γέω δξοιυλίοϑίω. ςἑκοιῶ ἐπϑμίω ϑρυ παλιν στοὺς τω ἡμερωτέραν κοὐ χήεσιν, πὸῤ- 

χω φέρωμν τὰ ὀλαηωματα ἿὮ γωυαρδῖω, ῥα κατορϑωσωμδι ὃ βυλόβθα. ὀχ ὁρᾷ 
“πὼς ᾳ ποδία Φερρμῦν κλαίοντα, ὁτὸμ αὐτοὶ τὴς ϑηλῆς αἰπαϊγή βυλωμῖβα, κ Χ πόῤπα. ὑ- 

πορϑῥουϑῳ δὲ ὠκᾷνο μόνον, ἵνα αὖ τὰ πείσω ϑμ κατῳφεϑνῷ τῇ τὴς πυξοτέροις παπέζης: ; ὅτω 

τἀ ̓ ὠζῦλα ποι ϑν" πϑύτων Δὐεχριῖθα Μ ἄλλων, γα τῷ» καιτορθώσωμϑῳ. στὸν γῈ» 

γ ἵν τ δορθωθῃ, ὑψέ καὶ δ ὃ εξ ἔτερην "δῷ πυόϑθάμον, κ αὶ ἔχι ἴω χρυσία [πάλν ]; ἥξεις, χα" τῳ 
δφιίει αὐτῳ ἄφπτῳ ᾧ αἰδὶ τύτων ὁμοίως αἰαλέξῃ" Ὁ ὅτω κῷ κ’ μαρὸνῇ ῥυθμίδων πίω γεωυαίχᾳι, 
χὗπι, ἐσῃ ζωγράφο," κοίλλιφος, δυύλος παρ, γεωρρϑρ 'ἄριςος. κῷ ἢ τϑτων ἀϑα μιίμψησκε 
χη, αὖ τίω καὶ » ἣΜ παλαιαΐν γωωαρδ, Τὺς "Σάββας, τῆς Ῥεβέκκας, κα Ὁ ἿΨἍ δὐμόρψων, χ) ὁ ὗμο ου 

Ἂ ΜΝ 30 τοιούτων, ὺ "δείκψυ παίσας ὁμοίως σωφρφνούσεις. ὼ ̓  Λεία ἡ τῷ πευτξιαβου γάυη οὐκ 

ι ὅσα ὀὔμορφος, οἷν ἰωα,γκάοϑη τοιοῦτον σε εν ᾿Ῥππιοῖσαι, λα καὶ δυσειδὴς ὅσα ἡ ὃ σφό- 
μαδμη ρα! ̓φιλρυμδμη προ τῷ (᾿ἐωοιχφῦντος, ὅτε ἐπενέησέ τί τοιούτον, ὅτε τίω ὑψιν διέφθῴρεν, 
γέμραῖνς μῶν ἔμεινεν “ἀκέραιοι Αἰ ατηρόσει ᾧ ἡδρακῖηρα, - ζῦτα “ποῦ ἐλλζώων τραφήσει. 
ἀσίτηι σὺ ὃ ἡ πιφή, ἡ (ὃ Χριφονέ ἔλουσε, χεφαλίω, σουτλμικίωω ἐπεισαίγήρ ἡ ἡμῖν μαηχόμίευ; αὶ Οὔκ. 

45 λναμιμνησκῃ τού ὕδωτος Ἔ αὐἰδικλύσαντὸς συ τίω ὄψων ; τῆς θυσίας τῆς κοσμούσης σου ῳ 

χείλη; Ἶ ἀἡματος ́ Ὁ φοινίξαυτὸς σῃ τίω: γλῶῆαν; ὃν ̓γὸὺ ζαύτα πόῥτοι οὐνοήσινφ κα ἐω- 
"- 

"9 
᾿ ἀνϑύίαι 

χμλένηχος 
χἀυλαβῶν, Θιαΐχις ̓ φιλόκοσμος ἧς, " τολμήσεις Οὐ εἰὲ ὀϑέξη ᾧῷ κομορτον ὼ τυ τέφραν ἐκείνω 

ζαλῷ. μαλεξ ὅτι τῷ Χριφτῷ ἡρμόεϑης, κὶ κ) Ὄτύφηθι ΤῊς αἰχημοσεωης ζῳύτης. σοὶ ἰγν τερ- 
πεταὶ "οἷς ὠκφσι τι, ἃ αλλ ὕτερον Ἐπιζατεῖ κοίλλος, ἃ Ἂ σφοδρὸς ὅφην ἐ ἐφα φῆ, δὼ 

49 τῇ ἡ ψυχῇ λέγω, τῶτὸ σοι αὶ ὁ ασξοφήτης αἰσκεῖν ἐκέλδυσε, καὶ ἐπελεγε' Καὶ Ἐπηϑυμήσει λαμ, μόι. δ, 

ὁβασιλϑὶς Τ' καλλοῖς σῃ, μὴ γούνων «Ἔεῆὰ αἰοριμοναδαδν. οὐδὲ "ὃ αἰτελές τι “ΜῈ ἐργῶν 

[βὶ τοῦ Θεοῦ, σοὶ δθρϑώσεως δεῖται Τὴ ΟΝ σῦ. συυξγοβ Εἰ βασιλικῇ τις Εἰ- 

κόνι μῷ ῶ λὐα φῆσαι πσελεϑεναι Ὀχεχειρήσειο' ᾳ ΣᾺ ἑαυζ, ἀσφαλὴς ἢ ̓ βεχείρισιιἔςαι.} 

ὥλα ὯΙ ἐοχον αἰ ασοςήσεται κίνδηυνον. Εἡτω, δ υ ϑοιρπος ἃ ἅ ἐργαζέ, κὶ ἡ αι πσϑλςι)εῖς" 

Οἰεγίοὔ, ἴοπλ. 2. 5.2 Θεὸς 

-----.  Ξ-- «ΞΡ -Ξ͵ :-ΣΣεςΣ.»: ΙΝ  » Φ3: 



διβασ, ε. 

21ὸ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΟΘ. 

Θεὸς ἐργαζε")»ὺ συ δίϑρθουσαι ; ᾧ οὐκ οὐγοεὶς ὃ γεέννης Ὁ πῦρ; Οὐκ οὐνοεῖς τῆς ψυχὰς Ὁ 
ἐρημάδν ν ὅζρι γὃ ὅτο ἡμέλη) ὀκείνη, γ)) πάσα, εἰς "πὸ σαρχᾳ ἡ απουδὴ κενούται ἡ Ὦ λέγω 
δ ψυγδω, κα γ0 αὑτῇ τὴ (ἀρκὶ τἀναντία συμβαίνει ὥπόμτα ὧν ἐαπουδοίκατε. σκόπει δέ 'β!.. 
λει καλὴ φανεαῖ, τό σι μορφον δείμεσι. βύλᾳ Φρέσοι ᾧ αὐδρί; δ» αὐτὸν μᾶλλον λυ- 

πεῖ ᾧ ὑκ αὐτῷ μόνον, ὀνλα; αὶ τὸς ἔξω χατηρόρϑις τ ασκένα 4 ἡμέαϊ, βυλφνέα φαβεα,; ς 
ὅτοσε ζαχίως Εἰς γῆρας ἀξειιβύλεικαλλωπίζεῶζ; Οὐ σε αἰσμευύεο να, “ποιεῖ. ἡ γὸ τοιαρ.- 
τῇ ὀυχιζαᾳ ὁμοτίμας μόνον, αἰλλαὶ 3 ϑεραπτιμίδων ζιὶ ((μωειδιίας ἡ τ οἰκεῖ! (ὃν: ἔχιςα. 
ὑδῥας αἰογουύεται, ἡὶ πσδ8 τι παύτων ἑαυτίω. δλλαὶ δἰ δεῖ ζμῦτα λέγᾳν νι τὸ γὸ πλότων χα- 

λεπώτερὸν ϑρήκα νεωῦ, οἷι τω Θεῷ πυφλσκρούεις, ὅτι σωφφ ρφσιεύΐευ «᾿ πσορυῆεις, στι ζηλο- 

τυπίας αἰ πσ'αγα εις φλόγας, δῖ, ζμᾳ' Ὠτὶ τῷ φίγϑυς ζηλοῖς πορνευομδίας γιωάϊκας.. χο καρ 
(ῶτ' δ ὡπλυτα" οννοοῦσαι καταγελάσωτε τῆς σατὸμικης ποιμιγτὴς τὸ τὴς δζμξολικῆς ἀρ 
τέχνης, καὶ (Ὁ) κόσμιον τϑτον ἀφεῖσα μάλλον ὃ τέο ἀἰκοσμί}ῳ) ὦ κρίλλος ὀκένο κατα.--ὀ ἈΓ4 δυχπὶ 

σκθυάσουτε οὖν ταὶς ἑαυ δὴ δ ψυχαῦς, δαὶ αγίέλοις ἐπέραφον,χαὶ (Θεῷ ποθέν, γοῖς ((κώοι-: “ 

κούσιν ἡδὺ, ἵνα καὶ τῆς πϑρούσης καὶ τῆς μϑηούσης Ἐχιτύχοτε δυξης" ἧς μοιροσταγίς 

ἡμας ἔχιτυχεῖν, χϑριτι χαὶ φιλαν,ϑοφητίᾳ τῷ Κυρίου ἡμδι Ἰησῦ Χ ειφού, ᾧ ἡ δόξα καὶ ὃ ας 
χρῴτος, Εἰς (ὃν αἰῶνας αἰώνων. Αμέώυ. 

Ομιλ. λα. 18 ΤΑΥ͂ΤΑ ΑὙΥὙΤΟΥ ΛΑΛΟΥΝΤΟΣ", ΙΔΟΥ «μπὶ 
2} ᾽ ᾿ Ι , ! . ὁ« ! ᾿ » ᾿ 

ἀρχῶν εἰσυλϑων τρϑόσεκυνει αὐτοῦ λεγων᾽ 91] ἡ )υγατηρ μὰ ἀρτὶ ὁτε- 

λϑύτησεν᾽ λα ἐλθὼν 'ζχίϑες τίω χεῖρα συ ἐπ’ αὐτίω,χαὶ ζήσεδ. 10 

το Καὶ ἐγερϑεὶς ὁϊησῶς ἠκολουϑησιν ἀὐτῳ, ὁ (Ὁ) μαϑηταὶ αὐτί. 

βοω Ατίλαζε ἦν λόλεις δ ἔρηϑν, ὡςε πλέον" ἄν φαρλσαίος Ἐχισομὶ- χιυπὶ 

ἀν οϑίωδαι. καὶ ΝᾺ ὀέλϑων Ὡὐχιζιωαγωγος τώ, ὸ Ἂ πένϑος δεινὸν, ὦ 
ΘΡῊΜ 

γ᾽ υὐἷ 5.2 μονοϑμὲς ἰώ τὸ παιδίον, ἡ ἐΥ̓́Μ᾿ δώδεκα, γεγονὸς, ἀὐζ' τὴς ἡλικίας ἐς 
᾿ ἐκ ἀνγον τὸ λῦϑος 89 δὰ μάλιςα χα) βύϑεως ἀὐῷ' ὀμέφησεν. Εἰ ἢ ὁ Λου- 

δ χαὶ λέτει, ὅτι ἤλϑυν λέχϑντες, μὴ σκύλλε ϑιδοίσκαλον,τέθνηκε δ, 
ὅ,.. ΕΥ̓ ὼΣ ὥκῴνο ἐρούωθμ, δτί τὸ αβτι ἐτελδύτησε, φογαξομδύου ἰώ ὐπὸ τῷ χα 

ο90᾽ τῆς ὁδονποοίας, ἢ ἀυξοντος τίω συμφορόν. ἢ γὸ ἔθος τοῖς δεομδίοις ἐπαίρειν τευ λόγῳ 
( οἰκεῖα χαν αὶ καὶ πλέον ἦι Μ᾽ ὀγτων λέγην,ῶφε μᾶλλον ἔππιασάσασϑαι τοις ἱκέθυουϑβοις. 20 
δοφι ἢ ἐὐτο τίωυ παχύτητο.. δύο γδὲ ἀπτατεῖ χὐρκ τὸ Χρλφού, ᾧ οὐδωβνέωϑαι αὑτὸν, 
ἡ τίου χεῖροι θητι είναι, δπερ σημεῖον ζιῦ τῷ καταλιπεῖν αὖ τέω ἐμπγέουσον ἔτι. τῷ» χαὶ ὁ 

Σύρος ὠκᾷνος ὁ Νερμαν (δ) πσοοφήτίω αἰπήτει. ἔλεγε γὸ, τί καὶ ὀξελϑύσεται, καὶ τέωὶ 
χεῖροι Ὦχι ϑήσει ἀδού, αὶ γὸ ἡ " ὄψεως δέονται καὶ αἰαϑη, δ) πρα μῶν (Ὁ παχύτερονθζκ- χύμα 
κείυϑροι. κα ὁ ζ Μαῤκος Φησὶν, οἷ τοις τες ἔλαξε μαιϑηζι, ᾧ ὁ Λουχαξ᾽ ὧτ' ὃ ἀπλως χες 
φησι τοῖς μα ϑηζᾷς. ἴννος δξζυ ἐγεκεν (Ὁ Ματϑοον ἐ πϑέλᾳθε, χαίτοιτι ἀρ, πυοϑσελϑόντα; 

Εἰς πλείονα αὑτὸν ἔχιϑυμίδν ἐμξαίλλων, καὶ δζρα Ὁ αἰτελέςφερον ἔτι ὀζμκεῖο α. δὲ Ν᾽ τῶ 
ὠκείνοις τιμιᾷ, ἵνα ὅτοι χρυτ᾽ ὠκείγοις ϑμωνται. τότῳ ἢ ἤρκει τέως τὸ Ὁ τίου αἱμοῤῥοούσαν 
ἰδεῖν, χα) τὸ τραπέζῃ τι μη ϑίωαι (4) " κοινωνίο, ἀἰλων. αἱαςαΐγτι ἢ ἠχολούλοιω πολλοὶ, ὡς χα 

Ἰλι θαύματι μεγάλῳ, καὶ ὀζρὺ Ὁ πσοόσωπον Ὁ χρ)οατεγονὸς, ὅτι (Ὁ) πλείους παχύτε- 40 
ἐϑν “λ[ φκείωϑμοι, ἐχ ὕτω ψυχῆς Ἐχιμδέφθυ, ὡς σώματος ἰατρείαν ἐζήτοιω. ἡ ((μωυέξρεον, 

ὦ Καὶ ν ασὸ οἰκείων ((ωωϑούμϑμοι παδῶν, (Ὁ 5. τὴς Ὁ δλλοτοίων δορθωσεως θράται 

ασεύδὸόντες "δμέοϑει ̓  λόγων ὃ. ἕνεκεν χα! διδασκαλίας πσδονηϑυμϑῥως ὀλίγϑι (ὦ) χδὲ 'αὐδὸ ον 
Ποιτῶντες ἤσαν τέως. ὃ μέ Εἴασεν ἐὠδρις Εἰς τίω οἰκίλν Εἰσελϑεῖν, ὄλλα ζοις μι.3»- 

(β 



ΕΥ̓ΑΓΓΕΛ. Ομμιλ. λα: 211 
(ἀὲ μόνον, καὶ σὲ τύτυς πὸρζμ,πϑμταηοΐ πουδούων ἡμᾶς τίω αὐρῳ ΔΥ πολλῖν "πο 
κρουξοϑα! δύξαν. 

20 Κα ἰδοὺ γεευή, Φησιν, Ο» ῥύσει. ἀἰμοτος δώδεχᾳ ἔτη ἔχουσα καδϑσηλϑαν ὀπγιοϑεν, 

“απὸ τἀ κρκασέδου τῷ ᾽ ἑιαπίου αἰστε. 
,ς ζὶ Ἐλεπ ὮΝ ῳ ἑαυτῇ, ἐαν ᾿ἄψω μαι μόνον τῷ α ἡμιαιτίου αὐτῷ, σου, ϑητο μη. 

Τ ὐοφένεκεν ΤΟΝ αϑέρησιας αὐτῶ. σσοϑσηλῦω ἢ ἠαουύςτο δζρῳ Φ παῖλος ̓ αἰκαίϑαυρτος 

{ῃ νομίζυσω. Εἰ ΝΣ "ὦ χαταιμόωσίοις ὅσα Οέκ ἐδόκει τῇ καϑαρα;, πολλῳ μάλλον 
γπιώπω ἡ" τοιαιύτω νοσούσου τῦτο ἐν ̓ονόμισε, Ὁ  γὺ πολλὴ  αὐδα των γομὼω αἰκαϑαυρσία τῦτο τὴ 

μίκηίαν δ ποῖος “νομίζετο. δζρ τῦτο λόνϑαλει ἡ ὸ κρυτώήεται. “ ἀλλωρτε ὀδύπω τυ δ᾽ αὐτή τ 

ἿΣ 1ο «σολσύκυσαν απηρτισμένέωυ «ἷὶ αὐτὶ ῥδυξὸυ Εἴχυ᾽ ἐπεὶ οὔκ δ οὐγόμισε λόμϑανοιν. ν 

; μα πωρϑτὴ πε σέρχεται ϑυμοσίᾳ ἢ ὧυτη ἡ γωνή, ᾧ 7,3} ἤκϑυσεν ὅτι ταὶ γιωάχας λό 
πάρει , καὶ ὅτι δχὶ Ὁ ϑυγαΐτοιον αἰὔβγεται τὸ πετελόδυτηκός. καὶ Εἰς τίω οἰκίαν ἕ' 

αὐτὸ καλέσαι οζκ ἐτόλμησε, [κτοιτ βύπορος ὅσα 1. αλλ ̓ δτεδυμοσία ταϑϑσηλῆν, λά- 

ρα: ὃ  κα' πίεως ΜΙ ματίων ἥψατο. συν ν ἀμφέξαλῳ, ΘΟ δὲ Εἶπεν ἐν ἑαυτῇ" 
ι ὥρᾳ ἀπαλλαγήσομαι τὸ νοσήματος: αἶρι οἕκ ἀπαλλαγήσομα : ; ἀλλά ϑαρσήσασαι «Κὶ 

τὰς ὑγιείας ὅτω φόϑσηλλο. ἔλεγε γϑ, φησιν, ὦ ἑαυτῇ ̓ἐλὸ μόνον ἁψωμφι τῦ! ἱματίου 
αὐτ, σοι δησο και. ὦ ὑχει εἶδεν ἐκ ποίας ὀξηλϑον οἰκίας, τῆς ΤΨΜ τελωνοδν᾽ νὸ τίνες ἡ ἦσαν 
ὧ ἐπόρμϑμοι, αἰμδοτωλοὶ κὶ Ἢ τελαδαι" καὶ Ἂ ζχῦτα πόρτα θύελταν αὐτίω ἐποίησε. 1 δέχυ ὁ 

Χεισῖς: :κ ἀἰφικν αὑτίω λαθεῖν, ἀλλ᾽ Εἰς μέσον ἀγή Κὶ δήλζυ καϑίξησι πολλον ἐγεχεν. 

20 καϑτοιγε τίνες τῶν ὀμωμαϑήτων φασὶ δόξης αὑτὸ ἐρώνται τῦτο ποιῷ. “6 τί γαρ, Φησιν, οὔκ 
ἀφῆκῳ αὐτίω λϑϑαῖν »τί [λέγε ὦ μιαρὲ ὺ παμμίαρε: ἐὀκϑλθύων συγαν, ὁ μυρία: 
τρέχων γύματα, δὲ δξηρέ ἐρῶ τίνος δξίω ὁγέκεν Εἰς μέσον ἀγή; ἀροτο λύει Ὁ δέος τῆς 

γωναρκῶς, ἥω μὴ «(ποῦ τῷ Ὁ (ἰμυήδοτοι κεγτϑμδῥη, χαθουπτρ κεκλοφία τίω δωρεαὶ, οἰ ὡ α- 
γωνίᾳ αἰ φτείςη" δούτερον, αὑτίω ν διορθούται, ἵδη οὐνόμεσι λόνϑαϊφ" τείτοι, πᾶσι ̓  

24. πίςιν αὐτῆς ἐχιδείκψυται, ὦν ὡς κα το ἄλλυς ζυλοσαι᾽ τῷ φῆσοι ΤΩ πηγαὶ τὸ αἵματος 

Οὔκ ἔλοῆον σημεῖον αὔρέχεται, Ω δεῖξαι ἡ δ πόρτα ἔχις). ἐπειτα Ξηοχισιμυαγωγϑν 
μέλλοντα Δἰσπιφεῖν, Ὄ τη τὸ σὸν αἱσφλείρῳ, κατορλοῖ Ὁ. “(4 τῆς γκιναικός. ὲ ὃ 2) 

ἐλϑόντερε ἔλεηϑν, μὴ σκύλλϑ ᾧῷ διδοίνκόνον, ὅτι τέϑνηχε τὸ κοιοφίδιον᾿ ἡ ἡ (ἢ ὧν τῇ οἰκία ηι9ι-- 

πιγόλων αὐτῷ Εἰπόντος ὅτ! καϑεύδει, αὶ Θἰκὸς ἰώ καὶ ῷ πωτέρᾳ τοιούτον τ πεπονϑέναι. ΟΝ 

30 τῶ» προ ϑδιορλού δου ζὐτίων -τίω ἀοϑύνιλυ ἀνέ τὸ ὁ γεωλαιον Θύς μέσον. ὅτι ὅτι γϑῤ σφό- 
ὅρα παιχυτέρών ὀκήνος ζω, ἄκφυσον τί Φησι σοϑς αὐτὸν ΜΗ ̓ φο(ού, [συ] μὸ μόνον πίςευε, χα) 
σωϑῆσφ,) κα : ω; ἵνατον ἐχήτηδὲς ἔψϑνεν ὀπτελϑεῖν, ἡ τῦτε πα νέοϑαι,ὦ ὧφε (ἀφ᾽ γ:- 
ὯΝ δ λὐαράσεως Τ Ἐ χαόδριξιν. δγοῥ δ» κὶ ἀϑλθιότερον βαδίξιι, καὶ » ὀζμλέγε.) τῇ τῇ γοωαικὶ 
πλείονα, ἥα συϊχωρήσῃ τελόυτῆσαι κείν, ὼ φὐδαλνέ ἐαα, τοῖς ζρύτοι αἰπαϊγέλλονΐῷς 

ὩῊ λέγονζας, μὴ σκύλλέ (Ὁ διδάσκαλον. πϑηογϑμὼ σαὶ ὁ ̓βθαγξ ελιζὴς αἰννῆονϑμος ὅχιση- 

μαννΕ.) λέγων᾽ ὅτ εἶ, λα λοιῶτος ἀὐτολήλθον Φ οὐσῦ τῆς οἰκίας λέοντες τέθνηκεν ἡ9υ- 

γατηρ σῷ, μη σκύλλε ᾧ ϑιδείσκαλον. ἐξουλει» ᾿ πηισευϑέοθαι Ἢ» ϑλίατοιλα μή «ἰαϑο-- 
πἸθυϑην ἡ ἀὐαςασις. ἡ Ὑϑτο πϑυταλοῦ ποιζ, ὅτω Ὁλὴ Λαζαρν, κα ὺ μείϑῳ αὶ δυυτέρὰν 

ὼ τοἰτίω ἡμέρδν ἔμεινε. δζρο δὲ ζυτω πόμτα ἀνά αὐτίω Εἰς μέσον, καὶ φησι" 

4. 25» Θαρσει, ϑύγατερ, φλασε [ν] τῷ αὐραλυτικῷ ἐλογε᾿ 2άρσει, τέκνον. χαὶ 

γ»Ὲ» αὐδεδιὴς ζ ἡ γυη᾽ φρ τῶτο φησί, ϑαρσει, καὶ θυγατέρρι καλά. ἡ  γὸ πίς!ς αὐτίω 

)υγατίρᾳ ὁ ἐποίησεν. Εἶπι ὼ πὶ ἐ ἐγκώμιον" 

ΠῚ 

Η πίςις σῳ σέσωκέ σε. Ο"" Λουκαῦ χα) πλείονα τυίτων ἡμῖν ὄτορᾳ αἰπαηέλλει Δυκιηνμ, 

᾿ 
τίωυ 



, 

ἀν 0. τ»; ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΥΘᾺ 
πίω ἐκαίλεσιν ὁ Χοιφὸς, λα πσοϑτερθν Φησι, τίς ὁ αψαίμδυός μϑ; Εἶτα τὸ " Πέ- 

ζυ καὶ τον μετ᾽ ἀὐτο λερόντων ἔχιςατα, ῶ ὀχδοι (ἰωφρισί σε ἡ δισπυϑλίζοισι,ᾧ λέ- 
γ΄, φρὁ ̓ἀψανδρος ΕΣ (ὃ 9 μέγεσον ἡ σημῴον τῷ ὼ σείρκᾳ αὐτ' ἀληϑὺ αἰξεκείοϑαι, καὶ 
πόρτα τύφον καταπατῷ. σὴ γάρ ποβρωϑεν Εὕποντο, λα! ̓(μωεῖχον πόμγοϑῳν αὐ. λι(ωῤᾳ 

τ) αὐτὸς δὲ ὑπέρϑμέ, φυσι, λέγων. ὅτί "ψατὸ μϑ τίς" ἐγὼ γαρ ἔγνων δυαμω δ ἐμοΐ 4 

ὀξελλοῷ, τοῖς τίω αὐταυνοιὰν μὰ ἀἰχϑυόντων παχύτερον Ὀὐποχρινόμϑμος. ζῶσα δὲ ἔλε- 

ν,ὑωᾷ ὠκείνζων ἀφ᾽ ἑαυτῆς ὁμολογήσει πείσῃ. χὰ γαΐρ τῦτο οὐσὲ ῥυϑέως αὐτίω ἤλεγ- 

ἕο, ἵνα δείξαρὸ ὅτι πόυτα οἶδε σωαφώςς, αὑτό μιαιτο πείσῃ 'χδώτο ἐξειπεῖν, καὶ Χὺ αὐτίω ὀῥακχη. 

ρύξωι τὸ ᾿γελρηνδύον πἴδασκόυασῃ, ὠ μι λόγων! ὕποηθος φἢ δόξῃ. Εἶδος τῇ ϑρχισιευα.- 
γώλϑυ βελτήονα πίω γιωαικα: ,ὐυ κοιτέοει, οὐκ ἐχραίτησει ΝΑ ἴχροις τοῖς ἷς ϑαυικϊυλοις ἡ ἤπσ-ῖο ! 

ψατ μόνον, χα ὑφέρφι ἐλϑούσει, ποτέρᾳ λενπέῖσα ἀπῆλλ. χα ὠχάνος αϑρὸ ΟλϑΥ 

ἦγε ῷ ἰαΐδον Εἰς τίω οἰκίλυ ζωύτῃ δὲν ἤρκεσε χαὶ αἰφὴ μόνον. Εἰ γάρ καὶ τω ποθ μ σώω-- 

δεδευδρη, λα τῇ πίςᾳ ζω ἐπερωμδέ. σκόπει δὲ πος αἰυτέωυ αἰδαμυϑεῖται λέγων" ἡ 
“πίςις σου σέσωκέ σϑ᾽ καίτοιγε εἰ Ἐπηδείξεως ἑ ἕνεκεν αἰυτίου ἐἴλκυσεν εἰς τὸ μεέσον, Οὐκ ἐῤ ὅτο 
κυοϑσέϑηκει᾽ "“ὄνλα παιδούων ᾿ϑιρχισιευαϊγώγϑν πιτεόσαι ζιῦτα. Φησί, ᾧ τίωὐ γωναϊ- 15 πωῤ 

χᾷ ὀμακηρύήων, ἡ οὔκ ἐλοίήω τῆς α' σώματος ὑγείας αἰ 9 ἣν μιῇ ΤΥ αύτων αὐδέχων. αὖ- 

τῇ ἢ τίω ἡδογίρὺ ὦ ᾿ὠφέλειδν. δτί δ ὠκείνω δοξάσαι, βουλόμϑμος, ζὐπιέ ἐποίει, ὼ ἐ- 
τέρρις δορλῶσαι, ἘΝ ἐχ ἑαυτὸ πὐποφῇναι λθμισσον, δόλον οὐντεύθεν. αὐτὸς 9} ὁ- 

μοίως ἔμδηρν ἐῃ ϑαυμασος κὶ ὁ τῦτυ χώεῖς (ὑῇ Ν᾽ ζ νιφαίδαις αὐτὸν γα ὰ ϑαώ- 

ματα ̓ ἢ πολλῷ, τϑτων μείζονα ὲ Εἰργάσα» ποιήσειν ἐμϑιεν) ἡ ω ὃ γαωνή, Εἰ ἰ μὴ αὖτο το Ἀτεμὶ 

γέγϑνε, λφλούσο ἂν ᾿ἰπῆλδε, δ“ μεεχαίλων τιύτων απεφερηνδῥηἐ ἐπαίνων. οἱθ ΡΣ αὐτέου 

Εἰς μέσον ἀγαγών λνεκήρυξε, καὶ Ὁ ὡ δέος ἐξέζαλε (ὺ ΟΡ πόέμουσει σροσυλϑέ, Φησι ) καὶ 

ϑαρῤῥῷ αὐυτίω ηἰβεσκθύασε, Χ μῷ' τῆς ὑγείας τῇς σώματος τὸ ἕτεροι αὐτῇ ἢ δέδωκεν ἐφόδια, 

Εἰπὼν τορόου ο Οἰριωώῃ. 

23 Ἐλθὼν" Εἰς τίω οἰκίλν τῷ οὐῥχοντος, ὼ ἰδὼν «δι αὐληζ αὶ Ὁ ᾧν ΟὙΔΡΥ ϑορυξού. 2, 

μὅδμον, 

24 Ἐλομ" ὐπυχωράτι. ὁ ἐυ γὸ ἀπέϑϑνε τὸ κορᾳσιοι δ λώ καεύδει. χαὶ ̓χατερίλων 
εἰστΥ. Καλᾳ αν ᾿ἰελισιωαγώγωνζοὶ. τεκριήξια, ζν δ οἰποθεινῶν αὐλοὶ ᾧ κύμο- 
(αλά εϑρζεδον ἐγείροντες. αι δ ο ᾿ Χοισόρ Ἢ ζὲ δ “ λλοις ἁπόνῷς ὀξέα ἶν. ὃ ἣ γ4γεν- 

νηκόζας Εἰσίγαγιν, ὦ ὠζε μη ᾿ ἐπνέοϑαι Εἰπεῖν ὅτι ἄϊλλος ἐγ)ιερἰπτάνσι. ἡ ὡ)οὶ τῆς ὀϑαφα- 40 

στως ἢ ἐπίρεις τῷ λόγῳ, λέγων, ἐν τέϑγηκε τὸ } κοροισιογ,δδλλαὶ καϑεύδει' ἡ ὁ πολλαχοῦ ἡ ὅ- 

τὸ ποιᾷ, ὼ ὦαϑερ Ἐχὶ της ϑαιλόπης ξχιτιμὰ τοῖς μαϑητάς τρῦτον ὅτω δὴ ογωϑα, 
ῷ ρυζον ὀκξαλλει τῇ τὴς Δ φνοίας γΜ πββόντων, ὁ ὁμὃ καὶ δεικνῃς οτι θύκολον αὐτῳ (ἄν; τι- 
Φνηκόζας ἐγεῖραι (ὁ δὴ ὁ Ἐχὶ ὃ Λαξάφου πεποίηκε λόγων" Λαζαρρρὸ ὁ φίλος ἡμδῃϊκεχοί- 
μίήται ὺ ὁ ἅμα παιρδυύων (μὴ δεδιόαι ῷ ϑαγατον. ὁυ Ὁ» δὴ ϑόύατον ἄυτοι, ΔΛ ὕπνον 15 

"λοιπὸν γε υῦοϑαι. ἴτω Ὑ» χα! αὐτὸς ὀμδεεν δὐποϑνήσκεη, οὖν τοῖς ἑτέρων σώμαισι " 'ωρο- ἀν 

, πὐρασκδυαζει. τοὺς μα ϑηζαὲ δεῤῥῷ καὶ ὶ Ὡραΐως φέρειν τίοὐ τελευτέω. ὺ γάρ αἰντν φδα- » 
σδνομδῥου λονπον ὕπνος ὁ ῥϑαματος ἰω. ΟὟ ὁμῶς κουτεγέλων ἀὐτο ̓  αὐτὸς ὃ Οὐκ ἡγλμακ- 

τσει αἰπισούμϑμος, ἐ ἐφ᾽ οἷς μικρὸν ὑφερϑν ἔμδαε λειυμου τυραν" σὲ ἐπετίμησε τῷδε γέλω- 

τί, γα ὦ ἀὐτὸς, ἐ ὼ αὐλοὶ, Ὁ  ζὠκύμξαα, κὶ αὶ αὶ ἄλλα πόρτα ̓ ἰπόδειξις δύέντω τ ᾧ θαναΐ, 40 

τῷ. ὯΦ᾽ γα ὡςζα πολλὰ ̓Αῷ τὸ "δνέωϑαι α δώματα ἀἰπιςούσιν λῤίϑέρποι, (σέλιρ- 

ζαλφμολυφτας οἰκείαις ἀποκρίσεσιν ἀδιρ ὁ δὰ ὺ Ἐχὶ τ Ὁ Λαζαρε γέ γγϑνε Ὠπ 9 Μωυ- 
Βξιδ,δι,. σέως. ᾧ γὰρ Μωὺσῃ Φησι᾽ Τί τῶτο τὸ ἐν τῇ χμεί συ; ἵν, ὁτὸρμ ἴδῃ ὁφν γελμηρϑρον, μεὴ 

Ἐχιλάϑηται ὃ ΤΊ ῥαΐθδος ἰώ (29 ) τότε, γα τῆς οἰκείας αἰαμνηοϑεὶς Φωνης,κστλαγῃ ὃ 

γοόμϑμον. 

1“.!|α.16. 
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γυόμϑμον. ἢ ἘχῚ τῷ “Λαζάρου Φυσί᾽ ποῦ τϑείκατε αὐτὸν ; ἴα Φ Θἰποντερ, ἔρχου 4] ἵναν, μὰ, λθ, 

ἴδε, αὶ ὅτι οζ 4, τεταρταῖος γαρ 661, μηκέτι ἀἰπιτεῖν ἔγωσιν ὁτί νεκρὸν δμέφησεν. ἰδὼν τοίνειυ 
ζ κύμράχα κα ἡ τὸς ὄχλοις, ἀξιγανν ἀπορίᾳ, “ϑρόντων δ 2ϑνέων λιυματαργ" ἐυχ 

ἑτέραν ὀπεισοΐγων ψυ γίω, αλλ αὐτίω τίω ̓ ἀξ, οίσοιν ἐπόμα, ὧν, ὦ ὥασερ ἐΐξ ὕπνου διε- 
ς χείρων. καιτέχει ὃ Τῆς ἐ χειρῆς πληρνφοραν τοῖς ῥρανζᾳς, ὦ ὠφὲ «αεροδυπτιῆσοι 3ὦ τὴς 

μμήδιος ὀψέως τῇ τὴ πίφοι τῆς ὀϑαςώσεως, ὁκ' γάρ πατήρ ἐλε ,», ἔχιϑες τέων χέῖοι ̓ αὐυτὺς δὲ" τί 

πλέον ποι, ὁ ου γάρ ἔχιτίγησιν, ἀλλω ἡ κατασον λύϊσυσι, δεικϑὲς ὅτι πόρτα αὐτῳ ξ' ἐτοιμα" 

καὶ Οἵ λύΐφησι μόνον, ἀλλα ὑΘφων κολόει δδιόναι, ἵ ἐναι Μη  δίξι φλύτασμα Τῇ ῶ- “4- 

δρνυδύον" ὃ Οὔκ αντὸς δίδωσιν, αἰλλ᾽ ὀκείνοις χελϑυ4" ὦασερ δῦ Ἐχὶ τῷ ἡ Λαζάρου λέγει, 

1ο λυσοστο αὐτὸν, ἡ ἀφετε σα γῳ, ῦ κ(ν ζωτα κοινωνὸν ποιζ τῇ τῆς τραπέζης. καὶ γάρ αμ- 

Φότε 2φι ἀεὶ ἱκατοσκβυαζ ῳ Θέων, ὁ τὸ ϑλνατε τίιὸ Ἰὐτόδειξιν καὶ . τῆς Δλϑαφασιως κῷ «- 

χρίδείας αἰπαάσης ποιούρϑυος, σὺ δὲ μ! μιὴ πίω ὀμάςασιν σχόπει μόνον, αἰλλ᾽ ὅτί Ὁ) ὺ πρήγ- 

' γειλε" μηϑενὶ Εἰπεῖν, ἡ τῶτο μείλιςα ὀχ πόμτων" παιδαύων ὦ ἄτυφον αὶ ὃ αἰκενόδοξον᾽ . 
χει (" το κακῴο μαύϑόμε, ὅτ τὸς πήομϑμοις ἔξω τῇ Τῆς οἰκίας ὀξέρονὶ αὶ δυαξίοις τὴς 
"ῇ μεμίης 15 τοιαύτης θεωρίας ὠπέφηνε᾽ ὺ μή ᾿ δξέλθης μῷ ̓ἦ αὐλοιώτων, " αἰλλαί νϑμε κμῷ Γ ΤἸέξυυ 

χ Ἰωδύνου χαὶ Ιαχώζου, Εἰ γάρ τῦτε δξέδλγνς κείνους ἐξωνπολλῷ μάν. ον ᾧ᾿ γιωῦ. τότε μδὲ 

νὸν πῶ δῆλος ὁ  )ούνατος ζω ὕπνος γελινηνδίορ" γι ἢ » αὐτο τῷ ἡλίου το τὸ Φανερωτέρον.. 

εἰν μίῃ Ων οὔκ ἡγήρέ σου ὦ λυγαίπειοι γε; “ὥρα πϑύτως ἐπερᾷ, ὦ ΜΖ πλείονος τῆς δυξης, ἐκᾷ- 
“» γοΐ γδῤ ὀὐαφαὺ παλι απεθόμεν᾽ Ὁ: ὃ σὺν ἑαὴ ὀρϑά φῇ, δι λοιπὸν αϑαγάτον. 

29 Μηδεὶς τοίνωυ κοηήέοϑω λοιπὸν, μιη δὲ εϑρηνείτω, μηδὲ χατορϑώ αι τῷ Χειςο “6.- ἩΘΙΚΟΝ 
(αλλέτω. ᾧ ὁ οὐΐκησε () 9αινα. αἰ τοίνευ αἰξεῆα ϑρηνᾷς; ὕπνος Φ πράγμα τ- 

μὲ λϑνέν αὶ ὀδύρῃ κὶ Ὄ κλαίφς: ; τὸτο δε Εἰὸ ἑλλέευερ ἐποίοιω, καταγελαν ἔδει" στο: ἢ ὁ πι- 

φὺς ω τῦὕτοις ἀοριμονῆ, ποία ̓ἰπολργία! ἰς ἐςαι συγνω γω μὴ τοια ὖτα Δἀϑοηταψγουσι, σῇ Ὁ ζωῦτα 

μα γεώο τόσστον, καὶ σοφὴ τῆς ὀἀυαςαίσεως Ὡποδειξιν ; ; σὺ ὃ ὥασερ αὐξησαι ὃ εξ ἐγκλίααι 
γῶν, 25 αὐϑύδων, ὦ εϑρέσῳδοις ἡ ἡμῖν ἀγεις ἐλλωυοΐδϑευς γευάνχας, δξαϊπῆων τὸ το" πένθος, ἡ τίου χαί- 

Μίψον διεγείρων, ᾧ οἵχ αἰχρυεῖς ἢ Παύλου λέροντος᾽ Τίς συμφωνησις Χοιλςῷ ἴα Βε- β, Κορ, για, 

λίωρ; ,ἡ δὶς μερὶς πιζῷ κᾧ αἰπίςου; ὁ παῖδες υϑὲ ἐλλίωμων Ὧ μηδὲν «δὶ ὀμαςαίστως εἰ-- 

δότες, δκίῳς θυ οἰσκθυσι λόλρες πα μυίας λέοντε, Φέρε γμυναίως. ται .) λὐαλέσαι τὸ το. 
γελνουδῥον οὐ ἔνι, ουῖὶ δορ)ωπαοϑαι τοις «ϑρνῖοιρ, σύ ἢ ὁ φιλοσοφώτερᾳ καὶ Διφσότι- 

γ0 ρφι πότων ἀκούων, Οἔχ αἱ ἰανἐυύη μείζονα ἀκοίνων αἰοσιμονῶν: : τὲ »ὺ λέγϑαϑν, Φέρε υναι- 

ως, γ᾿ τὸ “Ξ υναϑύοι αὐαλόσαι σἕκ ἔνι ὄνλὰώ φέρε δυναίωρ" Ὁ ; γὸ αὐάφήστται πὸ. 

τῶς. χαϑευδὲ! τὸ παιδιον, ὁ ὃυ τέϑγηχεν᾿ ἡσυχάζει, οὔκ ὀπὸλωλεν. αὐαφαι σις γαρ αὐφ' 

δέξεται .) ζωή αἱ αἰώνιος, ΧΑ] ̓ ἀϑλνασία νὰ ἐ λῆξις ἀγξ λική, οὐκ αἰκούεις τὸ “ ψαλμοΐ λῶρν- 

τος, Ἐπίφρεψον ψυχή με εἰς τέων ὀμαἰπαυσίν σύ δτι Κύριος Δϑεργέτησέ σειδυερτεσίν ὁΘε- πάημιμφιζ, 

35 ὃς τὸ πράγμα καλά, «᾿ σὺ «ϑρίωφς ; χαὶ Τἰ πλέον αὐ ἐποίησας, Εἰ πολέμωος καὶ ἐϑρὸς τῷ 
τετελθυτηκότος ἡ ἤει Εἰ γάρ σπᾷ εϑρίώωεν, (δ) “Δ! σὍολον δεῖ «ϑρίυέι. ὠκᾷνος χραήεοϑω᾿ ἐ- 
χένος ὀδυρέοϑω, ἃ ὑτί πρὸς ζα μείζονα ὁδόύομϑν αἰγαϑοί. τῆς ὠκοίνου πονηρίας ἀξία ἁ ἀν- 

τὴ οἰμωγί, ὐχί ἱ σού ῷ ϑεφωνούδοζ, μέλλοντος ᾧ λϑαπαύφαζ, κα ᾿ "ὃ λιμόω 85 'ορ ο ὀθλύατος. 

λον σχϑῆτει ρεῶ, "πόσων γέμει κακὰν ὁ πέδων βίος εὐνόησεν' ποσοίκις αὑτὸς κατηροίσω ̓  ̓σδνῷ 

ἡαὰρ ζωϊω, Σ ῥχὶ τὸ χεῖοϑι ( «ολίματα πσοόησι, καὶ “5 Ξρχις ἢ δὶ ἐυχρᾳ, ἐ σμωξκλοηρώϑης 

χαταδίαῃ. Ἐν "ὃ λύπαις τέξη τέκμα, φησὶ ἡ οὖν ἱϑρωτι ὅ χοροσώπου συ Φαΐγη “ἃ αὐτον συ᾽ ἡ, 
Ἐν τῳ κόσμῳ ϑλίψου ἐξετειλλ ἐὺ «ξεν ὀκᾷ τποιούτον σον Εἴρηται, ὄλλα τοιυδιυτίον ἩΥΧΟΝΝ 

ὧπομ, δ! ἀπέδρα ὀδγωύη, λύπή, ὦ φεναγμμόρ᾽ ἡ οτί Σιτὸ ἀναολων δυομαν ἡζοισι Ἅ-: 
νάκλιιϑήτοντω Εἰς (ὦν κόλποις Αὐὔρᾳαμ ὼ Ισαακ ᾧ Ιακωδ᾽ χαὶ τι ὁ νυμᾷων ζῳ: ἐχᾷ 

πγϑυματικὸς, 
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πνβυματίκὸς, ἡὶ Φαιϑραὶ λαμπάδες, ἢ μετάςασις ασϑὲς ᾧῷ ροινόν. τί τοίνιω χρυταιδ,ομαζεις 

τὸν ἀπελθόντα ; ἃ κοὐ Ῥασκϑυάξεις τὸς ἄλλως δειδγῆεεϑαι ϑαζγατον καὶ τρέμειν ; Τὶ ποιᾷς πολ- 

λοις χατηγϑρᾷ τῷ Θεού, ὡς μεγάλο ἐργασωμϑῥου δεινά ; μάλλον ὃ τί κ(Τ' ζώτα πόζα 
καλῴς, ἡ ὐρακαλᾷς ἱερέας ϑὔξαοϑαι. ἵα Εἰς ὀμαπαυσιν αἰπέλϑη, φησίν,ὁ τετολόυτη-- 

““ε “1 " ᾿ ὶ ᾽ Ι! . ᾽ “ΜΠ ν7) ἥν 
χῶς, ἵνα ἵλεω σιχη τὸν διχαιφῆν. χὑχὺρ τϑτων δέν ϑρώυξε ᾧ ὀλολύζεις ; Οὐκοιὼ σοϊυζῷ 5. κα 

μούχη ἢ πολέμειϊς, τ ὧν Εἰςλινϑῥας ἀπῆλθεν ὠκόνος, χειμδμας αὐτῶ κατασκθυαί.. 
ων.  τἰ πάθω, φησί; "οιούγον ἡ φύσις. Οὐκ ἔς! φύσεως Ὁ ἔγκλημω, σεδοδ' τὴς τῷ 
πυρϑγματος αἰχολουϑίας' δλλ᾽ ἡμεῖς (Ὁ πϑῤτω ὀΐω καὶ κούτω ποιοιωυτές ἐσμεν (ὦ) κατο μαι- 

λόχιζόνϑμοι, ἡ τίω οἰκείλν «τοϑδιδῦντες ἀν λϑειδυ,ὺ τοις αἰπίφοις χείρους ποιοιοῦτες. τὼς 

“ὦ ἑτέρῳ αὐδὲ ἀθανασίας ο. φλεξόμθα,, πὼς πείσυνϑν “Τ᾽ ἐθνικὸν, 
Θοίγώτον Φοξω θα ὁ φοίῆωρδν; πολλοὶ χριῶ πϑΡ᾽ ἐλλησι, καίτοιγε σὰν οἷθ ὶ αϑανασίας εἰ- 

δότες, "ἐξεφόνω ϑησαν ΜΝ παίδων ὠΐοῖς ἀπελθόντων, κ) λέυχειμονοιεῦτες ἐφαϑνονηο, ἥα 

“ϑροῦσαν καυρππώσων) δυξαν᾽ συ σε" χορ τίω μέλλασαιν παύῃ γωωωκιζέμϑμος καὶ 
χογηόνϑμος. διλλαὰ κληρϑνόμον Οὐκ ἔχεις, συνε δζέδοχον δὴν ὀγτων; τί μᾶλλον ἐξούλου, 

, ὃ 

στὸν μᾶλλον ὠκείνν “δ τὸ 

Ἣ σῶν αὐτὸν δὴ κληθϑνόμον, ἡΜ ὀυρφᾳγών 45 ἐπεϑύμεις, τοὶ Ὀἰσολλύμϑμα, αὐ [αδὲ- ι΄: 

χέεϑαι, ὦ ᾧ μικρὸν ὕζερον ἀφιέναι ἔμϑιεν, ἢ τὰ μϑῥοντα ἢ αἰκίνητω » Τένι ἔσγες κληρϑνόμον 
αὐ, δλλ᾽ αὐτὶ σί ἔδχεν αὐ ὁ Θεός᾽ Οὐκ ἔλμετο τῶν ἀδελφῶν “δὴν ἰδίων συγκληρϑνόμος, 

αλλ ἐδέετο τ Χοιςού, καὶ τίνι, Φησὶ, τὰ ἱμώτια, νι ζῳ οἰκήματο ; ἦψι τοὶ ὀῤδραίποδα, 
ὺ τυφὰ ),69ις χαταλημκπόμορμδν : αὑτῷ “παΐλῃ, κ᾿) ἀσφόγέφερον, ἢ Εἰ ἔζη, ζὼ ἊΝ κωλύον 

υδὼ. Εἰ δ᾽ [ ὸ Ἰρωῤῥαροι συγκατοχαίοισι τοῖς αἰπ ϑούσι ζά τα, πολλῷ μαλλόν σε 

μπορεῖ τετελέυτηχότι δίχαιον ζᾳὶ ἐὐτοἶ" ουχ ἵα τέφρᾳ Ἄρηται,καϑούπερ ὠκένα, 
αἰλλ᾿ ἥα πλείονα τότῳ αὐθεξώλῃ δόξαν ᾧ Εἰ (δ αἰ μϑοτωλὸς ἀπῆλθεν, ὕα ὦ ἀἰρδοτή.: 
ματα λύσῃ" Εἰ ὃ δίκαιος, ἵνα, προϑαϑήκη φρηται μλοϑοδκαὶ αὐτιδύσεως. αἰλλ᾽ ἰδὲῖν αὐτὸν 
Ἰχιϑυμεῖς , Οὐκοιῶ ἢ αὐτὶ ἀὐτῳ βίου βίον, ὶ ζυχέως δὸπολήνψῃ τω ἱεραν ὠκείνων ὄψῳ. 
ΛΟ ὃ τύτωνκαἰκεῖνο λογίζου, ὅτι κἀν ἡ μδυ μὴ αἰχούσῃς, Ὁ γρόνῳ πλύτως" πειαϑήσῃ. ὄν, 
Οὐνϊεὴς τότε σοι ὁ μιοϑὺς (τῷ γ } πλήθους “ΠΜὴημερών οή 5 Ὡὐϑαμνϑια) δῤ 5 νι βϑλης- 
ϑης Φιλοσοφόιν, δυο χερδϑρεὶς ᾳᾷ μέγιςα ̓ ἣν σοϊυτον μ᾽ ο» μέσῳ κακϑν ἀπαλλάξεις, καὶ 

πα τὸ Θεοδλαμασοότερον αὐα δύσῃ τὸν φέφ δον καὶ γὸ ἐλεημοσιωΐης ἢ “διί;ἰὥλλων πολ- 
λῷ μεῖζον, Ὡραΐως συμιφοροὶν εἐγεγκεῖν. «ὐνόησον Τί καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ΘΘεού εἰπέθοινε " ᾧ ἐ- 

μετθαγλθ, Κέῖνος Α δ σὲ, σὺ 49 σοίυτον. καὶ Εἰπων,Βὶ διωνν, χϑρελϑέτω ἐπ’ ἐμοῦ ὃ ποτήρι- 
Λυκικβομβ. οὐ τὅτο, καὶ λυπηϑεὶς κὶ αὐγωνιαίσοις, ὅμως ὀυ χ έφραμε τίω τολθυτέω, αἰλλὰ καὶ ΜΖ πολλὴς 

αὐτίουὐ ὑπο έτη τὴς τρωγῳδίας. εἶδε γὸ ἀπλώς ϑαγατον αν ἐμέθεν, αἰλλὰ ἢ αϊοχιφον" 
ὶὶ τὐϑϑ τούϑανα το μοίςιγας, αὶ τοῦ Δ ματίγων ὀνείδη ὶ σκώμματα καὶ λοιδορίας, σὲ παι- 
δυύων παγτα φέρειν ϑμναίως. αἰλλ᾽ ὅμως ̓ ἰποθοανων καὶ ὃ σῶμα ἐἰποϑένϑμος,τταῖλιν ἀἰὐ' 

ὀυέλαρε μῷ' μιείξονος δόξης, χαὶ ον ζυθε σοι γρηςαὶς αἰ πουτείων ἐλπίδϑως. ζωτα Εἰ 

με μιϑγος, μὴ «ϑρζεύει" ζιῦτω Εἰ πεισαὶ νοικίζεις 64), μὴ ϑοίκρυε᾽ εἰ 5. δωκρυεις, πῶς δεωυήι: 
σῃ πείσει «ὅν ἑλλέξενας ὁτι πιφεύεις: λα ἢ ὅτως αἰ όρήον ἔτι σοι φαϊνε.) ὃ συμξλύ,ὀυκ- 
ὧν δὶ ὠδ δ ρο ὑκμ ἀξιον ἐκεῖνον εϑρζουφν.πολλων Ν᾿ τοιούτων απηλλαγη συμιφορων ὠκῴνος. 

μὴ ζοίνεω αὑτῷ φϑύνει μηδὲ βαίσκαμνε. ὃ ," ἑαυτῳΐ υϑὲ ϑυύγατον αἰτεῖν δρᾷ τίου ἀωρϑι 

22 χιπρυιδίη, 

ὼ3 4 

χα 
» ! “,ΔΧΨψ.ὼῚ.» « 3 « , "ἢ ἡ ὐτω τελθυτίωυ, στενϑεῖν Ὁ ὠκάνον ὅτι μεὺ ἔζη, ἤναι πολλαὶ «ἰασο μείνῃ τοιαῦτα, φϑονοιωῦτος ,ὁ διὐ 

μάλλον 561 ὶ βάσκαίνοντος. μὴ] δὴ τῶ εὐγνόοι, ὅτι Οὐος ἔτι ἐπόμαςρέψ Εἰς τίω οἰκίαρ, 
ΔΛ ὅτι ἡ αὑτὸς ἀπελθύσῃ μικρὸν ὕξερον κατδϑς αὑτόν. μὴ τῶ» λογίζου ὅτι Οὔκ ἔτι ἐπα- 
νέρχε.) ὠζῶδ' ἀλλ ὑτι οὐοὴ αὐτὰ ζωῦτα τὰ ὁρώνϑνα μϑμει Οιαῦτα, δλλα καὶ ζώτα μετα- 
δ᾽ μαιτίξ 1) καὶ γ ἢ ὀνρρινὸς ὶ γη ᾧ ϑαίλοιῆα ἡ πόρτα! μεϑευρμόζεῖ), τότε ἀπολήνῃ 

σῃ 

χἱνδὲ ; 

ΠΩ 
ζιτι, 

χη 
ἀπιλὴν 
σιν 



νὴ 

νὴ» 

χ᾽ , 

γὐδλῳ 
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συ Ὁ παιδίον μ(; πλείονος δόξης. ἡ Εἰ ἅ αἰ μϑοτωλθς αἰπῆλϑεν, ἐφ" ζᾳ τῆς κακίας (6- 
ῃ ΛΝ 3 ! « ΠΣ] ! ".» ἣν ! εἰ «ὦ δὶ 

δὲ γὴν ἐν Εἰ μιετασδμόνϑμον οΘεος ἠδὲ, “πϑρανήρπτισιν ἂν ΤῊς μετδμοία!) ἢ ι- 
ε ᾽ ᾽ » Π . Ω) " [ » 2] 

κα ος ων κουτέλυσεν, ο ασφαλεία αὶ ὠγαϑεὺ κε) ο᾽αν δ λον, οτί ΟΥ̓͂Ν ἐς] Φιλοφύργί-- 

«« συ ΐζᾳὰ δᾶκρυα, δλλα παάϑοις αἰλογίφου. ἐπεὶ Εἰ (ὃ ἀπελϑοντα ἐφίλεις, χαύρειν ἔδει χαὶ 
ε ᾽ Δ Δ ,, ΒΈΒΕΖΙ 

5 ἐνφραίνεεϑαι, ὅτι τῶν πϑλόντων αἀἰπηλλανη κυ . αἰ) ὃ πλέον, Εἰπέ μοι .τ ὃ τὸ ξέ- 
. ᾽ ᾽ 4 ε «ς ΕῚ « Ἁ Π 1 ΑἉἋ 

ΜΟΥ Κὴ χαιγον; ἐχί τὰ αὐζα χαθ᾿ ἐκας ἴω ἡμέραι ὁρωΐμϑυ αὐάακυκλιούνϑμα; ἡμέρφι ἡ νυξ νυξ ἢ 
ε ὌΝ ᾿ Ι! ) ν δ »" δόλον», ᾿ 
ἡμέρρι ̓ ΧΕΙΑΘΥ ὦ ϑέρος, ϑέρος αὶ χεικονν ἢ πλέον συ δὲν. Χ ζωτα αἰ τῶ αὐταὶ, τὰ δὲ 

κακαὶ ξένα ᾧ καινότεραι. ἴττα, δξζυ αὖ τὸν ̓ λύτλειν καθ᾽ ἑκούς ζω ἐξουλου τίω ἡμέραν, χαὶ 
- ΄-ν ε ! 

αϑύειν εν ζοῦν, ἡ νοσεῖν, ᾧ πενθεῖν, ἡ δεδοικέναι, ὁ τρέμειν᾽ ἡ τὰ μϑὺ αἰ πσονϑρειν ΤΥ δεινών, 
“ ,κϑ 8 ὰῖν ,»»ν Ὁ) 2 » ν» ε 

1ὸ χὰ ὃ μήποτε ,ἰσσνομείνη Φοξειαϑευ ;ΟΣεἰὰ »ὺ ἐκεῖνο δ ἔχοις Εἰσπειν, ὁτί τὸ μακρὸν τούτο 

δζαπλέοντα πέλας, δυυνα τὸν ζιὦ ἀϑυμίας καὶ φροντίδων ᾧ ἢ ἀλλων αἰπηλλάοθαι ὅ ποι- 

οὐτων. μ᾽ ὅ" πύτων λογίζου, ὁτ| Οὐχ αἰθοίγατον ἔτεκες, καὶ ὅτι Εἰ μὴ νι ἐτελθύτησε, 

μικρὸν ὕφερϑν αὖ τϑτολ  πσ έμεινεν. αἰλλ᾽ Οὐκ ογεπλήάθης αἰτεῖ ,αὐλλα αἰπολάυσῃ πάμτως 
ὠκᾶι. ἀλλα ο ὠοἱδ᾽ ἔχιϑυμεῖς ὁρῶν ; χαὶ τί τὸ κωλύον; ἐξεςι )ὺ χαὶ εὐὐζώνα, ἐδ γήφης. 
ε ᾽ 2 Ν ᾿ ᾽ ΟΕ ᾽ 15 ἡ ΝᾺ ἐλπὶς ἦν μϑηύντων ὄψεως Φάνερωτέρφι. συ Εἰ μϑὲ οὖν βασιλείοις ζῶ οὐκ αὐ ποτο 

αὐτὸν" ἐξήτησας ἰδεῖν, αἰχϑύσσα ἐυδυχιμοιῶταν ποβς 8 ζὰ πολλῷ βῥτίω ὁραίσω ἰἧποδιδκ.-- 
͵ , :), 7 Ι “»Ἤ ι » 2! » 2, 4 ᾿ “ 

μμιηκότα αἰ χὺΡ ὀλίγου χρόνου μικροψυχεῖς » ἴα! ζωυτω ἐηϑυσοι ἀντ᾽ ὑκείνου Ἂ» ἑψοικ Ὅν: 
2.» » ν΄ 2. }} ! κο. ' δ} δ ὟΝ 

ταῦ ἀλλ΄ Οὐκ ἔχεις ἀνδρα » ἀλλὰ ἔχεις φὐραμυϑίθν, (ὃ πατέρρ  ὀρφαναΐν χα!κριτίω ἢ 
γερῶν , ἀχϑυσον χαὶ Παύλου ζωτίω μακαρίζοντος τίου " χρϑίαν χα λέροντος ᾿Η ὃ- 

! ᾿ Ι » ᾿ ! νῷ ᾳῳ᾽ ! ε ! ᾿ 
20 τῶς χῆρα, χαὶ μεμονωλϑμη ἡλπισεν ἔχ Κύυδλον, καὶ ὃ βὐδοκιμωτέρρι ἡ Τοιαύτη Φανεῖται, 

πλείονα, δχτδεικψυμϑῥη τέων αἰ ασομονίεύ, μὴ τούτω ,ϑρίωει “Ρ ἐυ φεφόνοῦσαι, Ἅἷρ 

ὃ μιοϑὸν ἀπαμτεῖς. καὶ γᾺ ἀπέδωκας τίω «ὐθακαταϑήκζω, "Εἰ, ὅπερ οὐεπιςφεύϑηφ, 

“ϑέςφησας. μηκέτι φρόντιζε λοιπὸν, ἐν" αἰλῃςεύτῳ τὸ ΚΊη μα Ὄποθερϑμὴ ϑυσαυρῷ. Εἰ 
ς « ε πο. ΠῚ 

δ καὶ μοΐϑοις τίς (ὦ ὁόδωὼν βίος, “ἐς ὃ ἡ μέλλυσαι ζωή, καὶ ὅτι ὅσ! ὦ Φράχνη ὼ σκιαὶ, 
25 τὰ αὶ κεῖ πόρτα αἰχθητα καὶ αἰϑείγατω, ὀυ δεήσνν λοιπὸν ὁτέρων λόγων. γι (ὦ ΝᾺ παΐσης 

᾽ “ ᾿ ΕΣ λ 2 2 “ 3 
τὸ παιδὲον απτήλλακ.) μεταζολῆς᾿ ον ὁ ὧν, ἴσως ἃ γοησὸς, ἴσως ὃ ὁ τοιοῦγος ἔνϑμεν 

αὖ. ἢ ὐχ ὁρᾷ φῦσοι (ὦν, ἑαυ μ᾽ διποκηρύήοισι παῖϑαις ; ὅσοι Μ᾽ ἰποκηρυβορδέων χείρυς δ).- 
ᾧς αἰαγχαζονῖ) οἴκοι κατύχεν; ζῳῶτ᾽ δϊέυ ἁπόμζᾳ λογιξόρϑροι Φιλοσοφαΐωϑμ. ὕτω γὰ 
".»" ͵ ͵ ι.» ! αἷν ᾽ ! ,, ἡ 
κἡ τῷ τετελιβυτηκοτι ϑομου θα, χαὶ δὰ αὐ,ϑοφπων πολλαὶν '᾿δτολαυσονδυ Ὗ' ἐπαίνων, 

ἣ 1 ᾿ ! “» ε “" ᾿ Ι! { 4 "3 ,ὔ 30καὶ ρ ' τού Θεοῦ (ἦν; μεγαΐλοις τὴς «ἰασο μονῆς Ὡποληνό θα μιαϑοιᾷ, αὶ τῶν αἰωνίων 
Ἐχιτευξομῖθα αἰ γαϑῶν᾽ ὧν Ἄροιτο πόρζω, ἡμᾶς Ἐχιτυχεῖν, δ βιῦι καὶ φιλανθρωπίᾳ ὃ Κυ-- 
οἶου ἡμδῖν Ἰησῶ Χοιτού, ᾧὴ δῦξα χαὶ Ὁ κρ τος, Εἰς (δ αἰώνας Ἢ αἰώνων. ΑμέΖω. 

Ομιλ. λβ..: 2 ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤῚ ΕἘΚΕΙΘῈΝ ΤΩ ΙΗ ΣΟΎ, 
35 ἠχϑλούϑησοιν [ αὐτῳ] δυύοτουφλοὶ κρῴξοντες ὶ λέχϑντες᾽ ἐλέησον ᾿ὴ- 

μᾶς, ὲ Δαξίδι. 28 Ἐλϑέντι "ὶ αὑτῷ εἰς τω οἰκίλυ,"ασοόσηλ.- 
ὃὺν αὐτῳ (ὦ [80] τυφλοὶ, λέγ ἀὐοκ[ὁ Ἰησῶς "Ἱπιζεύετε ὅτι διυυύα.- 

(αὶ τῶτο ποιῆσοι ; λέχϑυσιν αὑτῷ, ναὶ Κύριε. 29. Τότε ἥψατο 
ἡ Μοφθωλ δέν αὐ Ὅν, λέγων᾽ κτ' τίω πίον ὑμδ βιρηιϑήτω ὑμῖν" 

49 30 Καὶ λύεψηθησαν αὐτὖμ ᾧ ὀφϑόημοί. 

ΤΙ 

ᾶ. Τιλ. ε.6. 
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Ξ ἐπ δήποτε γερέλχει αὐςᾶν κραζονζμυπώλιν ἐγζῶϑαι παιδυϑωνημαξ 
αν, τίου οὐδ ὰ ὟΜἋἝπολλών διωθείοαϑτῳ δυξόν. Ἐ) 5, 2)5Ρ πλησίον ζῶ ἡ 

ΝᾺ) οἰκία, ἀγε αὐτῶν ἐκᾷ, κατ᾿ ἰδίθω ϑεροιπεδσων. ἢ αὐτο δῆλον ἐΐξ ὧν 
χαὶ φόρυήοιλε μηδενὶ Εἰ πεῖν. ἰ μικρκὶ ὃ αὕτη ΜΊἸουδούων κωτη- 

] γ96ία, στὸν ὅτοι ὦ, Ψ' οφϑά δι᾽ ἀδοις ὠκκεχομνϑύων, ἐξ ἀκοῆς 
μόνης τίου πίς!ν δέχωνται" ὠκῶνγοι Ἀ᾽ ϑεωρφιώῶτες ζῳ ϑαύματα, ἡ τίω 

ὃν αἰδοτυροῦσοιν τοῖς γινομθμοις ἔχοντες, (ὶ ενόμτία πλύτα ποιαΐσιν. ϑρφι ἢ αὐν!ὲνμ  τίω 

ποροϑυμίδμ, ἡ Ὥἰισὺ τὴς κραυγῆς, καὶ αστ᾽ αὖ τὴς τῆς ογτδύξεως Οὐσὶ ΝΝ αἱπλώς πσοϑσ- 

ἤλϑον, δλλαὶ μεγάλα βοώντες, ὁ συσὲν ὅτερον, δλλ ἡ. Ὁ ἐλέησον πὐδοθόνμόμϑμοι "ον δὲ 
Δαρὶδ ἐκαίλοιω, ὕρτω ὦ δνομα τιμῆς ἐἢ ἐδύχει. πολλαχοῦ γϑέωῶ ἡ (Ὁ “σϑόφῆτω (δ ὸ 

βασιλέας, ὅς ἐξουλοντο τιμᾶν ἢ μεγαλοις αἰποφαίνειν, ὅτως ὀκαίλθιον. αὶ αἰγαγῶν αὐςβὸ 
Εἰς τίω' οἰκίαν, δ τέρὸν ἐρωτησιν “ὐϑλστάτει. πολλαηο »ὃ ἐασούδαιζεν ἱκετϑυόνϑρος ἰἅ-- 

εϑαι, ἥα μή τίς νομσἩ δορὶ φιλοτιμίον αὐτὸν τοῖς θαύμασιν Ἐχιπηδανιἢ ὀυ Δἱ σ' τὸν μό- 

γον, δλλ᾿ ὕα ᾧ δείξῃ ὅτι αὶ ἄξιοι ἦσοινϑεραπείας᾽ ἡ να μή τις λέγῃ, ὅτι Εἰ ἐλεαῖν μόνον ἐσω- 
ζε, πϑρϑᾷς σωξζοϑαι ἔδει, ἔχει γδ ἵνα ὦ ἡ φιλδν,ϑοφπία λόγϑν, (ὃ) ϑἰπὸ τῆς πίςεως 

ΤὟΜ σωξουϑῥων. ὦ Αἱ αὶ ζωῦτα 2 μόνον τίω πίςιν αὐ ὠπαιτᾷ, δλλ᾿ ἸῺΝ, Εἶπον, ὲ Δα.-: 
()δ., ὀῥαίγων αὐτῶν Ἐλὶ τὸ ὑψηλότερον, ὶ πουδύων ὦ γῇ καἰ ἀὐτὰ φωντάζεοϑαι, φησι ̓ 

πιςεύοτε ὁτι δευύώ μαι τῶτο ποῖῆσαι ; Οἦκ Εἶπεν, ὅτι πιφεύετε ὅτι δευύὰ μαι πο ραικαλέσαι 
ᾧὉ πατέρα μιν, ὅτι δυώα μαι ϑϑξασϑαι " ΔΛλ᾽ ὅτι ἐγὼ δυυύα μαι τῦτο ποιῶσοι. 4 δῶ ἐ- 
κᾷϑοι ;γαὶ] Κύρμε. οἷος ἔτι Διαρὶδι ον αὐτὸν κα λούσιν, δ ὑψηλότερον δύΐαήλνται,καὶ τίω 

διαοοτείλν ὁμελϑηρύσι. τ τότε λϑιπὸν νὼ αὑτὸς Ἐχιίϑησι τίω' χεϊερι,λέγων' κι τίω πί- 

τιν ὑμδ δρνηϑήτω ὑμῖν. ποιζ5 τῶτο τίω πίςιν αὐ δ ῥωννυῤ, ὸ δεικνὺς μερλςτὶς ὑγζῳς ὃ χα- 
τορθώματος, ὁ αδοτυρών ὅτι ὀυ κολϑικείας ζοὶ βήλκατα ζω. συοὴ »ὃ Εἶπεν, δμοιγθήτωσεν 

ΕῚ 

10. χεἴλην 

10 

ὑμῶν ) ὀφϑ λιμοὶ λα κν ἐ πίςιν ὑδυ ϑρηϑήτω ὑμῖν" ὁ πολλοῖς Τ᾽ ποϑϑσελϑύντων 24. 

λέγει, ασο9 τῆς δ σωμοτων ἰατρείας τίοῦ εἰν τῇ ψυχῆ πίςιν ποϑδνακηρύξωι αττύδων, 
« ᾽ " , 3 ᾿ 4 

ὧτε ᾧ κείνους δυδυκιμωτέρας ποιῆσαι, ὶ ἑτέρους ασουδοιοτέφφυς " χατασκϑυαΐσαι. ὅτω ἡ 
Ἐχὶ τὸ ὐοαλυτχού, χα γὰ “σοῦ τῷ σφίγξαι ὃ σῶμαι, τέων ψχὼ ὀϑίξησι κειμϑμέωυ, 

λέγων᾽ ϑαίρσει, τέκψον, αἰφέωνταί σῳ αἱ αἱ μδὸ τίαι. καὶ Ὁ᾽ κϑοοίσιον ὃ ααςφήσας χα τέογε, καὶ 
ἐπι. 

οἱ τ τῆς τραπέζης ἐδίδιαΐξεν αὐτέου (ὃ δὐεργέτέου᾽ καὶ ἐχὶ τῷ ἐκοατοντάρχου ἢ ὁμοίως ἐ- 10 
ποίησε, τὴ πιίς Ὁ πὸῦ ὄχιπρέψας" κἂν μαϑηζὰ ὃ ὡπαλλαίῆων Ἔ λειμδίίος τῆς 9ει-- 
λοΐοσης, τὴς ὀλιορπιρίας τσοξτοι ἀπήλλαῆεν. ὅτω δὲ κὶ ἐὐ τοῦ. ἔδει ὦ γδ ἃ «σε τὰς 
κείνων φωνῆς αἰυτὸς τὰ διστόῤῥηζοι τῆς “{ ανοίας᾽ ἵνα Ὁ ἡ ἐτέρφυς Εἰς (δὴ ἰυτὸν ζῆλον .- 
.»ἰγη, κὶ τοῖς ἄλλοις χαταδήλοις ἀὐδους ποιᾷ, ὅζρ τῷ τέλους τῆς ἰατρείας τίου κρυτήονϑμίω 

αὐτἷΖῪἋκ πίςιν ὀμακηρύηων. Εἶπα κ᾽ τίω ἰατρίαν κελεύει μηδενὶ Εἰπεῖν᾽ καὶ ὃχ ἁπλώς 1 

καλθύ4, ἀλλα χαὶ ΚΘ πολλὺς τὴς σφοδρότητος. 
Ἑνεξοιμήσοτο γὸ ἀὐοῖς, φησιν, Τυσῦς, λέγων ὀρόῖτε, μηδεὶς γνωσκέτω. 31 Οἱ δὲ 

ἐξξίϑοντες, διεφήμεισειν αὐτὸν εἰν ὅλῃ τῇ γῇ Οκεΐν. Ου μδιὐ ύέορονηο ὠκῴνοι, ἀλλ᾽ 
ἐγϑύοντο κήρυκες καὶ ϑαηελιςαί" ἡ κελέυόμδμοι κρύπήειν Ὁ γοϑρημϑιίον, οὐκ ἀεύέξορντο. Εἰ 

ὃ ἀλαχοῦ φαίνεται λέγων' ὠπελϑε,ὼ διηγϑύ τίωυ δυξαν τῷ Θεοί, οὐοι ἔςιν ἐναντίον ὠκῴο 40 
τότῳ, αἰλλα ἢ σφόδρα συμξώνον. πευιδαύει γὸ ἡμᾶς αἰυτοις δ᾽ αἰϑὲ ἑαυ δι" μηδὶν λέ. 
γήν, αἰλλαὶ αὶ Ους βουλομϑμοις κα μας ἐϊκωμιαζαν κωλύειν Εἰ εἰςῷ Θεὸν δόξα "«- 
ναφές9:»», μὴ μόνον μὴ κωλύφ, ἀλλα καὶ Ἐχιτώῆεν τῷ ποιῷ, , 

3: Ὑύτων αἰ πελθύντων, πσδλσήγεγχθῳ αὐτῳΐ αὐ, ϑοφπον κωφὸν δαμμονιζο Ὁ. 

᾿ Ἅ. ἐμ 
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Οὐγὰ τὴς φύσιως ὦ ὦ παλος, δλλαὶ τῷὸ δοαίμονος ἡ “χτθουλὴ " δ κα "ἡ ἑτέρων δεῖται 
Μ παόλσαιγόντων. σὲ γὸ δὲ ἑαυ “αἰ βακαλέσαι ἠδυωαηο ἀφωνος ὠν, στὰ ἐτέρρες ἷκε- 

τεύσει τῷὸ Ὁ δαίμονος δήσαντος τίω γλαΐῆαν, καὶ Ὁ τίω ψυχίω κί τὴς γλώηης πεδσαντος. 

δζρ τῦτο οὐδ ἀπαιτεῖ πίον ἄυτον, δ, ὕλίως δἰθρλούται ΩΝ γίσημια. 

4. 33. Ἐκόληϑώντος ᾿ τ δαίμονός, φησιν, ἐλρύλησεν ὁ κωφός, ὯΝ ὄχλοι ἐθαύμαζε, 

λέγοντες ὕδεποτε ἐφανη ὅτως οὖ ᾧ Ἰσεαυλ. Οδὴ μώλιςα ζωϊα (ὧν Φαρλσοιες, 

ὅτι πϑϑτων ἀυτὸν πσδϑύτίϑεσαν, ἐπί τὸν ὄντῶν, λα ὁ ὙΨ πώποτε γεϑνηρδύων σε»- 
τίϑεσοων ὃ ὃ, ὀχ ὺ ὁτί ἐδαρίπσεν, δλλ᾽ τι ῥαδίως ταγέως, ἀπειρᾳ νοσήματα ἡ ὀρια τως 

χμῆμι ἔχοντα. ὡοΐ δῆμος ὅτως᾽ “(ὦ φαρισαῦοι τοιουδυ ον ὦπὸρ. ο Ὁ» μόνον αἰαθάλ- 

το λϑίσι ῶ γελννϑρα, δλλα ᾧ ογαντία λέγοντες ἑαύζις οὔκ αἰαγύωύονται. χοιούτον Ὁ ὴ ἡ 

πονηφία. “ἃ γϑῥ Φασιν; 
34 Ἐν ταὶ ἄρχοντι ἣω δαιμονίων ὀκθαλλει ἴω δαιμόνια" Οὐ τ δνοιτ᾿ ἢ ἀ- 

γοητότερον ; μαίλιφα ἅ ̓γδὺ ὃ Χ) «εϑϊών φησιν, αἱμ ̓χόψον δαίμονα ὠκζαλλειν δαίμονα, 
χἰψνλύ. (α ἰγδβὲ ἐαυο᾽ συγκροτεῖν Εἰωϑῳν," οὐκ ἀὐαλύοιν ὀκῴνορ) αὐτὸς ὃ ἐλ δαίμονας ἐξέξαλε 

“" 1 μόνον, ἀλλα λεισθϑις ὀκαιϑηρε Ὁ μέκροις ἥπερ, ἡ λείλοῆανἐ ὀχαλίνου ΝΠ" ἀμδρτήματα 

ἔλυε, Ἂ ὃ βασιλείδν ὀκηρυῆε, χα τῳ: πατοὶ “σέρση σήν ᾿ ὧπερ ἀτ' δ ξλοιτὸ ποτε δαίμων, 

τ᾽ αὐ δυωυνϑείη ποτὲ ἐργαίσειοϑαι. (ὦ) 2) δαίμονες Ε ἰδώλοις πσδλσαίγϑεσι, ὸ Θεού ἀ;- 

παρρισι,ὴ τῇ μϑιηούσῃ ζωΐ αἀἰπιςεῖν πείθουσι" ὀδαήμων ὺ σελζόμϑμος ἐκ δυεργετεῖ, τέθγς ᾧ 

μή κοι με βλάπηει «ὧν ϑερᾳαπεύονζας αὑτὸν ἡὶ ἐμμδμζᾳς. αὐτὸς Ὁ τοιουαντίον ποι. 
μ᾽ γὰ» Ἂς ὅροις φυζμ ἃ (ὲ λοιδρείας 
“ ξ Περιῆγέ, Φησι, ζέ πόλεις παΐσας ἡ ἐς κώμας, διδείσκων ον ταῖς ((μεναγωγαῖς 

εὐ, ὀκηρύοσων ζ δ᾽ αηδλιο τὸ τὴς βασιλείας, ἡ ϑερᾳγγά)ων πάσοιν νόσον υ πάσοιν μ(ᾳ. 
ὡγμῦ, λαχίαν Ἐ Καὶ εὐ μόνον αὐζῶν σέκ ὁκόλασιν λὐαιαϑητοιώώζα, δλ ωϑὸ απλος ἐ- 

ποτίμσεν" ὁμοῦ τε τέω φραύτητα ὕπειδεικνύμϑνος, αὶ Ὁ ζουτίω τίω κρκηρρελὰν ἐλέρων" 
25 ὁμοῦ - βουλόμϑμορ ΟῚ ΟΜ ἝἜἐξῆς συμείων πλείονα αὐ αλεῦ τίω υὐπόδειξιν, ἡ ν τότε ἡ ὺ ὦ 
ἘΩΧΣΙ δ λόγων ἔλείχον ἐπαγ. «ἰδέα τοίνεω ὼ ῳ πόλεσι, ἢ οὶ οΟΨ θέσι, ζςὸ ῳ ταις συν- 

αγωνγαὶς αὐ, παιδυωνή μᾶς ὅτως αμμείξεοϑαι ὧν κακή ῤρφερ α χοριηρρρίαις ὁτέραιρ, 
ἀλλ᾽ δὐεργεσίαις μείζοσιν. Εἰ ἰγὸ μή, "δὶ αὐνϑεόποις, » ἀλλα δὲ αἰυτὸν Θεὼ ϑ)ερ γοτεῖς ΚΣ 

ὁμοδεάλοις, ὃ ὅσ ὧν “ποιαύσι, μὴ Ὡποφῆς  ὀὐεργοὴν, να μείζων ὁ μἰοϑὸς ἡ ἡ. ὡς ὃγς Αῷ ̓ τίω 
10 Ἰαχηχϑολλμ ἀφικανϑμος τῆς βὐεργεσίαρ, δείκψυσιν ὅτι 2.9 ᾧῷ ὠκείνων ὑπαυμον,αἰλλ᾽ ̓  ζω 

( Θεὸν τῆς τοιαύτης λελαμβάνεται Φρετῆς. ἰδ ταηο0 ̓ Χειρος πειδυύων ἡ ἡμὰς «Τὶ 

γἱω, δξ ἀγαλέτητος μὸ μόνης ἴω τῶν. ἤει, ̓ μόνοι οἕκ αὐνέμϑμε δός αἰωτὸν ἐλθεῖν «ὦν" κράμμψοι- 

Ό,, ἀλλα ὃ αἰυτὸς πσοϑς κείνοις ἠπείγετο, δυοζῳ μέγιςα ὠζις μέζων ἀγαϑεί᾽ ἕν κί, 
τὴς βασιλείας Ὁ βὐατξλιον᾽ ἕτερον ὃν τίω πόήτων ω Ποσημζ δίθρλωσιν. κο οὐ πόλιν 

35 αἰεώξᾳ, σϑεῖν κωμάν πἐδέπεχον, αἰλλα πόϑτω ἐπήει τόπον᾽ ὁ στε μέχοι τοῦτο ἵζα- 
ται, αλλα ὼ ἐτέραν σσελνοιὰν Ἐχιδείκφυται. 

36 ἰδὼν δ γό, φησι, ὧν ὄχλοις, ἐαυλα[γψίιϑη «ἰδὲ αὐδᾶν ὅτι ἦσαν" ἐσκυλιϑμοι ἡ ἐβ- 
μιμμένοι, ὡς ἴσόϑθατο, υ μὴ ἔχονται ποιμϑμα. 

37 Τότε λέγη τοῖς Γμ(θιϑηταῖ" οΑ ̓ϑοσασμάς πολις ὦ 8 ἐργαΐται ὀλίηϑι. 

4. 38 Δεήϑητε δίζυ τῷ κυρίου τε ᾧ ϑερλσμοῦ ἥ ἵγα, ὠκθώλη ἐργαζας Εἰς ῷ λεισμὸὶ αὐτῷ. 

Ομρχᾳ παΐλῃ ὃ ἀχενόδοξον. ἴα »» ει ἁπόνζας πσξός ἑαυτὸν Ὀλεισύρηται, ὀκπέβιπει 

ὧν ἐαιϑηζας. ὁ δ| οὁ τ ὃ μόνον, ἀλλ᾽ δα αὑτοι (ι: ᾿παιδούσῃ, καϑεύπερ ὦ ἐν ἡνιπαλαί- 

φρᾳ, τῇ ἡ Παλαικίνη μδιοτηίσαιγζαε, ὁ ὅτω «ϑός τοῖς αἰγώνας τὴς οἰκϑυμδῥης ᾿ὐτοδυσαιοϑου. 
δι δὲ τῶν ὼὸ ὁ μαίφονὰ ζιγυμνάῖσα Μ ἀἰγώγων τὴν δ βσον᾿ Εἰς τίω ἀυτῶν ἧκεν ἜΣ 

Ομβιεγίοίς τομλ.2 τίω, 

ἼΡΥΤΕ 

" 

κύ 9 
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πίω, ἵνα θύχοπώτερον τοῖν μ(τ' τα ἀγώνων ἅψωνται, καλά τιναβ γεοοσοις αἀπαλϑις 

κσεὸς Ὁ πὔϊῶαι παοϑαγων δὴ ̓  ἡ τέως αὐτοις ἰαἴξρις σωμῷ; Ὅν ποι, ὑφερον ζυμιθνόμϑμος 
τίω τῆς ψυχις διόρθωσιν τίω παρλυγαρϑιίωυ. ΩΣ σχόπει πώς δὔκολον ὦ Ὡράγμα δεύωεσι 
Ὁ αἰναγκάνον. γ »» φησιν: ὁ ἅ ᾿ λαεισμὸς πολι, ὦ ̓ ἐργάται ὀλίηϑι. υ ἐγὸ Ἐχὶ ᾧ αυύ-- 

ΘΘΥ ὑμᾶς, Φησιν, ἀλλ Ἐχὶ ᾷ αἰ μητὸν πέριπω. ὅπερ ον τῷ ἰωάνν ἐλεῦν" Αλλοι χέχϑ-- 5 

πιάκασι, ἢ ὑμεῖς ᾿ς Θὐς(ῦ κ᾽ κόπον αὐτῶν Εἰ ἰσεληλύθοτε. ζὐτω 3 ἢ ἔλεγεν ὁ ὃ Φοϑνημα 
αὖ ν καταφίλλων χα! 1)αρῤῥεῖν πὐδασκθναζων, ὦ δεικψυς οτί ὁ μείζων πρρέλαξε πόνος. . ὟΝ ΠΝ ὠῷ οὐπὲ φι λαν ϑεσπίας δἰρραδρον,θυκ, ἀξ αἰμοιζῆς μος. ἐαῦλαγ χϑίαϑη Ὁ» 

ὅτι στιν ἐσκυλ ϑύοι χαὶ ἐβῥιμμμιένοι, ὡς πεήδατα μι ὀλοντα ποιυϑῥα. αὑτὴ ΔΨ Φρόντων 

Ὅμ" Ιουδα ων ἡ κατηλϑθλα, ὅτι ποιυϑβες ὁ ὄντες ζᾳ ΔΨ λύκων ἐπεδείκγεωτο. υ 5» Μόνον 1ο “0. ἵμ 

ὁ διωρϑοιῶτο ὃ σλῆλορ, ὅλα ᾧ ἐ ἐλυμᾳήνονο αὐνΜἍ τίω πσζκοπτίω, ὠκείνων 9} ὑϑαυ- 
μιαζήντων κα “ λογϑντῶν, ἐδέποτε ἐφάνη ουτῶς ΟἿ τω] ἰσφρὴλ, ὅυτοι ᾷᾳᾷ ογλμτία ἐλέρρν᾽ ὅ-- 

τί οἡ τῷ δ αθλοντ χ.}} δαιμονίων ὀκθαάλλει τὰ δαιμόνια. ὡιλλα νας ἐργαΐαε οὐζωϑα 

φησι ; (ὧν; δώδεκα μφιϑηΐβς. χἱ δέω; Εἰπὼν, ὦ: ἢ ἐργάται ὀλίγοι, πξϑσίϑηχεν ἀὐζρις; 

ἰδαικῶς᾽ δλλ αὐτοὺς ἔπεμψα. τἶγος ὅξζω ἐνεκεν ὀλεγό, δελϑηϊς τῷ κυξίου ὃ ϑλεοισμοῦ ἵ "γα ας 

ὀκραλῃ ἐργαζῳς οἷς ῷ ϑοσασμκὸν ἀἰὐυτι κὸ Χ) Ποῖα ἀὐζις ποε»σέϑηχεν ὅτι ἃ δώδεκα ὀνᾷε 

πολλοῖς ἐποίησε λοιποῦ" εἰχὶ ἱ τῳ Ξριθμῷ παρϑοϑεὶς, διλ, α ̓δμωυαμω ,λϑοισείρϑμος. Εἶτα 

δεικψιὶ ἡλίκον ὃ δῶρφι ὅθ, Φησι᾿ διήϑητε [ζῶ τὸ κυρίου Ὁ λεισμού, χ) λανϑιαγόγτως 

ἑαυτὸ ἐμφαψει (Ὁ) τὐ κῦ κυρ9ς ἔρντα. Εἰπὼν χὰ δεήϑητε Ὁ κυρίου λεισμού, φὐϑν 

δοηδεντων αν οὐ θὐξαμθμων αὐτὸς αἰὐζις δϑλίως ε»τονᾷ, λὐαμεμνησκων αὐτὲς δ: 20 
Ιωαΐνου ῥινῶν ͵ ν τῆς ἅλω, ὦ τῷ ἐ ληιμϑῆθος, ἡ Ὁ Τ᾿ ἀχύρου ὦ τῷ σίτῳ ὅν δῆλον ὅτι εἰυτὸς 
ὅδ ὁ γεωρηϑο, αἰυτὸς ὁ τοῦ ϑερασμου κύριος, αὐτὸς ὁἋἍ) ποϑϑφηῦμ δεασύτης. ει ἰὸ ὃι.- 

εἶζεν ἔπομιψε, δῆλοι ὅτί ἐυ ζα δυλότοια, ἀλλ᾽ ἁ δὶ ἿΨ φοφανμ ἐασειρον. ὑυ ζωυτι 
ἢ μόνον ἀυτες ηϑρελαίῤῥεωυε τῷ γεεισμὸ καλέσαι τίω "αὐ δζρεκονίαν, αἰλλα καὶ ̓ῷ ποιῆ-ὀ διδὴ 

σαι δυυνωτὸς πσϑϑς τίω αἰ ϑνονίδμ. 29 
1 Καὶ πυρϑσκωλεσα ϑμός, φησι, (ἦσ' δώδεκα μαϑνζκ' αἰντϑ ἔδωκεν ἀὐζις δδουσίαν 

πγευμοίτων αἰκαϑοίρτων, φε ἀὐυτοὶ ὡὐκίξαἴίλλειν, ἡ ϑερφιστθ)4ν πᾶσοιν νόσον πᾶσαν μαλᾳ- 
χίαν. Κω τοι πω ὦ πνόμυ. δεδουϑύον. ὄπω Ὁ» ζω, Φησι, πνεύμᾳ ἀγιον, ὅτι ἴη- 

σῦς συ πω ἐδοξαϊϑη. “πῶς δίχυ ἀξέζλνον τὰ πνδύματα: ; Ἀπὸ τῆς Ἰππτοιγῆς τῇ τῆς ἀὐτψ αἰ α- 
πότης δξουσίας. σχόπει δὲ μοι ̓  ζω ὄὐχαιοθν τῆς ; Ὡποφολὴς. ὁυ Ἂ ὧκ ποδϑοιμίων ας 20 

ὧδν ἐπεριψεν᾽ δλλ᾿ ὅτε ἰχθναΐς τῆς ἀκολρυϑήσεως ἡ ἥσων δι΄πολελοιυκότες," ᾧ ΕἾδὸν κὸ νεκρόν 
ἐλλότα, ἡ ϑωλαῆαν Ἐχπτιμυηϑεῖσαιν, χα δούμοναφ' ἐλαϑένᾷς, καὶ ὼ πὐδαλυτικὸν σφιήζτα, χὰ 

Ὁ ὁ ὠρδρτήματα λυλώτα " ) λεισρὸν καϑοιρλέποι, καὶ Ὁ ηρχούσοιν τυ τῆς δευναίμοως δἰπῦ- 

δειξιν ἐλαιθυν δὲ 6 ἔργων ἡ δ λόγων, τότε [-] ἀὐδις ὁ ὀκπέμπει. ἡ σρκ Εἰς ἔλικίνδωιυα 

“ορλγματα ( συοδεὶς , ΣΡ οὶ ω Παλαιείνη τέως κίνδχωυος ζω, δρλαὶ πσϑδὲς κακησρθίας ἔδει 5 

ἵραοϑει "μόνον ) πλίῶ ᾧ τῦτο ἀΐθις «προλέγει ὦ οὐδὲ δὝκιυδυυίων, παξϑα θασκευαζων 

αὑτῶν ᾿ “9 τὸ  χαιοϑ, καὶ Ὁ οὐγαγωνίοις ποιωῖν τῇ (μωυοχᾷ αἷξ Θεὶ ὶ τϑύτων παεϑβρίσει. εἶ. τοῦ, ἐπ- 
Κγπ, δύο συξυγίαρἡ ἡμῶν Εἶπεν υὐποσύλων, τέ Πέζου κ χαὶ ̓Ἰωαίνου, ὦ μοτ᾽ ὠκείνοις ᾧῷ 

Ματ)αῖλον ἔδειξε κληϑεντει, αὖθὶ 3 5 γῆς ἣν ἀ ἄδλλων τἰσοσόλων κλήσεως τε ω ππέςσνγϑείας 

σον ἡ “Ἡμῖν ἦν διελέηϑη, οὐγζρυῦλα αϑαγχαίως ᾧ χαταίλθορον αυδμᾷ ᾧῷ Ὄἰριϑμὸν τίϑησι. ὰ ωο 

ζᾷο ὀνόματα δῆλαι ποιᾷ, λέγων ὅτω" 

,» Τῶν δώδεχα ὡιποφύλων ἴο ὀνόματο 691 ζω τα᾿ φρεδτος, Σίν ὁ ὃ λεάμδνος Πέξυς. 

Καὶ Ὑρε ἐτέρος Σίμων ἑωώ, ὁλολήνϑμμορ Καυδυΐτης ̓  χαὶ Ἰούδϑως ὁ Ἰσκαριώτης, 1ν.- 
δὺς ὁ Ἰαχωθου᾽ καὶ Ἰώκώζος ὁτῷ Αλφαίου, ᾧ Ἰαίκωίος ὁ τῷ Ζεξεδαίου. ὁ (ζ δῶν Μαρ- 

96 
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κος ᾧ κατ᾽ ἀξίλυ ἀυτὸς 2ιϑξησι, μ᾽ γδ τες δύο χορυφαίης τότε ὦ Ανδρέδν “ϑιριθμεῖ" 
ὧν ὃ χ ὅτως, αλλαὶ δζεφόρως, μάλλον ἢ ὰ Θωμὰν ᾧ πολυ καταδεέφερον ἑαυ πσθ9

- 

γὴν ἰϑησιν.ὐλλ᾿ Ἰδωμᾶν" αὐ λύωνεν ἢ κϑυταλϑλϑν,. Πρώτος Σίμων ὁ λεγόαϑμος Πέ.- 

(ς, ὁ Ανδρέας δα δήφὸς εἰστῳ, Ου μικρὸν καὶ τη» τὸ ἐγκωμιον δ ἃ ὃ πὸ τῆς 
-»..ν δ κὶ ὐπὸ τῆς, θυ λμεί ἡς κ᾿ (ὃ 69 "“:» 

εἡμιία 5 Φρετης, Τὸ στὸ τὴς εἰας τῆς Χί, ᾿ Ὅποι ἐπήνεσεν. τς 

μήμεσιν. Εἶτα Ἰαίκωζος ὁ τὸ Ζεθεδαίου, ἡ ἰωϑυνης ὃ ἀδᾷφος αὐτῦ. Ορας πὼς υ κῷ 

τί ἀξίαν δ(ιϑησιν ; ἐμοὶ γὸ δοκᾷ ὁ Ἰωλύγης ὀυχί Μ ἄλλων μόνον αἰλλαὶ ὁ τῷ αἰδήφοδ μεΐ- 
ζων τῇ. Εἶτα Εἰπυν, ᾿ 

3. Φίλιππος ἡ Βαρϑολομσγος,ἐπήγαγε᾽ Θωμας ἡ Μῴτϑαιος ὁτελώγης. 

ιο Αλλ᾽ ὀυχὸ Λουχας ἅτως᾽ αλλ αὐιφροφως, καὶ πσοοτίϑησιν αυτὸν τῷ Θωμά. 

Εἶχα Ἰαίκωζος ὁτῷ Αλφαίου. Ην Οὐ ,ώς ἐφϑίω Εἰπων, καὶ ὁ τῷ Ζεξεδαίν. 

Εἶπα Εἰπὼν ᾿ Λεδζαγον ἡ" χαὶ Θαδδαῖον, καὶ Σίμωνα ᾧ Ζηλωτίω), ὃν χα Κα- 

ἐφ νανίτίωυ καλά, Επι (ὃ «αδοδοτίω ἔρχεται καὶ ὀυχ ὡς ἐϑϑρὸς Ὡς αὶ πολέμμος, αἰλλ᾽ 
ὡς ἱσοολὰν γράφων ὅτω διηγήσατο. οἕκ Εἶπεν, ὁ μιαρὸς καὶ παμμίαρ9ς, αλλ πὸ τῆς 

τς πόλεως αὐτὸν μόνον ὠκαίλεσεν, [οὐδευς οἸσκαφλώτης. ἐώ δ: ἡ ἕπιροοἸύδως ὁ Λεξζξαϊος,ὁ 
καὶ Ἐχικλιηϑεὶς Θαδδαῖος, ὃν Ιακωώζου φησὶν ἐὴ ὁ Λουχαξ. Ὄστὸ τ θ τυ τοίνιω αὐτὸν δχαιρῶν, 

Φησὶν 

4 [ούδως ὁ Ἰσκαριώτης, ὁ καὶ πο )γρα δοὺς αἰντόν. Καὶ οἕκ αἰαεώύεται λέγων, ὁ 

τὐϑαδὸυς αὐτόν. ὅτως σσοδν σγοέποτε σε Ἷ δοκοιώτων ἐπονειδίςξων ἐρ αἰπεκρυτῆον. 
10 τυρϑος ὃ 'πϑύτων ᾧ κορυφαῖος, ὁ ἀγράμματος ἢ ἰδιώτης. αἰλλ᾽ Ἰδωμὸν πο “οὲς ἕνας 

αὑτοὺς πέμπει. . 
ς Ἰύτυς τοὺς δώδεκοί, φησιν, αἰ πέζειλεν ὁ Ἰησῶς. ΤΠοίοις τότοις ; τοὺς «λιέας, 

τοὺς τελώνας. ὦ 7 τίασαρες ἦσαν ἀλιᾷς, δύο τελώναι, Ματγαῖος ὶ Ἰαϊκωζος᾿ ὁ δὲ 
Εἶραὶ ασϑοδότης. ἡ τί πποθς αὐνηουξ φησιν; Εὐϑέως ὐδαήέλλει ἀΐος λέγαν᾽ εἰς 

25 ὁδὸν ἐθγοῦν μυὴ ἀπέλϑητε, ὁ Εἰς πόλιν Σα μδρευ δ᾽ μυὶ Εἰσέλιϑευτε 
ό Πορδυεοῶε ὃ μάλλον ωρὸς τοὶ πσοόξατω τὰ ὶ'πολωλότα οἶκε Ἰσραήλ. Μὴ ὃ δὴ 

γομεἰσηγτέ, φησιν, ἐπειδή με ὑξοίξουσι α δια μονωνταν καιλούσιν, ὅτι μισῶ αὐντὺς ἢ Ὡσυςρέφο- 
κα. ἃ Ὁ νότος ἀδθιυς δίορϑαίσαι ἐασούδωκα, ᾧ πλότων ὑμᾶς ἀπάγων ἣΨ ἄλλων, 
τότοις στέμυπτ ϑιδοισκαὶ λὲς ἡ ἰαϊξους' ὸ ἐν μόνον τσϑϑ τϑτων ἄλλοις κοιταήοιλοαι κωλύω, 

ἡῳΐα. 309 αλλ σϑοδ ὁδοῦ ὠνοιοϑαι τῆς ὠκεῖ φερούσης (χιτρέπω, μηδὲ Εἰς πολιν" τοιαύτίου Εἰσῇ- 
ὃ γεν, ὦ» ὦ ὧὡ Σαρϑϑῶται οϑανηίως πσϑὸς Ἰουδοωυΐοις “ ὅκεν")" χα τοιγε θὐκολώτε- 

πᾷ κί ὀκείνων ζώ (" πολὺ »Ἤ» Ἐχρτηδειότερον κὐθ3ς τίου πίςιν Εἴἶχω) ζὰ δ τύτων χαλε- 
πώτεροι. αἶλλ᾽ ὅμως Ἐχὶ τὰ δυσκολώτερᾳ πέμιπει, τέων κηδεμονίλιν τίου αἰθὲ αὑτοὺς ἐἶ- 

“μη. δεκύμθρος, καὶ αὶ φύματα Ψ' Ἰουδαίων" ἰποφ 9, Ἴων, ἡὶ πσοϑοδὸ ποιῶν τῇ διδωυσκαλία ΜἍ 

ἢ ᾿ 3) ὐποσύλων, ἵνα μὴ παλιν" ἐγκαλαῦσιν, ὁΤΙ “δὸς αἰκροξύςους [ Αοσυδάοις 76εἰ σΉλῦον, 

κὲλ καὶ δικαίδυ δῦξωσιν ἔχεν αἰτίδν τῷ φϑύγην ὠΐοιὶ αὶ ;ϑἰποςρέφεοϑωι. ᾧ πσοήδατα ἀὐζυς κοια 
Μαλμί. λεῖ Σιπολωλότα, τ. ̓ ἀποπηδήσαντα, πλμταη9}.ν συγίνωμζου ἀὐδις Ἐχενοων,κὶ ἐφελκό-. 

δ μϑνος αὐτὴδῶἼ' τίωῦ γνωμέων. ΝΕ 

7. Πορδυόμϑροι δέ, φησι, κηρύετε λέγϑντες, ὅτι ἤγθκεν ἡ βασιλεία ΥΨ' ἀρφινων. 
40 Εἶδες αἰ αχρνίας μέγεθος; Εἶδες οἰποφύλων ἀξίωμα; συν αἰάϑητὸν κελβύονται λέγῳ, 
οὶ δ ὦ αἰξέΜωύσία καὶ τὸς ποροφήζα τὲς ἔμασοθεϑο, αἰλλαὶ χαινά τίνα, καὶ τὐορί-: 
δοξα, αἰ γάρ τοιαῦται ὠκήρυῆον ὠκᾷνοι,ώλλα γάῦ χαὶ ζῷ οὖν τῇ γὴ ἀγαϑα" (Ὁ ὃ βασιλεῖς 

αν ἐρανωών,ὶ τὰ ἐκᾷ ὥπϑωτα. Οὐκ εἰντεύθον ὃ μόνον ὅτοι μείζους, αἰλλαὶ ἡὶ ὧκ τῆς ἰσσ'α. 
ὦ; ἴοης, σροίὲ Ν αὐωδυονῖ) οὐ εἴλ' ὀκγοῦσι, καιϑώπερ (ὦ) "παλαιοὶ, εὐλλαὶ χαίρρι κινδουύους 

Οεγίοι ομ,. 2. τι πολέμες 
ι" 

γ᾽ 



{τι 25. ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 
“πολέμος ἢ τὰ αἰφόρητα αἰκούοντες και κοι, μῷ “πολλῆς διέχον) τῆς πείθους (ῃὶ ἔχιτατ- 

τόνϑνα, ὧτε βασιλείας κήρυκες ὄντες. καὶ “(γεν μα φὸν, φησιν, μηδὲν σκυ,ϑοφ»πὸν κηρυτ-- 
πντες ὶ χωλέπον, θύκόλιως ὑπήκοφ ,{ἰ λέγε» ἐδὲν χαλεπὸν ἐπεταγησοιν ; (οι αἰχούεις 

ὴῬΦἙ δεσμωτηρίων; Ὕἕ“ δα παγωγῶν, Δ πολέμων ὝΨ“ ἐμιφυλίων ; τού πραὶ πόύτων μὶ- " 

συφ; ὧπερ πόρτα μικρὸν ὑξερον" ἀὐδοῖς ἀπὸν τήσεο, ἔλελν. ἐτέρϑις ὥ μυρίων ἐ- 5 ταν 
σομϑῥους αἰγαϑαΐν ασολξένοις χαὶ κήρυχας ἔπεμπεν" αὑςᾷν: σγὲ αὐήκεςα δεινα πείσεοϑεω 

ἔλοτ καὶ ππαοϑόνεφωνει. Εἶπα, ποιῶν αὐτῶν αἰξιοπίφοις, Φησί ̓ 

8 Δαϑενοιωζας δερρσγάψετε, λεκσδϑις χαϑαίρετο, ἢ δαιμόνια ὁκᾷαΐλλετε, δωροϑρ ἐ- χινορὶ 

λοίξετε, δωρεὰ δότε. Ὅρρ πῶς Μ' ἡϑαῖν αὐἷν Ἐχιμδιήται, καὶ Οὐκ ἔλφον ἡ δμΜὦὺ,, γίρη, 

σημείων, διωκψις 7] ζᾳ σημεῖα, τῦτων χοεὶς συϑδν ὅ61. » "ὃ ᾧᾳᾷ φρονήματο αὐδἶν ἡλίτου.-. 10 

φέλλοι λέγων, δωρεὸρ ἐλῴθετε, δωρεθρ δότε, ᾧ φιλογρηκατίας καϑοιρθσειν πὐδοισκθυάξει. 

Εἶτα, ὕα μὴ γομιἰοϑοῇ αὐἷἣΛ {ὴ χατόρϑω μ( » ἢ ἐπὲλϑώσιν Ὁἰπο Μ [γνουϑμων) σημείων, 

φησί" δωρελὼ ἐλάξετε᾽ συσὲν ϑοίξεοϑε τοῖς δεχομϑροις ὑμᾶς. "κε ΜΝ μιοϑοΐ ζωῦτα "5. ὰ 
ὀλοίδοτε, Οὐ πονέσαντες. ἐμὴ γ δ 25 ς᾽ ὅτως ὅζω καὶ ὀκείνοις δότε. Ουτδὲ γα ὅ91 τι- 
μάυ ἀξίαν αὐνὦἋὋ ρῶν. ΕἾτα τίω ρίζὸν ὟὟὮἋἝχακϑῶ δύϑζως ὀμα «σῶν, Φησι᾿ 15 

9 Μη κτήσηοϑε χουσον͵ μηδὲ ἀργύρον, μηδὲ χαλκὸν Εἰς ζὠ ζωγας ὑμδυ; 

10 Μη πήραν Εἷς ὁδὸν, μοιδὲ δύο χιτῶνας, μηδὲ αἰ πσυδὴ ματα, μηδὲ ραζδον. 
Οὐκ Εἶπε, μιὴ λοίξητο θ᾽ ἑαυτῶν, δνλα καὶ ὁτέρωδεν ὄξῃ λαξῴν, φύγς Ὁ πονηρϑν νό- 

ση μια. ὁ γδ» πολλαὶ δα τότε κατώρθου᾿ ἐν , ὀρμυπότηοις ποιών (ὧδ μαϑυζαζ᾽ δυῦτε- 

ον ἢ, παίσως αὐζἂν' ἀπαλλαίῆων φροντίδος, ὡφε τίου Ἰδολίω πᾶσαν τῳ λόγῳ γϑέχειν᾽ 1ο 
τοέτον, διδούσκων αὑτους τέων ἑαυ διώώωμιν. ΤᾺ γϑιω ἀὐθῖς λέγει μ᾽ ζωτα μὴ τίνος 
ὑξερήσατε, ὁτε όπεμψα ὑμᾶς γυμνὸς ᾧ λμυποδήτυς; ὁ Οὐκ θύϑέως λέγ, μὴ Κ)ήσηοϑε, 
Σλλ᾽ ὅτε Εἶπε, λεχυοοὺς καϑαίρετε, δαιμόνιώ ὠκίαλλετε, ὅτε εἶπε, μηδὲν κτησηοῦνς, τότε 

ἐπήγαγε δωρεαὶ ἐλοέξετε, δωρεαὶ δτε, ὃ συμφέρον ϑζρι ἢ; πο Σὺ Ὁ ωρέπον ἀὐζῖς 
ἡ Ὁ δυωνατὸν πϑρεχόμϑνος αὐλλ᾽ ἴσως Εἴποι ὃς αὖ, ὅτι (ᾧ ὦ ἀλλα λόγον ἀν ἔχοι "ὦ αὶ μηδὲ ἐς 

πήραν ἔχειν εἰς ὁδὸν, μευ δὲ δύο χιτῶνας μιῇ ῥαϊοδον, μηδὲ εἰ ασοδὴ ματοι, Τίνος ἔγοκεν ἐπέταξεν; 
εἰς πᾶσαν αὑτοὺς αἰκρίξειαν αἰσκῆσαι βύλθυϑμος᾽ ὀστεὶ χαὶ αἰνωτέρω͵, σὐ᾽εϊὲ ΔὩρ Ὁ Ἐχιούσης 

ἡμέροις μεραμψᾶν ἐπέτεια. ἐγὼ τῇ οἰχουμϑϑῃ διδωσκάλοις ἔμϑηεν Ὡσοφέλλεν. δχὲ ΤῸ» 

ἡ αὐέλθες αὐτοὺς ἐξ αν,ϑοόπων, ὡς Εἰπεῖν, κατασκϑυαίζει, πάσης Οἰπολύων φροντίδος 
βιωτικῆς, ὥφε μιᾷ κουτέχεοϑαι φροντίδι μογη,τῇ τῆς διδωσκα λίας ̓ μᾶλλον 3) καὶ ἐκείνης 30 
αὑτοὺς Σπολύει λέγων, μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λοιλήσετε. ὦφε ὃ δοχεῖ στρόδρα Φορτι-- 
κὸν τῇ ἡ' ἐπαηϑές, τῷ» μείλιςα ἔυκολον αὐοῖς διποφαψνει καὶ ῥώδιον. εἰδὲν γ5 ὅτως ἐυ- 
ϑυμείαϑαι ποιῷ, ὡς ὃ φροντίδος ἀπηλλα θαι ἢ μεοίμφης ἡ μοίλιςα͵ στὸν ὀΐξῃ ζωύτης «:- 

πηλλαγμένους " μηδενὸς ἐλοιηούοϑαι, τῷ Θεοῦ χὐλόντος ᾧ αγτὶ πόῤτων αὑτοῖς γινονϑῥου. 

Εἶτα ἥα μὴ λέγωσι, πόθεν δξζω τῆς αγωγκχαίας δἰπολαύσομδν (οφῆς, κε λέγ αὑτοῖς, ὅτι ἡ- χ9 
κϑύσουτε δι, Εἶπον ὑμὴν ἔμιχυοϑοϑνν, ἐμολέψατε Εἰς πετεινὰ τῷ ὑραιοῦ (ὅπω δ᾽ ἦσαν 
δωωατοὶ Ὁ Ἑχίταγμα τῷ» ἘχῚ τῶν ἔργων ἔγχιδεῖξα!) ἀλλα ὃ πολύ τύτυ καταδιεέςερον ἐτ 
πήγαγε, λέγων᾽ Αξιος γὸ ὁ ἐργάτης τὴς ξοφὴῆς αἰντεὶ ἘΩΙ, 

Δυλών ὅτι ρα  μαϑητῶν αὐτοὺς τρέφεωϑαι " δεῖ, ἥα μήτε ὠϊρὶ μέγα φρονεΐσικτ,͵. χἶν 
Ἵ μαϑητθυομϑῥων, ὡς πόῤτα " χϑρέχοντες ᾧ μηδὲν λαμξαγοντες αϑὲ ἀὐΐ, μήτε ἐκ ᾧοι 4. 5 δ᾽ 
πάλι ἰποῤῥαγῶσιν αἰσυρορώρϑροι ρα τύτων. Εἶτα, ἣνα μὴ λέγωσι » ασρϑσα τοις τ 

δέω ἡμᾶς κελεύεις ζῃν, χαὶ αἰοουύωνται τῷ», δείκγεσι ὃ πράγμα ὀφειλζω ον, ἐργαζς τε 

αὐτοὺς κουλον,ὼ Ὁ ϑιδῦνϑιον μιαϑὲν" ὀιομκαίξων. μὴ ΡΥ ΥΟΙΝς ἡ λυγριςὴ ἐργασία, Φ,- 5 μὴ 

σί, γομίσητο μίχρ αν ἐδ τίω ἐυεργεσίδν τίου τϑν υμδν. ἢ ὃ πόνος ἔχει ὃ ράγμα πολ- 

λοις 

χμδ 



ΕΥ̓ΑΓΓΕ Δ, Ομω. λᾷ, 2»ῖ 

λοιζ' ἃ ὕπερ αὐ δῶσιν (ὦ ϑιϑωσκϑνϑμοι, ὁ γσραξόμϑμοι πϑϑεηρεσιν, αλλ αἰ μοιξ μὲ ἰποδιδὸγ.. 
πες. ἀἴξιος γὸ ὁ ἐργάτης" τοῦ μιοϑοΐ «τυ Ἔ61. αὶ τοῦτο ὃ εἴρηκεν, ου Ὁσώτυ «ὧν Σσοζολι- 
χϑιᾷ Ὄποφαίγων πρνοῖς αξίοις (άπατε, μὴ “Δμοιτο) δλλὰ καὶ ὠκείνοις νομοῦς Ἅ μηδιὰν πλέ- 

οὐ ζητεῖν, χα τὸς παρέχον πείθων ὅτι ν φιλοτιμία ζ σεγνόμδινον Εν αὐ!δᾶὄ ὅξιν,.αἰλλ᾽ 

5 ὀφειλή, 
1: Ἑἰς ὦ σὺ δὺ πόλιν ἡ κώμέω εἰσέλϑητε, " ἐρωτήσατε ηἰς ἄξιος οὖν αὐτὴ ἔφ1,κα.- 

κῷ μείνατε ἕως αὖ δέέλιϑητε. Ουδιὲ γδ, ΚΝ, Εἰ πόν, φησιν, ἀΐξιος ὁ ἐργαίτης" Ὁ μι- 

αϑοδ ἀυτν 1, ζιὶ πάντων ϑύρρις ὑμῖν αὐέῳξα." ἀἰλλαὶ αὶ ἐγνζωῦϑα πολλίω κελεύω ποιεῖο νος, 
τίω ἀκρίδειον. τούτο γὸ ᾧ Εἰς δόξὸν ὑμαξ ὠφελήσει, ὶ Εἰς ἀΐ' δ᾽ πρέφεοϑαι. Εἰ ὃ 

ιο ἀἰξιός 341, παντως δώσει φοφίω᾽ ᾧ μάλιςα, στὸ μη διὲν στλλέον δ, ὀψαγκαίων" αἰτῦτο. 
ὁ μόνον διὲ ἀξίοις κελεύοι ζητεῖν, ἀλλα μη διὲ οἰκίαν ὃ οἰκίας αἰμεΐζειν, ὡςε΄ μηδὲ (δ δε- 
αχόνϑμον λυπεῖν, μῆτε αὐκᾶν δυξὸν λαξᾷν γαφριρδογίας ᾧ ἐυκολίας. τοὺηρ γὃ ἐδήλωσεν 
Εἰπων,ἐκᾷ ὑϑύοτε ἕως δῤ ξέλϑητε. ᾧ Οὐτοὶ ἐκ δ᾿ άλλων ἐναγζλιςῶν 68) κατα μα-. 

θεῖν. Εἶδες πῶς αὖ (δὺ καὶ ζωύτη σεμψοις ἐποίησε, ἡὶ «ἦν δεχονϑμους γα γωνίας, δείξας δῖ, 
13 αὐτοὶ μᾶλλόν Εἰἶσιν (Ὁ κερδαίαντες ᾧ Εἰς δῦξλω καὶ Εἰς ὠφελείας λόχϑν; Εἶτα αὐτὸ Ὁ-. 

το πάλιν ἐπεξιων, Φησιν᾽ 
1» Εἰσερηγνϑρμοι ἢ Εἰς τίω οἰκίαν, αἰαπτίσα δε αὑτίω. 
12 Κα ων ΧῚ ἡ οἰκία ἀξία, ἐλϑέτω ἡ Εἰρζωη ὑμδμ ἐπ’ αὑτίω᾽ δῤ ὃ μὲ ἢ ἀξία, ἡ 

Εἰρίωη ὑμδμ ἐφ᾽ ὑμᾶς ̓ χιςραφήτω. Ορᾷς μέχοα ἥίνος ὁ αὐθαιτεῖται ὀζειταῆε- 
10 δ, καὶ μαλα Εἰκότως. ἀϑληζο γὺ θὐσεξείας αὶ κήρυκας χατεσκύύαζε τὴς οἰκουμδνης, χαὶ 
ζυτῃ ὦ ματοιάζειν αὐῶν το ασκθυάζων, ᾧ ἐπεροίφοις ποιών, Φησι᾿ 

14. Καὶ ὃς αὐ μιὴ δέξη")ὑμάς, μηδὲ ἀκούσῃ ἿΜδ λόγων ὑ δῇ, ἄξερχόνϑροι τῆς οἰκίας, 
ἥ τὴς πόλεως κείνης, ὀκτιναίξατε (ὃ κονιορτὸν Μ᾽ ποδῶν ὑμϑδί. 

τς Αμδὺ λέγω ὑμῶν, ὀῤεκίτερον ἔςαι γῇ Σοδόμων ἡ Γομόρρας ον ἡμέρᾳ κρίσεως, 
:5 τῇ πόλει ὑκείνῃ, Μή)» η Ὁ διδασκετί, φησι,“ οἱ τούτο αἴϑεμϑμετε “ἷὉ ἑτέρων 

α᾽ασοίξεοϑαι, λα ασϑϑηπίοϑε" τὴς δ μῆς, Εἶτα δεικρυς ὅτι οὐκ ἀασασμὸς τᾷτο ἔς! ψι- 
λὸρ, δλλ᾽ ϑὐλογία, ἐαὶ ἢ, φησιν, ἐξία κὶ οἰκία, ἥξει ἐπ᾽ αυτίω " ἐδὼ αὶ ὑξοίζη, προ ϑτη 
κόλασις, Ὁ μυὴ αἰπένωοϑαί τί τὴς Εἰρζωύης᾽ δευτέρᾳ ὃ, ὅτι ζᾳ Σοδύμων πείσεται. καὶ τί 
“ϑϑς ἡμᾶς, φησιν, καὶ ἐκοίνων κόλασις, ἕξετε αὶ ἿΜ αἰξίων οἰκίας. 41 5 βύλεἢ ὃ ὠχτι.- 

τοτάξατε (() κονιορτὸν Μ΄ ποδῶν ὑμϑᾷ", ὶφε σγφξαι ὅτι σϑ᾽εὲν ἐλαίον ΤΡ αὐ, ἢ ὡςε Εἰς 
εδἰοτύρον τοῖς δ μέοϑαι τῆς μακχρὰς ὁδοιπορίας, δ ἐξείλαντο δὲ αὑτοιφ, σοὶ δὲ μοι σκϑ.- 
πεὶ πῶς συνδητω τὸ πὸρ αὐζῖὶς δίδωσιν. οὐ εῖὰ .»» πυοϑγνώσιν πως ἀὐζις ζεται, ὥςε 

μαϑεῖν, Τίς ὠξιος, ᾧ ἰς υ ζιούγος" δλλα αὐδεοργαζεοδ, καὶ τίω πείραν ὀμανϑῥειν κελθύ- 
ει. πῶς δέω αὐτὸς χρήρᾳ τελώνη ἔμϑρεν δι ἄξιος γέχϑνεν ὧκ τὴς μεταζολῆς. σὺ δὲ μοι 

45 σχόττεῖ πῶς πόμτων ὠΐοις γυμνώσας πόμτω ὠδὶς ἔδωκεν, Ἐχιτρέψας ὧν τῶς ΝΜ κα.8η- 
τευομϑῥων νϑβειν οἰκίαις, ὁ συ εν ἐχονζεις Ε ἰσιέναι. ὅἅτω Ν᾿ ἡ ὠὐρὶ τὴς φροντίδος ἀπηλ- 

λαήονη», καίκείνυς ἔπειϑον οἷ, Δ τίω αὐνκἦῥ" αρδαττοόνασι σωτηφίαν μένω, καὶ τῳ μηδὲν 
Ἰχιφέρεεϑαι, ἡ τῳ μηδὲν σηλιέον αὐςᾶν' ἀποιτῷ ἿΜ ὀῤαγκχαίων, ὁ τῳ μὴ πσοὺς πὸμ. 
ζκ «πλώς Εἰσιώω. φυνὲ Ὑπὸ Μ σημείων ἀνθιυὶ ἐξούλεγ» Φανεοϑαι λαμιασοις 

45 μόνον, αἰλλαὶ ὦ τ Ἔ σημείων πὸ τῆς οἰκείας Φρετῆς. Οὐ εν δ δυτώ ἡσρακτηράζει φι- 

λοσοφίλυ, ὡς Ὁ ὠπέοκῆον ᾧ κτὶ τὸ ἐγχωρϑιῶῦ ὀμενδεές, αὗτο καὶ (Ὁ ψευδωποςολοι ἤδεσοιν. 

δ τοῦ» αὶ Παῦλος ἐλεδν᾿ ἥώ οὐ ᾧ καυχῶνται, θυρεϑώσιν ὡς ἠήμάς. Εὖ5 ἔχι ξένης ὃν. 

ζμ καὶ ποὺς ἀγνώτας ἀπιόγζις φυνὲν δᾷ πλλέον ζυτῷ τῆς ἐφυμέρφυ ζοφης,πολλῷ μᾶλ- 
λον οἶχϑι ψϑμογζῷς. 

Οδιγίοιι, του. 2. Ἰ, Ταῦτα 
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ΚἬΘΙΚΟΝ 

22} ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤῸΟΘ. 

Ταῦτα μή αἰκουωρμὰν μόνον, αἰλλὰ καὶ μι θα. ὁυ γῈΡ «ἴϑό δ)" ὠἰποφύλων Εἴρηται 
μόνον, αἰλλαὶ ὁ αἰδὲ δΨ' μα ταύται αἰγίων. “μω κἴθα, Τρίνιωυ αὐ ΝἹΨ ὠξιοι πῆς αὐυδυχης. 

᾿Ὡὐπὸ γὸ τῆς γνώμων Τὴ οἰ σσοδεχονδέων ᾧ ἡ ΘΕ ῤρωύἔρχοται αὔτη, ἢ ἀφίσήαται πάλιν 

Νουμια 

Ῥω“. 44- 

Ἰφανι δι χζ, 

᾿ πῷτο ἐμοὶ φορθικώτερον ἐκείνου" , ἢ κυολωτέροι αὕτη ἡ οἰκία. ἢ γ5} Οἱ μεγάλ ,0 Ἐδα 

Π,.διλβ. 

σὐπὶὲ Ν᾽ μόνον πὸ τὴς ῪΜ διδαισχόντων πλρησίας, αἰλλαὶ ὁ Ὁισὸ τῆς ΤΜ λαμμιραγόγτων ἀἰ- 

ξίας τη ΤΥ. μηδὲ μικραν νομίξωμδυ ἢ ζημίδμ, τὸ μεὴ δἰπολαύσοι τοιαύτης ΕΣ ἰρδωης. ς 
"ζαύτίον γὸ ὦ ὁ πτϑοφήτης ὀβώθαν τοϑϑόναφωνῇ λέγων᾽ Ὡς ὠφᾳῖοι (ὦ πόδες δῇὦέ 44. ὍΝ 
“ἐλιζορϑνων Εἰἠρζωζωυ. Εἶτα αὑτῆς τὸ ἀξίωμα ἐρμιυθύων ἐπήγατε ᾿ ΔΨ δυαγίελιξο- ΝΗ 

ἐδρὼν τὰ ἀγαϑώ. ζαὐτίω ἢ ὁ Χοιςὸς μεγάλίωυ ἦσαν ἀπέφηνεν, Εἰπὼν Εἰρζωϊω ἀ.. 
φίημι ὑμῖν, Εἰρέωύξυ τίω ἐμζὼ δίδωμὶ ὑμῖν. ἡ ΕΙΧῚ πόϑτα ποιφν,ὥςε αὐτῆς Ὡσολαύειν, 

οὖν οἰκία ᾧ οὖν εὐκικλοησία, ἡ δ᾽ αὶ ἐν τῇ ὀχκκλησία ὁ ροεςῶς δίδωσιν εἰρήνην ὅ» ὀχείνε τύ- το 

πος ὅ6], κὶ δῷ μ᾽ πάσης αὐτὶ δεχεοῦῖ, Ὁ ασροϑυμίας, τῇ γνώμῃ ὡρὸ “ὃ τραπέζης. εἰ γὰρ Ὁ 
Ὥστ τῆς τραπέζης μὴ μεταδιδογαι Φορίικον, τὸ ᾧ λέγοντα ὀζακρουεοῖ, πόσῳ μάλλον αὖ 

Φορτικωτερϑν; αἰ. σὲ χαϑηται ὁ τρεσζύτερϑς, δ. σὲ ἔφηχεν ὁ" δγρέκονος “πονῶν κὶ ζᾳ λαι-ὀ Ἀίδαι 

πωρϑύρϑμος. μα δζω ἕξεις εἰπολογίαν, μι» δὲ τίω ἐκ τῆς ἀκροαίσεως αὐτο πϑρέχων ὑπο- 

δοχίω ὁ γὰ οἰκία κοινή πλΐτων ὅ8]ν ἡ ὠκκλιησία, ἢ πσϑϑϑί ὐγτων ὑμδ Εἰσιμϑμ ἡμμῴς, τ: 

κείνων τύπον θῴζμτηρϑιώτες. δζοῥ τούτο καὶ χϑινῇ πᾶσι τέων ( ἰρζωύίωυ (Ἰιλέχϑμδν Ε ἰσιέντες 

δύϑέως, χτ' (δ νόμον ὠκάνον. μυνδεὶς τοίνεωυ ἔξω βάθυμος, μηδεὶς μοτέωρος, Εὐσελϑύντων 

ἱερέων ἡ Ἴλέμρντων. Οὐδ γὸ μικροὶ ἐχὶ τύτω κεῖται κόλᾳσις. χαὶ γὸ βουλοί μου δ ἔγωτε χιλλαὶ 
ι4 » 

μώφμάχις εἰς οἰκίδν νὸς ὑμδ Εἰσελθὼν δξαπορννϑέεναι," ογζοἱ; λέγων μη "ἀκουαϑίοθαι. τ 
αἰξων 

4 

ἐωδμονταῦθα κεῖται (ματα, ονζοα ύθο ἡμδέαὶ ἐλπίδες πᾶσαι. {γὰρ ἐχὶ εἐνζοῦδ μέγα καὶ 
φεικώδες ; αὶ γάρ ἡ τράπεζα αὕτη πολλῷ Τιμιωτέρᾳ ἐκείνης ᾧὶ ἡδίων ὶ ἡ λυχνία τὴς λυ- 
νίας ̓ χαὶ ἰσοισιν ὅσοι μα “πίςεως χαὶ Αὐχαίρως ἐλφίῳ λρΑσείμϑροι γοσήμιφιτα ἔλυσαν᾽ ᾧ τὸ 

χιξωτιον 3 τοῦ» ἐκείνου τῷ χιζωΐϊε πολλῷ βέλτιον ταὶ ὀϑαγχφότερϑν (ἐ Ν᾿ ἱμάτια, ΩῚ 

ἐλεημοσιιύζω ἔχει συγκακλιεισμένέιυ, Εἰ χαὶ ὀλίγοι Εἰσὶν (ὦ) κελημϑμοι ἐνταῦθα.) χαὶ ας 

κλίνη ὀκείνης βίων. ἢ )ὺ ῊΝ 9είων γραφῶν ὀϑώπαυσις παΐσης κλίνης ἡδιίων 621, χαὶ Εἰ 

χαλώῖς ζω ἡμῖν τὰ τῆς ὁμιονοίας καιτωρθώμδμα, ὅτ᾽ αὐ ἑτέραν ἔοοιϑρ πρα ζαὐτίω οἰκίαν. 
χαὶ οἷι ὀυ φορτικὸν Ὁ Εἰρηρθδον, μδοτυρφύσιν (ὦ) τειοάλιοι χα (ὦ πεντακιθάλιοι, χα οἰ- 
χίλῳ καὶ τραΐπεζοῳ καὶ ψυχέω ἐογικότες μίαν. ἴού γὸ πλήθους Τὴ πιφευσείντων, φησίν, 

ἐδ ἡὶ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία δη} 4) αὶ πολὺ τὴς ὠκείνων ἰποδέομϑῳ “δἰρετῆς, ὃ διοκίσμεθος κτὶ γο 
(οἰκίας, κα» ἑυΐκῳ, ἐγθαΐδε συλλεγώ θα, (τ' κυϑοϑυμίας αὖτο ποιώμϑμ. εἰ γὺ ὦν τοῖς 

ἄλλοις «ἡ]ωχοὶ  πόνντές ἐσμεν, δλλ᾽ ἐν τύτοις στλούσιοι, 89 κἀν εν ζῦϑα δέξαοϑε μΩ' 
αἰγαάπης Εἰσιόγζος ἡμᾶς τοὺς ὑμᾶς" αὑτὸν Εἴπω, Εἰρίώωη ὑμιν,Εἶτω Εὔπητε, "ξ 

πνϑυ ματί συ, μὴ τα φωνῃ μόνον, δλλαὶ ᾧ τῇ γνω λέγοτε᾽ μή τῷ φύματι, ἰλλαὶ καὶ τῇ 

οἱ] σνοία. αν ὃ ὐζωῦϑα (ζ᾽ λέγης, Εἰρίωη ὦ αμω συ ᾿ ἔξω δὲ μοι πρλεμεῆὴς ϑζρρ- 24 
πῆύων αὶ κακηο»ραύν, μυρίοις λοί,ϑρα σελλιωύων ὀγείδεσι,ποία Εἰρίωη αὕτη; ἐγὼ (ὦ » ρ,καν 
μνρλάχις χακηχϑρήσης, Μ(Τ καϑάρφις καρδίας τίω Εἰρζωΐζω σοι δίδωμι, μα' Εἰλι- 

κρινοῖς γγωμηφ μὰ πονηρϑν Οϑεῖδν δυυύα μα! ποτε αὐξὶ σῦ Εἶπᾷν. αὐλάγχνα γ)Ὲ ἔχω πα- 
τϑιχᾷ. καὶ Ἐχιπλήξω ποτε', κηϑόνϑμος τῷτο ποιω, σὺ ὃ. λοί,ϑρα δακψων ᾧ μὴ δερ- 

μϑνύς μεν τῇ δεασυτίχῇ οἰκία, δέδοικα, μὴ παλιν μοι τίωὐ ἀθυμία αὐξήσῃς ̓ φῴκ ὯΦ 40 

ὑξεισας, Οὐεῖὰ ἐγ, ὀἰξέδαλες, δλλ᾽ φη δ᾽ τίω Εἰρδωϊω ἐπεκχρούσω, ἡ τίωὐ χαλεπὴν ὠκεἰ- 
γίωω ἐπεασείσω κόλοισιν, κἀν Ὁ μῆ ὠκτιναΐξω ᾧ ΚΘνΙΟρΤΌν ἐγω,κν μὴ Σἰυφραφώ, τὰ ὃ 

απειλὴς ἀκίνητα μϑβει. ἐγὼ γὺ Ἐχιλέγω πολλάκις ὑμῖν Εἰρίωϊω,  αἰεἰ τῦτο λέγων 
παύσομαι" αὐ" ὃ ἢ ΤΌΣΩ ὑδρεῶν με διέξηοϑε, Ογοὲ ουτῶ (ὃ κονιορτὸν οὐκ ινώοστν᾽ οἷν 

ὍΝ 
{Ἠ 



ΕΎΑΓΓΕ ΔΛ. Ομωώ. λᾷ, 2.»3 

") Ὁ πὐθανύω τῇ τῷ δεασότε, δ ὯΝ σφόδρα ὑμῶν ὀκχαιομ. ἄλλως ὃ, Οὐδὲ ἔπα- 

ὡνγ τί σγἱ ὑμᾶς, ὅτε μοιχρ αν ἦλθον Ἰὐποδυμίαν, οὐδε Τ᾽ τῷ αἵματος, ἐκείνου καὶ τῆς αἰ- 

κτημοσιωης ἦλθον (ὁ τούτο πσθότερην ἑαυτοῖς ἐκαλοόμϑμ) στο χρεὶς ἰσσοδομῶ) χαὶ 

δευτέρου χιτῶνος ̓ δ “οὐτο αὲτ τὰ ᾿ χδὺυ τὰ ἐλικιπαὶ γετε. πλώω ἀλλ᾽ ογκ κεῖ ̓- 

᾿ τούμῖν Εἰς Ὀὐπολργίδ᾽ ἀλλ᾽ ἡμῦ ὃ κρίμα μέζον, ὑ ὑμῖν Ὁ, συίζω "ώμις ὁυ μεετοι δίδωσι. 

“ὅτε αἱ οἰκίαι ὀκκλησίαι ἦσαν, νι ἢ κα ὀκκλνσία οἰκία. γέγονεν. ΘυΓοὲν ζω τύτο εἰν οἰκία λά- 
λῆσαι (διωτικόν᾿ Φϑοἰὲν 541 γε ο ὀκκλησία πνϑυμιατικὸν ΕἸ πφν,αὐλλα ἢ εραυϑαΐζᾳ 

τὴς αλϑόφις ὀπεισείτττε, ὁ τοῦ Θεού δξρελόχθμϑμου ἀφέντος ω σιγῇ Ψ᾽ λεγομῦμων ἀρ, 

υἀἰζώλτι χαγανγτία φέροντες " ἐμξαλλετε “ραγματα. καὶ Εἴθεζᾳ ὑμέτερα" νεωὶ ἢ πὲ μιηδὲν ὑ- 
ιο μεν ασϑϑσύκοντοι ᾧὶ λέγοτε ἡ αἴχϑυετε. ὅχρὺ ζωτω «ϑρζευαΐ, καὶ ,ϑρζωυων αὶ παύσομαι. ἐυ- 
λὲγὰ" }"Εήμε κύριος τίω οἰκίδν αἰμεῖναι ζωπίω, ἀλλ ονζαῦϑα αγάϊγκη μϑμειν, ἕως αὐ 

ἐκ τού πόντος ὀξέλθωμν βίω. χορήσουτ το ἡμας, καϑώς ὁ Παύλος ὠκέλίσεν. 

οὔθ γὸ αὐθὶ"ταπέζος ἐκ4 Εἰρηνδμον ἰώ αὐτῷ ἀλλὰ σἰξ γνώμης ᾧ δχανοίας. τοῦτο Ὁ 
ἡμεῖς “Ὁ υμδν ζηπούμϑρ, τίω ἀγάπίω, τίω φιλίαν τίω ϑερμιδου ὠκείνίω καὶ γνησίαν. Εἰ 

:ς ἢ , ρυυὰ τούτο ἀρέχεϑε, κὰν ὑμαξ αὐκᾶν' Φιλήσευτε τίω ̓παρούσαν σποτιϑέμνϑμοι βαϑυ- 

μέλ. Ξρκῷ τούτο Εἷς αἰ δαμυϑίαν ἡ ἡμῖν, αὖ ἰδωρδμ ἐυδυχι μοι καὶ αὶ μομϑῥοις βελτίος 
ὑμαξ. δυτώ καὶ αὑτὸς μείζονα, Ἐλαιδείξομαι τέων αἰγάπίω, αἱ χα! ̓αἰξιοσότερον αἱ ἀγαπῶν 

ὅῆον αγαπώμϑι. κα] ̓γὸ πολλὰ ἡμας 881 τι (μωάγϑνπαι" μία, πραπεξζα φεύχειται πα- 
ΟἿΝ, Εἷς ἐλυνσενὴ ἡμας πατήρ, ζς αὐ σλύτες ἐλύσαιψδν δίνας, αἱ αὑτὸ ποτὸν ἁπασι 

20 δίδοται᾽ μάλλον νὰ μόνον ὦ αὐτὸ ποτὸν, λα κα Ὁ δξ ὁ ἐνὸς ποτηϑίου. ὁ) πατὴρ βουλό- 

αϑυορ ἡ μας Εἰ φιλοσοργίαν ἀγαγεῖν, καί τῦτο ὀμαη χρήσαιτο δῇ ἐν ἐνὸς ποτηξίου πίνειν "πο!- 

ἡσας ἡμὰς᾿ ὅπερ λεπτετοιυδύης ἰὴ ἀγάπην. αλλ οὔκ ἐσμὸν ἀξιοι ἿᾺ ἀποσύλων γριᾷε. 

ὁμολργῶ κᾷγω,ὺ οέκ ὁ. ποτε δγρνηλείζω. ὀυ δ μόνον ὀκοίνων, δλλ Ουσὲ τῆς σκιᾶς ἀ- 

"δύ ξιοι τὴς ὠκοίνων ἡμιᾷς. δλλ ὅμως τὰ γϑν ὑμδᾷ! Ἐμέϑω᾽ σὴν ὑμας τῦτο καταιαέυύαι 
25 δυυυήσεται,αὐλλα ὦ ὠφελῆσοι μειζόνως. στὸν ἡδὺ ὃ αὖθ Δἀὐαϊξίοις τοσαύτίωυ εξ ίδνϑι 
τίω ἀγάπτμωυ ὦ τίω ὑπο αχϑίω, τότε τ μείζονα λέγον τίω λὐτα πόδοσιν. Οεοὲ γὸ (ὰ 

μῶν μέτερφι λέρριϑν (ἐπεὶ ἡ μηδὲ ὅφην 'ημῖν διδοίσκαλος ὅλ τῆς γῆ) α ἄλλ α ΟΜ ἫΝ τ 

διδύαϑμ, καὶ Ὅς διδῦντες συ δὲν στλέον Ἰηπξνπούδμδν αὐ υμδ, ἀλλ ἡ Ὁ Φιλᾷαϑαι μόνον. εἰ ἣ 
ὀῤαξιοι κα ἡ τῦτυ, αλλ Ὁπὸ τὸ ἐφιλφὺ ὑμας  ἀξιο ζαχίως ἐσθιῖθα. καίτοιγε πὐξϑσεταγη- 

30 μϑὺ μὴ ὧν διλοιοζας φιλῷν μένον, 4“ ὁ ὦδε ἐθροῦς. ᾧὶς δέχ ὑπ ἀἰπέωης, τίς ὀστὼς 

ὄγοιος, ὃς τοιούγον δυξα υϑυος νὸ νόμων, κα) «ἦν φιλοιώζας Ὑἰποςραφήσεται ἡ μισήσει, κἀν 

βνξίων κακϑν ὀϑαϊμεφος ἡ; ; ᾿ὀκοπωνήσειμδῃ σραστέζης πνϑυκατικὴς᾿ χϑινωνήσω μϑιν κὶ . «- 

γάπνς πνϑυματικῆς. Ε] γὸ ληςαὶ, κονωγήσειγτες ἀλών, Ἐρχιλαιθοίνονται τὰ ὁ ὥσπου, γα 

ἐξομδν Ὡἰπολογιὸν ἡμᾷρ, σώματος [4] δεασοτικο μοτέχοντερ, ὃ. Οοὲ τί ὀκείνων μὲς 
35 μούμϑμοι ἡμορϑτητα ; καίτοιγε πολλοῖς ὅχί ἱπράπεζα μδνον, ἀλλὰ καὶ τὸ πόλεως ἐΠ) “μᾶς - 

κασῖν Εἰς φιλίαν᾽ ἡμῴς 5, ὁτὸμ ᾧ πόλιν τίω αὐτίω ἐ ἔχωμδϑι, κα αὶ οἰκίαν τίω αὑτίωυ, ὁ τρα;- 
πεζόν, καὶ ; ὁδὸν,χαὶ ϑύρλυ, χα! "ρίζαν, ἢ ζωίω, χφι χεφαιλίω, καὶ 'ποινϑρα ᾧῷ αὐτὸν, κ) βασι- 

λέα, ἡ διδωώσκα λον, ὸ κριτέμυ, σὴ δεμιουρρδιᾳ πατέρα καὶ πόρτα ἡμῶν ἡ χονα;, τὴν δὺ εἰς. 
"νδν συγγὼ "ω μη ἀξιοι αἱ ἀπ᾿ ἀλλήλων ἀζαιερύρδμοι:; ὠλλά ᾳ σημήα ὑλζοτεζτε περ Εἰσ- 

40 εὗτες ἐποίοιωυ ὠκῴνοι, τοὺς λεσσέους τοὺς καϑαιρομῦμοις, ᾿ τὸς δαίμονας τὸς ἐλαυνομέ- 

νοῖς, αὶ τοὺς ἐγηεϑυδύοις νεκρός: αλλώ μο ̓τϑ[] τὰ τὴς δὐλνείας ὑμρδίλμ μεϑγίφον δῴγμα καὶ 

τῆς ἀγάπης, ὃ μη μετ᾽ ονεχύρων πιςεύειν τῳ Θέῳ, τσ ̓ γὰ ταὶ . τὗτο » τὶ δ ἐτερϑν 

εἶεν τὰ σημ4α ἔπαυσεν ὁΘείς. Εἰ ἰγὃ, ὁ ὁυ γεγνομϑέων σημείων, (ὦ) σπλλεονεκῖ ἡμίασιν ἐτέρρις Ὁ- 
νίῳ, μϑδέμτας, " οἱογεὶ λόχου σοφία, ἢ " ϑυλαῦείας Ἐχηδείξει, κενοδοξούσιν, ἐπαίρονται, α'π' ὠλλυ- 

λων 

δὴ 



ῶ, Κορη(,λαά. 
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λὼν οἰζογται " Εἰ ἡ σημφω ἐγένοντο, πού οὐκ δὺ ἐϑῥετο ῥήγματω ; χαὶ ὅτι νυ φοχασμὸς Ὁ 
εἰρημδύον, δοτυρφύσι Κοοίνϑιοι Εἰς πολλὰ οντεύθεν αἰ σιρελότες μέρη. μη δὺ σημεῖα ζή.. 
τι, δλλαὶ ψυχὴς ὑγείλν" μὴ ζούτᾷ νεκρὸν ἔγα ἰδεῖν ἐγήούνδμον. καὶ γὺ ἔμιφϑες ὅτι ὁλόκλο-. 
694 οἰκυνϑρη ὀυΐίςα). μὴ ζήτᾳ τυφλὸν ἰδιῷ ϑεραττάνόνϑμον, ὄν ὁρψ πϑμίῷς αὐαξλέ.. 

πονζμκενιω τίωυ βελτίω καὶ γοησιμωτέρριν λύαδλεψν, καὶ μαϑε ἡ σὺ σωῷφοϑνως ὁρῶν, καὶ ς 
δίθρϑωσαι συ ᾧ ὀφϑάχμον. χαὶ Νὴ Εἰ πϑύτες ὡς ἐ ἐὺ ἐζ ὗμδν, μάλλον ἔχ. θαυ μια- 

τυρχϑευτων ἐθαύμασαν αὐ ἡμας ἐλλίωων παῖδες. τὰ μα γὸ σημέα, χαὶ φαντασίας κἰ πνό- 
γοιαν ἔχ πολλάκις, καὶ ἐτύρϑιν πονηρϑὶν ἰασο ψίδν, Εἰχαὶ πὸ ἡμέτερφι αὶ τοιαύτα ᾿ βίος 3 
καιϑοιρὸς σϑεμίδῳ τοιαυτίω ἐπτήρειαν διωα.") δέξαεϑαι᾽ ᾿ἀλα πόμτων ἐμφοοίηᾳ ζὰ ςὸ.. 
μᾶτω σὴς Ῥρύτῆς ἡ Κῆησις. ζαύτης τοίνυν Ἰχημελω θα. πολὺς ὃ αὐτῆς ἁπλοίτος καὶ ιο 

τὸ δαῦμα μέγα. ἀυτη τίω ὄντως ἐλευθερίαν πρέχει, χαὶ οὐ τῇ δουλείᾳ, ϑεωρᾷοϑει ζω.. 

τίωυ κοὐ Ῥασκευαίξᾷ, οὐκ ἀπαλλαϊῆουσον τὴς δουλείας, ᾿διηαὶ δουλῶς μϑῥονζας ἐλευθέρων 

Σποφαϊνουσοι συμνοτέροφ, δ τῷ δοιῶαι ἐλευθοοίαν πολλῷ πλέον ὅβ]ν᾽ ἐν ποιοίίσοι σὰ οὐσι- 

οΥ ᾧ πένητου, δὼ υϑέονται σάνητου, ᾧ πλεσίου " ϑυπορώτερον ὐποφαΐνουσα. Εἰ 3 καὶ ση- ἊΧ. ἀπ)ῆ 

μεῖα βουλά ποιῷ, ἀπαλλάγηϑι πλημμελημῶξ, καὶ ὃ πϑλῦ ἑώυσας. χα) μέγας δαί- κ5 δ᾽ 
κὸν ἡ αμδδπία, ἀγαπητί, καὶ ζωτίω ὀξέλῃς, ὙΜ μυρίοις δαίμονας ἐλαυνόγτων μαῖξον 
Εἰργάσω. ἄκουσον Παύλν λέχϑντος, καὶ τίου “ϑιροτίου “ἦΨΜ ϑιυμώτων αγϑϑτιθέντος᾿ Ζη- 

λϑτο δὲ, φησι, ὰ σρίσματα ζ(ῳ" πνευματκα χαὶ ἔτι καϑ' αἰ χβοολέω ὁδὸν ὑμῖν δείκψυ.. χ, νέᾳ 
μι. χαὶ μέλλων λέγήν τίω ὁδὸν ζωυτίω, ὅτε νεκρῶν Εἶπεν " ἔγερσιν, ὁ λεαυοθν καθωρ- ὅ' “έμη 

σιν, Οἕκ ἄλλο ΤἿΜ τοιούτων συδν" ΚῊ ὀῤτὶ πτλύτων “τούτων τίω αἰ γα πίω πέρθέκεν. ἀκωσον 1ο 
καὶ τὸ Χοιφοῦ λέγϑντος "Μὴ χαίρετο ὅτι ζῷ δαιμόνια. ὑμεῖν «ὑπυοτάοσε), Δλλ᾽ ὅτι τοὶ ὀγό-. 
μα ὑμδμγέχρατό!αι ον »οἷς ἐρδνοῖς. χα οοϑ τύτε πάλη, Ἑ ρούσί μοι πολλοὶ ον ἐ- 

καίνῃ τῇ ἡμέρα, δτὶ ᾧ σῷ ὀνόματί δαιμόνια ἄξεξαι λομδν,καὶ δέω ἀἰμεις πολλας ἐποιήσουμϑι" 
χαὶ τότε ὁμολϑγήσω αὐταῖς ὅτι Οὐδ οἶδα ὑμας. καὶ ὅτε ἔμϑηε φαυρϑαϑαν, χαλέσας τὸς χιληιηῃ 

μαϑυηΐζ ἔλεὴν αὐτοῖς᾽ Ἐν τύτω γνωσονγ") πόβτες, ὅτι ἐμοὶ μαίϑηταί ἐφε, Οὐκ ἑαὶ δωίμο-. 25 
γάς ὀκδώλητε αλλ ἐδὺ ἀγάπέξω ἔχντε ον αἰλλήλοις. χαὶ πάλι, οὖν τύτῳ γνώσονται πὸμ- 
τες ὅτί σύ με ὠπίέφηλας, ὀυχὲ αὐ νεκροὺς ἐτείρωσιν ὅτοι, αἰλλ᾽ ἐδ ὥσιν ὅτοι ἕν. ταὶ μδὺ γδ 
σημῴα πολλαχις ἕτερον (ἃ ὠφέλησε, (6) ὃ ἔχοντα χδέολαναν, Εἰς πνοὴν ἐχμλνίᾳ 

{3 
χαὶ κανοδοξίδν᾿ Ὁ χ 15 ὖὝ ἔργων Ου᾽εϊὴν τοιοῦτον οἱ ασοπρήθυσαι " ἔνι, λα καὶ τοὺς μάτι... χιρὰ 
ογίᾷς αὑτὰ ᾧ ἑτέρϑος πολλοιᾷ ὠφελᾷ, ζοωτα τοίνιω μ᾽ πολλὴς τὴς Ἐλιμελείας ἐργασώ- 30 

θα. ὁ δ ὺὶ δ ὠπὸν, ϑορπίας Εἰς ἐλεημοσιούζω μεταξαΐλῃς, ξηροὶν τίωὶ χεῖρ ὄυσοιν 

δῥέτεινας᾽ δ 0 ϑααύτρων Ὡοςαῖς, Ἐχὶ τίω ὠκκλησίον εἰσίης, χωλθύοντα ᾧ πύδὰ διωρθω-- 

σας᾿ αὖ ΣΟ ποφήσῃς τοὺς ὀφϑόη μους σν Ὄὐστὸ πόρνης ἢ κρύλλυς ἀλλοτοίου, τυφλουὶς ὀγζῳς ἀ.- 
νέῳξας᾽ ἐαὺ ὀμτὶ σωτλμικϑὼ ῳδὼν ψαλμοὺς μιοίϑης πνϑυμιαιτικϑις', κωφὸς ὧν ἐλοίλησαις. 
ζαῦτω ἴᾳ ϑαύματα μέγιςα, ζιῦτα ζὰ σημεῖα δυξα.. οὐ ζωῦζᾳ πὰ σημεῖα ποιοιῶτες 45 
“αι τελομδν, ἢὶ ἀὐξὶ μεγαΐλοι ὑνές ἡ θαυ μιαςοὶ δ τύτων ἐσύ θα, χαὶ τοὺς πονηρὸς ἔχι- 
αυασύκθα πως Εἰς Ὡιρετίω, αὶ τῆς μϑηούσης πολαύσονδν ζωῆς" ἧς ϑοιτο πόζα 
ἡμας δπιτυχεῖ, »σῤιτί  φιλαν,3,99»πία, τῷ Κυρίου ἡμϑ Ἰησοῦ ΣΧΧοιτού, ᾧ ἡ δύξα καὶ 
ὦ κράτος, Εἰς[ ἀτελῥυτήτυς τοὺς αἰαίγας ΥΨ' αἰώνων. Αμέω. 
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πσοθφατα ὧν μέσῳ λύκων. γίγεοϑς δξώυ φρϑνμοι ὡς (Ὁ ὕφεις, χαὶ ὡ- 
κέρμιι ὡς αἱ αἰβεκιξαί. 

Ἐπειδὴ 



ΕΥ̓ΑΓΓῈ Δ. Ομιλ.λγ. 2ὲς χοῦ ι. 

πϑλύτων ἀμέῳξεν αὐοῖς οἰκίας, ὁ σεμψὼν τῇ Εἰσύδιῳ αὐτὴν λἴμα πε- 
Θλέϑηκεν, ἐγ ὡς αλήζα κα αὶ πσολσαϊε Εἰσιώαι χελδύων, αὐλ᾽ ὡς Τ 

αἰσπουδεχονϑρὼν πολλῷ σεμνοτέροις ( τϑηο γᾺ} ἔδειξε δὶ ὧν ἔλε- 
ΑΔ. 5 “ν. »»" ξιος ὁ ἐργάτης τῷ μιαϑοΐ τοῖα δὶ ὧν ἐκέλθυσεν ἐρωτάν τς 
 ὩΑΦΎΡΣ ἀξιος, καχᾷ αὔύειν, αἰασαίσαιϑαι τεὺς δογονϑους πσοσύτοιῆε, χαὶ 

σὴ 5. ἡ 
μπξτὼ δὲ ὧν τοῖς ΜΗ ἐδεχορδύοις ᾳ Δύήχεφα, ἐκῶνα ἠπείλησε χαχα) ὅπ οἷευ ζωτη ὀἰξέρμον αἱ αὖ- 

ὦ των Φευντίδει, κα) τῇ Τὴν σημκοίων καϑώστλισιν Ἰπιδείξει, ταὶ ἰαλνομς νας χᾳ)! ἀδα- 
ιὸ μιδρτίνοις Εἰργαίσαν», πλύτων αἰπαλλάξας ..}} βιωτικδὼ, ὁ πασης ἐλθυδερώσαις ὕχιχαιρν 

μαρίμψης ἀδους͵ λέ λοιπὸν ὦ πὶ μώλοντα συμπίσήειν ἀΐοῖς κοι ϑι ἢ κ᾿ τὰ μαρὼ ὕξερον 
συμξησύμϑμα, μόνον, αἰλλαὶ χα! 'ἂκμ μ μακρὸν ἐσύμϑμα χερῶν, ὀἀύωϑεν καὶ πσϑϑ πολλοῦ τῶ] 

καδϑς ᾧ δζεθυλοι σῷ «ὐϑασκευάζων αὑτοὺς πολέμῳ. χα ̓)Ὲ» πολλα' οντεύθον κατῶρ- 

ο(γο "χαὶ φέῆτον, ὧ μιαλεῖν τὴς απεϑγνώσεως αὐτὸ τίω ὃ ὑϑαμεν" δούτερον ὃ 3, Ὁ μηδέ- 
15 γα. αἰ πυοτήθυειν, ὃ ὅτι δὲ αἰοϑέγειλν τὸ διϑασκαίλου ζῶτα ἐ ἐπήει χὰ δειγαί " “τρίτον, ῶ τοὺς ὑ- ὃ 

εὑπϑλῆτο πομδρονζως ζῦτα μὴ " ὀκπλιῆροϑαι τῷ ὠσσο)σδοκήτως καὶ Χ, “ἐλπίδες ὀχξαγφ' τέ. 

᾿ὰ τατον, ὃ μή ̓πϑϑ αἱ αὐτοῦ νιον ταῦ ὃ ζαυρ»ί ζωῶτα αἰκουονζῳς λιρυθηϑέωώαι. χαὶ »»»ὺ ) 

ἊΝ ἔπαϑον τῶτο αὐτὸ τότειότε ὶ ὀνειδίζων" ἀὐοις ἐλεϑμΟτι ζωῦτα λελάληκα ὑμῖν, ᾿ λύπη Ιφαν. ἐτι τὶ 
πεπλήρωχεν ὑμδυτίω καυρδιδῳ ρὸ Οὐ εὶς δ υμδά ὁ ἐρωτά με, πο ὑπο αὐγάς. χαίτοι ὡ- 

εἱῤμ, 39 δὲν ζυσϊπω αἰδὲ ἑαυ" λέγά᾽ δή,δτι δὲ ϑήσεται ἢ μαίγωϑήσε καὶ Ὁ λϑαιρειθήσεται, ὦξι μῇ 
“Ὁ αὶ ζτῃ (ταράξαι αὐ τέων δψθένοιαν" Φλὰ τέως ἴω ἀὐδζ!ς" συμεξησύμϑμα, “σϑ9α.- 

λο γαφωγᾷ. Εἴτα ᾿μα)ώσιν ὁτί τινος ἐπ ὁτῷ πολέμν νομιορ, ἡ αἰ δίδοξος ὁ ὁ τὴς οἶα- 

ἧς. τάξεως πος, γυμνοις πέμπτων μονοχίτωνας ὃ ὀλϑυποδήτες, ᾧ χωοὶς ῥαζδου, κὶ ὺ λϑεὶς 
ζώνης αὶ ἡ πήρας, ἀ ρα ὙΜ ϑεχορϑρων χελθύων πέφειϑαι, οὐεῖὲ ὠνζῦλε ᾧ λόλϑν ἔζη-- 

25 σεν ᾿ὥλα δεικγυς ἀυτυ᾽ τίω ἀφάτιν δι αμίν, Φυνι" ἢ ὕτως ἐπιζντες τίω ὝὌ περίά- 
τῶν ἡμερϑτητοι Τηπδείκουεϑε, ὑζωῦτα πσϑϑς λύκοις ἰδαι, μέγλοντερ ὶ ὑχ ἀπλώς κοοός 

Μεμίον λύκου, δρλα δ΄ “ὦ μέσῳ λύκων. ὺ ̓ ἰ εϑθατων ἡ ἡμερϑτητου μόνον ἔχεν καλθλει, δλαὶ ἡ 

τὴς «ἶξιςερας χὡ ἀκέραιον. ὅτω γὺ μιαίλιςαι τίω ἐμέ οὐδοίξομαι ἰχεω, ὑτὸν πέϑθα- 
τα λύκων «ϑολνη,κ “) ον μέσῳ ΩΝ λύκων ὄγτοω ἢ μωρία λαμ αύοντα δηγμαΐζᾳ, μιῇ μό.- 

Ἡρβγ᾽ 10 γον μι. ̓κατϑμαλίσκηται, Σλλ α ἡ κείνους ᾿μεταξαλλη᾽ ὁ ὃ πολλῷ ὁ λει μαφοτερόν δρ1ὰ κ4- 
ζο τὸ ζὀβελῷ, ὃ μετα είναι τίωυ γωμόωυ καὶ χὰ μοτανββυϑμίσαι τίω Δ ϑἰνοιλω᾿ ἀ ζώτα 

δώδεκα ογζοις μόνον, τῆς οἰκφυμδύης ΜΘ λύκων ἐμπεπλησμένης. αἰημιυνώ ἴα τοίνιωυ (ἢ τά- 
ναντία ποιοιοῦτε, (6) ὡς λύκοι τοῖς ὠϑροῖς Ἐχιτιϑέμϑμοι. ἕως ἅ “ὦ αὐ ὦμϑυ συ: “ξατα, 
γιχῶμδν᾽ καν μένείοι αὐξεφοιχίσωνται λύκοι, κὐδεγωόκᾶθα ὦ καατοδεδρ᾽ αὖ ὃ ϑινω ἔβα λύ.- 

45 ΧΟΙ εὑηφᾶλα. ἀφίξατω χὰ ἡμδῇνη πὸ » ποιμδος, βοήθα, κ δ. λύκοις, δυλαὶ πσοήξατα 
ποιμαίνει,’ ὑχατωλιμπϑμα σε ὁ λαγωρ᾽ Οὐ οὲ Ἂ συγγωρᾷ, ς αὐτῷ διηθίώαι τίω δώα- 

μῳ. αὐ ἃ ΤΟΥΣ πάοχων καιχῶς,ἠμερφτητα ὕχιδείξι, αὐτῳὶ λογίζεται. ἁπὸμ Ὁ {4παιογ᾽ δὰ 

ὑασγμᾷ: ὃ  ἐπεξίῃς ὠ ὁ πυκίδυμρ, Ἐχισκιαξᾷς τῇ τῇ κῃ. σύ δὲ μοι σκόπει ἥνες Εἰσὶν ᾧ Μ" “ξοαγ- 

} Μομων. μαΐτων τύτων αἱ αἰωύοντερ. ΜΝ Μακλοραν δ' ὶ "Ὠππένων. Θ δηλοὶ καὶ Ρ ἰδιαύται, (ὦ αἰγραμματοιὶ 
ΐἥπρ'͵. 40 αἰμυϑεῖς, Ὧ πόρτο)ο ἡ ἄσημωι, ὡ μηδέποτε τοῖς ἔξωθεν "' ὠνπαφέντες νόμοις, Φ μϑ 

ὑποίντις ταχέως Εὖς ἀλρρας ἀμραλλοντερ ἑαυζῶν, ὡ ἀλιᾷρ, (Ὁ πελώνι, ὦ μωρῶν γέμοντες 

ἐλαδωμζν. Εἰἐ3 ἡ ὧν κ ὑψηλοις καὶ ἡ μεεγαίλθυς ἱκόμαὶ ζτα λερυζνσαι ζῶ, (ἄν: πόρτοθεν 

αἰπείρους ἡὁὶ συ τιν σὐυγαυτι φανπιοϑένζας “δυνώρν πῶς οὐκ ἰώ ἰχθμα ̓καταραλεῖ καὶ ἡ ὁχ- 

πλήξω; Σλ οὺ κατε ΘΕ ᾧ μοῦλϑι Εἰκότως. ᾿ ἰσως Εἴποι. ὡς δ" ἔδωκε "ὃ αυηρις εξ 
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96 ΧΡΥΣΟΣΊ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
υσίλν λεπσοϑὺς καϑαίρεν, ὁ δωυίμονας ἐλαιούφν ἐγὼ αὶ καὶ ὠκῷο αὐ Εὐποιμι τί αὐτὸ (ὦ δῶ 
τῦτο μάλιςα αὐςᾷν ἱκανὸν ἰώ ϑυρυξῆσαι, ὁΤί Χὸ νεχροὺς ἐγείροντες, ζῷὶ δϑήκεςα ζωῦτα ε-. 

μϑηον ἰσουμδῥειν, καὶ δϑικοαιφήδλα, ἡ ἐπαγωγάς, καὶ ἶδν' χοροὶ πϑῥτων πολέμες, καὶ Ὁ κοινν ὃ 
οἰκϑυμϑμη: μῖσος, ὁ τοιαύτου αὐτοὺς θυ μιοιτουρηϑευυΐζε ὀϑαιδμάᾷν δειναί, ἰς δξζυ ἡ τύτων 

πόῤτων αρλοακλοσις ιἡ τῷ πέμποντος δεώαμις. δὶ ᾧ τϑη» ἀσρϑ πόύτων τέθεικε, λέγων" ς 
ἰδοὺ ἐγὼ Ὡσπϑςέλλω ὑμας. Ὡρκᾷ τὔτο Εἷς ρα μυϑιαν ὑμὶν ̓ Ὡρκᾷ τὗτο εἰς ϑωρ- 

ἐφ, ὁ" μηδένα δεδοικέναι ν᾽ ἐχιόντων. ΕἾδες αὐθοντίθν ; Εν πνοίαι Εἶδες διωώα.- χιμηδὶ 
μὲν ἀϊμαχον ; δ8 λέγ τοιούτον ὅ81᾽ μὴ ϑορυξηιϑητέ, Φησιν, τί μεταξὺ λύκων πέμπω ὡς 

πσϑόξατα, τ ὡς αὐδιςεροὶς ἐῇ κελύυω. ἐδιωναϊμέωυ ωϑι' ἡ ποιήσοι! τὸιοναντίον, χαν μ(3-- 

δὲν ὑμας ἀφῴναι δεινὸν αἰ πσονϑμφ, μηδὲ ὡς ἀσεϑθάτα «ἰασοτειϑέοσαι λύκοις, αἰλλαὶ λε- το 
ὄντων ἐργαίσαοϑαι φοξερωτέρες᾽ αἰλλ᾽ ὅτω συμφέρει “δρέοϑαι. τῷ» ἡ ὑμαξς λαμα9- 
τέρφις ποιφ, στο ἢ τίω ἐμ αγακηρύῆει διυλαμο. τϑ χαὶ αὐδϑς Παύλον ἐλεδν᾽ Αρ- 

χαῖ σοι ἡ ,ϑρις μὰ ἡ γὺ δυυϑαιμίς μὰ ον αἰοϑενεία, τελειούται. ἐγὼ τοίγευ ὕὅτως ὑμᾶς ἐποί- 
ἡσῶυ τῇ. στὸν γὸ Εἴπη᾽ ἐγώ ϑἰποξέλλω ὑμᾶς ὡς πποέξατα, τϑηο αἰνίῆετω " μὴ τίνι 

᾿ κατα πέσητε, οἶδου γΔΡ,οἶδὲν σειφωῖς ὅτι ζωτῃ μμέλιςα πᾶσιν αἰχείρωτοι ἔσεοϑε. Εἶτα, τ΄ 
ἵγα τί ὁ “Ὁ ἑαυ μ᾽ Εἰσφέρωσι, ᾧ μιὴ πάγτα τὴς ὡϑέιτος ἢ δοκῆ, μηδὲ Εἰκῇ καὶ μοί τίωυ 

ςεφανούο γομίξωνται, Φησι᾿ γἱνεοὸς δζζυ Φοφϑνίμοι ὡς ὡ ὃΦ εἰς, αἰχέρᾳιοι ὡς αἱ φἰδέςιραι . 

καὶ Ἴἰ δυυαῇ! δβ ἡ ἡμοτέρφι Φοϑνησίς, φησιν, ἐν Τοσότοις κιγνδυλοισγττῶς ἢ ὅλως δυνησῦ θα φρ9-- 
γήσιν ἔχειν, ἰστῶν τοσώτων «ἰθελντλούνϑμοι κυμζν, ὅσον Ἢ δὰ ϑηται Φοθνιμον πσοόξατον, "9 
μεταϊξὺ λύκων ὃν καὶ λύκων τοσύτων, Ὧι δυνήσεται πλέον αὐόσορ » ὅσον δ Ἄμηται " αἰκέροαι-. το 

οφἡ αὐθιζεροὶ, τἰ ὠφελήσει τοσότων ἔχικεινϑῥων ἱερφίκων; ἐχὶ ἅ Ν᾽ ὟῬἜἝηἀἰλόγων, Οὐεῖηγ" 
Ὠχὶϑύμῶν, "μεγάλα. ἀλλ᾿ ἴδωνϑμ ποίλυ φοϑνησιν ον ζο αὐτοὺς ἀποαμτεῖ. πίω τῷ χὠ 
ὀφεως φησι. χαϑούπερ δ ὠκῴιος (αὶ πόμτα πσοϑΐεν), καὶ ἀδρ' δέῃ ὃ σῶμα δισοτμηϑη- 

γα!» ὃ σφόδρα ὀὐτέχοται εἰστε, ὦςε τίου κεφαλίωὶ “λ| τηρῆσαι ᾿ ὅτω ᾧ σύ φησι, πλέω 
τῆς πίςεως πόμτα ὠκδίδου, καὶ χρήματα, καν ὦ σῶμα, καὶ αὐτέου πίω ψυχίω ὠκδὸοΐ. ,ς 

γα! δέῃ, " ὀκείνη γὸ ἡ κεφαλὴ ἡ βιζα" καῤκείνης ὀζριτηρϑυνϑῥης καὺ πεώντα ἀπολέσῃς, ἀν). μι 
πόμτω αὐακ)ήσῃ πάλιν μ ' πλείονος τῆς «ἰθεφόμείας. ὁδζρι δὲ τϑ»» ὅποι ὑπλοιῶ να 
ἐὴ ᾧ ἀφελῆ πεϑ»σέταζξεν, ὅτε φοϑνιμον μόνον, δλλ᾿ ὠκέρᾳσε ζωῦτα αἰμιφότερᾳ,, ὡςε 

“δμέοϑαι αὐτὰ “Σἰρετίω᾽ τίω ὦ φρόνησιν τῷ ὄφεως, Εἰς ὃ μιὰ πλύῆεαϑαι ον τοῖς χαιοί- 
οἱφ, αὐ λαξωνγ᾽ Ὁ ὃ αἰκέρᾳιον τὴς σἴβεςερϑις,εἰς Ὁ μὴ αἰμιιώαοϑει (ἤν αἰδικοιωῦζοις, μι»: 29 
δὲ τιμωρδιοϑα ὥν: Ἐλιξουλβθίονζις. ἐπεὶ παλιν συσὲν ὀῷολος τὴς φρονήσεως, μὴ ὥ- 

τὸ πσϑϑσῃ. Ὅἰ τούνιου τύτων θὐτονώτερον ϑμοιτ᾽ αὐ “δ ἸὨηιτα γμάτων , ἐυ γὸ ἤρκει Ὁ παθᾷν 
κακοῖς ἐθυχί φησιν᾽ δλλ' σὐσὲ αἰγόμακ] ᾧν σοι συγχωρῶ (τῇ» γῶν ὅθην ἡὶ αἰδεςξερα) ὦ- 

ασερὸν ΕἾ ἧις κάλαμον εἰς πῦρ ἐμξαλωνκελβύ μιὴ καίεο, κἰασὸ τῷ πυρϑθςο,δολὰ σζω- 
γιούαι τὸ πῦρ. διλλαὶ μὴ ϑορυξω ῖθα, ἡ “ὦ δξέζη ζωῦτα ᾧ τέλος ἔλαξε, ὶ ἐπ᾿ αὐ ΜὉ ἐ- γ5 
δεΐϑη ΝΜ ἔργων, ᾧ Φοθνιμοι γεχόνασιν ὡς (ὦ) ὀφεις, ὸ αἰκέραιοι ὡς αἱ αἰξεςερᾳὶ, Οέκ, ἄλλης 
ὅγτες Φύσεως, αἰλλαὶ τὴς αὐτὴς ἡμῖν. μὴ τοίνιωυ ἀδουύατα νομιζέτω ὃς δῇ ζᾳ ἔχισάγ- 
ματα. ΚΣ ὌΧ. ἀλλὼν ἀπαντῶν αὑτὸς οἷδε τίω ΔΨ πραγμάτων φυσιν οἶδεν ὅτι θραν- 

σύτης, ὁυ ,ϑρασύτητι, ἀλλ᾽ δχιῤκείᾳ, σξέννυϊ). Εἰ 5 ᾧ Ἐχὶ Μ᾽ πραγμώτων ἢ γουδ.- 
μϑινον ἰδιῷ ἐθέλοις, ὀϑαίγφωθι “Ψ πὐρόξεων Μ᾽ ἰποφόλων ὃ βιθλίον, χα) ἍἌΨΙ ποσοίκις ἢ ο 
δήμου ΦΨΜ Ἰουδαίων κατεξαγαςαάγτος καὶ τοὺς ὀδόνζομ ϑήγονγος, τίω αἰθεςεροὶν ὅτι μιμού- 4 

μϑνοι, ἡ μ᾽ Ὁ ωρεπούσης Τχιοικείας οἰποκρινόμϑνοι, χα τέλυσον (ζ) ἐὐκοίνων θυμὸν, ἐσξεῷ 

τίω μανίδυ, ὠξέλυσαν τὼ ὁρμέωυ. Ὧ)Φ δ) ἔλ ἐλϑν᾽ ὀυ πὐδαήελίᾳ “ϑρηήεἰλαρμὸν ὑμῖν 

μὴ λαλὲν ον τῳ ὸματι τότῳ; καίτοι μνεία δυωυαίμϑμοι ϑαυματυργείν,τοωχυ ἅ οἷν 
τε 
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ὅτε Εἶπον ὀυτέ ἐποίησαν, μα ωραϑτήτος Ἀ πάσης αἰ πελθηϑιωὉ λέγοντες Ζ27] δι ομὸν ὅξῃ 

ἐμδμαἰκϑύειν μᾶλλον ἡ τῇ Θεού, χρήατε. Εἶδες Ὁ αἰκέραιον τῆς αἴθετε ας: βλέπε χαὶ ὦ 
φοϑνιμον τ ὀφεως. ἡμᾷς ὙΣ  δειυα θα ὦ οἰδανϑρ ἡ ἠκουσαινϑν μιὶ λαλῷ. Εἶδες 
πῶς πὸρτα9}.) ἠκριξωρϑμους Ε|) ἡ, ὡςε " μὴ αἰ πϑοκυδιύων ζα πειούαϊ,," μηδὲ υ- 

5 πὸ ϑυμού ϑοξυνεοδ,, ὅζρ τῶ» ἡ ἐλογε" 

17 Προσέχετε δ'πὸ ΤΡ δύ, ϑούπων. αὐ Ῥαδωσοίσι γϑύμας Εἰς ((μμέδγια, καὶ ἐν ̓  
(μωαγω γοῖς αὐτῶν μιαις!γωσοισιν ὑμας, 

18 Χαὶ Ὀχὶ ἡγεμόνας ὸ βασιλᾷς αἰλϑήστοϑε ἐνεκέν ἐμού, Εἷς δ τύρμον ἰὐζις καὶ τοῖς 

ἐϑνεσι. Παάλιννήφ εἰν αὐτῶν" κορασκίυαζει, πϑμταηού δ᾽ »ϑιπαϑεῖν καχῶς αὖ.-- 

1ο τοῖς διδους, Ὁ ἢ ποιῆσαι ἑτέροις αἰ Φιεὶς, γα μαίϑης ὅτι ον ᾧ παϑεῖν χακχῶς ἡ γύρη, ἡὶ τὰ λαμ.- 
πρὶ οντεύθεν ἐσηκε όπτωυα. ἐδὲ ΝῚ εἶπε, πυκίθύοτε καὶ ὑμᾷς, ἢ αὐϑίξα εϑε τοῖς ἐπηρεαί- 
ζεν βουλονϑμοις ὑμῖν, δυνν ὅτι τὰ ἔρωτα πείσεοϑε μόνον. βαίξα!, πόση τὸ λέγοντος ἡ δύ- 

γα μις ; πόση “Μ' αἰκουώγτων κ᾿ Φιλοσοφία ; ἢ "ὃ σφόδρα ἀξιονϑαυμάξειν, πὼς Οὔν θύθέως 
αἀἰπεπήδησοιν ζμῦτα αἰχϑύοντες, αὐ,ϑ65ποι ψοφοδεᾷς, κα τίωυ λίμψίω" σξυΐπω κἷπῷ- 

15 ὀλύτες ὠκείνωυ κἶϑὶ ζω ἡλίθυον " πῶς 5 Οέκ οὐγενόη σαν πσρός ἑαυκᾶν' Εἶπον, ἡ ποῦ Φ6.- 

ξοίῖθα λοιπὸν; ζοὶ δχαφήολα χαθ᾽ ηϑ" (ὦ βασιλῴς καθ᾿ ἡμῶν (ὦ ἡγεμόνες ἢ, αἱ (ωα- 

γωγαὶ ὮὩω ἴνδαιων ᾿ Ὧ δῆμοι ΜᾺ ελλώων, ἀὐὔῥχοντες κ᾽ Ὄρηθιϑιοι (οὐντεύθεν Ν ἐχά μό- 

γον τίω ΤΠαλαιείνδευ αὖ τοῖς καὶ ἴρ ἐν αντὴ χακαὶ χσδϑθμεφωνήσεν, δλλαὶ ᾧ τοὺς τῆς οἰκουμέ.. 

γης χϑδίωοιξε πολέμιος, Εἰπων᾿ ἐχὶ βασιλῴς αἰηϑήσεοϑε ὼ ἡγεμόνας, δεικψες, ὅτι ἃ τοῖς 
20 ἔϑγεσι μ᾿ τα κήρυχας αὐτοις ἔνϑηε πέμπειν) τίω οἰκουνϑρμίωυ ἡμίν ὀξεπολέμωσας, 

τους τέων γάω οἰκοιζᾳς ὡπόμίᾷς ὡπλισας καθ᾿ ἡμδ! δήμους, τυρφώνας, βασιλῴς. χα) ὃ 
ἐξης ὃ πολὺ φρικωδέφερον, στὸμ ἡὶ ἀδελφοκτόνοι ἡ 'πτοιδοκΊόνοι ᾧὶ παι γκίόνοι σγὶ ἡμας 

μέλλωσιν (Ὁ δύ ϑόφποι γίνε. χροσιδώσει 2,2), φησιν, ἀδῴφὲς αδήφον Εἰς ϑανατον, κα 
πατὴρ τέκϑον, ἡ ἐπναφήσον) τέκνα Ἐπὶ ορνῇς, καὶ θωνα]ωσυσιν αὑτοις. πῶς δίχυ (ὦ) λοιποί, 

τς φησι, πιςεύσωσιν, στὸν ἴδωσι σγ! ἡμας παΐδως κί ποῦ πατέρων ὀμαιοϑυμϑμοις, κὸ ἄδελφὺς 

αὑσὸ αἰδφών, ὶὶ μιασ μῶν (ᾳ πόὐτα πλυρούμϑμα ; τὶ γὸ ὡς δαίμονας αἰλοίφοῤοις, ἐχ 
ὡς γα γεῖς ἡ τῆς οἰκουμϑμης λυ μεαγας ἀπελοίσωσιν ἡμιας πόρτοϑεν, αἰνῶ συγενιικδν Ὁ 
γὼ πληρουμϑρζιυ ὁραΐντες αὶ φόνων τοιούτων ;", κουλήν “ἐ τίω Εἰρήνμω Εἰς ζ οἰκίας εἰσ. 

αὐγϑντές δωσουϑυ, τοσώτων αὐζᾳὶ ἐμπιπλαΐντες σφαγών. Εἰ δ πολλοΐ τίνες ἡνϑμρὸ 

37 μὴ δωδεκοι᾽ εἰ ὍΝ μὴ ἰδιωται αγραμματοι, ἀλλὰ σοφοὶ καὶ ῥήτορες αὶ δεινοὶ λέγην᾽ μᾶλο- 

λον ἢ) εἰ βασιλᾷς αὐτοὶ ἢ ςρατύπεδα ἔχοίϊες ἡ γοημῶν αὐξεοισίαν᾽ πῶς δ ἰούσοιμϑν πεῖ- 
σα! ἵνας, ἐμφυλίοις πολέμμες αὐαϊοίες, καὶ ἐμφυλίων πολλῷ χαλεπωτέροες " καὶ γὸ 
Τῆς ἡμοτέξοις σωτηρίας κατοιφρονήσωϑμ, τίς ὑμῖν ΟΝ ὠλλὼν πσδοσέξει; διλ᾽ συν τυ. 

τῶν ὅτε οὐγενόνσοιν, ὅτε Εἶπον, {τε δυϑιώας ἀπητὸν Ψ ἐχιτωγμῶν, δλλ᾽ Εἶχον καὶ ἐπεί- 
41: ἔοντο μόνον, τῶν ὃ 9ὶ τὴς αὐἕὦσ'᾽ Ὡρετῆς [ωὡ μόνον, αἰλλαὶ [] τῆς τῷ διδασκα λοὺ σο- 

φίας. ϑρφι γὃ πῶς ἐχάς- ῳ ἐμ δεινῶν τὐραμυϑίου πρέζαξε. ο ἔχ [4] ἫΜ μὴ δεχο-- 

μϑβων αὐτοις ἔλελμ, ἀϑοίιὀτερον ἔφα! γὴ Σοδὺ κίον ἢ Γομόρρας ἐν ἡμέρα κρίσεως," τὴ πύ-- 

λει ὠκείνη. ὦ οὐταύθα πάλιν Θίπων, Ἐχὶ ἡγεμόνας ὁ βασιλᾷς αἰηϑήσεοϑε, ἐπήγαδν, ὅ- 
νέχεν ἐμᾷ, Εἰς δὰ τύσλον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν. ἐυ μκρ 9 ἢ. αὕτη τὐδακλοσις, τὸ [ὁ] ΥΡῪ 

40 τὸν Χριςὸν ζαύτα παονν, ἡ Εἰς ἔλογηθν ἐκείνων.. ὁγὸ Θεός, κἀν μηδεὶς κυρδϑσέχη, ζοὶ 

αὐτῷ πλυταχοί φωνεται ποιῶν, ζαύζῳ 3) αὑτοις χδοιάλει, σῴζοι ζ τ τὴς ἑτέρων ἐπεϑύ- 
μοι τιμωρίας, αλλ " Κ᾽ ϑευῤῥᾷν εἶχον, στι τλμταχοῦ αὐτὸν ἐξοισι συμίπαρϑντοι, (δ καὶ 
“ϑλειποντα ἡὶ ασόϑειδυτα ζω τα, χαὶ ὅτι ὅχ ὡς “πονηρ9) καὶ λυμεώνγες ζοιύτα πείσονται, 
τὰν 1 ᾽ ! ι“! " ! “πὰ Ι ! . ΛΑ δὲ τοῦ τῶν, αὶ με (β κὺ χαὶ ἐτέφαν (351, ϑησίν αὐτοις τ ϑάκλησι, λέγων 

το Οτὸν 

κος ἰ, 



--- 

27. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 

19 Οτὸμ Ὁ τὐραδώσωσι ὑμᾶς ,μὴ μεριμνήσητε πῶς," Ἴἰ λαιλήσητε. δὸ,ϑήσεται γὸ 
ὑμῖν ω» ὠκείνη τῇ ὥρα τἱ λφλήσετε. 

20 Ου Ν᾿ ὑμᾷς ἐς ἐφε ᾧ λοιλφεστες, ἀλλαὶ ὦ πνεῦμα τῷ ῦ παϊξρευμμ ὃ λαλοιὼ ς ῳ» 
ὑμῖν. Ϊνώ γὦ μὴ λέγωσι, πῶς πεῖσαι δυιωησὸ θα, τοιούτων γγνομϑῴων “ορλγμῖν 
καὶ αὐϑὲ τὴς Ὡἰπολογίας κελεύει ,ϑαῤῥῷ. χα! ἡ ἀλλαχοῦ μὴ Φυσιν, ἐγὼ ᾿δωσωὺ ὑμῖν φόμᾳ καὶ ς 

σοφίδμ" ὠζοῦ ὦ πόμα τε ὃ παΐζοευ ὑφ 661 Ὁ λαλθιῶ οὖ ὑμῖν, εἰς ὃ ΤΩ πο φν δ 

αὐτο λθάγων ἀξίωμα. διρὲ πῦτο τε εἶπε τίου δευία μιν τίω δεδὸνϑρζωυ, τε χαὶ (αὶ δια 

ἐπήγατε, τοις φόνος Ὅι ᾿ κ σφαγαῖς. 
ΖΙ Παραϑωσει Ν᾽. αδῇφος αδῇφο, Φησιν, Εἰς θαγαντον, Τὴ ὃ πατὴρ τε τεκϑον᾿ ΝΝ ̓ά- κίτς 

γαςήσονται τέκνα ἔχτ λϑνήϑ, κα ὺ λεωατάσοισιν ἀδζις. 1ὸ 

Καὶ συ ἰὴ ἐγζῦϑα ἔφη, αἰλλαὶ ἡ ὃ πολυ φοικωδίέςερϑν πσοϑσίϑηκε χαὶ πέτολν ἰχθμὸν 

οἰ ἀσαλεῦσοι, 

2» ΟἿ ἡ ἔσιοϑς μισούμϑμοι ταῦ πϑύτων. Καὶ ὠζῦλεο ἢ πάλιν ἐχὶ ϑύρφις 
ἡ φἴθάκλοσις. Δια δὰ ὀνομα μὰ Γαάρ,Φ φησι, ζῶτα πείσεοϑε. αὶ μ᾽ τῶτν 
παλιν ἕτερϑν᾽ Οϑ νυ πϑο μείνας Εἷς πόλος, ὥπ' σωήσεται. 15 

Ταύτα ὃ ἢ ἡ ἄλλως ἱχόμα ὦ " λῥο ορώσαι. αὑτὴν ζῳ φρϑνήματα, Εἴγε Ὁσαύτη τῷ κῆη- Ἁ. ων 

ρύγματος ἐμδιον αὐαϊγῆεεϑαι [ἠ διύαμις, ὦ ὡς φύσιν ἀτιμαζεοϑαῦ, ὼὸ ὸ συηέγειὸν ὁκίαλ- 
λεοϑοῳ, ὦ πελτιμάοϑαι πόύτων ῷ λόγϑν, ᾿ Κὶ κρῴτος πόλύτου ἐλαύνοντα, Εἰ "Ὁ φύ- λυφηὶμ 

σεως τυρανγὶς Οἕκ ἰσχύει πσοϑς ἃ λεγῤμδνα λέηζαδαμδυλὰ ἀζελυετα κα Ω καταπατείται, 

αἰ δ ἔτερον " υμδι «ἰξελνέοθαι διιυυήσεται ; ὃ ἐμδὸ ὅγ) 3" ζῦτα ἔςαι, ἐν ἀδείᾳ" ὑμῖν ἐςαι ὸ 20 Χιύβι: 

βίος, δλλαὶ  κοινους ἔξεται πολεμίοις ᾧ ἐ ὀϑρουᾷ (ἄν τίω οἰκουμϑῥξευ οἰκοιωζᾷις. ποόνιῷ Ἐῶ 

Πλάτων εποῦ Πυθαγόρας: ὑπο ΔΙ Σ τωι ὁ ὁρμιαϑος; Ὁ: ὸ γὸ πολλῆς πολαύσοις ὠκζνος 
θμῆς, ὃ ὅτῶς ἠλόγλατο, οὡς καὶ ἀπεμποληϑίωαι, ὼὠ μηδὸ ὦ ὧν ἐξουλον» κατορθαίσαι, σϑεϊὲ 

"ἐφ᾽ ἑνὸς τυρρώνα" οὃ ἊΝ "μαϑεΐαὲ ποδοις,ἐλεεινοῖς (δ θίο χατέλυσε, γἡ τοὶ ἐ Κιωικᾳ χὴν 
καϑοίρματου, ὦ ὠὡατερ ὀρ ὺ σχιαὶ " πέρηλϑον. χαήτοιγε Ουτδποτε τοιοῦτον ΟΣ εἰὸν [Ὁ] ὀκεί- Τὰν 

γοις (μυυέπεσεν,αἰλλαὶ καὶ λαμασδοὶ δζρὲ υἱωὶ φιλοσοφίλν τίω ἔξωϑεν δὴ ἐδύκοιω, ᾧ (ας ἐ- " 

πιγολάς ὀμέϑεσοων δημοσίᾳ Αϑίωυαμοι ἀξ Πλάτωνος ρα Δίωνος περιφϑείσεις,ὶ εἰ ὦ ὦ- 

γέσει ῷ πόρτα διῆλϑν χρόνον, αὶ χρμασι ἐπλϑτον Οὐκ ὀλίηϑις. ὅτῳ γϑωὼ ὁ ἅ ̓ Αρίςιπε- 

πος πόρνας ἡγθρνιζε πολυτελάς᾽ 65 ̓ αἰ οϑήχας ὄγφαφει, ̓  ΤΩ τυγόντα κλῆρϑν χατα λίβες 

παγων᾽ 65 ὦ μαϑνῦμ γεφυρωσείντων ἑαυ δ, ὀύωϑεν ἐδαδζε᾽ Ὁ ἘΣ νωπέα φασὶ καὶ γο 

δομησίᾳ αἰοσιμονᾷν πὶ τὴς αγρρβϑ. ζῦτα ὃ αὐ σιμνγα.. δυλλ᾽ συν εὶὲν τοιούτον οὐ»- 
μὰς, δλλ᾽ ὑχιτετοιμϑῥη σωφφρϑσιωη ὦ χϑσμμεὐτης ἠκριρωρδιν, ἡ πύλεμος “δὸς τίω οἰκεῖ- 
εϑύίω ὡπασαν Δ ΟΡ τὴς αἰληϑείας καὶ τὴς θὐσεβείας, κὶ αὶ ὦ καθ᾽ ἑκας- ἕω σφα δεῖ πίω ἡ- 

μέρῳν, ἃ τ Τ' (ὅτωι τὰ ξὐπαια λαμπροί. διλ᾽ Εἰσί μές, Φυνι, ἡ φράτηγικοὶ ζχ) 

αἰὐοῖς" Ἢ ὃ ̓ Θεμειφοκλῆς, ὁ ὁ Περικλό. δλλακχ ὺ (αὐτα παΐδων αὐϑύρματα “σοῦς ἢ ὧἣΜὋ αἰ. Ν᾽ 

λιέων. ἀ γὸ α᾽ ἔχοις Εἰπεῖν; ; ὅτι (ἂν Αϑέωαιες ἔ ἐπτισιν Ἐππθίεραι ἣν πλοίων, τῷ Ξερξυ 
κ᾿ τῇ τῆς Ελλαδος ἐλαύνοντος ; "οὐ ἣ ὁυ Ξέρξου ἐ ἐλαύνοντος, ἀγλὰ τὸ Κ οὐαθόλου κ(ῷ ὃ 

οἰχϑυμδνης αἰπαάσης κὶ Μὰ [ἀπείρων δαιμόνων τ, τ δώδεκα τούτων ̓Ἑλιοντος, Οἕϑι οὖν ἐνὶ ΛΝ ἐπ 

ρῷ, αλλὰ δὲ πόυτος τὰ Υ βίου, πὐϑ κε ϑονο κα χ ὀκροίτησαν᾽ ὁ ΟΝ ϑαυ μαςῦν, Οὐκ αὐελόν-- 

τες τὸς ἐόμτίοις, αἰλλὰ κεοτοιἀρόντες καὶ Ὗ μεταυβρυϑμμείσαιντερ. τούτο ΡΝ μαΐλιςα, δ 49 

πϑρταχοῦ τ Ῥατηρᾷῷ,, δ 071 (Υκ ἀμείλρν, Ονοδ' ἡ ἡφάύισαν τὸς Ῥπρυλθυονζας ἀύοῖς᾽ ἀλλὰ 

δαιμόνων λαζόντος ἴσοις, αἰγέλων ἐποίησοιν ἐφαμίλλεε, τίω ἅ ἅ αὐ ϑερπίνζωυ Φυσιν τῆς , 

πονηρῶς ζχωτης ἐλθυϑαρώσοντες τυρμγίδος, ὧν ὃ ἀλιπηείνς κεῖνες ᾿πλίζᾳς (ἰω- ω 

ζωροἰΠογζῷς δαίμονας, ἐκ μέσων αἰχϑρών καὶ ὔ οἰκιών, μάλλον ὦ αὐτῆς οπελαίσαντες τῆς 

ἐρυμίας. 



ἘἙΥΑΓΓῈ Δ, Ὁμῶ. λγ. 29 τ ὦ 
ἐρημίας. υἡ εδοτυροῦσιν ὦ’ Μ᾽ μοναχῶν δον, ὃς χατεφυ τευσαν πὸρμταχοῦ, ἐὺ τίω οἰκουμέ-. 

γῴων μόνον, διλλαὶ καὶ δ᾽ τίω ἀοἴκητον ὀκκαιϑάρφυτερ, ἡ ὦ ὅδ αι μιαιτότερϑν, δτι Οὐν ἐκ πα- 
δαταξεως ἰσυρζοωυτα ἐποίοιω᾽ δλ ὧν τῷ παισίν καιχῶς πόρτα ζωνον. τὸ δ γὺ Εἶχον αὔ.-- 

ὧν ον τῳ μέ μέσῳ, δώδεκα δρ,ϑοθποις ἰδιωζα, δεροντες, δεσμεύοντες, μαξίζοντε ς, ἄγοντες ̓ 

5 αἰδιαίγοντες, ᾧ σκ ἴον Ἰαιτομμίσαι᾽ ΡΥ ὥασερ τίω αἰκτίνω δῆσαι αἰδχώατο, ὀυτῶ 

ἡ τίωυ γλώηλνν τίω κείνων. Ὁ ἢ ὠτίον Οὐ ὐὐθὶ ἡ ἤσαν (ὦ λαλοιώτες, ΦΛᾺ ἢ τ πεῦ- 

ματος δυώαμις. ὅτω ,ϑεὦ δ0 Παῦλος οὐγίκησε τοὺς ἰδὲ Αγοίππθι,ὶ, ᾧ χακίᾳ γιχ]-- 

σαντα πϑρίᾳς ὐ,ϑεύττες Νερῶνα. Ο τὸ Κυρμός μοι ϑρέφη, φησι, »  οὐεδγιναμωσέ με, β.Τιμ. 
4. ,΄, 

ὁ ἐῤῥύσατό μὲ ἐκ σόμφιτος λέοντος, σὺ Ἄ ὼ αὐτοῖς ̓ ϑσώμαζε, “πῶς αἰχϑυσαντές, μή μμέφα-- 

1. μρῆήσηντε, ὴὸ Ἰηχήφευσου καὶ ἢ κατεδέξόοντο, ᾧ συ εὲν ἀΐεις ἦμ φοξερων ὀξέπληξεν. Εἰ λέ. 
26,0 ὅτι ἱχανζω αὐτοῖς δίδωκε τὐἴϑάκλησιν, τῷ εἰπφι ὅτ πνθμα τῷ υ παίος ὑμδίνε ἔςαι 

μπ ὃ ἁριλϑιώ, ἀ δῷ τϑηο μάλιςα ὀλωστλνῆομσι αἰντύ,δτι Οὔκ αἰμφέθδαλλον σνεῖδ " ἐξήτη.- 
“ψὰ σαν ̓ ἀπαλλαγἀ ἿΜ δειαν" ἡ αὐταὶ ἰ δύο, ὁ ὸυ τεία. ἔτη μέλλοντες τα παοίν, νλὼ 

«δὰ ποντα ᾧῷ βίον. τὸ 5 Εἰπεῖν, 65 αὐπσομείνας Εἰς τέλος, ὥν σω,ϑήσεται, τούτο 

15 ἔς! αἰνῆομϑῴν. βούλεται ΝΣ μὴ τὸ ἣν ἀυτω μόνον ̓Εἰσφέρεοϑει, ὥλα ᾧ ὃ αὐνὴδὍὦὄῪ 
γίγρεοϑαι ῷ τοτρϑώματα. σχόπτει γϑεώ ὀθωϑῳν, πῶς ἴα μδὲ αὐτ, τὰ ὃ Ἐ μαϑηνν γι. 

νεται. δὰ ἘΝ σημεῖα. ποιᾷν, τε Ὁ 5 Ἂν ἐ ΚἸήσοιοῦς μεηδὲν, κείνων. πολι, ὃ ὅς οἰ- 

κίας ὀυοῖ ξαι πάστε, τῆς αὐωϑεν χοέπορ᾿ Ὁ ἢ μηδὲν πλέον τῆς χθείας αἰ παμτῆσοι, “τῆς 

αὐὦἶὭἌ φιλοσοφίας. ἀξιος γδῤὺ ὃ ἐργάτης, φησι, τῷ μιοϑοΐ τ. ὃ τίω Εἰρδωυίω χῶς- 
29 οἰσοιαδον τὴς πῷ Θεού δωρεάρ᾽ τὸ ἡ τὺς αὐξίος τππζεπεῖ, μὴ τοῦς πὸμᾷς α'πλώς εἰσ-- 

εέναι, τὴς αὐνῷῃὖΜ ἐ ἐγκρατείας. παῖλιν, ὦ κολάζειν τὸς μὴ ϑεχονδίοις αὐταὶς, αἰστω" τὸ ἢ 
μετ ᾿ Ὠπεικείας ὀμαχωρῷ ὁ ὠκ τότων, βίη ᾿λοιδορφυμδίας μηδὲ ὑδείζονῷ ζ, τῆς ΤΜ πο. 

σύλῶν ὦ πραότητος. τὸ δοιωαι πρό μαι ἡ μὴ ποίησαι μεολμψᾷν, «ἧ πέμποντος ζω τὸ ὃ 

ὡς πρόβατα γὐνέαϑοι ὃ ὁ αἰθεσεροῖς, ὦ φέρειν πόύτα ϑιυναίως, τὴς τύτῶν ϑυτονίας ἢ ((μωέ-: 

1, σιώς. τὸ ὁ μισεῖανί, ὈΜΗ ̓ χατωπί δεῖν Ὁ ὑ τὸ αἰασόμϑμειν, αὐνπῶν" τὸ ὁ ὐπσομείνλυίας σώσο, 

τὖ πέμποντος. δἰϑὺ ἐλολν᾽ 45] αἰ ασομείας Εἰς τέλος, (δξ Γ (Ὁ, ϑήσε “) ὯΝ οὃ Εἰω- 
θτύσιν ὦ πολλοὶ, οὖ Κα τοῖς τσδϑοι ἴοι ζῇ σφοδγοὶ, κζ' ἢ τα ὀκλύρα, αἰ τοῦτο 

Φησιν, ὅτι τὸ τέλος Ἐχ:ζητῶ. 4 ἊΣ οφέλϑς ἀπερμζ οι οἰ δὰ ἃ ἀ τίω τ ϑογίω ἀὐλοιώτων, 

μικρὸν 3 ὑφερον εδραμομδύων: ; δὶ τῦτο Ὁἰσρκῆ πίω. «ἰασομονίω ν᾽ αὐτῶν αἰστουτεῖ, ἥω 

99 γὺ μή τῖς λέγῃ ὅτ τὸ πὸρ αὐτὸς ἐποίησε, ὺ λεὼ μαςὸ ΤΟ ϑδὶν, τοιούτοις ὀκείνοις δέοι, ἐδὼ 
παϊλογΐᾳς Φορτικῶι, ὄχρὸ τῶτο Φησῳ αὑτοῖ, τὸ τῆς “υὐπομονης ὑμδυ χεία. κἀν 25 τῶν 

“ορῶτων ἀἄξαρπάσω χινδγούων, ὁ ἑτέροις χαλεπωτέρριρ τηρῶ, ἐ μετ᾽ ἐκείνοις σταἷλιν ἐτε-- 

69! Δ οδίξωται, ῥὸυ φήσεοϑε Ἰηπρουλθυόμϑμοι, ὃ ἐως δὼ ἐμιπνέντε. τῶν Ω ἡγίζα»» εἰ- 

πων ὁ 5 ἰπωυμείνας Εἰς τέλος, δὲ  ϑησιται. οἱἰϑ δὴ τϑτο ὺ Εἰπων, μοὶ μεξιμψησης 
35 τέ, ῳι λφ λήσετε, δλαχοῦ Φησιν᾽ ἑτοιμιοι γένεαϑε ασϑϑς ̓ἰπολογέδιν πὸρτὶ ἱ τα αἰτομοτί ὑ- 

μας ζ λύλϑν αἰθὲ τὴς ον ὑμῖν ἡ ἐλπίδος. δτὸμ υϑὺ τὸ μεταΐυ φίλων ὃ ἀγὼν ἢ, χελόύει ὦ ων ἡ- 

μᾶς μοραμνάν "στὸ: ὃ ) ϑιχαιφήελον φοξερϑν, κα Ὁ δῆμοι μιϑυνόμϑμοι, καὶ Ὁ φόζος πϑυτοϑεν, τίω 

ΠΩ εἰντῦ, ῥαϊδέχειβ ροπίω, ὦσε ϑαβρῆσοι χα! ὶ φλύγξαοϑαι, χο μη ̓'χατοπλαγάζαι, μηδὲ 

“εϑδοιῦαι ᾷᾳᾷ ϑίσια. χαὶ γὸ πολυ μέγα ζῶ, αὐνϑεφπον. τϑὲ λίμψας ἡδολημδρον καὶ Χ δερ- 
49 ματα χα! ̓ τολωνείαν, τυρφίννων κου μεϑων, καὶ σοιτφαπτῶν “πὐεφηκότων χα ̓ δορυφόρων, κα 

τῶν ὧν ξιφων γεγυμνωρδίύων, χα πὸρ τῶν μετ᾽ ὀκείνων ἐςώτων, Εἰσελθόντα, μόνον, δεδεμέ- 

νον, χάτω κύπήοντα, διευνιϑίεθαι ὅρα! σῦμα. ὼ Ὑ» οἶδ᾽ λθγου Οὐδ Σ᾽ πολογίας αὖν-- 

τοῖς μετεδίδόσοιν τῶ δογμί ἐνγεχεν, αἰλλ᾽ ὡς κοινὸς τῆς οἰκυμϑῥης λυμεαδιας ὑυπῶς Ὡστο-- 
τυμπλρίζενν ἐ ἐπεχείροιω. (ὃ τίου οἰκυρϑμζω, φησὶν, ὀϑαςατώσαντες, ὅτοι αὶ ̓ὐϑαδε 

ΟΠ γίοῖ, [ΟΏ1.2». Ν πάρεισι. 



κν. 230 ΧΡΥΣΟΣΊΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΜΑΥΘ. 

παίρεισι. "ἡ πάλιν ̓  ὐνόυτία, τοῖς Και(θρος δυγμιάσι' ̓ ωρεσξ ϑϑοισι, λέλοντες δ ω βασιλέα Ἔ 
Χρατον Ἰησῦν. κὶ πὸρμταγού (ᾳᾷ δικαιφῆθλα «σεοκατείληπῆο ταῖς “ποιαύταις αὐαπονοίας, αἱ ΝΗ 

πολλὺς ἐδὲ! τῆς ὀύωϑῳν ῥοπῆς Εἰς χω αἰμφότεραι δεῖξαι, καὶ ᾧὺ τὸ δόγμα αἰλυϑὲς ον, ὅπερ ἐ- 

“ρέσδθυον, καὶ Ὁ 5 ὃ ̓λυμισήνονται τοῖς κοινοῖς νυμωιῷ, χα υὐϑτε «πουδειζονζα Εἰπεῖν «ὐδὶ τῷ 

δὲγματος, ἐ ἐμπεσεῖν Ε-ἰς αἰ ποϑνοιὸν τῆς ΤΜ γὺ νομῶν ὀϑαϊζοπῆς, μησὶ αὐ ποίλιν απουδες ΟῚ 

ζονζε δεῖξαι, ὅτί σέ ὀματφέποισι τίω κϑινζω πολιτείαν, αἰαφλείφαι τίω ΔΨ δυο 

αἰχρίξοιὰν ὦ αὐπτερ ἁποῦτο ὀψη ὴ πρᾳὶ Πέτεῳ αὶ ὺ «οἴ Παύλου ὸ τὰ τοῖς θιπτοις πα. 

σι μΦ τῆς ωρεπούσης (μέσεως καιτωρθευμϑία. ὦ)» ὡς φασιαςαὶ κ) νεωτερ τπνιοὶ χαὶ 
᾿ χαμνοτο μοι πϑυτριχοῦ τὸ “τῆς οἰκϑυνδμῥης οὐεκαιλϑεῦηο. δλ ὃ ὀιφς δ ζυτίω αἰπεκρούσειντο 

| τω αἰ ασέγοιλυ ᾽ καὶ τὼ οὐφωτίαν ἐ ἑαυτοῖς πἰδιέϑηχϑυ, ὦ ως τῆρε καὶ κηδεμόνες χαὶ ιο 

ϑύεργέται Ὡὸοὸ ́ π’άσιν ὁϑακηρυήόνϑμοι. ὥωστα δὲ πόρτα δα τὴς πολλῆς κϑυτώρϑουν 

᾿ «ἰπομονῆς. δ8]9 κῷ Παῦλος ἐλέγε᾽ κοιϑημέραν Ἔτοϑνήσκω, κ᾿ μάλθα τέλους κυδυ.- 

, γδύων διέμεινε. 

, ΗΘΙΚΟΝ Τύος δίζυ αὐ Εἴηνϑμ ἄξιοι, τοστεῶται ἔγντερ: αἰ προδείγματοι, Ὁ ἐν Εἰρίωη μαλᾳκιζύ- 
: μϑρμοι ᾧ καταπίπηοντες ; συ τἰδνὸς γϑιώ ὑπολεέμρεῦτορ, σφαῆό θα" Οὐϊεγὸς διωκοντος, ὁν- 15 

Ι λυόμεθα" οὗ Εἰρζωῃ σωϑίεναι κελδυόμελοι, κα Ὁ συοὲ τον δγωάμιϑω. κακείνοι Δ, τῆς οἱ- 

ὴ κυρβης χφιονϑιύης, ᾧ ὶὸ κτ' πίω γάῶ ἃ ἁπασῶν τῆς πυρᾷ λϑατπῆομδίης, Εἰσιοντες ἔγδοϑεν, ἐκ 

Ι μέσης ὑρπειζον τῇ τὴς φλοηρς ὧν ἐμπισηραμθμοις" σὺ ἢ (υεϊδδ σοίυτον ΔΘ τηρῆσαι διιύα- 

, σῶα. ὡς δέω ἡμῖν ἐξα! αϑἶρισίαι ποία, συ ω γω ΚΜ υ μοίςίτες, “ [ δεσμιωτήελα, οὔκ «ὖχον- 

Ι τές, ᾿(μιυαγωγαι, οὐκ ἀλλο τί ΦἿΨΜ ' ποιούτων 'ὄχίκειται , διλλὰ καὶ Ὁ ποιωῤμίον ὠπὸμ" ἡμεῖς 20 

ἢ αὐὔχοιϑυὰ ν χρατύαϑυ. Ω Ἢ βασιλᾷς ϑύσεξᾷς, ὁ ἐμαὶ πολλαὶ Δελσιλυοῖς, ὼ πορρεδρίαι 
| ὦ ὁ δόξαι, καὶ ἡ ὀυέσεις᾽ ᾧ φσεῖδ Κ' τὸ αὐξκγοοίθα. ΡΥ ὀκῴοι κ᾽ ἀπαγονϑμοι καθ᾿ ἡκεέῥαν, ἢ 
᾿ διδασκοηοιὶ Ὁ μαϑηταὶ, ὲ βιυφίοες αϑλωπεις ἔχοντες ὁ (ἀωεχε εἴγματω, ὝΨ Ἕν ὐδαδεί-. 

σῳ Αἰ αλντῶν μάλλον ἐπύφων" ἡμεῖς ἢ Φο οἶδ᾽ γον τοιούτύν ὧι αὐτου μείνδντες ̓ κηροῦ 

πϑρτὸς ἐσμέν μαλακώτεροι. δλ᾽ ὀκψιοί, φησιν ἐλαιυματω 9 ἰσ τον ηγϑιῶ Οὐκ 32 

, ἐμαςιγϑιώγο; ; 21φ' πη) οἕκ ἡλοιύγον ; ἡ Κὰ ὁ γοβαθν ἐς! ζω ᾿ αὐλιξοι ὃ 0ΤΙ Φ ̓αἷρὰ ιν} θ.- 

ἐργετομϑμων πολλαχις τοιαῦται Ε ἐπτιρῴν ̓ ὸ σ οἷν ὅτως ὀλορυζοιωῃ, κακαὶ δμτὶ αἰ γαϑῶν 

᾿ἰπολαμρλύοντες. σὺ ἢ, δ τίνα  δυερευτήσῃς μἰκρ αν ἦα θϑεργεσίαν, Εἶτα λυπηροῦ ἧνος 
᾿ Ὡἰσολαύσης, ϑορύζη, ζᾳρκη, καὶ ἐχὶ τῶ γελνηνϑρῳ μετὸμοφς. Εἰ τοίνιωω ἌἌϑοιο ( μή 

ὅλοι», μηδὲ συμξαη ποτὶ ϑνέοϑαι πόλεμον ὠκκλυσιαγ καὶ ν διωγμὸν, οὐνόησον πόσος ἔςα! 30 

ἢ γέλως, πῦσοι (α ἀείδν᾽ ̓ μάλφ Θἐκότως. τὸ ΟΣ ὡ» τὴ παλαίςμᾳ, μηδεὶς γυμναζης- 
χαι!, πτῶς οὖν τοῖς αἰγῶσιν ἔςαι! λθμασλς: ποῖος "ὃ ἀϑλητής, Ι ποαιδυτοίξζω οὐκ Εἰδὼς, 
δυωυήσεται, κα Λρεούτῶν ἥ ἢ Ολυμπιάκϑίν ἀγώνων, μέγα τι ἡ ὁ λυναῖοι ἐλιδείξαο, ασϑϑς ᾧ 

ὀἀρτοιγωνιφίω ὅ γερἐχείω καϑ' ἐκφίφιζωυ ἡμέραν παλαίειν ἡμᾶς ὃ πυκἸθύοιν κα πέχφ;! ; 

ἱ ὃχ ὀρβτε ὧν λεγϑρϑύοις πωτάϑλοες, ἐπειδὺγ) μηδένα ( ἔχωσι ᾧῷ ἀμταιγωγι΄ζωῦ, πῶς ϑυ- 33 

! λον ἀμμου γεμίσαντες [πολλῆς] καὶ Χ) χρεμιασοιντες,ὐκᾷ τίω ἰρω γυμνα ζουσιν ὦ ἀπασαν; 
ὧν ὃ τούτων γεώτερφι, εἰν τοῖς Τὶ ἐτέρων σωμασι μδιετῶσι τίω “Φεῖ ὧν ἐ ἔθροις μαϊχέω; 

τύτυς ὼ σύ ζηλώσον, ΧΩ ̓ μϑηέτοω τῇ ΤῊς φιλοσοφίας παλαίσματα. Χο ̓ γὸ Εἰς θυμὸ 

πολλοί ὶ πϑροξύνοισι, καὶ Εἷς ἐπιθυμίαν ἐμιδαάλλοισι, ἡ πολλζω ὀϑαναήοισι τίου φλόγα. 
φῆι τοίγεωυ κ᾿ παϑών, φέρε "δυναίως σἐχν  δζρϑνοιδν ὀδυας, ἵνα καὶ Ω τῷ σώματος 45 χα 
«ϑέγκης. ΩΣ κφικοίθιος Ιως, εἰ ΜΗ καλάς ἰώ γυμνασαίμϑμος “ϑϑ ἣΨ αἰγώνων, 

; οὐκ ἂν ὅτω λαμιτοοῦς ὄχι μα ἀγώνων ἔλαμψεν Εἰ μ ἡ μεμδιοτόχει παΐσης " αϑυμίας Δ 

ὐχτος ζῤ, Εἶπεν δ τι τλμηεὸν ἫΜὋ παίδων ᾿ὐποθ νοντῶν. γι! ὃ ἀσοὲς πόβτο ἔτι ῷ 
παλαίσματα, πρὸς χρῆμ μῖν ὠπώλειον Χ ἡ κἰβκοισίας τοσουύ της αἰφόνισμὸν, ππσδός παίδων 

Ὁσοξολ ζω, 

χ, πολ 
ἐδ 
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οὐποθολίωυ, τσϑϑς γωνωκὸς συμπαϑάῴδυ, ασοϑς σωμιάτος μοΐςιγχας ᾿ πϑὸς ὀγείδυ, φίλων, 

πσοὲς λοιδορίας οἰκετών. Εἰ 5 ϑέλεις ἡ ἃ γυμνάσια ἐστε ἰδιν, ἀκύσον εἰντῦ λέγθντος.. 
πῶς κατεφρϑνει γοιμῖν Εἰ: ὃ ὦ φἰφρανϑίω, φησὶ, πολλοῦ σλούτυ μοι λνονδύου, Εἰ ἐ. τῶθ λα. κε. 

, ταϊξα χεισίον Εἰς ἐ6 χρεών, αἱ λίϑῳ πολυτελᾷ ἐπεποίνψν. ὅδ τῦτο. οὐδ, αὐρπαγήντων αὖ-- 
μ᾽ “Ὁ ἐθορυξέτο, (η) ὼ πϑρόντων οὐκ ἐπεϑύμει. ἀχουσον πως ζὰ χν ὧν παῖδας διῳκει" ψ 

κατα μαλρικιξόμϑμος ρα Ὁ δέον, ὥασερ ἡμεῖς, ὀυλα πᾶσαν αχρίξειλν τ αὑτῶν 

ἀποαμτῶν. ὁ γῤὴ Ὁ τῇ τοῖν αδάλων ϑυσίαν ὀἀϑαφέρων, οὐνόησον πτῶς ζῶ ἀκρίς τῶν 

Φανεραν δικαςῆς. Εἰ5 ἡ (δὶ αϑὸ σωφρφσιοωύης αἰγώνας αἰκούσαι βούλει, ἀκόσον ἀντὶ 

λέγϑντορ᾽ Διαιϑηκέωυ λϑίμάν τοῖς ὀφϑειλ μοῖς μῦ τῷ μιῇ Γ᾿ καιτμοῆσοι Εἰς πϑρλενον Ὁ 4, 1ῳξ λα, «. 

1οὸ τῷτο αὑτὸν κατέρλασενὴ γειη. ἐφίλει ἃ ἅ γοβαὑτίω ποϑϑ τύτα᾽ δυλ' ἐγ καρ ὃ 

μέζον, δλλ᾿ ὡς Εἰκὸς γωωναγκα.᾽ ὅ)εν μοι ᾧ θαυμάσαι ἔπεισι, ποθεν ἐπῆλϑο τῷ ἰαθόλῳ 
Εἰδῶτι ἀστῷ γυμνάσια: χρῆσαι «ἂν ἰγῶνας. πῦϑεν δξζυ ἐπτῆλϑε » πονηρ9ν 661 (Ὁ ϑηφάον, 
ἡ θὐδέποτε ἀὐτογενώσκει ὃ μιάγεφον ἡμῶν ἐν χατάκριμα ον» ὅ1| ὠκῴνος ὡ ἀδέποτε πος 

πελπίζει τίω ἀπώλωδμ, ἡμεῖς Χ ᾿ τίω ἑαυτῶν υἰτυγούσιοιν σωτηρίων. δλὰ 

15 ματος πήρωσιν ἡ λωζζω σχόπει πὼς ἐμδιέτα. ἴδτῃ Ὁ» αὑτὸς" ἐδέπω τί τοιοῦτον κσέ. 
μαινεν, δὶ ὦ πλούτω ἡ τρυφῇ ὼ τῇ ἀλλῃ «Ἐιφάνείῳ λετέλεν ζω ̓ φὠ δλλοτρίας 

καθ᾽ ἐκίφιδωυ ὠνειροπῦλᾳσυμφορφίς. ττ δυλών ἔλεγε Φοζος »,.ν ἐφοξούμάω,ἣλ- τὸς γυλ,. 

ὃς μοι, ο ὃν ἐδεδοίκειν, (υμαεωτησέ μοι. καὶ πάλιν᾽ Ἐγω: ἣ Ἰὼ πὸρμτὶ αἰδιωνάτῳ ἔκλαν- 

σα, ᾧ ἐπμαζα ἰδὼν αἰδρα ὡ λὐάγχαιρ, ὁδὶ δὴ αῦτο ὑδὲν αὐτὸν ἐχρύθει ἢ δ ατοαυιεῆός 
ὧἕἔι 19 των μεγάλων ὠκείνων ὺ αἰφορήτων. μὴ γάρ μοι τίω ἀπώλειδμ, "εἴπῃς γον 

μηδὲ τίω ἢ; παίδων αἰφαίρεσιν, μηδὲ τίω πληγάν ὀκείνω τίω ἀνίατον, μηδὲ τίωω τὸς 

γευναικὸς ἸὨπφουλίω" λα ῷ πολλῷ τότων "χαλεπώτερα. χαὶ τὶ τὐτων χαλεποτορόν, 
φησιν, ἔπαϑεν ὁ Ἰωθ ; αὖρα ὸ τὸ τὴς ἱςορίας ὑδὲν πλέον τ ὕτων μανϑανονϑρ. ἤηξ να οδύδο.. 

υϑυ, ἐ μλυθανουϑμ᾽ ὡς ὃ γι μεριμνῶν, ἀ ῷ αϑργαείτίωυ καλώς διερθυνώμδμος, πολλῷ 

Ἀδδα ἃς πλείονα. τὕτων Εἴσεται. τὰ γὸ χαλεπώτερα ἡ ἰχβμαὶ μείζονα" ̓θριέναι λόρυξον, ἕτεροι ἑώ. 

χαὶ ποθ ζτον, ὃ Μηδὲν Εἰδέναι ἰδὲ βασιλείας ὐὠρανών καὶ Χ ἀγαφασεως (φές" δα δὰ οἴμυ κα 

ϑρώμαὶ ἔλολμ᾽ν ̓ ν» Εἰρᾷ αἰαωθα ζήσομαι, ἵ ἱγα, ̓ιφκροθυβεσω, δούτερρν, πολλὰ ἐ- 

αν τῳ  (ωειδένωι καλοί, τοέτον, δ μηδὲν (ἰωειδίναι πονηρόν. τέταρτον, ὃ Κι" Θεοῦ 
νομίζειν ζωτα αὐπονδεν" Εἰ: δ. ὦ οἰϑὰ δ 5 ξόλου,χα! τῦτο ἰχθμὸν ζω αὐτὸν σκανδωλί- 

40 σαι. πήμυσῆοι, [οὴ ἀχουιῷ ΜὋ φίλωι ταίμῃ χαχία αἰ αλλότων αἰ αὐτιν᾿ οὐκ ἀ α γ , 

Φησιν, ὧν ὃν ἡμδοτες μμεμιαιτίγωσαι. ἑκζον, τὸ τις ω» πονηδλα ζωνζς 6 παορνζᾳς ὁρᾷν ὺ ἐ- 

πεήελωγζᾳς αὐτῷ, ἐξϑὺμον, τὸ μ] ἔχειν Εἰς ἕτερον ἰδεῖν »ριαύτα ποπον)όζῳ, ποτε χα Εἰ 
βούλει μαι γεῖν ἡλίκα ζωτα ὅφ1ν, οὐνόησον ζῷ παρονζα. Εἰ .»» γωω ὁ βασιλείας πξ9σ- 

δοκωμδῥης ἡ αὐαρασεως ἐλπιζορϑμης καὶ ὁ ἫΜ' Σισοῤρήτων αἰγαλών,ν) μνοία (ἰωειδὺτες ὁ ἑαυ- 

35 ζςς κακοί, ὺ πσαῦτα ἔχοντες οὐραδείγματα, ὲ Ὁσοιύτης μετέϑντες, Φιλοδοφίας, δ" ὁ- 

λίνον χρυσίον ̓Ὡπολέσωσί ἐνερ ὶ δ ΤῊ πολλάκις ἁρπάσαντες, ἀξίων (ὃ βίον ἐὴ μομείζου- 
Μὰ σιν," ὀυ γωσαικὸς ϑπχικειρδῥης, " ὁυ παίδων ἀφωιρεθέντων, ου φίλων  ὀνειδὲζ τῶν, Οὐχ οἰκαξ 

ἐπεριδανόντων, ὥλαν ἢ πολλῶν δγτων ΝΜ τὐϑακαλοιωτων, ὙΜ οἱ ῥημῶν, Μὴ δὲ 
πραγμάτων" πόσων οὔκ ἄξιος ὠκῴνος ἐν ἔξω φεφδρων, ζῳ ἐκ ϑιχρίων πόνων συλλεϑῥτα 

40 ὁρών ἀπλώςκ ἡ ὡς ἔτυχεν αὐῥπαζόρϑμα, ᾧ (τ Τὶ πόρτα ὦκα μυρίας αὐσερόνων πείρασ-- 

ΓΙ νιφώδους, ὦ οἱ πόμτων αἰχένητος “λέων, ὃ τίω σσξϑσίχϑυσαιν ὀῥαφέρων τῷ] δεαυύτῃ 

᾿ αἰ τύτων θ, σρατῖδῳ νὸρ δ) "μηδὲν δὴῇῥ ἀ ἄλλων μηδεὶς Εἴπν, ῷῳῷ τὴς γεωωγκὸς μόνον βἥ- 
γηο ματα ὁ πέ τρᾶς τι κόμα Αἰ ἀσοωλεύσαι. ὦ δι ,ϑίυ αὐδὴν καικουργίαν. 2 ἐμάμν.) γ" 

μώτων, τ ἰ μέμψη") καμήλων ᾧὶ ποιμψίων “ ὁ βουκολίων( (μωήδει ΣΡ τῷ! ἀῤ δρὶ τίω ἣν 

ΟΠεγίοιϊ, τοιη. 2. νε: τύτοις 
- ἡ( 
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3. ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
τότοις φιλοσυφίδν ) δ, λαὶ τῷ πότων τϑτων φορτίκωτορα, ὃ παίδων λέγω, αὶ πλατιως 

. "ἴω τραγώωδιλιν, ἐ τ ἑαυτῆς «δ᾽! ϑησιν. Εἰ 2 - ᾿ δ ϑίωϊα ὁγζᾳς ἡ μηδὲν παϑον- Χο άλωι 

ἄς ἀηδὲς πολλὰ πολλάκις ἐπείσαων γωναϊκες᾿ οὐνόησον ̓ πῶς ἀὦ ὠκείνη νεανικὴ ἡ Νυχν, τ ἪΝ 

τοσάτων ὁπλῶν αὖ τίου ἐπελϑούσαν διποχρουσοι ϑρμη, αὶ δύο τὰ τυρϑῳνικωτατα πα.ϑη χαᾳτα- 

πατήσασε,, χιϑυμίον αὶ ἔλεον. χα! τοι πολλοὶ ΤᾺ κρατησάντων χιϑυ μίας, σ᾽ ἐλέου ς 

ἐκαίμιφϑησαν. ὁ γϑέω ϑωναῖος ὧχ ζος Ἰωσήφ τὴς κί τυρϑωνικωτάτης ἡδονὴς κρτέα, κ) 
τίου βαυβθα ρον γωνώϊκᾳ, οὐχ εἰγζω διεκρύσοιτο μυυοία πδϑ σοί χϑυσοιν μη χλμὴ ματα ̓ δὰ- 
κρύων ἢ ἐν χα τέδγδν, δλλ ἰδὼν ὦν" αἰδελφοις (ὄν; ἡδικηκόζῳις ογοωρῆνϑη τω πάθει, χα! ὃ 
Ν παϑόσωπεϊον ζω χέως. ῥίψας, ῶ δρώμα ἀπιχάλυνιν. στὸμ ἣ καὶ γευὶ ἡ ἐλέεινα λέγη, 2. φείρῃ 

ὁ (Ὁ ταιοῦν ἔχη συμπηραἤἥοντα,  ζὰ τραύματα, κὶ (δν' ιϑλωπας,ᾧ (αὶ μνεία κύματα το Ὁ" 
ὝἪΜ συμιφορών, ποῖς ςέκ ὀῤῆις διχαίως ἀδάμαντος πϑυτὸς φεῤροτέραν τέων συοδὲν “ἰπυὸ Ἔ 

ποαύτα χειμδῆμος παϑούσαν ψυχίω τὴ αἰπεφήνατο ; δὸτε μοι κῷν πϑδρησίας Επεῖν, ὅτι χαὶ 

ΜΘ ποτύλων, Εἰ μὴ μαίξων, δλλ᾽ σὲ ἐλοίῆων ὁ μακοίθλος (ἼΤ ζὼ, ἐκείνοις ὦ δ᾽ πα- 
ρεμιυϑοῖτο, ὃ δχρὰ (ὃ Χοιςον πιοήν Ἢ πὸ ἅτω αῦτο κόρον ὦ Ὁ φωῤμακον καϑ' ἐκάφσίω ᾿πῶπ, 

ἡμέρὸν αὐ(ὧν ὀϑαφῆσαι, ὡς πϑωταχού οἰὐ' ἤϑένω ᾧ διασυότίω,, δὶ ἐωὲ ὼ ὄνθχέν ἐμού λές τς 

ο»νταρὺ ΕἸ ἐμὲ (τ) οἰκοδεασοτίαν Βεελζεξυλ ὠκάλεσον, ὠκῴνος ἢ ζαύτης ἔρημως ζω τὴς 

ποδαρώϑιας, ἢ τὴς τὲ γὴν σημείων, ἡ τὴς “Στὸ τὴς ϑριτος, Ο δὴ »ὺ ΕἾγγε τοστωυτίω 

πνθύμαιτος διύαμι. ὶ ὃ δὲ μεῖζον, ὅτιπερ εὖ, πολλῃ τρυφῇ τραφεὶς, οὐκ ἐξ ἁλιέων αὶ 
'πελωναῦν ὧν καὶ ὝΜ θὐτελαΐς βεξιωκότων, δλλαὶ τοσαύτης ἰπολελαυκὼς τιμῆς, ἐπαδάν ὡ- 
περ ἔπαοεν ὥπϑωτα. ὦ ὅπερ Φορτικώτατον Ἐχὶ ΤΜ ϑὀἰποφύλων 4) ἐδύκει, ὃ ἁ ἐγ αὖν-- 20 χι ἥν 

τὸς αἰ χνέρϑμο, αὐ αὶ φίλων, αὐ Ῥ οὶ οἰκεῖν, δ᾽ ἐϑρων μισούνϑμος, χρϑοοὶ ἣἶμ' 6) πεπον- 
ϑύτων ᾿ καὶ τω ἱερῶν ἀγκυραν, ὁ (δ ἀκύμόομτον λινϑία( τῶν» ὃ διῶ ὦ τοῖς ὑἧποφύλοις Εἰ- 
ρηβϑίύον, τὸ, ὅνεκεν ἐμοῦ ) τῶν ἰδεῖν ορο Εἶχο. θαυμάζω ἢὶ (δυὸ τρῷς παΐϑοις, ὅτι" κοτε χιυπιί 

τόλμησαν χαμένου, ὅτ χα τεζομέφησαν τυρφίννου ᾿ ΔΛλ ἄκουσον τί λέχϑυσι᾽ ΤοΙς θεοῖς σου 
ἐυ λατοθθονϑι, ἢ τῇ Εἰκόνι τὴ υσῇ ἣ ἔσησας αὶ πσρϑσκωναδμϑρ ᾿ δῆ μεγίφηραμυ- 2ς 

για ἀδοῖς ἰώ, ἃ σαφώς Εἰδέναι στι δ (ὃ Θεὸν πλύτα παορυσιν, ὥπερ ὁ παϑωσιν᾿ 
ὃ (ἵκ ἤδῳ 67| αἰγωνίσμωτα ζωῦτα ἰω καὶ πάλη. Εἰ ΡΝ ἥδει, Οὐκ δ᾿ ἤσϑετο Μ᾽ δρονϑμων. 

ὅτε αρίω ἥκουσιν, στ ἀιλλὼς μέ οἶξι σοι κεχρηματικέναι, ἡ ἵνα ὀμαφϑρμῆς δἰ αιοφ»οὐνόησον “πὼς 
θύϑέως διπτὸ ψιλού ρήματος αὐέπγϑθυσι "πῶς δξθυτέλισεν ἑαυτὸν πὼς σδεϊδ᾽ στεπονϑέναι ἐ- 
γόμεέσεν ὧπερ ὅπαϑεν,ἕτω λέγων᾽ ΤΊ ἔτι κρίνομαι νουϑυτϑϑμος ᾧ ἐλεγχόνϑμος εἰ αοὸ Κυ- 1» 

οίου, ἀκούων ζοιαζῳ, φυτὸν ὧν ἐγώ; ἡὶ πάλιν ἕως μϑιὲ ὠτὸς ἀκοὶς ἠχουῶν σου Ὁ ασοότε- 

Θ9ν᾽ γυυὶ ὃ χαὶ ὀφϑάνμός μια ἐώρρικέ σε ᾿ δ 9 ὀφαύλισει ἐμίφιυτὸν ὦ ἐτάκζω" ἡγη μα, ἣ ἐ- 

Αάντὸν γάὼ ἃ ἀσοδὸν. “ζω τίω τοίνιω τίωὐ αὐδροίαν, ζωυτίων τίω Ὠχτείκειδν χα ἡμεῖς 

ζυλωσωμϑμ, (ὦ) μ(' νόμων χαὶ δέν, τῷ πνθλνομν ὸ ἀϑρίτος δνουϑύου, ἵνα ἡ “ἿὝι αἱωνίων 
αὐτῷ διινηδῶμϑρ κϑινωνῆσαι σκζευων᾽ ὧν μοιηο πόϑζω ἡμᾶς Ὀχιτυχεῖν, γδρίίι χα) Φιλδν- 

εϑοεφπίᾳ ΝΜ Κυρίου ἡμδὰ Ἰησῷ ΣΧ οκτού, ᾧη δῦξα χαὶ Ὁ κραΐτος, Εἰς ὧν αἰώνας “)Ψα!- 
ὥνων, Αμέω. 

Ομέλι λό, 3 ΟΆΝ ΔΕ ΔΙΩΚΩΣΙΝ ΥΜΑᾺΑΣ "ΕΚ χυὐυὶὴ 

Φ πόλεως ζαώτης, φϑύγοτε Εἰς τίω ἀλλίω. ὠμά γὸ λέγω ὑμὴν, ἡς "πὸ 

μὴ τελέσητε (ς πόλεις τῷ Ισρμηλ ἕως ὧν ἔλθη ὀ ὑὸς αὐ, ϑούπν. 

1 -»᾿ 

ι 

Ἐνπὼν 
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ἘΠῚ πῶν ἐκῶνα τὰ φοξερᾳ ᾧ Φοικώδη ὁ ἀδωμόντα ἱκαναὶ Δἰαλόσαι, 

ΝΘ» 9 (κα τὸν φαύρϑν αὶ τίου αϑαίςασιν αἰντο ὃ τίωὐ αὐαίληνυν ἀὐζὶς συμι- 

γι δὴ Οησόμϑμω, ἀγά πάλιν τὸν λόγϑν ὅΧ1 ζᾳ ἡμερώτερρι, διδοις ὀϑαπνεύο 

ὮΝ σαι τοῖς ἀθληταις, "ὦ πολλίω ἀὐζις “ἐλέχων τίω ἀδειαν. Ουοδ' γαὶρ 

Φὺ ὠκέλδυσε διωκομϑῥοις ὁμόσε χωρεῖν, λα φίτιν. ἐγ γ ΓΝ 

, ΒΕ δῷ πίως ζω χαὶ πυοϑοίμια, συγκαταξαικωτερον χκέγθυτεα τῷ λόγω. 

Οὐ γὸ αὐϑὲὶ δΨΜ μα ὐτά φυσι διωγ δ, δλλαὶ αἷδὲ ΨΚ κσϑ3 τῷ φαυροὅ καὶ τῷ παϑοις. 

ν τῶτο ἐδάλωσε λέγων “Ὁ δ. μὴ τελέσητε τὰς πόλεις Ὁ Ἰσροιήλ ̓ ἕως ἀν ἔλθη ὁ εος Τ λυ- 

ιο,ϑοῦσπι. ἵαὰ γὺ μι") λέγωσι ᾿ Ὧἰ δῶ ἐδρ διωκόμϑμοι φϑύγωϑι, χαὶ πάλιν ὠκᾷ καταλά- 

(εϑέσε. (ύντος ἐλοαιύνωσι ; τῷτον ϑμαιρών τὸν Φέξον, φησίν " εἰ" φϑωσετε αἰϑ λοντες Ὑ Παλαιείνξωυ, 

ἢ ἢ ἀὐϑέως ὑμᾶς καταλήψομαι. ᾧ ϑέα πῶς ἢ οὐζῶϑα καὶ λύει (αὶ δειναὶ, δλλα παράςα πω 
τοῖς χινδυωίοις. νὶ γὸ Εἶπεν, ὅτι ὀξαυρπάσομαι ὶ λύσω ἐδ διωγμός" δολα ((; κὶ μὴ τε- 
λέσηπε τὰς πολᾷ Τ Ἰσραήλ, ἐὼς ἂν ἔλθη ὁ ἡὸς Ψ δυ,ϑούπυ. χα) »ὃ ἤρκει Εἰς τραμω- 

19 ϑίδν αὐφῖς Ὁ ἰδεῖν αὐζῶν μόνον. σὺ δὲ μοι σκόπει πῶς αὶ πθυζοιχϑ πόμτα χιτρέπει τῇ ,χά- 

ἡβιλο". ρατί, Δλλα δι καὶ πϑῇ αὐ μ᾽ Εἰσφέρεονδ, κελφ4. Εἰ γὸ φοῦῴεϑέ, φησι, φώγετε, ἢ χαὶ μὴ 
μρτν φοξῴ4.ϑε. αἱ οὐκ ἀὐρις “ποϑΐτοις ὀκέλόυσε φώγᾳν, ΕΝ ἐλφυνομδνοις αὐπσοχώρ ῷ . αἱ 

Οὐδὲ πολὺ τὸ ὀζρέσυ μαι δίδωσιν, αἰλλ᾽ ὁσον αὐθἤϑεῖν ζοὶς πολάς τῷ Ἰσρρήλ. Εἶτα πάλιν 
πυοϑς ἕτερον ἀύζυς αἰλείφᾳ μέρος φιλοσοφίας ᾿ πσϑϑτερϑν Α,, τίω μέραμψαν τῆς ζφὴς 

χἀῤίνων το" ὀκξωλών᾽ δεύτερον ὃ, τὸν “ὟΜ' χινδυωύΐων φόθον᾽ γιωὶ ὃ τὸν τῆς κακηυρολας, ὠκείνης (᾿ 

"ᾺΡ̓ ἀπήλλαξε της φρονίιδος, εἰπὸν ᾿ Αξιος ὁ ἐργάτης Τ' μιοϑού ἀὐτν; ἢ δείξας πολ. Ἐ ζ, 

ἴω, λοὶ ἀὐδθυς χἰ ασοδέξονται ᾿ “ΜῈ κοδυωων ἢ, Εἰπών "Μήμοδαμφψησντε πῶς, ἢ τί λαιλήσητε, Ματθ.ιδ.,γ. 
ὸ ὅτι ὁ “ἑασομείνως Εἰς τέλος, (ὦ σωϑήσεται. ἐπ Ν δὲ μα τύτων Εἰκος ὦ ἀδοιὶ ᾧ πονη- 

οοὶν δόξαν λαξᾷν, ὅπερ πολλοῖς ἀϑώτων Φορθικώτερον 41) δυκῷ, ὅρα πῦϑεν ἀὐζις ἡ γζω-- 
γι 1 δα αὐδακαλῷ, ἀφ᾽ ἑαυ ὸ ΛΜ αἰϑδὲ ἑαυ Εἰρηνϑμὼν ἀπόμτων τίω τ θαμυϑίαν τιθεὶς, 

Ὡϑκίς. ποῖον δὰ ΤΡ; 
24. Οὐκ ἔς! μαϑητής, φησιν, ἌΦΡΤ' διδωσκαλον, σε σὲ δοῦλος τΦρΡ Ἐ κύριον αὐτῷ. 

2,2. 285 Αρκετὸν τῷ μαϑυτῇ, ἵνα, Ἄἄρητο ὡς ὁ διδοώσκαλος ἀὐτν;, καὶ ὁ δυίλος, ὡς ὁκύφλος 

ἀυτ. Εἰ τὸν δεαυύτίω Βεϊζεζυὶλ ὠκαίλεσαν, πύσῳ μάλλον τοις οἰχειακϑες αὐτο; 
νὴ 216. Μὴ δζχυ φοξζ.3ε αὑτούς. ὥρᾳ πῶς ἑαυΐζὸν ὠκκαλύπηει" ὙΜ πλύτων" 0) 
τ δεασύτίωυ καὶ Θεὸν ᾧ δημέσρονν; Οἱ δέω , Οξκ ἔς! μαθητὴς ἐπ (Ὁ) ϑιδασκαλον, οὐοϊὲ δούς. 

Ἅλος Αἱ Οὐ κύρλον αἰτῶ; ἕως ἀν ὥ, ἡ μαϑητὴς καὶ ϑούλος, Οὐ ἐς! κῦ αἰω τὴς ἡμμὴς φύ.-. 

15 σῷ, μὴ γαρ μοιΐζῳ απϑυΐξονται ὠὐζωῦϑα λέτε, αἰλλ᾽ Ὡἰστὸ ΤῊ πλειόνων " δέχα τὸν λόγϑν. 

χαὶ εἱ λέγει, πόσῳ μᾶλλον τεὶς δούλυς, αἰλλα τοὺς οἰκειακους εἰστῷ; πολλίω «πρὸς ἀὐζις 
μἠμίητα ᾿ὑμερότητω δπηδεικφύμϑμος. ἡ Φιλαγϑ καὶ ἐλέλμ᾽ Οὐκέτι καλα᾿ ὑμᾶς δούλοις, ὑμεῖς γὸ το κι. 0 

ἡέγιοξ: φίλοι μιϑ ἐφξε. ᾧ σῴι Εἶπεν, Εἰ τὸν οἰκοδεασότέωυ ὑξρασαν καὶ ὠκακνηρϑρησοιν, αἰλλαὶ ὸ αὖν.. 

τὸ Ὁ Εἶδος τὴς ὑξρεως τίϑησιν, δτι Βεβζεξύλ ὠκαλεσαν, Εἶτα καὶ ἑτέροιν ζωωτης οὐκ ἐ- 
40 λοίῆρογα, δίδωσι πραμυϑιὸν. τώ δὴ γὺ μεγίφῃ αὶ αὕτη. ὯΝ ἢ τοῖς οὐδέπω Φιλοσοφὅσι 

αὶ ἑτέρας ἐδει τὴς μάλιςα, ἀὐδθες αγακ)ήσοι ζ, δυυναμδῥης, ᾧ ζωυτίω ἠιϑησι" καὶ ὃ (' οδὶ-- 

μϑι λεχϑυϑῥων καϑολικζωυ δοκᾷ τ τἰπύφασῃ ἔχ ̓ πλίω ὶ ἰδ πλίτων [Ὁ] ΣΡ 

μαΐτων, αἰλλαὶ αὐδὶ ῬΜ' πσοϑκάυϑῥων Εἴρηται μόνον. Δ) φησιν μὴ φοζηϑητε δούς" 
Οὐδὲν  ν ἔφ 1 χεκαιλυμυϑύον, ὃ οἕκ ὡ-σοκαλυφ ϑήσοται ̓ ογεῖὲ κρυτ]ὸν, δ γγωοϑήσε. 

Οἰεγίοι, τοι. 2. Ν, πῃ. 
΄- 

μὰ 
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ται. Ο δὲ λέγ τοιᾶτον ὅδιν. “ϑρκῷ κα ὑμῖν Εἰς οὐρα μυϑίδμ, τὸ αὶ ἐμὲ χϑινωνῆσαι τὴς αὐ- ν δώμ 

τὴς λοιδορίας" ὑμῖν, (Ὁ διδοίσκα λον καὶ (δ) δεασότέω" Ε.[5 ἔτι ̓ δηγεῖτε ζωῶτα αἰχούοντες, εἰν ύϑα 
οὐνοφτε κακεῖνο, στ ὁ της μικρὸν ὕζερον ὠπαλλα γήσεοϑε τὴς αἰσπυήίας. τος γὸ ἕκκεν 

ἀλγαῖτε ζαῦτο ἀκούοντες ; ὅτι ονηΐᾷς ὑμας και λϑύσι ἡ πλόμους ; διὰ, αὐωμείνατε μικρὸν, 

αὶ σωτῆροις ὑμᾶς ᾧ βὐερεέζῳς τῆς οἰκυρδύης πσολσερϑῦσιν ὠπόμτες. κα γὃ ἀποκαλύαηε ς 
ἀπϑρτα ὁ γόνος (ᾳ (ἀωεσκιασμένα ὁ πίω ὠκείνων συκοφαντίαν ἐλέϊξει, καὶ δίλζω ποιήσει 

᾿ ὑμετέραν Ὡροτίωυ ὁτὸμ γὃ δα τῶν ποραγμῶν φαϊνηοϑε "φωφῆρες ὐ θὐερτέται καὶ πάσαν Χοσνῆμι 

τ ρετίω Ἐχιδεικψύμϑμοι, κὶ τοῖς ὑκείνων τσολσέξοισι λόχϑις (ὦ ὁθιϑοφποι, δλλαὶ τῇ τῶν 

παραγ μῆς ἀληϑεία. καὶ Ὁ) (ὦ συκοφαήτω καὶ ψεῦφαι ᾧ χακήχϑρϑι᾽ ὑμιᾷς ὃ τϑ ἡλίν φα- 

γᾷοϑε λαμησϑϑτερϑι, τὖ μακροδ χρόνου ἐκκαλύπηοντος ὑμᾶς Ὡ ὀμακηρύῆοντος, ὼ σοΐλ-- τὸ 

πιγίς λαμησοθτέραν Φωνίω ἀφιέντος, ἢ εδότυρας ὡπὸνζς τὴς ὑμετέροις ποιοιῶτος «ἰ.-. 

ρέτης, μυὴ τοίνεωυ ζῷὶ λεγόμϑμα νιώ ὑμᾶς ζῳπεινούτω, εἶλλ᾽ ἡ ἐλπὶς τῶν μϑηῶντων ἀγαϑών 

αἰορθούτω. αἱ μόνον γδῤκρυθίωαι ζὰ καθ᾽ ὑμᾶς. Εἶτα, ΚΝ παίσης αὐτὸς ἀπήλλα.-- 
[27 αἰωνίας φόξε καὶ μεσάμλψης, ὼ ὑψηλοτέρϑες ἐποίησε Ὁ ἐγειδῶν, τότε λοιπὸν Εἰς χα- 

ον αὑτοῖς καὶ αἰθὲ τῆς εἰν τευ κηρύγματι πϑῆρησιας αἰαλέγεται. ιξ 
27 Ο λέγω γὸ ὑμῖν, φησιν, εν τῇ σκοτία, Εἴπατε οὐ ᾧ φωπή᾽ δ Εἰς ὃ ὡς ἀἰκούς- 

τε, κηρύξατε Ἐχὶ τῶν δωμζν. 
Καιτοιγι ον ζω σκϑτος ἑωΐκα ζωτα ἔλεγν, σὴ Εἰς τὸ ὃς αὐτοῖς διελέγετο, λα 

μεθ᾿ αἰπυρἝολης κέχρηται τῳ λόγω. γγ Ὁ) )» μόνοις αὑτοῖς διελέγετο καὶ ἐν μικρά γωνίᾳ, 

τὴς Παλαιτίνης, δαὶ τῶτο Εἶπεν, οὖν τῇ σχϑτία, ὁ Εἰς Ὁ ὃς, ασοὺς τίω μ᾿ ζῶτα ηξῇ- το 
ῥισίαν ἐσονδῥέωυ, ωὼ ἔνϑηεν αὑτοῖς διδόναι, (2) ὅ9 πον τὴς οἰ οαλέξεως ὀυτιδιαςέλλων"ἐ- κύνα 

κείνης. αὶ γὸ μία δυο (ᾧ ποιοὶ πόλεσιν, διαὶ τῇ οἰκϑυμϑῥῃ κηρύξατε στασῃ φησὶ, γώ 

ἡ ϑαλαῆαν ἔχπογτες, κα) οἰκυϑμίω αὶ ἀϑίκητον, καὶ τυροίννοις αὶ δήμοις, ἢ Φιλοσόφοις καὶ βή- 

τορσι γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἡ μτ πϑρρησίας παΐσης πόρτα λόχϑντες. δζ. τὔτο Εἶπεν, Ἐλὶ 
τῶν δωμζν, ἜΣ τῷ φωτὶ, τυτές!, χωεὶς αὐ «συφολῆς τίνος, ἡ μ᾽ ἐλϑυϑερίας απτάσης. ἐς 

χαὶ ὀζατί μὴ Εἶπε, κηρύξατε ὙΧὶ τῶν δωμίν, χαὶ Εἴπατε ἐν τῳ φωτὶ μόνον, δλλαὶ καὶ 

“αολσέϑηχεν, ὃ λέγω ὑμῖν εἰν τῇ σχοζία,, κα! δ Εἰς τὸ ἧς ἀκούετε; ἐπαίρων αὐ ζᾳ, φρϑνή- 
μίϑτα. ὥασερ δζευ στε ἔλόλν, Ο πιςεύων Εἰς ἐμὲ, τὰ ἔργα ὦ ἐγὼ ποιωΐ καίκεῖνος ποιήσει, ἢ 
μείζονα τούτων ποιήσει ᾿ ὅτω δέχαι εν ζαῦϑα, δεικνυς στι " παντα σγὶ αὐ τδὖὦἋῖ ἐργοίσοται, χαὶ χ. τ πὲ 

πὰ ἐον ἢ δὶ ἑαυ, πῷτο τέϑεικε. τίω (ὦ ) Φρχζω ἐγὼ δέδωκα', φησι, χαὶ ζα ποδεοίμια" 39 
τὸ ἢ πλόον δὲ ὑμδυ ὀυύόσοαι βούλομαι. τῷ ὃ σύν ἐχιταίῆοντός 681 μόνον, δλλαὶ καὶ ὃ 

μέλλον πσόϑδναφωνοιεῦτος κὶ ϑαῤῥοιουτος τοῖς λέγϑρϑιοις, χαὶ δεριψιούτος ὅτ πότων κραυτή- 

στέσι, καὶ ἡρέμᾳ καὶ τέω" [«Ξὶ τῆς ̓χαχηγϑεας αἰγωνίλυ πάλη πυορύῆοντος. ὥασερ γῈ 

τῦτο ὃ κήρυγμια " λανθοίον τέως πόῤτα ἐπελϑθύσεται, ὁυτὼω ἢ ὶ πονηροὶ “ἷἶῥ σδαϊ-ὀ χλωνν 
ὧν “ἰασόληψις Οἰπολόται Φχέως. Εἶτα, ὯΝ ἐπῆρεν αὐζῶν: ᾧ ὕψωσε, πυϑϑανα.- 134 ἡ 

Φωνᾷ παλιν χαὶ (ὦν; κυδχώοις, ὀμαπῆερων αὐ δ᾽ τίου οἱ σίνοιαν καὶ ὑψηλοτέξϑυς πάντων 
πριών. φ Ν Φησι ; 

28 Μὴ φοζηϑῆτε ὩΣ ποκ)ενόντων Ὁ σώμα, τίω ἢ ψυχίω μὴ διυναμϑμων αἷ- 

πυκ φιαι. Εἶδες πὼς πάντων ἀδθες ἔζησιν αὐωτέρφις ἐχὶ Φροντίδὸς μόνον͵ υἱὲ χαχῆ- 

γρθλας, Οὐεῖξ χινδυυύων ἡ δχιξουλωδν, δολλὰὶ καὶ ἀντ τῷ π’αΐτων δὴ δυχϑίωτος φοζερφ9α.- 49 
νώτε πείθων χαταφρονᾷν; ᾿) 9δν «σιλώς ϑαναίτυ, ἀλλα α) βιαίου, καὶ ούκ Εἶπεν, ὅτι «- 

γαιρειϑήσεοϑε ᾿ ἀλλα ᾧ μ(' τῆς αὐτῷ ασρϑσηκθύσης μεγαλοωρεπείας "τὸ ττϑῦ ἐδήλωσε, μὴ ἈΑ͂ΡΗ 
Φοξηϑητε λέγων Σἰ πὸ τῶν ̓ δισοκτενόντων Ὁ σῶμα, τίω ἢ ψυχίω μὴ δυυναρμδμων Φστοκί γα ̓  

Φοξηήϑητ ὃ μάλλῳ (ἢ ᾧ ψυχίω καὶ σῶμα διωνά μϑμον οἰπολέσοι ον γοέννη 
Οσερ 
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μδίρ Οπερ εἰ " ποι ἢ, Εἰς τοιωαντίον «αἰϑετρέπων (ἢ) λόχον. “1 7,5 φησι; δεδοί,ατε 
᾿ ,ὑπῦδα δρίγατον, ὁ ὀχρα τῦτο ὀκψῴτε κηρύσσειν; δὲ αὐ (ὁ δίων ζηο κηρύξατε, πη ν διϑυίκατε ϑαναζον. 
μὴ τοῦτο γ΄ ὑμᾶς ἐδξαιρήσεται τῷ ὄντως ϑαιναῖτα. Εἰ "ὃ Ὁ) μέλλοισιν ὑμᾶς ὀμαιρᾷν, αλλα 

τῷ κρείονος «ὐθεέσον"), καν μυρία Φιλογεικήσωσι. ὅζοε τῦπτο Οὐκ Εἶπε, τίω 5 ψυχίω 

ς οὐκ Ὡ᾿ποκ)εινόντων, αἰλλαὶ μι) δυυνα δύων “διστοκίφναι. κἀν ΝΣ ᾧ θελήσωσιν, αὶ αἰξϑιέσογται ᾿ 

ὧςε Εἰ δέδοικας κόλοισῃ, ὠκείνζω φοζού; τίω “πολλῷ χαλεπωτέρων, ὁρᾶς πῶς πάλιν Οὔκ 

ἐπαήέλλεται εἰδοῖς ἀπαλλαγάὼώ θαναΐτῃ, αλλ ἀἰφίησιν Σστοϑαν ὅν, μείζονα 
ϑφαζόμϑρος, Ὰ 

Εἰμὶ (μινεχώρησο τού» παϑεῖν; τῷ ὍΝ ἀπαλλάξαι ϑαναι τύ τὸ γτεῖσοι κατοφρονᾷν 9α.- 

μήν γώτυ πολλῷ μείζων ὅδηγ. ὁυ Τοίνεωυ Εἰς κινδυωες ἐμθαλλει αὐεᾶν;, αλλ " αγωτέρφες ποιᾷ 
ιο χυδχούων, ᾧ ἐν βροιχεῖ λόγω ζῳ «δὶ αϑανασίας υλὴς ἐν ἀδοῖς πήγνυσι δύγμιατοι "ᾧ ὡ 

ε [0" η τεισὶ λέξεσι δῦγμιά σωτήφλον κατα φυτϑύσας, ὁ πὸ λογισμδῇ) αὐςᾶν: ἑτέρων πα- 
ρα μυϑεῖται. ἵνα, ΡΨ μή νομιίσωσιν αἱαιρόνϑμοι ἡ σφαήῆοιϑμοι, ὡς ἐγχαταλιμιπμόμϑμοι, 

τὗὔτο ἡτίον, παλιν (δ αἰϑὲ τὴς πυδονοίας τῷ Θεού Ε ἰσαγά Ἄϑηρν, δυτω λέγων᾽ 

εὐ δ 29 Οὐχὶ δύο ςρουϑῖα αἰοσωρίσ πωλότα "ἢ ἕν δῇ αὐν!ὴ καὶ πεσεῖται "Εἰς παγίϑω ἀνθ 

ις ᾧ παΐζος ὑμδ εἰν τοῖς ὀυρανοῖς. 
30 Ὑ δῇ} ὃ καὶ αἱ τοέχες τὴς κεφάγης πᾶσαι ἠρϑμηνϑραι Εἰσί. Τί "ὃ 6 τε- 

λέφερον ἐκείνων, φησίν ; δλλ᾿ ὅμως ΘΟ» ἰδ ὠκῴνα αἰλώσεται αἰγνοοιοῦτος Ὁ (Θεοδ, ἐν γὺ ὅτ 
φησιν, ὃτί αἰντῷ οὐγερχϑεοῦτος πίπῆφ (τού Ν᾽ ὁϑαΐξιον Θεο6) δυλ᾽ δτί Οὐδὲν αὐτὸν λϑνθαίνει 
ὦ γιγνονϑβων. Εἰ τοίνιω αἰγνος σε εδγ ὙὝ συμίξαινόντων, ὑμᾶς ἃ φιλῷ παΐζος γνησιωτε- 

10 ϑν, ὦ ὀυτω Φιλῴ, ὡς καὶ ζιὶ τοίχας ἠριθ μυγκέναι, ἐὺ χοῦ δεδοικέναι. τού» " ἐλεὴμ, ὀυχ 
ὅτι ζῷς τείχας ὁ Θεὸς Φηριϑιμεῖ " αλλ ἥα τίωυ ἀκριζη γνγαῦῖσιν ὸ τίω πολλίωῦ πσοῤοιαν ἢ 
αἰϑὶ αὐοδυ ἐνδείξηται. Εἰ τοίνεω καὶ οἵδε πόρτα ζὰ γινόμϑνα, ὶ δυυύαται σώζειν ὑμᾶς, καὶ 

βούλεται, ὅσα αὐ παιϑητε, μεν νομίσητε ἐγκαταλιημπόμόμϑμοι παν. Οὐνὲ Ν᾿ ἀπαλλάξαι 
ὑμᾶς βούλεται ἿΜ' δεινῶν, ἀλλα πεῖσαι κατα ρον Ἢ δεινων" Ὧν τούτο ῥάλιςα αἰπαλ-- 

2ς λαγὴ τῶν δενών. 

21 Μη δξζυ φοξηϑητε ᾿ πολλῶν φρουθίων αἱ ἀ φέρετε ὑμεῖς, Οράς ἤδη ᾧ φίξω 

μμάαν αὑτῶν" χατακροωντήσαντα; ἢ γὸ ἤδει ζᾳ Ἔστόβρητα τῆς Δἰ σνοίας. δζρα τούτο ἐπήγαγε, μὴ 
δώ φοξζαϑε αὑτοιφ. καὶ γὸ κρατήσωσι, ὃ χα το δεεφέρϑυ κρουτήσοισι, Ὁ σώματος λέγω " 
δ καν μὴ οὗτοι Σ᾽ πτοκ)είνωσιν, καὶ Φύσις λαίοίσει ἄπεισι πόῥτως ὡςε σσε τούτυ οὗτοι γεχθ- 

22 γώσι κύρμοι, αἰλλν ἰσϑ τῆς φύσεως ἀὐῥ' ἔχοισιν. Εἰ3 τού δέδοικας πολλῷ μᾶλλον ὡ 

μεῖζον δεδοικέναι “θὰ, καὶ φοξῴαϑαι (ὃ διωναί νϑμον καὶ ψυχίω χα! σῶμαι ἐν γεέννη ὡσολέο 

Ν σα!. ὦ ἐυ λέγά φομερώς ἑαυτὸν ὁ (ὃ διωα μὅμο καὶ ψυχίω καὶ σῶμα Σ'πολέσαι ᾽ δὲ 
τὴς ὦν ἢ ἐμισοϑοϑεν " «γέφηνε, κριτίου ἑαυτὸν ὄγτα ἐδήλωσιν, αἀλλαὶ νμῶ ποιινδωτίον " ποιού- 

ιϑν, » δὴ “ὦ διά νϑρον υ ᾿  ἰπολέσα) (τετές!, κϑ λοίσοι) ὁν φοζού θα" ὥν' Ἀ ζ 
; σῶ ᾽ “ ( ᾿ ! ἢ μαλπῆς υγ αὶ σῶ Ὡιμωρήτω" μιν, ᾿ὁ μα Ἀθαιαϑεθε πεφεικαιὴν, κύον «τος ἡυχῖς οὶ Ὁ «μα ὕμω ἧπων 
(Ὁ ὃ ου μόνον ου τίου ψυχίω, αλλ Ογεἰϊὲ Ὁ σώμα κολόσου δου όνται καὶ μνρλακις ὀμέ-- 

λώσιν, ἀλλα χαὶ λαμεπυδότερϑν ὀυτῶ ποιούσιν αὐτό. ΕἾδες “πῶς δείκγεσι (ἦν: αἰγώνας 6). 

χερᾷς ταὶ ὙΣ} σφόδρα ὁ ϑοίνωτος κα τέσεισεν αὑτῶν τέων ψυχδω, φοξερον τέως ἐμπνέων, τῷ 
μηδέπω γε ηοϑαι κα τωγώνιξος, μηδὲ (ἂν μέλλονζᾷς τῶ χαταφρονῷ τὴς Ὁ αγίου 

49 πνύὐ ματος ξἰπολελαυκένγαι γοφίτος, ὠκθόγων ζίνμω () φόξον καὶ τέω αἰγωνίαν τίωὐ χατα- 
σείσσαν αὐτῶν τίω ψυχζω καὶ δρὰ τῶν ἐξὴς πο αϑαῤῥεύᾳ πάλιν, φόξῳ φόζον ὠκξαλλων᾽ 
χαὶ νυ Φύξῳ μόνον, αἰλλαὶ χαὶ ἐπάϑλων ἐλπίδι μεγαίλων, κα; μ᾽ πολλῆς ἀπειλᾷτῆς ἐξ. 

οισίας, χαὶ ἐκουτέρωθεν αὐςὦν' πσδϑτρέπων Εἰς τίω καρ τῆς ὡληϑᾳίας ρρησίδυ, χαὶ ἐς 
παγή λέγων ̓ 

3ν Πάς 

- 

-:---..Ξ: 
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Ὧν Πάρῦς!ς ὁμολογήσει εν ἐμοὶ ἐμιασόϑοϑεν Μ᾽ αὐ, ϑοθπων, ὁμολογήσω καἰγοὶ οὖν 
αὑτῷ ἔμιασοϑοϑεν τῷ παΐξς μιν τῷ οὖν τοῖς ἐροινοῖς. 

33 Οεῖς δ᾽ οὐ “ξἰρνήσηταὶ με ἐμμιασόϑεϑον “ἣν δϑ,ϑοϑίπων, δγονήσοιιφι αὐτὸν καίγω ἐμ.-- 

Ὥροοϑεν τῷ παίξϑς μὰ ὅ ον θρφνοῖς. Οὐ Νὴ πὸ Ὁ ἀγαθῶν μόνον, λα ᾧ πὸ ἢ ονα,- 

ἴων ὠϑα! ὺ εἰς ζοὶ σκυ,δοφ πὰ καταλήγή. αὶ σκόπει τίω ἀκρίξειδυ. οέκ Εἶπεν ἐμὲ, δλ ὦ 2 

ἐμοὶ, δεικψις ὅτι Οὐκ οἰκεία δια μει, δρλλαὰ τὴ λύωϑων βοηθούμϑμος σῤιτι ὁμολογι ὁ ὁμο-- 

λογῶν. ἴδ ὶ ἢ τῷ δρνουμϑῥου, οὐκ Εἶπεν οὖν ἐμοὶ, δλλ᾽ ἐμέ. ἔρημος ὃ ϑιρόνϑμος τῆς δὼ- 
ρθώς, ὅτως ὐρνῴται. ἕνος δξζω ἕγεχόν ἐγκαιλάται, φησιν, Εἰ ὁ ἐγκατωλειφϑεὶς ϑονέται ; 

ὁ! ὃ ἐγκαταλειφιϑίωαι, “Ὁ " αὐτὸν ον ᾧ ἐγκαταλιμητμόμθυον. γος 3 ἕνεκέν ούκ γι δὶ 

Φοχεῖται τὴ κι Δ( ϑνοιὸν πίςει, λλὰ ᾧ τίω αἰ σ᾽ τῷ σύματος ὁμολογίδν αἰγτοτεῖ; Εἷς το μπεν 

“ϑδρυσίδυ ἡμῶς ὠλείφων αὶ πλείονα ἀγα αίω αὶ ὀζφάϑασιν, χαὶ ὑψηλους ἐργαζόμνϑμος᾽ 898 νον ᾿ 
αὶ ποὺς ἀπουζκ αἰ ᾳ λέγεται ᾿ ἡ συν τω πτολσώπτῳ “μαι ϑηνΨ) κέχυται μόνον. καὶ 
ὙῈ» αὐτοιᾷ, ἀλλα αὶ ὦν μαϑηζῷ αὐτἷὖμ ἤδη κατασκθυαζει δωναίοις, ὁ γ)Ὲ τῶν μαϑών, 
εὶ διδαίξει μόνον (Τ᾽ πϑβρησίας,αἰλλω ὦ πείσεται πϑύτα θύκόλως ᾧ μ(Φ' ἀὐσδοϑυ μίας. τϑηρ 
)ϑιὦ “πολλοιξς τοῖς τοφθ λοις παροσήγατε, Ὁ πιςεύσαι τῷ! ῥήματι τϑότῳ. ὸ Ὁ» ὦ ὦ τῇ ιξ 

κρλαίσει πλείων ἡ ἀμωοία, αὶ ἐν τοῖς ἀγαϑοῖς μείξων ἡ ὀῤτίδοσις. Τῇ) γὺ τῳ χρόνῳ 
πλεονεκ! ὁ κατορθῶν, ἢὶ τῇ αναξολῇ τῆς ζιμωφίας νομίζει κερδούνειν ὁ" αἱ μδοτάνων, ὀμτίβ-. χὰ 
ῥοπον, μᾶλλον ὃ πολλῷ μείζονα πλεονεξίαν Εἰσήγατε, τίωὐ πσοϑεϑήκίω “ἿΜἹ ὀῤτιδόστων. 
ἐπλεονέκ)ησοίς, φησι, τῷ" πσϑϑτερθς με ὁμολογήσοι ον ζυῦϑα, » πλεονεκ]ήσω σε καἰγώ, χιοσήα 
φησι, τῷ μαίζογα σοι δόιιναι, ᾧ ἀφώτως μείζονα. ὀκᾷ Δ σῳ ὁμολογήσω. ὁρᾷς ὠκᾷ αὶ :ο 

ζᾳ ἀγαθαὶ καὶ ἰκακα ζι μιθυόμϑμα ; τί τοίνων ασεύδεις ἢ ἐπείγῃ ; Ἴ 5. ζηπεῖς ἐγζζυῦϑα 
ἐαμοιθας ἐλπίδι σωγαῖς » ὀχρὸ δὴ τῦη» κἂν ποιήσῃς δι γ,ουφὺν, ᾧ μυὴ λοΐξης ἐἰντυὶ τίω δι. 
τἶδοσιν ἐγζωῦϑα, μυὶ ζῳ οοἰῆου. μ(δ' γὸ ασολοϑήκος ον τω μέλλοντί σε χαιρῷ ὀῤαρδῥει τύ- 
τῶν ἡ ἀμοιξή, κἀν ποιήσρις “ι πονηρϑν,  μυὴ διῷς δίκζωυ, μὴ βαϑύμει. ὠκᾷ δ βσε ὀκδέξεῖ 
ἡ μωρία, αὐ μὴ μεταξάλῃ ᾧ δμη βεληίων. Εἰ αἰπιφεῖς, δἰπὸ ΤΡ ον ζυϑα "χαταςο- 2, χρὴ 
χαζουζῳ δἕ μϑηάντων. Εἰ "ὸ ἐν τῳ  χαιρῷ ΝΜ ἀγώνων ὅτως Εἰσὶ λαμισφοὶ (ὦ ὁμολο- 
ηϑιώτες, ἐν τῳ καιρῷ Μὲ φεφαϑων εὐγνόησον Ἵίγες ἔσογται ; Εἰ (ὦ ἐϑροὶ οὐζωῦϑα "κροτού-. χλ. 

σιν ὁ πόρτων πατέρων Φιλοφορηότερος πῶς 9 ϑαυμαίσεταί σε ᾧ αὐανιηρύξει; τότε πω] 

Εἰσι “ἣν ) ὠγαϑών αἱ δωρεαὶ, κὶ Ψ' χανδνν αἱ θιμμωφλωι. ὡφο ᾧ (' “Σἰριούμδυοι, ἢ ἐγ ζυῦϑα 
ὦ ἐκφβλαξήσογται ἐγζωῦϑα Δ μῷ' πονγηρ9ὺ (ἰμωνιδῦτος ζώντες, κἀν μή ποτε Ὡσυθού- 9 

γώσιν, ᾿ἀἰτοϑανγοιοται πτθύτως ̓  χαὶ ἐκ [2] τίω ἐχώτίω ̓ λα σονϑμούσι δίκμω. (ἢ ἕ- Ἄ" ̓ 

τέρϑι, ἡ γζῦθα χαὶ ὁκᾷ κερδϑμνοῦσι, ᾧ (δ ϑυνατον ἐνζιῦϑα ποραγματθυόνϑμοι, ᾧ τῶν 

ζωντων ζωύτη λαμιπθϑτερϑι γνόμδϑμοι, ὁ ὠκᾷ τῶν ᾿δἰποῤρήτων δἸπολαύοντες αἰγαθῶν. ἐν 
οὺ δὴ “ὥοὸς ζω κολοίζειν μόνον, ἀλλα δ) πσϑὸς ζὴ δϑερτετεῖν ἕτοιμος ὁ Θεός ᾿ ἡ “σὸς τϑτο 

μᾶλλον, ἢ “ἧς ὀχῴυ. αἰλλαὶ ἴϊνος ἔγεκεν τϑ»» ὥ ὥπαξ ἤῴϑησιν, ὦκῴῷνο ἢ) δὲς; οἷδὲ μάᾶλ- 23 

λον τύτῳ (ὃν. ἀἰκούονζοις σωφρονιζομϑῥοις. ὅρα τούτο Εἰπων" φο(ηϑητε (δ) δυωναίνϑρον 
χαὶ ψυγάω καὶ σῶμ ἐν γεόνη Σιπολέσοι!, παλιν λέγη, “δἰρνήσομαι αὑτὸν καῤγω. ὄντ χαὶ 
Παῦλος ἐποίει, (μωελῶς τῆς τεέγνης " μεμψημδῥος. ἀλείψας τούεω (ὃ ἀκροατίω δῷ 54 
πϑρτων (ᾧ 7.5 (ἦν ὀυρρινουὶ ὀμέῳξεον αὐτῳ; χαὶ Ὁ διχαςήσλον ὠκῷο ἐπέφησε Ὁ φοζερθν, Ὁ 
δ ϑέα ζνἔδειξε τῶν ἐγέλων, καὶ τέων ἐν ζούζοις αϑακήρυξιν 3 φεφαΐων πολλίω ντιύθῳν 40 

παδϑοδὺποιούσαν τῳ! λόγω τῆς θυσεξείας τίωὠ ἐυκολίλυ) λοιπὸν να μὲὴ δειλωῖν ᾿ ϑμομθμων 
ἐμητοδιοϑοὴ “ὃ ἐυσεξείας Ὁ κήρυγμα, καὶ ωρὸς αὐζοιὶ ζιὶ σφαγαὶς αὐζοις αρρασκθυαξεοῖ, 
κελεύει ἵγὰ μαάϑωσιν, ὁτι (ὦ) οὐ τῇ πλόνη νϑῥοντες, χα δ τϑτων χιζουλὴς δώσυσι δίκζω. 

, ι 

"δ 
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μπρή: Ἵ» Εἰς πολλῷ βελτίονα ᾽ Ι αϑαςησύ ᾶθα, ζωιω. αἰ)λα φϑείρεται ῶ σώμα τ ἣν» Δ ὑὐν 

᾿ ᾿ μαΐλιζα χρύρειν δεῖ, ὅτι ὁϑαγατος φλαίρεται χα! ̓  ϑγητύτης πόλι), Γ ἡ ὀισία τῷ σω-- 

μιϑιτοῦ. σοὶ γ5»,Εἰ Δὐδριαύτοι ἰδὸις χρνθυόρδε ον, ἀπωλειαν παρορᾷς ὃ Ο ανόνϑμον, 

ἄλλα , βελτίω καιτασκθυζω ̓  Ὥότο δὰ Ὁ Ἐχὶ Οδ σώματος λογίζου, χα μὴ εϑρίωώει. 

5 αὖτε γϑἕ ἐδει,ϑρζῳν, Εἰ ὀκϑινον οὖν τῇ χϑλόίσει, ΣᾺ ἐδὲι, Φησὶ χωθις ἐν ἢ φλίρειϑαι ζᾷσω. 

ματα τῦτο γένεοῖ, ὃ ὀλόκλεηξᾳι υϑύειν αὐτά. ᾧ τί τούτο ἡ ἢ τοῖς ; ζώνζαμη ἢ τοῖς ̓ ἀπελϑονίαε 

ὄγησεν ἀν; ̓μέλρα πῦτε Φιλοσώματι, μέλοι πῦτι τῇ γὴ αὐξοσηλώρϑδμοι πξὸ ζᾳμ σκιαῖς 

κεχιίάπε: ; αἱ »ὺ τούτο ὠφέλησεν ἀν; μάλλον τί [οὐκ ὦ, ἔδλοψων; ; Εἰ γᾺ» μη ἐφλείρεῖο 

ζὰ σώματα, τοσοῦτον Ὁ πλύτων μεῖζον δἕ κακϑᾷν ὃ ὁ τύφος αν πολλοῖς ἐμόν ἀν. Εἰ γὸ 
ἦα ἰο καὶ ἡ τῦτο γυονϑρν καὶ σκωλήκων πηγαζόντων πολλοὶ δεοὶ " νομιοϑέρθωι ἐφιλονείκησαιν τ οέκ 

ἀνέϑετο τῦτα υϑύοντος; δεύτερον, Οοἕχ ἂν ὕχιφεύγησαιν “στὸ ὁ γῆς ἐι). Εἰγὸ: τοῦ τελϑὲς 

εὔοτυφϑιεῦτος αἰμιφισξητούσιν ὃ τι φμές, “τ έκ αὖ ἐλιαυὠτήθυσαν, Εἰ μὴ τϑτο ἑώρων; ; τοί- 
ΤΟΥ » σφόδρα α᾽ ἐφιλήϑη Ω σώματα, χα] ἴΟ πλείης (γγκικώτερον. χαὶ παχύτερρι ὀξλροντο 

μον, ἡ, Εἰ5 καὶ γιοῦ ἦψες τοῖς τάφοις συ μεστλέκονται ἡ) ταῖς σόρϑῖς αφάὰνιαϑώτων ὀκεί- 
15 γῶν, τἰ οὐκ δὼ ἐποίησαν, Ε ἡ τίω Εἰἐκόγα εἷ, γὼ Δ[ δ τηρφυμδιίωυ ; τέταρτον, Οσέκ ὃν σφό- 

δρα ἐπϑιϑησοιν ζὰ μέλλοντα. πέμηηον, 9) ( κοσμμον αἰεύνατον ἐῇ) λέγοντερ, μάλλον ἀν 

γἠωπϑε- ἐδεξαιωΐγησειν, ᾧ οὐδ ἀν" ἔφασαν ᾧῷ Θεὸν ρ δηιμάθροϑν. ἐκτον, οὔκ ἂν ἔγνωσειν τῆς ψυ- 

" γχ3ς τίω ἰρετέω, ναὶ πῦσον δὴ δῦσα σώματι ψωχ. ϑόδομον, πολλοὶ ΔΨ συ ἀγόντων 
"Εἰμπ τοι οἰκείας, τάς πόλεις ἀφέντες, ᾳ" σήμιατο ἔμϑιον οἰκεῖν, , Ὁ ὺ αὐθασλῆπις γνέοϑαι Τ0|6γ6- 

υδολέτ, 10 ΚροΙς 'ς ζις αὐ διζωνεχῶς Αἰ αλερόμϑμοι. Εἰ Ὁ» χα γι  Εἰκόγας' 'πλαύῆρντες αλϑερ- 

ποὶ (27 τὸ τὸ σώμα καιτοιαάινα οὔκ ἔχϑσιν" στοὰ γὸ διωυαΐζον, δλλα σὶ ἀκόντων αὐνδμ εὴ Ρ"! χαῇ 

χάχη Ἀποπηδα) πυουσηλωμδύοι Ἔσουίσιν Εἰσὶ, τί οὐχ αὖ τὸ ἐπενόησαν ἀτοποι "ἐμοὶ "δόκει καὶ Ὁ 

λὐολμῆ: γαλὶφ ἂὺ τοῖς ζοιϑζρις σώμασιν ᾿φκοδόμησαν [ὦ] πολλοὶ ν᾿ πεῖσορ δα μονας φϑέγεαϊ, δὶ 
" ἴπ αὐ ὦ ἃ ζναῦτα μαγνθόεν δεινοὶ ὅπουγε χαὶ γι "ὦ χας νικυομὀμτείας Ὀλρόντες, 

25 πολλὰ ̓τϑτων ἀτοπωώτερᾳ Ὀθειχειρρῦευ, οἵ γε μ᾽ τίου κόγιν χαὶ τίου τοφραν ζαυτα ποιεὶν 

ἔτι φιλονεικῦσι. πῦσοι ἢ Οὐκ ἐν Εἰδωλρλατρείαι οὔόλω ἔλμοντο, ; πλύτα ποίου ἀύαι- 

ραν ὁ ὀΘεὸς ᾳ ἀΐζπα, καὶ παιδυυωνημᾶς ἀφίςα ϑαι ἣν γηΐνων ἀπόρτων, ἀφϑείζει  σῶ- 

μα ΚΎΣΧΩΙ ὀφϑευλ δέν δ ν ἡμετέρων. χα ἰγδ ὁ ὁ Φιλοσω μαΐζος, καὶ Ν τϑὸς κορίωυ ἐτύ]ονμϑῥος 
ὀὔμορφο, Εἰ μὴ ̓ βϑλοίζ  μιφιϑεῖν το λόγώ Ω Θέδηϑες. τὴς ἐσίας, δὶ αὐτῆς ἀΐ' τὴς ὀψιως 

20 Εἴσεται. ω ὁ γὺ πολλαὶ τῆς ἐρωμδύης ὁ ὀμήλικές, πολλάκις ὃ τὸ σδματούτεραι Ὀὐπολειγξή- 

στα, κῷ μίϑῳ κα δαύτέρανν ἡμέραν δυσωδίαν αἱ ἐ ἐν ἰχῶρφι καὶ σητεδῦνα σκωλήκων. ὡ- 
νόσον ζοίνεωυ δ καλλος φιλῴς, καὶ ᾿ ποῖός ποίλν ἐπύϊοισου δὐμιρφίαν. Εἰ 5 μὴ ̓ἐφϑείρεῶ τὸ 

σώματοι, Οὔκ αὐ τῶῦτο ἐγνωαϑη χαλώς. δλ᾿ ὦ ὥασερ 0) δαίμονες ΟΝ (ες ζα φοις τρέ- 

χουσιν᾽ ὅτω νὰ πολλοὶ κι ἐρώντων Οἷς μρήμαισι οὐ θακοϑήρϑμοι δικευεκώς ς δαίμονας δ ἐ- 
42 δίξομτο τῇ ἢ ψυχῇ, ἡ τὴ  χαλεττῇ ζωτη ταχίως α᾽ " οὐνώπέθεινον μαρίᾳ. γιῶῦ ὃ κῷῷ ἢ: ἀλλὼν 

ἀπόντων κα ἡ τ ῦτο οὐ δαριυθεῖται τίω ψυ γέω, ζω μν 'φαϊνεαῖ,, τίω Εὐκνα, τα Εἰς ληϑίω 

ἰὼ "ἐμξαίλλει τοῦ παϑϑεις, εἰ ὃ μὴ τῦτο (ὠ, ΓΝ δῤ ὁ μιφηβίαιται (ων, δηλναὶ τὰς πέλεις Εἰ δῈς 

ὀντὶ ὀνδριλύτων νέκρους ἐχύσαε, ἐκοίφιψ δὲ ἑαυ τ βλέπειν Ἰηηϑυμοιώτος᾽ χα! πολλή δὼ 

ἐμο» συξχυσις οὐὐ)ευϑον,ὺ συ εὶς αὐ γών πολλῶν αν ἐπεμδιήσειτο, οἕκ ἂν  πϑελώρησε 

40 τῷ «ἱδὶ αἰλεινασίας ἐπεισελλεῖν λόγῳ. χϑὶ ἕτερα ̓  πολλαὶ αὐ ἀτοπωτόρᾳ τύτοι ἐλνέν, 

ὕω, ἁ μηδὲ εἰστεῖν χαιλόν. ὄρ τῷ σήπεται βύϑφως, ἵνα. ἰδης γυμνὴν Τῆς ς ψυλῆς ς κάλλο, εἰ 

ὟΝ χὰ " ὀκείνη Ὁ σώτα κάλλους καὶ ζσαύτης ζωῆς" «τεϑξενος, πολλῷ μάλλον αὕτη βίσίων 

ὃν  ὀ αρεῖδ᾽ εἰ Ὁ ὅτως εἰδεηθὲς καὶ δυσειδὲς ὀζμχρατεῖ, πο πολλῷ μάλλον ἑαστίωυ, ἐγ ρ σῶμά 
ἴδηι Ὁ χωλὸν, αὐλλ' κἡὶ δζῴπλασις, χαὶ Ὁ ὀξθης ὑεῖ αὔδα τῆς {ψυχὰς ἔγνγθώνυται τῇ θυσία, 
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φίλει τοίνμω τὐκείγζωυ πίω καχείνγο τοιούτον ποιούσαιν φαίνεοϑαι. ἃ Φἰ λέγω ᾧῷ θϑούγώτον ; ἣν 

"ὃ ον" αὐτῇ τῇ ζωῇ δείκψυμί σοι πῶς πϑτα αὐτῆς 661 ζῳ καλθὶ. αὐ (ὦ γὰ ἠαϑ, ῥόδω κι πίη 
κατέπαοσε ΝΜ “πϑροιώ, ̓ ἐν 3 αἰλγήσῃ, Ὁ καλλος λαξούσα, ὦκῴνο βδλαιν" φολῆ ὦ πϑῦ πε-- 

ομέξλιε "καὶ θυφρᾳίνηται διδινεκῶς, γέγϑνεν" ἀπαϑὲς Ὁ σώμα" "δὰ δ᾽ ἀἰλγήσῃ αἰδοίχνης δ ἐυπν 
ἰοψοτερϑν τε αὶ αἰοϑενέφερον ἐποίησον᾽ ὁ ϑυμωϑῇ, παλιν πεποίηκε! [ὠς] που παιον ᾧ ς ἿΝ ἢν 

αἰοιφόν᾽ δ γαλέωὸν ὀφϑολμὸν δείξη, πολυ [Ὁ] χαίλλος ἐλοράσοιη᾽ αὐ βάσκηνη, πολλέω 
τίω ὠλρίαν ᾧ τίω τηκεδὸόνα ὄξέχεον ̓ ἐν αἰγατήσῃ, πολλίω τίω θυμορφίδν ἐδωρησοι. 

ὅτω σριὦ πολλαὶ Οἦκ ἔσο δῦμορφοι τέω ὄψιν, γσρὶν πολλίω “δἰπὸ ψυχὰς ὀλαίξον᾽ ἕτεραι 
[παλυ] λοίμιποσαι τῇ ὥρᾳ, ὯδΦ' 4ψυ μ ᾿ἀγϑριν ὅοων, ἐλυμμήνανηρ τίου δὐμορφίὰν. ὡ»- 
νόησον “πῶς ἐρυ,ϑραίνει πσδόσωπον λθυκὸν ὃν, ὶ τῇ τῷ γρώ ματος ποικιλίᾳ πολλζω ἐργαζεῖ) το 
τίωὶ ἡδογζιὺ, ὅτὸν αἱ ἦξαϑα; δέῃ Ὁ ἐρυκϑριῶν ᾿ ὥασερ φΐωυ ἐὸν αϑαἠομέυυτος ἡ, ϑηράου πϑρ-. 

τὸς αἰηδεςέροιν τίου δάιν δείκψεσιγ᾽ ὅτως ἡ αἰδόκισν,λμερϑν κὶ ἐνέδη τω! ὁψ ἐργαίξεται Οὐεὲν 
"ὃ ἡυχις καλὴς ὡραιότερον, Οδεῖὶ ἥδιον. '(χί ὦ ,Ὁ ΝΜ σωμάτων, μῦ' ἀλγηδὸνος ὁ ποϑος᾽ 
Ἐχὶ 5 ἥ ψυχῶν, χαϑαρά καὶ αἀκόμόμτος κἡὶ ἡδονή. Ὅν τοίγιω (ὃ βασιλέα ἀφεὶς, “ππτδὲς ᾧ 

“χήρυκο ἐπήδησαι , ἰ (δ) φιλόσοφον καταλιπὼν,κέχηνας «σοὺς (ὸ ἑρμιώνέα ; Εἴἶδεεχα- ς χιόρᾳ 

λὲν ὀφϑορλ μὸν, χα τα καϑε τὸν ἔνδον᾿ καὶν μὴ καὶ καλθς ὠκᾷνος, χατοφ ρϑνησον καὶ τότ. σοὶ 
ὃ, Εἰ γιιυῶχᾳ Εἶδος" ἀμορφῷον προσωπεῖον κἰθεκεινϑῥζω χα λόν, ἔπαθες δὼ ἦι πσδϑς αὺ- χιδῃμ 

τί" ὡασερ δίων ουτῖὲ ἐυφδὴ ἡ καλίω ὠϑέορυ αὐ κρύτῆειϑαι τῳ! αὐοϑσωπείῳ,δλλα αἷϑι- 
φλὼν αὐτὸ, γυμνίω ἂν ἠϑάλησοις τέωὐ ὥραν ἰδεῖν. πἶξτ δὲ ἢ Ὠχχὶ τῆς υχις ποῖᾷ, ὶ αὐτίω 
καταμιαΐθεινε πυοϑἐτίων. οὖν πσξϑσωπείου »ὺ χῦῥᾳ ὃ σῶμᾳ «ὐθέκειται. δὲ ὦ νϑβει τοι- ,ο 

οὗτον δ] ὅφην᾿ ἐκείνη ὃ, καὺ ὠμορῷος ἡ, (αχίως δυωύαται )μέοϑαι καλὴ ᾿ κα ὀφθαλμὸν 

ἔχη δυσειδὴ ἃ τραχευὶ ἡ σκληρϑν, διυύαται ϑμμέοϑαι χαλϑς, ἡμερ9ς, γαλίωδς, μειλίχιος, 

πυδσίωής. ζω τίωυ τοίνμωυ τίω ἐυμορφίαν ζητώμϑι, ζαυτίω" τίω κὀλωπιζουϑμίωυ ὃ- Ἀηνὴν 

να ὁ ὁ Θεὸς ζχιϑυμυήσας τῷ ἡμοτέρϑυ καίλλοις, μοταδιῴη ἡμῖν “ἿΜ" αἰωνίων ὠγαϑῶν, ΜῈΝ 
ἀνότι ἡ φιλαν,ϑονπίᾳ τῷ Κυρίου ἡμδ Ἰησῷ Χοιτού, ᾧ ἡ ϑύξα αὶ ὃ κράτος, Εἰς ἦν αἰώ-, 
νας ἢ αἰώνων. Αμῶυ. 

Ομιλ, λι, 33 ΜΗ ΝΟΜΙΣΗΤῈ ΟΤῚ ΗΛΘΟΝ ΒΑΛΕΙ͂Ν 

Εἰρίωϊω Ἐχὶ τίὼ γάῶ᾽ οὔκ ἦλθον βαλῴ! Εὐριωίω, “Ὡ»λὰ μοίχα- 

ὁ φιν. 35 Ηλϑον γὸ διγασαι ἀν, ϑφ9.πὸν " σο τῷ παῖς αὖ- 20 ἈΝ 

τῶ, ἡ θυγατέρα " ὀπτῆς μηΐὸς αὐτῆς᾿ ἡ νύμφζω κτ' τὴς πτενϑε.ς νι χ! 
ἐκ αὐτῆς 326 Καὶ ἐρϑροὶ τὶ αὐ, ϑοοίπου (ὦ) " οἰκεῖοι ἀστῷ, 5ἡμὼ 

ΞΡ Αλνῷ φορτίκώτεροι τίϑησι, ὼ μτ' πολλῆς τὴς σε θσίας" ω ὅπερ ; 

Ν᾽ ἔμδηον " ϑϑυποςρέφειν, τίη» πσοϑλέγή. ἵνα γδρ μή πα. " χιαλνὰ 
ἘΦ χκούοντες λέγωσι, ᾧ δα τῦτο δδῶυ χοὐδαιγέχϑνας, ὧφε καὶ ἡμᾶς ανε- ἦν 
ἢ λὸν καὶ ν᾽ ἡμῶν πειθορϑμοις, καὶ πολέμιν τίου γὼ ἐμπλύσαμορά- 

τερος αὑτὸς φησιν" Οὐκ ἦλϑον βαλεν Εἰρίωζω ζχὶ πίω γάῦ. πῶς 
, ᾿ δῶ ἀδ!ς ἐπέταξεν Εἰς ἐχάς ω οἰκίλν 6 ἰσιούσιν Εὐρννώω ἔχι- 

λέγ "πῶς ὅ. ὁ (Ὁ ἀήελοι ἔλεχον᾽ Δόξα ον ὑνίτοις Θεῷ, Ὠχὶ γὴς Εἰρζωο; πῶς ὃ ἢ 49 
ὦ ϑόφυηται “πόρτες τὰν» ἐυηήέλίζον»»; ὅτι τῦτο μαλιςα Εἰρζωη, “τὸν Ὡ γενοσηκὸς Ὥστο- 

τέμιψηται, στὸν ῶ σασιαῖξοι χρείζηται.ὅτω ὃ διωυᾳτὸ Ἢ ὑροιγὸν τὴ γὴ (ιωαφϑίμαι. ἐ- 

πεὶ νὰ ὁ ἰαΐξος τὼ τὸ λοιττον αἰ ασώζε σώμια, στὸν τὸδμιαΐτως ἔχον ὠκτέμῳ ἀ φρώτης 9, 

ὑτὸν κακούς ὁμονοοιοῦζως Εἰς ὀζρίςασιν ἀγάγῃ" ὕτω καὶ Τὰ τῇ πύργου γίγονον κείνου, ὃ 
γ 
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δ κακίω Εἰρίωύϊω ἡ χαλὴ οἱ αφωνία ἔλυσε χ ἐποίησεν Εἰρίωίω. ὕτω ̓ ὴ Παύλος ὧν: 

εἶμαι, κατ’ εἰντῦ συμφωνομοζα. διῴλω. Ἐχιἢ τῷ Ναζουϑε πυλέμιϑ πϑρυτὸς καὶ συμξφωνία τῦτε Πρινγ.ς. 

κείνη χαιλεητωτέροι γέ ϑνέν. υ »ὺ πϑμταχοῦ ὁμόνοια, καλόν, ἐπεὶ καὶ ληςαὶ συμιφωιουσιν. 

Οὔκ ρα δξωυ τῆς ἐἰστῷ πσροϑάσεως Ὁ ἐργϑν, λα τῆς ὠκείνων γνώμης ὁ πύλεμος. αὖ- 

“το γὸ ἐξούλετο πλύζῷς ὁμονοᾷν Εἰς τὸν τὴς ἐυσεζείας λογον᾿ 25. 5 ὄκφνοι διεςα σία -- 

ζω, πόλεμος οζ. λ΄ οὐκ Εἶπεν ὅτως᾽ δλλαὶ τί φησιν; Οἕκ ἤλϑον βαλῷ εἰρζωύζω, ἐ- 

κείνοις χοδοιμυϑούμϑδιος. μ] νὰν νοβείσηντέ, φησιν, ὅτι ὑμῴς ὠγτιοι τ ότων᾽ ἐγώ εἰ ἀι ὁ ζωῶτω 

κφριτασκέυα ζων, ὯγὉ ὅτω ὀζρόκεινται. μή τοίνεωυ ϑορυπῴ.3, ὡς ΠΝ πσρόσδυνίαν τῶν 

ραΎμῆν γνονϑῥων. δζρε την ἤλϑον, ὦςε πόλεμον ἐμιξαλῴν. τῷη )λγὲ ἐμὸν Ἐ81 Ὁ 3.- 
ιο λῆμα. μη τοίνιωυ ϑορυθείαῦν, ὡς πολεμαμδιης, ὡς Ἐχιζουλδθυουδνης τὴς γῆς. στὸν " 

Ὑποοαοϑοὴ ζὸ χεῖρον, τῦτε λοιπὸν τωϊκρείῃονι ( (να ὥ]εται ὁ ἐροινός. ζρῶτα ὃ λέγη ασδϑς 
ΤΩ τί “πογηρϑὰν αὐσσόνοιδυ “ἣν " πολλὼν αὐςῶν' αἰλείφων. ὼ οὐκ Εἶπε πόλεμον, δον ὁ πολ- 

λῷ τῦτο χόλεπώτερϑν τώ, μαϊχανρϑμ. Εἰ φορτικώτερον Εἴρηται φᾷ καὶ καχεβί: 

φώτως, μιὰ ϑωυμάσῃς. βουλόυϑμος Ὑδ αὐ δ γυμνάσαι τῇ τραχύτητι “Ψ ρημα των τίω 
ι5 αἰχϑέω, ἵνα μὴ ἐν τῇ δυσκολία δῥ ποραγμάτων  ἰποπηδάσωσιν, ὅτω 7’ λόγον ἐδ ματι- 

σε. ἢ ἥα μη ἴις λέγῃ, ὅτι χολοικεύσοις ἔπεισε καὶ ταὶ δυοχερὴ κρύψας, δζρᾳ τϑη» ἢ ζᾳ ἑτέρως 
ὀφείλοντα λεηϑύώαι, ἐπαηϑέφερϑν ἡρμιέννθυσε ᾧ " φορτικώτερον. βέλτιον)» ὅλ] τῶν 

τι πραγμάτων τίου ἡμερϑτητα ἰδεῖν, ἢ ΚχῚ ΦΊΜ᾽ ῥημαίτων. ὅζγιπτϑη Ουυίὲ τύτοις ἡἠρχέοϑη, δη- 

λά χαὶ αὐασηλωώσοις ἀΐ τὸ πολέμια ζὴ ΕἾδος, δείκνυσι κὸ πᾷ ἐμφυλίου πολλῷ χόγεπώ- 

ἢ) το τερον ὄγτα, χαί Φησιν᾽ ἤλϑον διγαίσοι ἐν,9.69 πον Ὁ τὸ πα θος αὐτϑ, ἢ θυγατέρα κ᾿ τὴς 
; ΤΩ .} “Δ “ ΡΞ ΞΩ ᾽ 1 ,, ΠΞ 7 ! 

ἰὴ μηΐξος αὐτῆς, χα γυμιφζωυ Κ᾿ Τῆς πεν)εθοις αὐτης. ἜΡΩΣ Φίλοι, Φησί, χη πολίται μὸ- 

γον, διλλαὶ χαὶ συγίενᾷς κουτ᾿ δυλήλων φῆσον"), καὶ ἢ Φύσις χα.) ἑαυτῆς ομεϑησέται. ἡλθον 

Ὁ β, φησι, δεχώσαι ἀν,ϑ6φ» πονκν τῷ παΐδος αὐτί, καὶ ϑυγατέρᾳι κτ' τῆς μυηΐξϑς αὑτῆς, καὶ 
" νύμιφζωυ χτὶ τῆς πενδερϑὶς αὐτῆς. Οὐτϊὲ γ)5γ} αἰστλαὖς οἰ τοῖς οἰκείοις ὁ πόλεμος Ὦ, δλλ ἐν 

1ς τοῖς φιλτάτοις χϑὶ τοῖς σφόδρα αγαγκαιίοις " ὃ μάλιςα, αὐτο τίω δυώάμῳ δείκψυσιν, δτί 

ζαῦτα ἀκούοντες χαὶ ἀὐζὶ χϑ;τεδέηοντο, χαὶ (ὦν. ἀλλᾶς ἔπειϑον. χαίτοιγε οὐχ αὐτὸς ζαύτα 

ἐποίει, δ ἡ ὠκείνων πονηρία ὄν ὅμως αὐτὸς ζα ὖτα λέγᾳ ποιᾷν. τοιούτον γδ ὃ γ6α-: 
φὴς ὦ ἔθος. καὶ γὸ δλλαηϑ φησιν᾽ Εδωκεν ἀΐθις ὁ Θεὸς ὀφιϑόημμους τῷ μή βλέπεν. οὖν» ς. 6 
ων Ὁ ἕτω φησίν᾽ Ἦν, ὅπερ ἐφϑίω Εἰπὼν, μϑιετήσαντες οὖν τοῖς ῥήμασι τὅτοις, μὴ ϑυρυ- Ἰωῦν, δ, μ. 

39 (ώνται ὀγειδιζὀμδμοι ἡ ὑσραζογϑίνοι. Εἰ δὲ Ἴνες φόρτικα ζαύτω ἐδ γομίζουσιν, ὀϑαμνγη- 

εϑήτωσοιν παλαιάς ἱφορίας. χα) Ν᾽ εἰν τοῖς αὔω γθόνγοις πϑηο ((μυέξη,5 μώλιςα δείκνυσι τί 
παλριαν τὴ χφνῇ συήενη, ᾧ (ὃ αὐτα λέχϑντα “τϑον ὀντον τὸν ἡὶ ὠκῴα Ἐχιτάξανταω. χαὶ ; 

γ ἡ σχὶ ΦΜ Ἰουδαίων ὅτε ἕκασος δ' πλησίον αγεῖλε, τότε τω ὀργά ἀὐοῖς ΕἸασε᾿ χαὶ κξ,λ.γ.κν. 
ὅτε μὲ ν ἐποίησεν, ὦ ὅπ τῶ Βεέλ φέγωρ ἐτολέσϑησαιν. πού τοίνιωυ Εἰσὶν Φ λέγϑντες, 

ὃς ὁ πονηρ9ς ἀκήνος ὁ Θεός, εὗπ!, ὃ αἰγαϑος: ἰδὸυ )ὸ συγενικϑν αἰμμιοίώτων Ἢ οἰκαμδύζω ἐπλή. 

ρώσεν. δλλ᾽ δμίφς πολλῆς ἡ τὅτο Φιλαν,ϑοφπίας ἔρλϑ᾽ τη φωνϑν. “ἱ ῳ δὲ το» δεικψὺς 

αὐτὸν ὄνοι 7" καὶ ὠκῴα ὡποδύξαμϑμον, ἡ πυρηφητείας μέμψηϊ), εἰς “ἡ Εἰς τὸν Εἰρη- 

μϑμης, ἀλλ᾽ ὁμως Ὁ ἀῤζ' ἐμιφαμούσης. ὡς ἢ αὕτη ὅφΊν ; ἐγϑροὶ τῷ αὐν,ϑοππ ῷ οἰκεια.-- 

κοὶ αὐτοῦ, καὶ ἊΨ ἢ δχὶ ΔΨ Ἰουδαίων τοιούτον ἦι (Ἰωέξη.. ἦσαν γὰ παδοφήτω καὶ ψευδὸ-- 
40 πσδοφῆται, Ὁ ὃ δῆμος ἐοβζεν», "ὦ αἱ οἱ χίαι διηρϑεώῶτο ' ὦ μϑρ τὕύτοις Ἐχίφευον, ᾧὡ ἢ ἐ- 

κείνοις, δχρὶ τϑ το χοδαρνᾷο πσουφήτης, λέγων᾽ Μη πιςεύετε ον φίλοις, μηδὲ ἐλπίζετε ἐπὶ 
ἡρρυμϑῥοις .Ἵ" λα ἡ πὸ τῆς συγχϑίτι συ φύλαξω τῷ λϑαϑέοϑαι τί αὐτὴ, ὁτί ἐβροὶ ̓  

αὐδρὸς ὡ ὀύδγες Φὼ τῶ οἴκῳ αὐτῶ, ζᾳῦτα ἢ ἐλεγό, ῷ μέλλοντω δέχεοϑαι φ Δόλϑν 

μα. αϑτων αὶ γώτερϑν ἐῇ δασκῥυαζων. Ὁ» Ω ατο ον ἐν κφακὸν, ὀγχα; Ὁ κακαῖς δστϑανῷν. 

ἣῳ 

Αριῇ. κε, 

" ΠΝ 

"} 



χον ἢ. 240 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 

δἰρὸ τῦτο ἡ ἔλεγε᾽ πῦρ ἦλθον βαλῷ Εἰς τέω γάν. Ὃν 5 ἔλεγε τίω σφοδρότητα ᾧ 3ερ- 
μότητα δηλων τὴς αἰγαίπυς, ἰὼ ἀπήτει. 3, γ΄ αὑτὸς ἡμᾶς σφόδρα ἡγάπησεν, ὅτω κΐπι; 
κὴ ἀγαπάοϑαι βουλε) ΓῚ ἡμῦμι ζτα ἢ ἀ τύτος ἤλειφε ῷᾳῳ βήματα, αὶ ὑψηλοτέρφες 

ἐποίει. Εἰγὸ ὠκῴνοι μέλλουσι, φησι, " συνών ἡ παίδων τὸ ,ϑνέων κατα ᾧ ρονήν, οὐνόησον κιν 

ἡμᾶς «ἂν: διδασκάλοις ὁποίας δὴ χοὐ ον οὶ Ν μέχρις υρδι τὰ δυορη φήσεται, δλλια χαὶ ς ἌτΝΝ 
ἔχι ὧν ὦλλος Δ᾿ φθάσει). ΤΩΝ, γὰρ μεγάλα κομίζων ἦλθον αἰγαϑοὶ, κεγαλέω ἀπαι- 
ταῦ καὶ τίω “ἐπα ἀχϑίω καὶ τίωὐ ὅζρϑοσιν. 

Ο φιλών πατέροι ἢ μιητέρφι εἰ ἐμέ, σύ ἔς! μα ἄξιος" 
37 Καὶ ὁ φιλαῦ ιο) ἡϑυγατέρφι χἰχύρ ἐμὲ, σέκ ἔσῃ μια ἄξιος. 
38 Καὶ ὃς αὶ λαμῦδμοι (ὃ φαυρϑν αὐτὶ αὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μα οί ἔς! μὰ ὠξιος. τὸ 

Ἐΐδες ὠξίωμα, διδοισκώλου ; Εἦδες πῶς δείκγεσιν ἑαυτὸν γνήσιον τῷ γε μρνηκότος ἐόν, 
πϑύτα κελθύων αἰφῴναι χάίτω, ἡ τίω ἀγώπίω τίωυ ἀντι χυϑϑτιμᾷν ἡ τί λέγω, φησὶ, φί-. 
Ἄρες ἡ συγίενᾷς » κἀν τέων ψυ ζω 1) σοἰυτοί αγοτι μσῃς Ὁ ἐμὴς ἀγαίπνς, πόῤῥω ὧΨ' ἐμδῇ! 
ἕσηχας μιαϑημ,, τί δέζυ  σύκ ἐγοντία ζωῶτα τὴ παλᾳια,; μή ϑροιρο ᾿ δλα καὶ σφόδρα 

(ἀωᾳϑοντα. καὶ γὸ ἐκᾷ ὧν Εἰδωλολοαϊξοιαι ὑχὶ μισᾷ μένον, διλαὶ καὶ λιθάσαι κελϑ)4. τς 
ἀμκγα, ὦ δ δυτιοναμίῳῃ, τὐτυνϑαυμαζων, φηόν᾽ Ὁ λέγων τῳ παποὶ τῇ αντοὶ, ἐχ 

ἑωρακοί σε, ὁ (ἦν' ἀδελφοις ἀντῳ οὐκ ἔγνω, αὶ «ἦν υἱὸς αὐτὰ ἀπέγνω, ἐφυλαΐξε ζῳ λό. 

γαΐσυ. Εἰ ὁ Παῦλος πολλὼ αὐδὶ ορνέων' “9 τάὠῆεται, ἡ πόρτα ἀὐδζις ἰπσάκοῦειν κε- 

λθυει, μὴ ϑανμαίσης. Εἰς ὠκᾷια γὺ μόνα, φησὶν τα’ ακϑύφν, ὅσου μοὶ τρϑοοιο λοίτῆει τίω 
δ᾽ σέξειλν. ἢ 7) ὅσιον τέω ἀλλίω ὠδῖς ὥποσοιν ἰποϑιδῦνω ἀιμιζυ᾽ στὸν ἢ πλέον τῆς 20 

ἀνκὶ δι χε ὀφειλομϑιδης αἰπειτῶσιν, ἡ δεῖ πείλεοῖ. αἱ σ᾽ τοῦ ὁΛυχας φησιν ἘΪτις ἐρέται ασοϑς μὲ, 

ΠΛ κυ μισεῖ (ὃ) πατέρᾳ αὐτό καὶ τίου μιητέρρι ὸ τέων γων χα καὶ ζὰ τέκψα καὶ «ἦν αἰδελφοις, 
ὅτι ὃ αὶ τίου ἑαυ ψυχέω, ὶ διωαται μα μαιϑητὴς ἐΠ) ̓ὔχ ἀπλώς μισῆσαι κελθύίων, ἐ- 
πεὶ τούτο σφόδρα ἡγομοον, δ᾿, ὑτὸμ βούληται πλέον ἐμι Φιλᾷοϑαι, μίσησον αὐτὸν 

κι τϑηο, τϑτο γὸ ᾧ αὐτὶ (δ φιλούμϑδνον ὁ (ὃ φιλοιῶτο, ὁπόλλισι, ζῳῦτα Ὁ θλεγο, ἡ 25 

ὥδν' παΐϑως δ δρειοτέρας ἐργαζόμϑμος, ὁ (ἄν πατέρας τὺς μδλλονζς κωλύειν ραοτέροις 

ποιών. ὁραΐντες ΝΥ ὅτι τοσαύτζω ἰκωὼ ἐχά ᾧ δυώάαμιν, ὡς ὐποοάζειν αὐτῶν ζὰ τύμα, 

ὧτε ἀδιωάτις Ἐχιχειρφιώτες, κα ἀφίςκοϑαι ἔμϑιρν. δ|9 ἢ τύτες ἀφεὶς, ασοὸς ὠκείνοις 
ποιότοι (4) λόχϑν,τϑτος παιδούων μὴ Ἐλχεχωρᾷ νγαντε αἰ μη χόῥοις Ἐχιχειρφεζας Εἰπαὶς- 

νὰ μὴ αἰγθνακϊαΐσιν ὦκῴοοι μηδὲ δυογερριίνωσιν, ὅρφι πού πραγ ῷ λόγον. Εἰπὼν γ}, 39 
ος εἰ μισεῖ πατέρρι καὶ μητέρα, ἐπήγατε, αὶ τίου ἑῷ ψυχζω). τί γδ» μοι λέγης «δι γε- 
δυνηκόζῳς, φησὶ, αὶ ἀδελφοῖς ὶ ἐδῆφαις  γωνακα. » υχὸς σε οθὲν οἰκειότερον Θνεθενί ἢ 
λλ᾿ ὁμῶς αὖ μὴ  ζρωτίω μισήσῃς, τάγαντία τῷ φιλθιοῦτος «« πσοφήσνι πλϑτω. χαὶ Οὐ 
πλοως αὑτίω μισῆσαι ὠκέλθυσεν, δλλ᾽ ὥφε ἡ Εἰς πόλεμον ὁ Εἰς μεύχας αὐτίω ὧκ- 

διδόναι ἡ Εἰς σφαγάς αὶ ἕματω. ὃς γὴ  βαςαῖξει (δ φαυοϑν ἀυτω ἃ ἔρχεται ὀπίσω μμϑ, 35 
Ὁ δϑιυαται μϑ, Φησι͵ μαϑητὴς τῇ. οὶ "ὃ απλώς Εἶπεν, στι σϑϑς ϑυίγατον δεῖ θα- 

τετάηθαι, αἰλλ᾽ ὅτι ασϑϑς ϑοίγαντον βίαιον, ὸ αἱ ασοϑς ϑαυγατον (δίαιον μόνον, διυνλαὶ αὶ ἐπο- 
γείδιφον. αὶ στὸν συυύύπω αἰ τῷ οἰκεῖν αἰαλέγ παΐθοις, ἵνα τέως εν τϑτοις πτωδυῦ- 

θέντες δὐκολώτερον (ὃ αἷϑὲ ὠκοίνου δέξων") λόχϑν. ἄρ. Οέκ ὠξιον ὠκπλαγάναι, πῶς 
ζωῶτα αἰκουοντων αὐτδὍ οὐκ" ἀπέωη ἡ ψυχὴ τῷ σώματος, πὸμσαχοῦ Μ λυπηρῶν ὧν 40 χιἐπὰ 
χερσὶν ὄντων, “ἧΜὉ “χοηφῶν οὐ ἐλπίσι ; πῶς δξζυ Οὐκ" ὐπτέτηη ' πολλὴ ἡ ἡ τῷ λέρρντος δύ- ἡ ἐπα 
γα μες ζω, καὶ ἡ δι αὐκαόντων αἰγαίπη. δ πολλιῷ φορτικώτερφι  ἐπαρϑέφερᾳ. “ἿΨΜ μεγάλων ἣ 
ἐκείνων ἀκϑοντες αὐδρών ἿΜ αἰδὶ Μωυσέα καὶ Ἱερεμίαν, ἔμϑρον πεθύνϑρνοι κὐ σον ὀυτιλέ- 

,ϑύτες, 39 Ὁ ρων τίω ψυγέω ἀνθ, φησιν, φπολέσει αὐτίω, ὁ τ υλέσας τίω 

ψυχωὶ 

ἈΝ} 
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μελῶν ψυχίω αἰντι ἐνεκεν ἐμοῦ, ϑυρήσει αυτίω. Εἶδες ποσον ΔΜ «ρα Ὁ δέον Φιλοιεύτων 
ἐμαμάῥον ὦ βλοίξος ;πύσον Μ΄" μισοιώ των ὃ κέρδος ; Ὧ,Φ Ὁ» ζᾳ Ὠχπτάγματα φορτικαὶ ζω πσοὸς 

ϑνέας ἡ παϊδας, ὁ Φύσιν, καὶ συτίένειθιν,χα) τίω) οἰκα ϑμίω, καὶ χσδϑς αὐτίω τίω ψυχίω 

χελόύοντος αὐτο πο δαταάήεοϑτυ, γίϑησι χαὶ τὸ Πφελος, μούγιφον ὃν. ὃ γὸ δὰ μόνον ὀυ βλα, 

7 φησὶ, ζωῶτα, αἰλλὰ χαὶ ὠφελήσει τὸ μέγιςα, τανλυτία 5. τ ῬκΟλάσψᾳ᾽ ὅπερ πϑυταχοῦ 

ποιῴ, ἐφ᾽ ὧν ὄχιϑυμούσιν, οἰπὸ τύτων ἐγαγων. δζρετί γὸ ἐυ βούλει καταῷ φϑνῆσοι! συ τὴς 
ψυχῆς; κἡ φιλῴς αὐτίω ; Πῴκοιῶ [9 τῦτο κατου φρο φνησθν, καὶ τότε αὐτίω τὰ μίγιςα, 

ὀγήσεις, ἢ τοὶ τῷ φιλϑιωῦτος Ἐχιδείξῃ.. ἡ σχόπτει ((μώεσιν ἀφατον. ὁ). ἘΣΣῚ ΤῊ γϑνέων 
γυμναζει (ὃ λόγον τού, οὐ ὁχὶ “ἕ παίδων μόνον, δλλ᾽ (κί “τῆς "τλτων οἰκειοτέ σοις 

το ψυχῆφ᾽ ἥα ὠκᾷνο εἰντεύθεν ἀῤαμεφισξήτητον γι»), αὶ μαϑωσιν ὅτι ᾧ ὠκείνους ουτώ τα μέ- 
για ὠφελήσωσιν ὅπου τε αὶ ὅχὶ τῆς πόρτων ὀῥαγχαιοτέραις ψυχὴς τ συμίξαψει. ἰχϑμὼ 

,μ κΚ δῶ ζῶ ἢὶ [ωωτα πεῖσαι δέχεοϑαι τὸς μέλλονζας " αὑτοις ϑεροιπγάσενν. “ἰς γᾺ τὸς ἐ- 
μπῳ ΟῸ Ἰὼ ἕδἔυναίοις ἡ "ἀραςεύονζε, ὦ κοιϑεζπτερ λέονζῷς τίωυ οἰκουμϑρέωυ -ἰδιτφέηονζμ, ὁ πόύτων 

κατωφρονοιωΐζαις ὟὮἝ καθ᾽ ἑαυτους ἵν ἔτερϑι σωθῶσιν, ἕν ὁ ἐδέξατο π«σοοϑυμία πασῃ: 

15 αλλ ὅμως τὴ ἕτερον μιαϑὸὺν τί ἔτησι, δεικψες στί ΤᾺ ξενοδογοιώτων φροντίζει μάλλον ὦν τύ- 
τῳ, " ΟΜ ξενιζομδῥων. καὶ δίδωσι ἢ ποοϑτίω τιμιω λέγων᾽ 

40 Ο δεχόμϑνος ὑμάς, ἐμέ δέχεται, ὁ ἐμὲ δεγρμϑμος, δέχεται τ ̓Ξποςείλαντα με 
Οὗ τί ἡλύοιτ᾽ ἂν ἴσον, τῷ (δ) πατέρα ὶ (ὃ ἐὸν “ἰσυυδέχεοϊ,, ἐπαηέλλεἶ ὃ κ᾽ τύτν 

ἡ ἑτέραν αἰμοιξίω. 
19 41 Ο δεγόμδιος γδγ, φησι, προ φήτίω Εἰς ὅγομᾳ αὐδοφύήτι, μιοϑὲν πὐϑοφήτι λή- 

ἀκταὶ, ἡ ὁ δεηόαϑρος δίκαιον Εἰς ὄνομα δικαίου, μμοϑὸν διχαᾳίου λύψατα. 

Καὶ λυωπέρω μϑὺ κόλοισιν ἀπειλᾷ τοῖς μὴ δεχομϑμοις, εὐζῦϑα δ ὶ ὀνεσιν ὁράξει αἶγαι- 

χοδ! ϑών. ὦ ῥα μάϑῃης ὁτ| " τϑτων φροντίζει μᾶλλον, ουχ ἁπλαῖς Εἶπεν, δεέχόμϑνος ασοϑφή-. 

» τίω "ἃ ὁ δεχόνϑμος δίκαιον, ἀλλ᾽ ἐπήγαν, Εἰς ὄνομα ποοοφήτῃ Ὁ Εἰς δγο μαι διχαιου ἡ 

15 τυτές!ν, ἐωὴ μεὴ διρ βιωτικζωυ πυδϑςασίαν, μυγδὲ δηὶ ἀλλο τὶ Ψ Ἐχικήρων δέξηται, αλλ 

),Φ ἢ “αδοφήτης δίν, ἢ δίκαιος, μιοϑὸν πολ) φήτυ Ὁ μμοϑὸν δίχα ν λήψεται ̓ ἢ οἷον Εἰ- 

χὸς ῷ ποδοφήτίω ἢ δίκαιον δυξαίμϑμον λαῷ ̓ ἠδ ὠκάνος μέλλει λαμᾷαμειν. ὁπῈρ καὶ ὁ 

Παῦλος ἔλεε " Τουρδν αὐβέοσουμαᾳ Εἰς τὸ ἐκείγων ὑφέρημκα, ἵνα χα! ὦ ὀκείνων πε- 
οἰοσευμαι δύηται Εἰς Ὁ ὑμῶν) ὑςφέρη μα. Εἶτα, ἵνα μυ»δὲ πενίαν τις πο» Θώλληταί, φησιν᾽ 

ο΄ 45. 42 Καὶ ὃς ἐδ ποτίσῃ ἐγα ῬΜἡ μικρῶν τὕτων ποτήρλον ψυγοού μόνον Εἰς ὅγομαᾳ μαϑη- 

μι. πὸ, ἀμδω λέγω ὑμῖν, ῳ μὴ ὩΣ) πολέσῃ ᾧ μίοϑον αὐτν' “ Καν ποτιθλον "ψυχροῦ ὕ. 

δῶυτος διῷς, ἔνθα συυδν ὅ61 δυωπλμῆσαι, ἡ τότυ κείσετα σοι μιαϑυς. ὄρ γὸ ὑμᾶς ἀπόντα 
ποιωϊ τὸς δεχορδῥος.ΕἾδες σ᾽! ὅσων ἔπεισε, ᾧ (αι οἰκίας ἀὐζῖς ὀμέῳξε τὴς οἰκυμθμης αἷπαί.. 
σης χρη Ὁ) ἔδειξε δχρὶ πόμτων ὀφειλέζῃς αὐτδοῶἔρογζις " οξτον, Εἰ πών᾽ ἀξιος ὁ ἐργάτης 

35 τῷ μιοϑού αὐτῶ" δούτερον, τω μηδὲν ἐγρνᾷς ὠκπέμιψαι᾿ πείτον, ῷ Εἰς πολέμοις χαὶ 

μβα' μάχας ὑπὸ δεχορϑμων ὠκδούναν᾽ τέτοιρτον, ὦ αὶ σημεῖα, οἰὐις" ἐγχειείσαι" πέμιτῆον, Ὁ Ὁ 

αν πόρτων ὠγαϑών αἰτίὴν εἰρήγζευ δὲ ᾧ σύ ματος αὐ εἰς {Ὁ δυχομϑρων" εἰσευγήν οἰκίας" 

᾿ς ἕκτον, ᾧ χαλοπύτεροι Σοδόμων αἰστειλύσοι τοῖς με δεχορδύοις αὑτοῖς" ἐσδοιων, ῷ δείξω 

ἡὶ αὐτὸν (ὃ πατέρᾳ δεχονϑῥσο τιὶς κ᾿ ασοδεχονδύος ἀὐιξ᾽ ὄγδοον, ζᾧ ὸ ἀσολφήτε καὶ δ- 
ὑλῶν 40 χαΐου μιαϑὲὴν " ἐπαηδλλεαϑα ᾿ ἔνατον, ῷ αὶ ποτηθλου ψυχροῦ μεγοῖλοις " νἰαρυοεϑαι ζν 
ὰ αἰμοιζαῖς. τότων δὴ ἕκαςον καὶ χαθ᾽ ἑαυτὸ ἱκόμὸν ἣν αὐτοὺς Ἐχιασώσαοϑω,. ἰς “ὃ, Εἰπέ 

μοι, φρατήχϑη μυρία. τραύματα ἔχοντα καὶ ἡ μια" γμμένον ὁραΐν,καὶ μ᾽ τὰ πολλαὶ ξόπαια Ὡἰπὸ 
πολέμια καὶ πο Ριτα ξεως ἐπανιόντα, ύκ δὼ ἐδέξατο, ζοις θύρας αασπτετώσοις τῆς οἰκίας «ἰ- 

ΠΝ πάσης; καὶ ηἰς γι τοιούτός, φησι :" αἱ τοῦ» «ὐδοσέθηχον, Εἰς δγο μι φι {9 Φήτυ ὼ Μ«- 

ΟΦ μεγίοἱἵ.ἴομ, 2. " Χ ϑητοῦ 
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ϑητού αὶ διχαίσ να μαϑης ὁτ| Ὁ τὴ αξια ὅ ωὐρρλνορδῥου, δλλαὶ τῇ γνώμῃ “δ ξενίξογτος τ 

μμίαϑὸν 2 ϑησιν 
Ενζωϑα ἅ᾽ γὃ οὐδὲ πσοοφηὍδν ᾧ ϑιχαίων ᾧ μαϑη μ᾽ φησιν᾿ δ λαηοῦ ἢ ὼ ὮΝ σφό.- 

δρα ἀἰπεῤῥιμιμένυς αἰ πσοδεχεοϑηι κελύσει, ᾧ (ὧν: μὴ αὐσοδεχορϑμες κφλαίζει. ἐφ᾽ ὅσον γὸ 

Οὐκ ἐποιήσατε ἐνὶ ΝΜ ἐλάχίφων τούτων, οσυυὲ ἐμοὶ ἐποιηήσοιτε" ὼ τοιυδμτίον πάλη Ἐχὶ {.}} ΠῚ 

αὐ ὟὝι λέγ4." κἀν Σ μηδὲν ὴ χαρρϑν χοιούτον, αὐ, ϑι695πὸς 561 (() αὐτὸν σοι κόσμον οἰκδΐω, χααὶ 

Φ αὐτὸν ἥλιον ὁρ ", τίω αυτίω ψυχίω, (ὺ αὑτὸν ἔλων δεασυτίω,, ΦΜ' αὐ ἿὙΨΜ“Κβμ σοι κεκοινω.-- 

γηκώς μυφηρίων, Ἐχὶ ῷ αὐτὸν (ικαωλούμνϑμος ὀυρᾳνὸν͵Ε' γ μᾶγα, διχαίω μα, τίου πενίλρ, κα) 

τ δείαϑαι τῆς ὀθωγχαίας (ζοφῆς. νι ὃ (ὦ Ἀυπυίξοντε; μῶ' αὐλών ᾧ συράγίων ἐν 
χειρδψος ὡρα, ἡ Εἰκῇ κἡ ματίω ὡοχλοιώτες, ξόια πολλὰ "λαξόγτες αρῖραᾳ σῷ ὀμαγω-- το χλφίώ 
οϑῦσι ᾽ καὶ (Ὁ χελιδόνας αἰβεφέροντες ἡσξολωρμδμοι ὁ πόϑζᾷς χακηγϑοϑιῶτες, μεοϑὸὺν ὃ 
τερριτωδίας ζτης λαμολμοισιν᾽ αὐ ὃ ασϑλσέλϑη πένης αὐρτῦ δεόμϑνος, μωυφίω κακηλ9- 

οίαι, ᾧ φ(αθολαὶ, ᾧ ϑρργίας ἐγκλήματα, λοιδορίαι, καὶ ὑθρεις καὶ σκώμματα ᾿ ᾧ ὠ λογί-. 

ᾧῃ τσϑϑς ἑαυτὸν, ὅτι ὃ σύ εἰρτεῖς, ὡ δκ(ϑος ὁ Θεὸς ΟΥ̓ ἑαυ σοι δίδωσι. μὴ ν ΓΗ͂Σ 

τοὔτο Εἴπης, ὅτι ποροίῆεις τί καὶ αὐ τὸς δλλ᾽ ὠκᾷνο μοι δεῖξον, Εἰ ΔΜ) αὐαγκαίων τι ποιᾷς ἐς 

ὁ μεταγειρίζς εἰ ὃ λέγής μοι χρηικατισμοις ἡὶ καπηλείας καὶ Ῥ ἢ οντων Ῥχτμέλειαν ἡ ρον, ᾧ, 
εϑήκζυ, Εἴποιμι δὺ σοι αὶ αντὸς,οτί ζωῶτα ςύν ὁῤ εἴη ἔργα, δλλ᾽ ἐλεημοσύνη ᾧ ὄχω ὁ Ὁ 
αἰδικϑυμδῥων πσοϑςασίαι, καὶ ὅσω τοιαῦτα, ὧν ἐν Φργία ζαΐμδυ ϑζαπουτός. δλλ᾽ ὑμως ἡμῶν 

οὐϑέποτε Εἶπεν ὁ Θεὸς, ΚΝ τλργεῖς, Οὐ αὐάσόω σοι (() ἥλιον, Κη ἐδὶν πραῆεις ἢ 
ἀναγκαίων, τέω σελίωην σθουνύω,πηρο Ὁ γαφέρφι τῆς γής,κωλύωῳ ζικ' λίμνας, τοὺς γτηγαὶς, το 
(ἄν ποτωμοις, ἀφόμίζω Τ᾿ ἀέρι, ἐπέχω τ ἐτησίσς ὑετύς᾽ λα πόρτα ΠΟ δωνιλεί- 

ας ἡμὰν πρόχᾳ᾽ οὐγίοις Ὁ τὶ μόνον “δρορῦσιν, αλλά ἢ πονηραὶ πρρϑἤοισι πότων ἀϑοίζεται 
Ὁ πὀσπόλαισιν. στὸμ τοίγεω ἴδῃς πένητα, ἐπτης, ποηνίλϑ μα! ὁτί νέος ὧν (τ ὦ ὑγυὰς, υἰ- 

δὲν ἔχων, βούλεται τρέφεοϑαι " ὐργῶν, οἰκέτης που ἢ δραπέτης ὧν, κὶ τὸν ἑαυΐ δεασότίω αὐνιὰ 
καταλιπων ζωτα ὧπερ εἶπον εἰπὲ τοϑϑς ἑαυτον, μάλλον ὃ ὠκείνῳ δὸς αὑτὰ κζ' ϑβρησίας 294 

εἰπεῖν τσοϑς σέ, καὶ ϑιχαιότερον ἐρᾷ, ὅτι “δἰ ποπνίγο μι, ὁτί υγυὴς ὧν “δ ,ογεῖς, καὶ ἐδὲν τοραίῆεις 
ὧν ἐπέταξεν ὁ Θεὸς, δα δραπετεύσας ὐπὸ Ὁ ἔχιταϊυοΣ Ὁ δεασότο, εὐθκέρχη,κοιϑεύτῖΡ 

ον διοδωπῇ, τὴ καικία, δζρβϊρίξων, μεθύων, κραιππιλών,κλιέτηων, αρπάζων, ζὰὶ ἐτέρων ὁῥα- 
τρόπων οἰκίας καὶ σὺ (ὦ ὑπὸ Σργίας ἐγχαλάς ἐγὼ ἢ ὑπῖβ ἔργων πονυρων, “τὸ Ἐχιζουλεύης, 
ὅταν ὀμψύῃς ὅταν ψούθη ὅταν αρπαζης,ὁτὰν μυνδίω τοια ὅτοι ποιῆς. ζωώτοι ὃ λέγω,άνομοϑε- 20 
Ἵ Ὄογεν( με “μομο)δλλά καὶ σφόδρα βουλόμνϑμος πϑύς ἐν ἔρις ἐἢ. πάσοω δ  κα- 

κίδν ἐδίδιαυΐξεν ἡ Φργία. ρακαλώ κ᾿) μεὴ αὐηλεύς δὴ μηδὲ ὠμοις. ἐπεὶ ἡ Παόλος 
μνθία μεμψάμϑμος καὶ Επων, Εἴτις αὶ θέλει ἐργαίζεωϑαι, μυ"δὲ ἐαϑιοτω, Οὗρο ἔφη μέχρι 
τότε, λα ασρλσέθηχεγ᾽ ὑμεῖς ὃ μὴ ὀκκακήσητε Ὁ χα λὲν ποιομῶτες, ἡὶ μέωυ' ἴζωῦτω 
οὐγδυτία θῖν. Εἰ γδγ ὠκέλθυσας αὑτοις μοὶ ἐοϑίειν, σταὖς ἡμῶν πολραινᾷς διδῦγαι ; γα! Φη- 4 

σι, χαὶ ὁκέλδυσα αὑτοις Σι'ποςρέφεοϑαι ᾧ μὴ ὀμαμίγνυοϑαι, κα! παίλιν Εἶπον, μὴ ἐγϑρους 
ἡγείαϑε, δλλαὶ γουϑετεῖτε, Οὐκ εἰγαγτίανομοϑοῖξ, αἰλλαὶ χαὶ πϑϑυ (ωάδοντω. ἂν Ὁ σ᾿ 

χσϑὸς ἐλέον ἔτοιμος ἧς, κακεῖνος τἀχέως ὁ πώνης τὴς δργίας ὠπαλλαγήσεται, κα! σὺ τὴς 
ὠμότητος. αἰλλαὶ ψεύδεται πολλαὶ χαὶ στλαίῆεταί, φησιν. αἰλλαὶ αὶ οντεύϑῳν ἀΐξιος ἐλε- 

4.3αι, ὅτι Εἰς τοιαύτίωυ κατέπεσεν αὐαίγκζων, ὡς χαὶ ζιαύτα ὀρα δέω τεῖν. ἡμᾷς ὃ ἐυ μόνον γο 
οὐκ ἐλεούμϑν, αἰλλαὶ χαὶ ζῷα ὠμοὶ ὀκᾷνω ασολεθενϑν βήματα, Οὐκ ἐλαξες ἁστα καὶ δὲ, 
λέγοντες; Ὧἱ δζζυ ; καὶ διξται πραφίωαι πάλιν, Κλ, ὥπαΐ ἐτράφη; Δ{9.τ| μὴ χα! τῇ στῖυ- 
τῷ γαφρὶ τότος ἀϑεῖς «δ νόμιας, χα! λέγης ᾿᾿ ὡνεπλιήσθης αϑὲς χαὶ Ὡρο τῆς θὲς, χα 
μὴ ζήτει γι; αλλ ὀκείνίω ( χαὶ αὐαῷ ὃ μέξον αἱ σῤῥηγνύειο, τῶτον ὃ χαὶ (αὶ σύμμετρα 
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ἀποιτοιώτο, Ὀἰὐποφρέφῃ, ὑφείλων ὀρ τότο αὐτὸν ἐλεν, οἷ καθ᾽ ἑκαίς ω λθαγιοίζεται 

σοι ωροσιέναι τίου ἡμέραν. Εἰ Ρ τ ̓μμηδουμόθεν ἑτέρωθεν ὕληκαιμπῆν, δ᾽ τῦτο αὐτὸν ἐ- 
δὲ σε ἐλεῷ. “ ή [γὴ τὴ τὴς πενίας «νάγκη ζτα βιαζεἢ χα! 'ποιφ᾽ οὔκ ἐλεᾷ, αὐτὸν, τὶ 

τοιαδζοι αἰκούων σέ. αἰχειύε.). ὶἡὶ γαρ λϑα γχὴ διωατωπέρᾳ. σύ 3 ν μόνον οὐρα ἐλεᾷς, 

; δρλα ὀκπομπτάλει" ὦ Ὁ ϑΘεῖβ κελδθύσαντος λάθρα διδόναι ὄυχας δυμοσιθύων “' ζϑο- 

ελϑόντω ἢ ὀνειδίζων, αὐβώ ὡν ἐλεῷ ἐ ἐχείω. Εἰ ἵὰ μή ,βωύλει δοιώαι, (ὦ ἐγκαιλᾷ ς Ὁ 
((ἰωτοίξεις τίω ζυλαίπωρον ὶ  αθλίον ψυχίω χέω; ̓, ἤλϑεν, ὡς Εἰς λιωῦμα, (6 σας χεῖρας 

Ἰππζ ν᾽ φ κύματα ἐγείρεις " χαλεπώτερον ᾧῷ χήνα ἐργάζῃ Ἵ καταγεηώσκειρ αέ- 
λυλεείαν: 7) ἐγ, Εἰ αξήσεδύκησι τοια ὖτο, . ἀἰκούσφοϑσαι, αν σον δὐ; εἰδ ὃ κ) ζώτα 

ιο τρϑειδωὼς πσόϑσηλϑε, «6 τῷ.» ὠξιον καίκεῖνον ἐλεῴ, κα Ὁ τίω (ιω φείῆενω, ὠμότητο" ὅτι 

οὐδὲ ϑτως, αὐ Ῥαίτητον Ἰπεκειυδέμω ρων ἡϑαίϊκίω, ἡ ἡμιρώτερᾳ γίνῃ, συ ̓οὲ [2] γοχεῖν 

ἀστῷ νομίζεις Εἰς Ὡπολογίαν. τῆς ἀὐαιαειυΐῆίας δὴ ὁ λιμοῦ δέος, δλλ, λὐαιρμυτία ἐξ 6. 
κωλᾷς" σίτι μείζονά αὐτὸς ζιῤαιμρεύτηστες πολλάκις, ἫΝ ὕω χαλεπῶν πραγ; 
ὀνζύκο «δὰ ὼ συτήν ὠμέω ἡ ἡ αϑαιηευτία φέρει, ἡμεῖς ἢ πολλάκις χϑλθίσεως "Ὰ 

1 πολῆωντες ααιδαίομεϑα" ὴ δίον οὐνοοιώζε ἐκάνα ἴᾳπεινοις γάνεοϑαι, ὦ ὁ ἐπομιξαμομδν 

πῖς ζωλσιπτώφοις τῦτοις, τὴ φαῤιδχᾳ αἰτοῦσι τραύμιατο παξρεδίαμδν. Εὐ »»» μὴ 
βούλει δοωῶαι { ᾧ πλήεις: Εἰ μὴ βούλει ἀϑοίζεοθαι,τίνορ ἐνέκαν κα ὺ ὑξείξειρ; δ᾽ οὐὰ 
ἀγέχεται ̓ ὐποφ΄ἑωαι ἑτέρως. οὐριοιώ, ὡς ὀκέλϑσω ὀ(οφος ὀκῴνορ, ὃ ὥτω ποίησον ̓ ὐτοκρίς 
γπ αὐταῖ οὐ ωραύτητι Εἰρδωιχ. Οϑοὶ γέ ἑκων ὑοτωῦτα α αναιοιυτε. " ἐγ» ἔξῃγ, ζκς 

χ. 9 ἐσιν αν, ϑορ πος α'πλως βουλόμϑμος' ̓ αἰλαιυξεϑαι᾽ καν μυδία ἐψὲς" Φιλονφκήσωσιν, οἔκ 

ἀν αγαφρίμέω ἐ ἐγὼ ) πειαϑέμα! ποτε, ὅτι άγιϑερπο .ῳ α΄ φϑονία ζώ ὁ ἐλοιηο ἀν ἐπεχτεῖν. 

μηδεὶς τοίνωυ ἡμᾶς ἰρθαλογιζέωϑ, δυλας κῶν λέγῃ Παῦλος, ΕἾ ὡς ἐϑέλει ἐργαζεοϑαι, 
μηδὲ ἐαϑιέτω, σε»: κείνους λέγει" πεῖς ἢ ἡμᾶς εἱ τῶ λέγη, δλλαὰ τὸμευαμτίον, Ὡ 4 

λὴν ποιοεῦτες μὴ ὀκκακῆτε. ὅτω αὶ εν οἰκία, ποιούνϑυ ἡμεῖς στὸν δύο ἐμὲ μαΐχωνται 
᾿ς πρὸς δλλήλυς, κατ ̓ ἰδίδμ ἕκαφον λοιθογτες ᾿πίναντία α αὐὐθανούμδι " τῇτο ὸ ὁ Θεὸς ἐ ἐποί. 

ἡσῦ, ὃ Μωυσῆς. “αϑϑς ἃ “ᾺΡ ᾧ Θεὸ ἐλεῶν, Εἰ ἅ ἄφης ἀύδις τίω αἰρϑητίδ, αἱ ἄφες" Ἐξοδιλβιλα, 

" ἐπεὶ, κώμέ : ὄξαλεψον" ἐὐζις ἃ ὠκέλϑυε κατασφαάήειν δλληλψ καὶ αὶ ὥν τεοσικονζε 

ἁπόμζαι. ταὶ τοὶ ζοτα ἐγόμτίω δὴν, δλλ ὅμως Εἰ ἐν αἰμφοότερᾳ ἔολεπε τέλος. παλιν 
ὁ Θεὸς ΦΑς ἃ Μωυσί, ἰουδούων ἀκνόντων,ἔλευ᾽ ἀφεςμειὰ ὠκτούνψω 1 Τ' λαογ(ει (ε ἰγϑκὶ ὟΝ 

42 αἥϑήσαν, ῦτα λέγοντος δ᾽ δ Θεῷ, αἰλλ᾽ ἔνϑνον αὐτὰ ἐ ἀκϑίσεοῖ, ὑζερϑν)κα) ἰδίαν: ἢ Ὁ αγανία. 

βιϑιω.γων. 

γὕτων αὑτῷ φἶρανῇ. ᾿ ἡ ᾳῶτα Μωῦσις ἀγάνγαϑιαϑεὶς ,ὑφερον ὀξελίλ ἡσεν, ὅτῳ λέγων᾽ Μὴ κειβ,ια, εβ, 

»δὲ γὼ ̓ὑκδδς ον» ΩΝ ὶ ἔλαξον, 6ΤΙ λέγης μοι, [91] ἀφνν, αὐςἄν,, ὡς ἀν αὐβὴ Ὡυϑιωυὸς ᾧ 

[λιτὰ] ϑνλθζοντα Εἰς Τ' κόλπον αὐτῆς; των » Ὁ» οἰκίαις νΐ » ὁ πολλάκις πατήρ, τῶ 

ἅ ̓ παιδευγωγῷ ὑξοίσαντι () παΐδω, Ἰατ' ἰδίου ἐχιτιμὰ λέγων, μὴ ἔσο τραχὺς μιγδὲ 
42 σκληρός ̓  τῳ νέῳ ογαντία λέγ, κἀν ἀδίκως ὑδοίζῳ, φέρε, Ὅσο χω οὐναντίων ἐν 
[5] χρύσιμον ((ωάΐγων. ὅτω ὺ ἡ ΠΙαύλος, τοῖς ὦ ὑγιαμοισι ὦ σδ: σου τίσιν ἔλεϑν, Εἴς 
ν᾿ ἐλάλει , ἐργαίζ οϑαι νἐηδὲ ἐαϑιέτω,να, αὐκᾶν Εἰρέ ἔργϑν ἐμραλῃ' τοῖς ὃ ἐλεῷ δριναάρϑβοις, 
ὑμεῖς ὃ χὰ χαλϑν ποιοιωωτές ς μὴ ὀκκακῆτε, α αὑςἂν Εἰ ἐλεημοσιούζιω αἰγάγη. ϑτω ἠὀγνίχᾳ 

τς ἷς ἐξ ἐθνῶν πρρήνει ὁ οὗ» τῇ σσϑῆς Ῥωμαίοις ἔλπιρολὴ (μὴ ᾿ ὑψηλοφρνφνκῃ τ ἃ Ἰχδαύων, ὸ ἡ 

40 ἀγεμελαίαν αϑήγαϑῳ Εἰς μέσον, Νὴ ἄλλα Ζ γὕτοις, ἄλλα 8 ὠκείοις Φαίνεται λέγων. 

μιὴ τοὐιω Εἰρὼ ὠμότητα ἐκπεέσωρϑμ,, αἰλλ' ἀκούσωνϑυ Παύλου λέχϑντος, Ὁ χα λϑὴ ποι- 

οἰτες μὴ ἀκκακχῆτοι ἀκύσωρϑῳ τῷ ϑεαυύτυ λέλντορ, “πϑὐρτὶ τῷ αἰζοιιωτί σς δίδου" 

ᾧ, γένεοϑιε οἰκίίρ μιονες, ὦ ὡς ὁ πατὴρ υιδίν. οτσίτοι πολλώ Εἰπω,, ὀδωμού σ τέθφκεν, δλᾺ 

Ἐχὶ ΡΜ οἰκί μδυ μόνον. «οἰσὲν γδρήμας ἰσμς Θεῷ τῇς ὡς ὃ θυεργετῇν. ὥλλ᾽ σϑτεδν ἀ- 

Ομιγίο, τοπλ,2. ψαιδέφερϑν, 
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2. ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 

ναιδέξερϑν, φησι, πένητος. Δἰοτ [ Εἰπὲ μοι [α ϑακαλοῖ ; 67] Ἐχιπρέχων καταζοα 3 6- 

λει δῶ δείξω ὅτι ὀκείνων ἡμῷ; ἐσρδν αἰνωμαευντοτερ9ι, ὃ σφόδρα αγαιδιᾷᾳ ; ἀγα μνήσθητί 
μοι γιοῦ οὐ χϑηρῷ τῆς νησείας,. ποσοῖκι: τραπέζι πο θχκειμϑίης οἰ οὖν θασέρα, [κα]ῷ αὑση- 

ρϑτούντα οἰκέτέωυ καλέσας," ἵνα λολθτέρον βαϑίσγ,πελύτα, αἰνέτρονψα, λακίίζων, ὑξει- 

ζων, λοιδορφύμδμος κα ἀναρολῆς μόνον μιχρᾷς, κόρ σφίδγα Εἰδὼς, ὁτι καν μη 1 8..-ς 

θγως, ἀλλα μικρὸ ὑσερον, " πολαύσῃ τὴς ἐδωδὴς; Ε-Ἶτα σαύτον (ὦ καρ τὸ μηδενὸς ἡ ἐκ- 

,ϑηρλούρϑμον ὅ καλές αἱ αἰγαϊοέυυτον, ᾧ: αὶ πόζα (ὃ παρ ν᾽ μειζόνων δεδοικότα ᾧ πεί- 

μέντα ( Οεεῖς ίω αὶ μδυγσεως, ἀλλα αὐδὲ ̓ λιμούτᾶς ὁ ὁ φόζος αἰτῳ) ὅ' δον καὶ ἰταμὸν κα 

ἀγωμδὰᾷ αἱ αὐγαίαγέυυτον αὶ πάντα πεσε ᾳ ΠΩΣ ; ἡ πῶς οἵκ ἐ οαὐτὴς ὅπ γ αγαιογόυυτί- 

ΩΣ αλλ οὐκ ομοούμϑν ζυτα᾿ δ τθν ἐπυρθεὶς ὠκείνοις ἐὴ νομίζορδι" ὡς εἴγε 

ἡμέτερα ξηζαζομὸν ὲ ̓αϑβεθαλλομδῳ τοῖς κείνων, οέκ ἐν αὐςὅν ν᾽ ογομίσαιμδ ἐ) Φορτι- 

κε, μὴ δὲ ν" πικρὸς δικαφής. χα γ Εἰ παᾶντων αἱ μζτη μι ἧς ἀἰπηλλώγυϑμος,, ὅ- 
δὲ τω σϑι "ἐπετςέπτε ὁ τῷ Θεούγὸ νόμος ἀἰχριζη “)μέοϑαι ὀΐξετας- ἰὼ ἫῬ αἰλλόϊοων. Εἰ ,α ̓  

ὁ Φαρισαῖος δζρὶ Ἔτο ἀπώλετο, ποίας τϑυξόθα Σἰπιλογίας ἡμιᾷς: Εἰ τοῖς ΄ς [καλώς]} κα- 
τωρϑωκόσιν Οοέκ ἔχιτρέπει πικρως ὀξεζαζων ζωὸ ἐτέρων, πολλῷ μαῦλλοι τοῖς ἐπήαικόσι. μη ιξ 

τοῖνιου ὠμοὶ, μηδὲ αὐπηνᾷς, (μὴ ἀαστυδὺι, μηδὲ ἀςορηϑι, μὴ ϑηείων χείεσις ὥνϑμ. καὶ γοὶρ 
πσλλοις εἰς τῦτο οἶδωω ϑνξιωδίας ἐλλυία, ὡς δὶ ὄχμον ὃ ἣ Ι μικρὸν λιιφῆἤονίας φἰξκορών, 

κα ζωτα, λέγον ὰρ ῥήματα “θυ πἴγεν οἰκέτης ἐμοὶ γώ, πόῤῥω τῆς οἰκίας ἐσμέν, 

ταπεξίημ οὐθείς 664 μοιγφώφαμοφ. ὠτῆς ὠμότητος. ζ μεῖζον" ἀμθυσαι, ἡ ὦ ἐλαῆο 

Οὐκ ὀρύεις ; ἴα σὺ μὴ , βαδίσης μιριρὸν, ἐκ ὦκῴνος λιμῷ ᾿ δἰαφλιρε) ; ὦ τῆς ὑρρεως ὦ ὠ τὸ 20 
τύφου. Εἰ ΣΡ δέκα καϑιά βαδίσαι (λα ὀκγῆσαι ἔδει ; δ οἷδ᾽ ονοίς ὁτι μείζων ὁ ἢ 

μιοϑός σοι ὅτω “Ὁ; ὅτὸμ ὦ ὮΝ" δῷ ἦν ὃ διδομθμου λαβίδαδειρ μμιοϑὸν μόνον ̓ στὸρ 

ἢ ὰ αὐτὸς βαϑίφης, αι τῦτε σοι κεῖται πάλιν μοιοη. ἐπεὶ κ᾿ ᾧ πατριαῤχέωυ ΠΝ τὸν 

ϑαιυμαιζομδρ,δτι αὑτὸς ἔχ βοις ἔδραμε κα χ ὃ μοραίφλον ἥρπασε, ἀ τα τριακοσίοις 

δέκα ἡ ὀκτὼ οἰκολμφεῖ ἔχων. γιοῦ ὃ πσούτε τινές Εἶσι τύφου » ποσηληρωρϑροι, ὡς ὅχθ. παΐ- ἐξ 
δὼν ζρῶτα ποιᾷν, καὶ μὴ αἰακυυύεοϑαι. διλαὰ δὲ ἐμαυτῷ ἅ ̓ζτα κελθυεις ὀῤυειν, φησὶ, αἱ 
πῶς [δύξω κενοδοξᾷν , ᾧ μά ὑνιῶ δὲ ἐτερὸρ κενοδὺξίδν Ὑϑτο ποιῴς, αἰαιυόνϑνος ὁ - 
φῳιϑέιῶαι πένητι Δἰθλερόμϑνος. δλλ οὐτὲν αὐ χὸρ τϑτων ἀχειξυλογϑύμαι" μόνον δίδου, εἷ- 

τεδζῳ σοιύτῷ, Εἴπιὶ δὶ ἑτέρων “το βούλει ποιῷ, κα Ὁ μι ἐγκάλει, μῆπλπῆε, Μη  λοιδὺρᾷ. 

Φαρμακων ΩΝ ου παυμῶν δεῖται ὁ πσξλσιων' ἐλέου, ὁυ ξίφοις. Εἶπε γοἱρ Μ9Ι, εἱ 39 

τις λίθῳ βληϑεὶς κα Ὁ τραῦμα λαθὼν κ τὴς κεφαλῆς κῃ ἄλλας ἀφεὶς ὡπόνζας,ασο9σ- 

ἐδραμὲ σθυ τοῖς σριάσι καταρῥεόμϑμορ τῷ αἱ υ αῃματί, ἄἴρρι ἑτέρῳ λίϑῳ πατάξας, «σοοσέϑη- 

(δ αν , αὐτῳ τερον τραῦ μαι: οὔκ ὀγωγε οἶμαι; δλλα καὶ Ἵ " αἰντὸ ἐπελαίρησει δὼ δίθρθωσαι. 
ἥζυ χὶ δ πενήτων “ποιεὶς ω ονάυτία.: Οὐκ οἶδους « ὅσον διωα)ν ὁ αἰαςῆσαι ὦ καϑευλεῖν 

λένε; ; κρφῆον γάρ, φησι, λό)96 ἢ ἡ δόσις. ἰ λογίζῃ ὁ 67 Κ᾽ σαύτῷ Ὦ ξίφος ὠϑᾳ!ς, χάφπω- ψ 

Πρ τραῦμα λσιμθλμειρ, στὸω λοιδορηϑεὶς ὄκνος αγα. χρρῖσν σιγῇ φίνων ἡὶ πολλαὶ δα κρυ- 

ΟΣ ὸ γὸ αἴδα τῷ Θεού πί πέμπεται σεῖς σέ, εὐνόησον δέχυ ὑξείζων αἰντὸν, πού ἐροιζαζ 

ἴω ὑξριν, στὸν ὠκᾷνος μϑρ πέμπῃ χϑ99 σὲὶ καὶ σοὶ ϑοιέναι κελθλῃ᾽ σὺ ὃ μὴ μόνον μὴ διῷς, 

δρλαὺ Ὁ ὑζείσῃς ἐλλώτα᾽ Εἰ5  αἰγνοᾷ, τίω Ἁὐαβοολιίω τὴ τὴς ατοπίας, ἐπ ̓λυιϑεϑπων. αΨ-- 

τὸ σκόπησον, τότε Εἰσῃ καλοῖς Ὁ μέτεϑος τῆς αἰ εϑρτίας. Ε: [ γὺ σῦς οἰκέτης αἶα σὰ συ κε- 
λβθυωϑεις ασζὸς ἕτερ ἀἰπελϑεῖν οἰκέτίου ϑηργύσλον ἔχοντας σὸν λοοᾷ, ὁ ὁυ μόνον κέναι ἐπα- 
τῆλϑε χϑρσῖν, λα ᾧ υσριοϑεὶ, “οὐκ ἐὺ Εἰργάσω ῴυ υθεικόται: ; πόσζω σέκ ἐν ̓δίκίωυ 

αἰπήτησεις, ὧτε λοιπὸν αὐτὸς ὧν ὁ ὑξρισμένος»τούν» ὁ ὅχὶ 8, Θεοῦ λογίζου, ὼώ δι αὐτὸς πέμ- 
“τε στ" 9 ἡμᾶφς (ἧν: πιηζας,ὼ ("αὐ ϑδονϑυ,δ. ἄρ. δώμνϑμν ̓  ὁ}8 ασθϑς τω Μὴ Ἰδού. 
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ναι καὶ ὑξρλοϑενζῷς ὀχπεριψωμδυ, Οὐνόησον πόσων σκηπήαδν, πῦσων χερφυνῶν ἀξιν πράγμα 

ποιούρϑν. ζυτ' δ ἀπόντα λογιζόρϑμοι, ὰ τίω γλωώῇαν χογνωσωμδι, κὴ τί ἀπὸμ- 

ϑερπίδ ὀκθαλλωρϑυ, ἡ τίω χέρα πσδϑς ἐλοημιοσιουζευ ὀκτείνωμϑι, ἡ μὴ χρήμασι 

μόνον, ε ἄλλα ὼ ῥήμασι αυ ϑαμμυϑησρῖβα, ὧν: δεομδίοις ̓ ἵνα, ὺ τίω πὸ τῆς λοιδρείας κὸ-- 

ἐμ} 53 λάσιν ᾿φύγωμδι, κα ἡ τίωυ “Ὡπὸ τῆς θυλογίας ἡ πηφἐλ κξημυοσιούης βάσιλειον πρληρϑνομησώ- 

κϑιν, ἘτϑΣ Ὁ φιλαν,ϑοφπία τῷ Κυρίου ἡμδμ 1Ἰησῇ Χοιςού, ᾧ ᾧ ἡ δῦξα χαὶ ̓ ὦ κρᾳτος, Οἰς 

ἿΜ αἰώγων. Αμέω. 

Ομελ. λξσ. 1 ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΟΤἿῈ ΕἸΤΈΛΕΣΕΝ Ο Ι1Η- ἈΟΝ 
“" ! -“ ! ΡΨ ᾽ Ι ΄ . 

1ο σῶς ὄζρτάοσωι τοῖς δωδιχᾳ μαϑητώςς ἀὐτα, μετέξζη ὠκᾷθεν τού δὲ- 
᾿ ! 3 ἣν ᾿ , 

διώσκειν χα! χήρύοσειν οὖν ταῖς πόλεσιν αὐ“. 

ἐν Ἰὰ χα] χα 09. ον περ ὐκτκον "σγοὶὲὶ ΚΨ } εν ̓ πα- 
δόντος ὑδπεκπάμοντος ἤϑέλησεν δμ ἥις ὠκείνοις πσρησελϑεῖ." 

..). Ακούσας ὃ οΪωαΐνης οὖ τῷ. δεσμωτησίῳ (ΟΧῚ ἔργα "Χριφοῦ͵ 

πεβψας δυο ἦν" μα, 3 Ηρώτα, αὐτὸν, λένγων᾽ συ εἶ 

νοι ἈΟ δἐρη9 μϑμος,ἢ ἐτερϑι «ὐδεσδοκώμδι ; Ο: ὃ ̓Λέχαξ, φησιν, ὁ7| 

δὶ ἀπήπειλαν ῷ ἐσμίν Ὃ [ωϑύνη, ὦ τό τῦτε ἐπομων ἀὐύρις, πλίω λα τῷ  ὑσο- 
20 εἰὰν σξοὲ μίαν ἐχέ, λα θεωρίαν μόνον. τίω δ᾽ ζαλοτυπίαν αὐνὴἷἶὄἭϑὰ Ὁ τῶν ἐμφαμειῇ 

ασεῆς αὐτο ̓  Ὁ 2 ἐξης, ων 1 δὴν ζητυμδμών. ποῖον δὰ τῦτο; ὦ Εἰπεὴ, σύεὶ 

ο ἐρηόνϑμος, Ἵ ἕτερον πρϑσδυκώμϑμ ὁ  γὸ “σῷ ἡ ΟΜ σημείων Εἰδὼς αἰντὸν,ο αὐθὰ τῷ πγέ- 

ματος μαϑών, 9 ΤΟΝ ᾳ ὁπαΐοια ἀκούσας, ὁ ἴχὶ πόρτων Δἀὐακηρυξας, με πέμπει, Ὁ αὑ-- 

τ  μϑιϑησύμϑρος, Εἴτε αὐτὸς Εἴη, Εἶπε μή: καϊτοι Ε.ἢ μι οἴδωως ὅτι αὐτὸς Ὧ41 σαιφοΐς, πῶς 

2: σεϊυτὸν ἀξιόπιρον δὴ νομίζει, Ὡιποφωνόνϑινος χα (δε αἰγνούνδμων "ὦ δὲ ἑτέρϑις μῦϑ.- 

γμ, τυρήσοντου, πέδτιρον αὐ: ̓ἀξιόπιρον {1). δ. αὶ σὺ ἔλεγες, Οτι Οὐκ Εἰμὶ ἱκφμὸς λόσαι Λυκ.)} 1. 

ἀὐτύ ᾧ ἱμδῤτα τῷ “(ασοδὴ ματος; "ὶ σὺ ἔλεγες, ΟἿ οὔκ ἤδὲν αὐτοῦ, 9. ̓ὀπεβιψψας μὲ Ἰωαν. ὦ, λγ» 

βαπῆϊξειν ὁ οὖν ὑδωτι, ἐκφνὸς μοι Εἶπεν ἐφ᾽ ον αἱ "Ἶδης ῷ πγεῦμα χαταξαμνον αὶ ἡ μϑρον ἐστ αὖ-- 

ἥ, ὅτις ὅφηνο βαπῆϊζων ὁ - πνῦλ ματι ἀγίῳ;: οὐκ Εἶν ζ πρεύμια οὶ οὐ Εἴδει αὐδιςερφις;θυ.- 

39 χὶ τὸς φωνὴ ἀκωσοια, ; εἐχί διοκώλυες αὐτὸν λέγων, ἐγὼ "γρείλν ἔχω αὐσσὸ σοΐ βατή]ιοθίωναι, 

ὑσὺ ἔρχῃ, παοὸς μέ; οὐ ὺ τοῖς μαι ϑηταῖς ἔλογες, ὥκνον δὲϊ [αὐξάνει ἐμὲ ὃ ᾿ἐλαῆούοῖ, 

ὠχὶ τ δόμον, ἐδίδεισκερ πότοι, ὅτι αὑτὸς ἀϑθιυς βαπῖϊσιι ῳ πνϑύματι αἰ γίῳ ὺ πυρὰ; ; 

ὅτι αὑτς ὅφ1ν ὁ αἰμψὸς τῷ Ὁ Θεοῦ ὁ ὁ άβρων τίω ̓αεδρτίαν ́  ἢ κὐσμουὀυχὶ ασοϑ δ ἰσυμείων τ 

τῷ πόῤτα καὶ » [πὸ] ΥΜ “υμῷ Τὰ αϑεκήρυξας : ; πῶς δῶυ γμῶ, ὅτε δῆλος πᾶσιν ἐλύον κα 

39 πϑρταλο δδιλϑον ἀντϑη ἡ φήμη, Ὁ γέκροὶ ἡ ϑηΐ, ἢ δαύμονες ἀπηλθισησαιν, καὶ υ σημείων Δυκ, ιμά, 

' τυσύτων τ ρίδεξν γέϑνε, τότε πέμιπεις μανϑαγων ζω αὐττ; τὶ δὶ γέφρνον: ; ἀπάτη τις ω 
πόώτα ὀχφαία βήματα; σχδεοὴ ̓ ὁ ῥέῦϑος : καὶ Ἰἰς αἵ "(τα "οι ἔχων Εἴποι; ;υ λέγω, ἴω- 
ἀὕγηης, ὁ εἰν τῇ μύξαι σκιρτήσοα, ὁ “το ) ΔΜ ὠδίνων αὐτὶ ̓ ἀγακηρύξας, ὁπ τῆς ἐρημα πολίτης, ὁ 

τίω ἀγελικίω: Ἐληδειξαίμδμος πολιτείδν “ὧν, Εἰ [ ᾧ ΟΜ πολλών εἷς ζῶ χαὶ ἣν σφόδρα 
40 ἀπεῤῥιμερϑύων, [2 δ “πο τοστεύζας εδτυοίας και ̓ς ἢ ἑαυ χα ας αἰδὲ ἑτέρων αἰμε- 

φέρλγον. ὅδον δῆλον, τί συεῖ ἕπῃ οἷ ᾿ ἀμφισξ μὲ ἐπεμέπεν, σοὶ αἰγνρανἡ ἤρώτα. σε γὃ 

ὀκῴνο αἱ ἀν ἔχοι {ις εἰσ ῷν, ὅτι ἥδει (ζ ζ σαφως, δι: ὃ ὦ δεσμωτήξμον δειλθτερος γέγϑνο. οἰ 
). ἀπαλλαγήσεοϑαι οὐτόῦϑεν παϑϑσιδόκα, συτοῖὲ, εἱ ἰ πρϑσεδῦχᾳ, «ϑούδωχεν ἀν τίω δὐσί.. 

(φμν ὁ κσδϑς θαγαϊ τος αἴοκτιτα γιϑμος. συν ὲ ὦ » δ μὴ “αϑϑς τοῦ ἰώ Ὁ πϑρεσκθυασ.-- 

Οδεγίοιϊ, τοηλ. 2.. Χ 3 υϑέος, 
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μϑβος, ασϑϑς δῆμον ὁλόκληρον ματα μελοτήσοιντα ὀκχέειν (δοφητιχα,τοσαύτίω ὁρ ἐ- 

πεδείξατο Ὲ ὀύδρείαν ̓ οἵκ αὖ ᾧῷ ὠμὸν τύραννον ὠκάνον μ᾽ πσαύτης ἤλεγξεν ϑρησίας 

οὖν μέσῃ πόλει αὶ αἰγϑρώ, καιϑουπὲρ παιδίῳ μικρῷ, σφοδγρα Ἐχιτι δ αἰκουώτων " αἰπθμπτων. χῶς 

Εἰ ὁ δειλότερος γέγθνεν πῶς οὖν; μαιϑηζας Οὐ ἠδώετο «ὄν, ἑαυ, ἐφ᾽ ὧν αὐτῳ τοσαῦτα 
ἐμδίοτύρησιν, δλα δὲ αὐνὖμ ἡωζᾳ, ὀφείλων δὲ ἑτέρων ; χα τοι γέ ἤδει σαιφώς, ὁ 7ί ὼ ἐξη- ς 

λοτύποιω αὑτῶν, ἃ λαξζω ἦνα ϑύρῷ ἐπεθύμοιω. πῶς ὃ (δ) δῆμον Ἐ Ἰουδοϊκὸν Οζι ἤρυ- 
εϑρίασεν, ἐφ᾽ ὶ τοστοῦτα ἐκήρυξε 5 (5 αὑτῷ Εἰς τίωὐ ὠπαλλαγάἀὺ ΔΜ δισμων ἐντῆῦ- 
θεν φλλέον ἐγίγνετο ; σὐτῖδ' γὸ θζρ' (4) ΣΧ ολφὸν ζωῦ ἐμιξεθλημδίος, συ τὶ δχρὸ τὸ ὀμακηρύξαι αὺ-- 
τῷ τίω δυώαμιν, δλλαὶ δ ᾧ ἔλεγχον Τ Ἐχὶ τῷ πο ανόμω γάμῳ. ποίου ἢ πτωδίου 

δθοήτα, ἴίνος ἢ δῦ, ϑούπ μωνονϑέου ςόκ αὐ ἑαυτῶ δόξὸν ἰδιέϑηκε; αι δίζυ ὯὩ1 Ὁ κα-- το 

τασκθυαξόνϑμον; δτὶ ἅ Ν᾽ οὐκ ἔςιν Ἰωαΐγνου τὸ ἀμιφισξητῆσοι ζουῦτοι, δλλ᾽ Οὐδὲ τῷ τυ-- 
φϑντος, σγεῖξ τῷ σφόδρω ἀἰγοήτε ᾧ οὐ απαίοντος, ἐκ ΔΜ Εἰρημδύων δᾶλον. δ4 5. λοιπὸν 
τίω λύσιν ἐπαγαγεῖν. “ίνος ὅξζωυ ἐγεκεν ἔστρεψεν ἐρω 'ὲ' , ἐπεπηίδων τῳ Ἰκσού (Ὁ) Ἰωάννου 

μαιϑηταὶ (ᾧ τῆν» πϑρτί που δῆλόν 681) ἡ ζυλοτύπως αἰεὶ «ποὺς αὑτὸν Εἶχον. αὶ δῆλον 
ἐξ ὧν πσοὲς ΤΣ διϑοίσκωλον ἔλευρν" ὃς γὸ ζω, φησι, μα σοῦ πέρὸν τῷ ορδϑμου, ᾧ σὺ Μέ- ας 

αδοτύρηχας, ἰδὲ ὁ βατῆϊζειρὸ πόύτες ἔρηρνται ααδὲς αὑτὸν. ἡ παλιν ζήτησις ἐϑμετο ἴε- 

δαίων μ( Μ᾽ μα. 8.,Ὁ)Μ]),ωα νου «ὐδὲ καϑοιελσμοί, αὶ αὐτῷ πάλιν πσδλσολθοντες ἐλεγϑν᾽ 
Μετθ.θ..δ, Διατὶ ἡμᾷς καὶ (Ὁ φαφασοῆοι νης θορὸν [ πολλὰ, ] (ὦ ὃ, μα ϑηταί σὰ ὀυνηζεύουσιν ; πω δ 

ἦσαν Εἰδῦτες, ἰς δι ὁ Χολεύς" δλλα ΤΣ κΚ Ἰησοιῶ ἀν,ϑοφ πον ψιλὸν απο πήδύοντες, τὸν κα 
Ιωαΐνω μοίξογα ἣ κτὶ ἀγ,ϑόρπον, ἐδούκφοντο θύδοχι μοιῶτα ὅτον ὁρῶντες, οὐκ ᾧγον ἡ ,κοιϑως εἷς 20 
πε, λοιπὸν λήχϑντου. ὴ τῶ ἀὐζις ἐκώλυε χσϑόσιλϑεῖν, τῆς ζηλοτυπίας αἰ φτειχιζούσης 

τίω πσοϑσοδὸν. ἕως ( δξωυ ζιὦ Ἰωαΐγης μοτ' αὐ ῬΨ, αϑρεκαιλει (ἀμεγῶς καὶ ἐδίδωωσκο᾽ ὦ ὁ- 

δὲ ὕτως ἔπειθεν. Τ. , Ὁ. λοιπὸν ἔμϑηε τελδυτᾷν, πλείονα ποιᾷται τίου ασουδέω. καὶ γὸ ἐ- 
δεδοίκει μή καταλίπῃ πογηρ9ό " δόγματος εἰ πυύθεσιν, (ἢ μείνωσιν αἰπδβρηγμϑίοι το Χο ψπῷ 

φοί. αὐτὸς ιϑῥηγὸ ἐασούδοξε ὦ οῬὰ τίω δἰοχύω αὐτωῦ" γοϑσείτειν ὡπομζς «ὧν ἐὐτ" «τος 

ΚΝ, ὃ οὐο ἔπειθε,τελε δ᾽ λοιτὸν πλείονα, ποιξγαι τέ πσοοθυμίαν. Εἰ νϑὲ "ὃ Εἶπε, μὶ 
ὅτι ἀπέλθετε τσοῆς αὑτὸν, αὑτὸς μα βελτίων ὅβὴν, έν ἀν ἔστησε δυσουωποασαίςζως ἔχοντ ἀς᾿ 

δλλὶ καὶ ἐγομίαϑη μωτοιαξων Ὦ ζιῦτα" λέγφν,ὼὸ μάλλον ἀν αὐτῷ πσδλσηλώϑησαν. Εἰ 5 "ὁ 
ἐσίγησε, πάλιν Οὐδὲν πλέον ἐγύετο. ἃ δέζυ ποιᾷ, αὐαμῦμει "ΕΣ αὐτἦν αἰκούσαμ, ὅτί "χω- ΝΑ 
μωςα ἐργαξε.). καὶ σσυϊὲ ὅτως ἀΐοῖς αὐϑανῴ, οὐοὶ πλυζας πέμπει, δαὶ δύο ἡνως, ὃς ἢ- γο 
δι ἴσως δ)" ὠλλὼν ἐυπτειϑεφέρφις ὀγζᾳις, ἵνα, αγύποτῆος ἡ ἐρώτησις “ϑμηται, ἵνα φροῦδα τ Ὡραΐ,. 

μῖϑ μάϑωσιν αὐ ῃδ τὸ μέσον τῷ Τησ καὶ ὠκείνου᾽ χαί φησιν" ἀπέλθετε, ὁ Εἴπατε, σύ Εἴ ὁ 
ἐρηθιϑμος, ἡέτερον πυδοσδοκωμϑμ : ὁ Ἀ ΣΧ οαφὸς τί γνωμέων Εἰδὼς τίω Ἰωαίγου, ὀυκ εἷ- 

σὸν, ὅτί ἐγώ Εἶμι ( παΐλι γὸ δ αυρλσύφη ἕἜποζοις αἰχϑύουσι, χαῖτοι ὅτο ακόλοϑον ζὦ Εἰ- 

τῷ) λα υἱπὸ δ πυραγμάτων αὐτδρ ἀφίησι μόμϑείνειν. «λέγ 75, ὅτι ἀσοϑσελ- χ5 
θυγτῶν αὐτῷ τῦτων , τότε πολλοῖς ἐθερφίσεόυσε. χα)τοι ποία, ἀκολυϑία Ἢ ἐρωτηϑώντα, Εἰ 

... 5 γῶν ι 3 Ν ὦ ΛΑ Ὁ λ μ ᾿ ; 
σύ Εἰ, ασοϑς νὃμ ἔτ μηδὲν Εἰπτῷ, )εροντάῦσαι ὃ θὐγέως «ἦν κακαῖς ἐχονζις, Εἰ μὴ 
ὕπο ἐξούλετο κατασκθυ ἴσοι δεῖ εἶπον ἐγὼ: αὶ γδ Ρ τίω ἰπὸ- Μ ποραγιλάτων μϑοτυολὸμ , 
πισοτέραν καὶ μᾶλλον αἰύποπῆον (ἢ "ὠόμιξε τὴς Ὡἰπὸ δ ρημόδ. εἰδὼς ίιω, ὧτε Θε- 1" 
ὁς ὧν, τίου ϑζρῥνοιθι (ἴθ᾽ ἧς ἀὐδζοες ἔστεινοψαεν ὁ Τωαύγνης, θὐϑέως ἐθεροίπά)σε τυφλοιξ,χωλοες, 40 
καὶ ἐτέρφες πολλοῖς, δκ ἐκ άγον διδάσκων ( πῶς 5 Φ πεπαγμένον 3) αἰλλα τότυς ὧν 
αἰμφιξώλλονζᾷς. χαὶ ϑεραστάσας φησί" 

4 Πορῶϑιυτες ἀπαηείλατε Ιωδύνν, ὧ ἀκούετε ἢ βλέπετε. 

4 ΤἸυφλοὶ ὀναολέπουσι, ᾧ χωλοὶ οἰδεπατούσι, Χ) λειοδϑ καϑοοίζον, Ἂ κωφοὶ Ἅ- 
. Ι 

κουοϊοσί, 
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κουοῖσι, αὶ γεχροὶ ἐγείοονταὶ, χαὶ ὐἹωχοὶ ϑυαηελίζονται" χαὶ τοϑόσεϑηκε, 6 Κα 
μϑικοίθλος, ὃς ἐαν μὴ σκανδει λιοϑοῆ ὧν ἐμοί" . 

Δεικψυς ὅτι ὁ τὰ “δστόῤῥητα, τὴς αἰ σνοίας αὐἷἶ οἶδεν. Εἰ γὸ Εἶπεν, δτ| ἐγώ Εἶμι,καὶ 
Ω] ! 

“πρόσέφη ἐν, ὅπερ ἐφϑίω Εἰπὼν, τούγο ἀὐζῖς, ᾧ εἰρενόνουιν αν, Εἰ ὶ μων; Θἶπον, ὅπερ Ινυ- 

ς δῖοι πσοὸς αὑτὸν ἔλεγρν᾽ σὺ αὐξὲ σεαυζ εδοτυρᾷς. 15: τούτο αὑτὸς δὲ υ λέγη τ᾽ 
οἰπο 5 ὄΜθαυ μῶν ἀφίησιν αὑτοὺς πόρτω μαϑεῖν, ὀμυύποτπῆον τίω διδασκαλίαν ποιούμδμος 
ἡ σαφεφέραιν. ἀζρὰ τῶτο καὶ (ὃ ἔλεγχον αὐτῶν λανθανόντως ἐπήγαν. ΦΩΥ, γὺ ἐσκαν- 
ϑωλίζοντο ἐν αὐτῷ, ὃ παλος αὑτῶν ὀϑακηρύξας, ντῳ ((Πουειδὸτι αὐ δ μόνῳ τῦτο κατα-- 

, » “" ! ᾿ ΘΠ! . ! 
κ΄ ἀγόσρ λιηγὼν, ἡ Πὐσδέγα μδτυρα, τὴς 'κατηγϑοίας ζρυύτης ποιησούψϑμος, ΔΛλ᾿ ἡ μόνος ὠκείνος τὺὺς 

,ἅ 

ιο ζωωτα ὅχιξα »ϑῥοις, μειζόνως αὐτεὶς ἡ ζιτη ἐπεασ σα», Εἰπων᾽ μαικοίθλος,ος ἐαὴ μυ) 
σκανδιωλιοῦοῦ οὗ ἐμοί ἡ "ὃ ἀΐεις αἰννηόμδνος ζωῦτα ἐλελμ να ὃ μὴ ζῳ δῇ ἡ μδλυεἰρηνϑύα. 
μόνον, ̓ δνγα δ τοὶ πον, ἑτέρων λολύόνϑνα ϑώντες εἰς μέσον, σοι φεςέραν ὑμῖν ἐκ τὴς χοραϑεσε. 

ὡς δι λελρυϑἕων ποιήσω μϑρ τέωὐ αἰλήγφθυ, ὀϑμαγχα)ονκαίκζνα Ε- πεῖν. Τἰ δέίυ φασί Ἴνες: 

ὅτι ἕν «ὕτη δὴν ἡὶ αἰτία ἡ ΠΡ ἘΟΜῈ ἰραυϑρη, δον ἠγνόει ὁ Ἰωαλνησ. ἡγνόοι ὃ αὶ ὦ πᾶν, ΩΥ 
15 ὅτι ὦ αὐτὸς ἰώ ὁ ριφὸς, "δι4᾽ Εἰ ὁ αὐαῦ δν,ϑούπων ἔμϑηε τελθυτῶν, οὐκ ἤδει. δχρὶ 

τῶτο Εἶπε, σὺ Εἶ ὁ ἐρηγόκϑμος ; πατέςιν, ὁ Εἰς (Ὁ «δέω μέλλων καταξαίνειν; δλλ᾽ ἐκ 
λὐέηρι τῶτο λόγον. ὁ γὰ β Ἰωόλῥγης σοὶ τοῦτο ἠγρόει, "τοῦτο γϑιῶ καὶ το ΟΜ ώλλων ἐκή- 

ρυοστρὸ ῦρτον ὅτο ἐμδοτύρησεν ἰδε γδγδ φησιν, αἰμνὸς το Θεού ὁ αἴρων τίω αἱ δοτίορ τ 
κέσμου. αἰμψὸν ὃ ὀκαίλεσε, δ ξαυρϑν αἰακηρύῆων" ᾧ τῳ Εἰπεῖν ὃ, ὁ ἀῤρων τίω αἰ μζδοτίαν 

20 τοῦ κόσμου, Ὁ ἀφ᾽ τούτο ἐδύλωσεν. ὙΣ ἑτέρως, αὐλλ᾽ ἡ δζρα τῷ ςαυροὺ τῦτο Εἰργάσα.- 

το᾿ δὺ Παῦλος ἔλεγε,Καὶ ὦ χειρϑγφάφον, ὃ ὦ ἐπ ενλντίον ἡμῖν, καὶ ἀὐρ' ἦρον ὠὧκ μέσου, 
παρλσηλώσοις αὐτὸ τῳ φαυρῷ. χαὶ ὦ λέγην 5, ὅτι ἐν πνθύματι βατῆϊσει ὑμας (αἱ μδ' 

τίιὶ λῥαίςασιν τσολφητεύοντος ζῦ. δλλ᾽ ὅτι (ὦ ὀμαφήσετα!, φυσιν, ἤδει, ὶ δώσει πγόῦμα ἁ-- 
γον᾽ ὅτι ζαυρωϑήσεται, Οὔκ ἥδε! “πῶς δίιυ ἔμϑηεν ὁνίςα οἷ, ὁ μὴ παϑὼν μηδὲ ζαυρω--: 

ζων ασολφήτα ζω, ὶ αὐτὸς ὁ Χ οιτὸς ἐμθρ τύρησεν᾽ ὅτι ὃ (Ὁ) ἀσροφῆται τὸ παῖϑος ἤδεσειν, 
πϑρτί που δηλόν 521. κ᾿ γὺ Ἡσαΐας φησίν' Ὡς πτρόξωτο Ἐχὶ σφαγάω ἤθη, ὧ ὡς αἰμψὸς 

εὐνόμτίον ἃ κείρφντος αὖντὸν ἀφωνος ᾧὶ ππτο 3 “ὁ μδοτυφίας ὃ ζωτης φησί Καὶ ἔςαιὴ μίζα ᾧ 
Ἱεοσαὶ, ἡ ὁ αϑιςαίμϑμος οὐῤχειν ἐθνωῦν, ἐπ’ ἀυτῳ εϑνη ἐλπιοῦσιν, ΕἾτα Ὁ παῖϑος λέγων χαὶ 

20 τίω ἀπ ἀὐτϑ. δυξαν, ἐπήγαγε" ὦ ἔςαι καὶ ὀμαΐπτιυσις τῷ μή . Ὁ μόνον ὃ ὁτί φαυρω,ϑή.-- 

σεταὶ πὐϑούλονῳ «ὗν, ἀλλαὶ καὶ (Τ᾽ τίνων. καὶ γὸ οὖ τοῖς ὀῤόμοις ἐλογίαϑη, φησί" καὶ σρ᾽οὶ 
τῦτο μόνον, δλλ᾽ στι σγεῖξ »ἰπολογήσε,). Φγ γδ, φησιν, Οὐκ αὐοΐγη ὃ φύμα ἀὐτϑ,, χαὶ 
ὁ! ἀδίκως κατακριϑήσεται᾽ εἰν τῇ ζωπεινώσει γὸ ἀὐτῷ φησιν, κρίσις αὐτὰ γρϑν. καὶ ασο3 
τοῦτα 5 [αὐτο] ὁ Δαρὶδ ὁ τῷ» λέγη, ἃ Ὁ δικα φήσλον αὐσσογραφει᾽ Ἱνατί γϑγ, φησιν, ἐ-- 

Ι 
49 φρυαΐξον ἔϑνη, ὦ λαιοὶ ἐμδηέτησαν χέγαὶ ἢ “πὐρέξησαν ᾧ βασιλᾷς τῆς γῆς, χφὶ ᾧ αρχοντες 

((μωνοϑησοιν Ὡπ ὃ αὐτὸ Κ᾿ τοῦ Κυρίου καὶ κτ' 9 Χοιφού αὐτν, δλαχού καὶ τὸν τύπον [αὐ-- 
᾿ἰνλίγων, τὸ] λέγφτϑ ξαυροὺ Ἢ, ὠρυΐξὸυ χεῖρρίς ΜῈ ἡ πόδους μ(σ᾽ καὶ τὰ ωἰδα ΤΨΜ Ἕφρατιωῖ τολ-- 

μηϑώταω “οϑεϑησι μ( 5 ἀκριρείας αὐποίσης. Διεμεράσαιντο γαίρ,φησι, Οἱ ἱμάτια μα ἑαυτοῖς, 

ἢ ὑχὶ τὸν ἱ ἱματισμὸν μι" ἔθάμον κλῆρϑν. ἀλλαχοῦ δὲ Ἂ οἷ ὄξος σρϑσζωογχοῳ αὐτω λέγᾳ 

Εἶπ (ὦ ̓  προφῆται ,σθ} τοσύτων ἐγ καὶ ὃ δικαφήομον, χαὶ τίωὐ χα ταδίκδω, καὶ τὸς 
φαυρωϑένζῳ μετ᾽ ἀυτε' λέγϑεσι, αὶ ΤΜ ἱματίων τέρω ὀζμνομιυὼ καὶ τὸν ἐπ᾽ αὐτῶν κλόρον, ἢ 

“ ε! ᾽ ᾽ Ὁ“ »" »Ὕε »" 

“Ὄλλῳ πλείονα ἐτερϑι (οὐϑὲ )ὺ παγτω ὀμαγχα)ον πραϑεῖναι γώ, ὠφε μὴ μα ὧν “ποιήσξῃ 
μ 

Κολ, β..4. 

25 ϑείς ; πῶς ἢ ἀοίζων πσοοφήτε ὧδ, ὁ μηδὲ αν “ασοφητῶν Ὠμπςαίνϑρος ; τί "Ὁ μαΐ-- Ματθ,ια. 9. 

Ἡσινν ζ, 

ἮἩσ α,α.α. 

ἘΔ .β. α. 

ΨΔ), κα, 4, 

49 Εδωχφρ γ})5, φησιν, Εἰς Ω βρωώμα μὲν “ολίω, ὁ Εἰς τίω δίψαν μὰ ἐπύτισοῖν με δξζος. Ὑλνξηνκε. 

ΓΕ πος ης ͵ ς 9 ς Ι « “ ! »“» 3 “ 
τ' λ6γ»") ἀἁζδεο μείζων οκείνων ἀπόντων, ἀπτόμτο υτα ἤγγόοει ̓ἡὁ πῶς ὧν ἔχοι {0 λθ.- 

΄ " ι ᾿ 

. “ρον; 
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ἊΣ “ Ὁ. ἐγέχεν ἐκἔλεγε σὺ εἶ0 ἐρη ,κϑμος εἰ εἰ τ δέω, Ω ἀπλοΐς,ὁ ἐργθαϑιος ν΄ ; ἀραὶ ὁ κως 
Ω πολλῷ κατὰ γελασύξεροι τοῦτα ἘΝ λὺ Εἶν. Φασσι [γὸ ὁ ΟΤΊ ἂν τϑτο ζὐταΐ ἐλ. εν, πῶ, 

αν Κορν δὲ η, ἵγαι καχφα ἀπελθὼν κηρύξῃ" “σοϑς ὅς ὄχσιον Εἰπεῖν᾿ Αδελφοὶ, μῆ ) παιδία γένεϑε ταῖς 

φρεσὶν, ἀλλα τῇ κιχίᾳ νηπιαΐζετε. ὁ ἅ ἼΩ αἴρων βίος πολιτείας 6] χαιοϑς κῷ ὃ τίοὐ 

ἜΝ μι σι, πιλθτίω, κρίσιρ κόλασις. Ἐν γᾷ ῷ; δι, φησι͵ Ἴἰς ὀϊζομολογήσεται (ϑι; πῶς ὀξῶυ συγ-- 5 

ἐτείθησαν πύλϑοι χαλκαῖ, ὑμοχλοὶ σιδυροῖ ᾿(υμυεϑλβεϑησειν: ; δα τῷ ᾿σωματος αὐτῷ. ῶ. χων 
τε ιγὃ χοῦ ϑτοῦ ἐδείηθης σῶμ αϑανγατο ᾧ ὀχελύον" τ ζϑανατυ τίω τυρφινίδα.. ἄλλως δὲ, γ,.. ἀνῇ 

τῦτο δείκψισι τῷ ᾧ ϑουγατα "ἰὼ ἰχεὼ οὐρρηρδέξευ, 9 Μ το τῆς αῇδοισίας αὐτο πετελθυ- 

τηκότων τὰ " αιδρτήματοι λελύυμϑμα. εἰ ὃ μὴ ὅτ, φασιν,ἀλλα ἡὶ τὸς ἐμασοϑοϑεν ἀπό ΝΕ 

ἀπήλλαξε γεὐνγης᾽ πῶς φησιν, Ανεζοτερον ἐ ἐσαι γῇ ἢ Σοδόμον ὲ [Ὑ})Γομιόῤῥας: ετῶτο γὸ 10 
ὡς ̓  ὀκείων χολφοϑησονϑρων εἰ εἴρηται, ἡμεερώτερϑν, Α ̓ ολθιϑησομδῥων ὴ [δ ]όμως. 

καίτοι Ρ δικίω ὐζαῦ)α ἔδοσαν τὼ ἐχα τέων" αἰλλ᾿ ὁκιος Θυεἶδ τϑηο ἀΐοις ἀξαιρίσεϊ. 

εἰ δὲ τ ὑτες, πολλῷ μᾶλλον τὰς μηδὲν πεπονλύζαι. Φι δίων, φησιν, ἡδικρίγησαιν 2) “ο3 ὁ 

πϑροισίαρ, ἀντ, ἐδωκῷς. οὐγμῶ γοβ ὰ μὴ ὁμολογήσουνζας ᾧ ΣΧ ριφὸν τότο σωϑίενω). τὶ 

γὸ τϑηο ἀἰπητεῖτο , αὐνδἶ, ἀλλὰ ὃ Ὁ μη εἰδωλφλριτς ᾧ ἡ ἡὶ τὸ τ ἀληθινὸν Θεὸν εἰδέναι. Κυ.- 15 

δος Ὑ, Φησιν, ὁ Θεός σα, Κύρμος εἰ ὡς ἔξι. δὶ τῷ» ἡ ὺ ὦ Μακχαύαμι ἐλαυμαζοντο, ὃ 

τ ρ τῆς τῷ γόμμὰ Φυλθιχῆς ἔπαϑον ἁ ἅπερ ἐπαῖιν, κὶ ὼ ὦ παΐδερ 0) τρήρ ὁ ὁ ἔτερϑι ὃ “πολλοὶ 

ἷρα ἰκδοοις βίον αὐβιτον ὑπειδειξώμϑμοι, κ ὁ ὃ μέζον τῇ Τῆς γνώσεως της ὀζω τηρήσατε, 

σον ἀπητήϊϑησαι πλέον. ὑπκ' ν Εἰς Οτηοίδν ἡ ἤρκει, χαθεΐπτρ ἐφϑίω Είσων, δὲ 
Θεὸν Εἰδῥαι μόνον γιουὶ ὃ οὐκέτι, δλλαὶ δαὶ τῆς τῷ" "Χοισοδ γνώσεως, ὅχρὲ τῦτο καὶ ἐ- 29 

Ιωαν 4. κῦ. λενν" Ἕι (Μη Ἰ ἦλθον, καὶ Ὁ ἐλάλησα ϊς, αἰεϑρτίδυ ς οἷκ δον" γιοῦ ὃ αρούφασι οὐκ ἐχούσι 

αἰϑὶ τῆς αμδρτίας αὐ. ὕτω αὶ Ἐχὶ τὴ τὴς πολιτεία" τότε ἅ ὁ φόνος δἰπολλύων ζώ 1" ἐρ- 
γασαίϑιον, γιοῦ δι ἀ ὃ ὀργίξεοϑαι ᾿ ἡ τότε κὸ μοιχεύειν Χ) ὁ μἰγνυοδ, δλλοτείᾳ γειυαικὶ 

κόλασιν ἔφερε γιον ὃ Ὅς δ ἀκολβίτοις ἰδᾷνο ὀϑάγμμίς. αν ΩΣ ἐ γνεῖσις, ὁ ουτῶ ἡ ἢ “πολι. 

τιία" ἐχιτέτατα νι" ὧξε Οὐδὲν ἔδει πεηδρόμα ὀκᾷ, ἀλλὼς δὲ, Εἰ μέλλοιεν χὰ ϑἶπος- 253. ἀυῆα 

σπονᾷν (Ὁ ἀπιρο πιφεύοντερ σωξεοῖ, συὐὶς Ὡἰπολήται ποτε, πόρτες γὰρ μετοιγνώσονται 
φιλιπ, δι τάς τἰτιὴ πυφϑσκιουήσουσι, χαὶ ὁ τῶῦτο ἐςιν ἀληϑές, ἀχρυσον Παύλου λέροντορ᾽ ΟἿ πᾶσα 

γλῶς οστῦ δξομολογήσεται, Ὁ πὸὰ γόνυ χάμψά ἐ ἐπουραυίων χα Ἰπηιγείων καὶ Χ κατορθογίων" ὅ 

«. Κορ, 14. ἐξ. ὁΤΙ Βαώτος ἐϑρὸ καταργώται ὁ θείγατος. ἀλλ σοδνι ὑφολνς τῆς ἰπροταγης ὠκείγης. αὶ 

γάρ «αέραιρέστως ὅφην βυγνώμμνος, δλλαὶ τὴς ΤΨ' ποραγμῶν, ὡς δ Εἰποιίις, λοιπὸν ἀ- 39 
ναγχης. μή δ» Οιαῦτα λθιπτον εἰσαίγω ὃν δόγματα ..ν ἡ αὔϑοι ἰουδαυϊχφες. ἀΐκουσον 

Ῥω, ζ, 1, λϑέωυ υ δι αἰϑὶ τούτων ὁ ὃ Παῦλος φησιν" Οσοι γαῤ ὀὐόμως ἡαῦρτον, ὀμόμως  τὐπολοῦν. ),πε- 
ΠΕΣ τω] τσρϑ ὃ γόμα χξὺῳ ἀζαλεγθμϑιορ' ὑόσοι ῳ νόμῳ ἡμῦρτον, ὁδὶ γόμξ [χριϑησον- 

ταὶ, αὐξὶ Ψ μ᾿ Μωύσεα λέγων αἰπδῥτων᾽ καὶ ὅτι Ὡἀπυχα λύαήεται ὁ ὀργὴ Θεοῦ ἐπ᾿ ὀυραν 
ἴῶς πάσαν ἀσέξειδμ κα Ὁ αἰδικίὸν αὐγ,ϑοονπων᾽ ᾧ, λυμὸς κα Χ ὀργὴ ᾿ὑϑλίψις καὶ Χὐ φενογωεία, ρὴ 13 

πᾶσαν ψυχίω ̓λύϑεῦπν τῷ ἀχατεργαζουϑέον ζὴ κρικὸν, Ισδαΐντε τεῦτον ἡ ἐλλζωυος. χα!- 

οὶ μωρίαν "πότὸ ν ἐπαϑονὲ ἕλλέυες καχβ. ὑτοῦτο ἀ αἱ δῶ ἐξωϑῳ ἱσορίαι δηλρόσι, ἂὰ 244- χὐπία 

φαὶ αἱ αὶ ἡμῖν. ἐἰς γὰρ αν , διηγήσυται ζᾷς ζ.}} Βαξυλώνίων πραγωδίας,ἢ οἝΜ Αἰγυτῆϊ- 

ὧν ; 9τ| ὃ (ὦ Φ Χοισὸ οὔκ ἐγνωκότες τεϑτὸ τὴς οὐσοίρκου αβοισίας, Εἰξωλολατρείας 

ὃ Ὀἰπορείντε ς, ὦ ῶ Θεὸ σαξ)σκιίνήσαιντες μόνον, ἃ πολιπίαν Ἰπηηδιιξαμϑμοι φρίφίω, 40 

Ῥω. 5. ἀπόμτων Σπολαύσοντω ἿΜ ἀγαγών, ἄκουσον τί φυσι Δόξα ὃ ἢ κὴ ὁ Φιμὴ καὶ Ρ Εἰρζωη πὸρυτὶ 
νι} ὀργαζουϑῳ ζω αἰγαλὸν ̓ ἰουδιαίῳ τε φοῦτο χαὶ ἕλλζωι. ὁρᾷς ὅτι [σ᾽ ] αἰγαϑῶν 

αἰμοιφαὶ πολλαὶ τϑ τοις Εἰσὶ, χα »»λάσεις χα ; ἀμωεία; πάλιν. τοῖς (αὶ «γαντία πε- 

ποιηκύσι; 

Δυκ. 4.16, 

Πού 



ΕΥ̓ΑΓΓῈ Δ, Ομμιλ. λφ'. 249. χεῖ ια, 

Πούδτοίνιω Εἰσὶ ᾧ τῇ γεύννη αἰ απιροιώτερ; : εἰ γὃ ᾧ ΡΣ τὴς “πϑλοισίας τῷ Χοι- ἩΘΙΚΟΝ 

τοῦ, ὦ μηδὲ δγομ(ϑ γεέννη αἰχούσαιντες μηδὲ αγαφάσιως, Φ ᾧ ογζιῦλαι κολριεϑέντερ, 

εἴ πα" κάκει ᾿ δωσοισι δικζωυ" πόσῳ μάλλον ἡμεῖς ( Ο σύοις" οὐτραφέντες λθλρις' φιλοσοφίας: Ὡ 

ἐπι ποῖφ' Οὔλοόν,φησι,(ἶν μηδὲν ἰδέ" "εὐννης αἰκύσανζῷς εἰς γέεννὰν ἐμπεσεῖν; ἐρᾶσι γὺ, ὁΤί εἰ 

Ν μελίην 7 ἡπαίλησος γέοναν μάλλον ὧν ἐφοξηϑηρϑι καὶ ἐσωφφρρνήσει μϑμ. πῆμυγε. 5 ἰὴ, ὡς ἡμᾷρ βιοί-. 

μι; υὃν γῦ ὑχαθ᾽ ἐχάφ΄ξεν ἡμέραν ἀκϑοντες ὧν αἰῶ γεέγνης λϑορερ,κ οὐδ " ὅτω παξ»σέχοντες. 
ἃ 

γωεὶς ἣ ἡ τότων καἰκεῖνο ὅδ εἰπεῖν, οἷ ὁ ἢ ΩΝ πῦδας μὴ ̓καιτεχόμϑμος τίμωρίως, πολλῷ 

μάλλον ὀκείναιν ἐχατα γεδήσε, )- ζῶν: γὸ αἰλο[ωτέρος παχύτερον ϑχακεινϑμοις ζᾷ ἐν. χερσὶ 

μᾶλλον ἢ 8)ϑέως συμκξησόμϑμα εἰωϑᾳ : σωφρονίζειν, ἢ ᾳ μικροῖς ὕφεμον ἐκίησύωϑμνα γέόνοις. 
το δὴ ᾿ἡμίῖν, φησι, μείζων ἐπεχρέμμοι δὴ ο ὁ φόξος,καὶ δ΄ {70 ὀκῴοι. οὔκ ἰδίκίων"). ἐδαρὸς “εῖτο 

ὥ 9 Κ αὑτὰ σσθύχεινται σκώμματα ἡμῇ κακείνοις, ἀλλαὶ πολλῷ ὁ μείζονᾳ ἡ ἡμῖν. ὧν 3 

μείζονας αναδεξαρδύοις πύνοιῖς, μείζονος δεῖ βοηϑείας πολσ όσοι. βοήθφαᾳ, ἢ καὶ μικραὶ ̓  ζ 

αὐξηϑέωαι ἕ φόζον. Εἰ5 πλεονεκ]οδυδν αὐπἷὴμ πω αὶ μέλλοντα Εἰδέναι, πλεονεκτῆσιν 
ἡμδϑ! καἰκείνοι ᾧ αὔθαυτίκα Ἐχιφέρεοϑαι [σφοδγα!] ζἐπμωείας ἀὐοῖς. αλλ ἐτερϑν τι 

ι5 ὁ ασϑϑς ζωῦτα λέφρεσιν (ὦ πολλοί. ποῦ ), φῆσι, ὃ δίκαιον τῷ Θεού, στὸν ὀζωλέ 

τίς αὐμδρ τῶ καὶ ὼ ογζωῦλα καὶ Ὁ ὀχᾷ χλαζηταρ βούλειϑε δὲ δῶ ὑμᾶς ἀναμψησῷ ἥμυ ὑμετέρων 

λϑγῶν, ἵνα μηκέτι κόπτει ἡμῖν ἢ πδέχιτε, αὐλλ᾿ οἴἴκοϑεν φέρητε τίωυ λύσιν » ἐγ πολλον ἢ- 
χουσοι λὐϑεϑπων ἡμετέρων, Εἶπον μάϑοιεν αἰδροφόμον Ὡἰπό μιγϑώνται οἰ ῳ ὦν δχᾳσηόλῳ , ὁυ- 

λδοαινόντων ὑ ζτα λεγόντων (ρ βπματα τέιαχοντα Φόνοιᾳ δ μιαρὸς ὧδ ὶ ἐναγὴς τὸλ- 

20 μιήσεις, ἢ ν πολλῷ “πλείους, ἕνα μόνον αὐτὸ: «ὑσέμενε θχίγώτον: Ὁ ὃ πιῶ δίκαιον: εῴηι ὑμκᾷς 

ἀδθὶ ὁ ὁμολογεῖτε, ὁπ οὗν κω 9εύνατος εἴς Εἰς ἀμωελαν. πὼς δῶ (ᾳ φϑάντίαι νφί- 
ζεοὸν "; ὁτί ἐχ ἑτέροις, δλλ ὑμῖν ἣν ἀὐζις διχοίξετε. τοσϑτον ἡ ' φιλαυτία γ΄ χῴλυμια εἰς 

" ΟὟ δ" (μμωορᾷν ῷ δίκιο. ΟΥ̓ σῦν, ὁτὸ ἅ ὥ ἐτέρϑις κρίνωμϑμ, κμῷ κιριθείαρ ὡπόμτα ἔξξε-. 

ταζονϑι" στὸ ὃ Ἁ "μὴ ἵν ὠζις δικαζωμρδν, ἐσκρτωκῖθα. ᾧς ἐαὴ ᾧ ἐφ ̓ μδὰ « ζωῦτα ἀξ. 
νϑοί, 25 ετάζωμϑμ, ὡν ὥαστρ ᾧ ὁ Ἐχὶ δ[Μ ἄλλων, ἀδέκρισον τίω ψηφο" οἴδτομδν. ἐσ! “δὰ ὁ " ἡμὴ ἃ- 
" εδότήματα, ὁ δύο ἡ ποιών, ὥλλα μυρλωνθανάτων ἀξια. ὸ ὑᾳ ῳ ἄλλα αἴώ, λῥαμψή- 

σωμῶν ἑαυςῶν ὅσοι μιυρηφίων ιετέχορδῳ λϑεξίωρ᾽ ώ: "ὲὶ χοιούτῳ ἐ ὄνοχοι τῷ σώματος καὶ 

τῷ αἡματὸς Εἰσι τὸ Χοιφοῦ, ὡς ὁτὸμ ᾧ λὐδροφώνον λέγης, ὦ σεαυτὸν λογίζου. ὄκνος 

Ἂ ΡΨ αὐιϑεν ποι ἐφόνδυσε, σὺ δ τῆς σφαγῆς αὐ ύϑεωος ΕἾ πῷ δεασύτε᾽ καχέϊμος δὰ , 

χἱὰ μετι. 0. { μετασχὼν μωφηῤίων, ἡμιφσ ἣ ̓πιαπέζη ̓ ὐπολαύοντερ ερρις. 43 2 ὦ ἕν «δυλφοιὲ δα- 

ἐν δ κρόντες ᾧ καυτέοϑιοντες κα ὦ πολιοὺ ἀφιέντες (ὃ ἰον; τί [ὃ ὁ πίω ὥφω ὟΨ ἝὙ πενήτων ἀφωρϑ- 

ϑμος; Εἰ γδ09 ὁ μὴ μοτοιδ δου Οιούτος 661, πολλῷ μᾶλλον ὁ ἃ δλλύτεια λαμβαίων. 
πῦσων ληφών(ὦ πηλεονόζαι χείρρις Εἰσί; πόσων ὀῤδροφόνων 2) αὐῤπαιγες ; πόσων τυμ(- 
ξωρύγων: ; πῦσοι ὃ ω ζ Ὀὐποδύσοι, αὶ ἡ αἱμκούτων Εἰσὶ Ἐχιθυμοιῶτες : ἀπαπ' μα Ἄμοιτῦ, 

35 φησι. γι λέγάς, μὴ Ἄμοιρο. ὁτὸ ἀϑρὸ ὄχης, τότε Ε πε, μή ϑμω, ἃ μέμνησο “Μ' Εἰ- 

ρηρῦβων, αὶ βίον Τπιδείκψυσο πολλῆς γέμοντα αἰκριθείας, ὕα μη ὃ ἡ ἡμᾶς ᾳ Σοδόμων (μείνῃ " 
ἵνα, μὴ Χῶ Γομὸ βίων παϑωμϑρ' ἥα μὴ τὰ Τυρίων ὑπομιείνωμϑι κα ἡ τὰ Σιδωνίων χαχο μᾶλ-- 

᾿ λον 3, ἥα μὴ χω -πτεϑσκρουσωμᾶν, στρ αἰπόρτων 2) χαλεπώτερον [ὲ φορερώ- 

Ν ταρρν. .] εἰ ΩΣ ὸ πολλοῖς ἡ γέονα Φοξορϑν ἐΠ) δοκεῖ, ΣᾺ ὁ ἐγών τ πούσομαι (ἀωνεχῶς ̓  βοών, 
Ὡς τι τ πόνη φ χαλεπώτερον ἡ φοξερωτερον(ᾧ ὑμᾶς ὅτω Ἅ! ᾳκείοϑαι αὐθακαλώ . 

ὅτω γὸ κα ὺ γενης αἰπαλλαγησ θα, ὼ δωνᾳ ὁ Χοισοῦ Ὡπολαύσοϑμ δόξης ̓ ἧς Ἄθοι» 
πϑρζα ἡ ἡμας ἔλιτυχεῖν, ἹΤΙ ὸ φιλανϑεφπίᾳ τῷ Κυρίου ἡμϑ1ησῶ ΣΚοασού, ᾧ ἡ δυξα 

ὁ ὃ κρούτος, Εἰς ὧν ὝΆΡ ἫΜ Ἑ'αἰωώνων. Αμώυ. 

γ Τύτων ΄ 



ἕῷ ά, 240 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΟΘ. 

Ομιῖλ, λξί ) ΤΟΥΤΩΝ ΔῈ ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ, ΗΡΞἃ- 
τὸ ὁ Ἰησῶς λέγην τὸς ὀχῇοιρ αἰδὲϊωλμνα  ἄξηλϑοτε εἰς Τ᾿ ἔρημον γα. 
σαοῖι: κρίλαμωον ὑπὸ αὐέμου σεαιλέυὀρϑρον: ; 8. αλλ ἀξήλθοτε 

ἰδῷν δ, ϑφθ»πὸν ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἱ τὰ καλα- 5 

χα Φορφειοτες, οὖν τοῖς οἴκοις Γ' βασιλέων εἰσίν. 9 Αλλὰ ᾳ ὄξηλ.. 

ϑῳτε ἰδὲ; «σφοφήτέω ; ναὶ λέγω ὑμῖν, καὶ αἰδιεοσότερξον πσοφήτα. 

τ τὺ Ο καὶ ὥ κὶ ἄν μαϑηζαὶ Ἰωαύνου ᾧχϑγο μι, δὴ καλῶς, ὦ βεθαιωεντερ 

ἴν ΧῸ" ἀπῆλθον εἰπο Ὁ κοὐ ραυτήα. ρουδύων σημείων ἔθη 5. λοιπὸν αὶ ιο 

Ὁ} τὰ σοὺς Τ δόμων ἰασαιϑοι. ὀκῴοι ἅ ΧΩ Οὐεδν ἀν ζοιούτον σο- 
, δὶ γ πήδυουιν ἰδὲ τῷ ἑαυ) διδωσκώλου᾽ ὁ πολις δγλος οκ τῆς ἐρω- 

κ Ὡ πτήσεως “ἣν Ἰωλύνου μαιϑηὴ, πολλώ ἐν ἄτοπα ὑπ νοησεν, ον 
Εἰδὼς τίω γωμέω αἵϑ' ὃς ἔπεμψε «ἦν: μαϑηΐζος. ὺ εἰκὸς ἐμ ὅζᾳ.- 

κοι ασϑῆς ἑαυεῶν ὸ λέγφν᾽ ὁ  Ὀσοιῦτα εδοτυρήσεις μετεπείϑη νι αὶ αἰμιφιραλλει, τις 
ὅδ οἶτε ἑτέρης ἰὴ ἢ δέρχοιϑμος: ρφι μὴ Ἰσασιαζων “εϑς ἕ ̓Ἰνσῶν τα λέγη: ; ἄρᾳ 

μή ριλότινο αὐαοὶ Ὁ δ δισμωτηεῖν ἀνόνϑμος ἄρα μυὴ μάτίω καὶ ὺ εἰκῇ τὰ φρότεραι ὄρηκων 
ἐπεὶ δῶ πολλαὶ τοιαῦτα εἰκὸς ἐμὴ αὐςἄν' «ἰ ποοτή θύειν, ὄρ. τρωῖς αὐτῇ Ἡ δ ορθούπε Ὁ Τ' αοϑένειδν, 
Ὗ ζυζς αὐαιρᾷ ΓΝ ὑποψίας. πορόυομϑιίων κα αὐνὖὍἝχ͵ ἥρξα» λέγῳ τοῖς Ις ὀχῆοις. ἀχντ 

πορθυορϑδύων αὐ ΜΠ], να μὴ δόξῃ ολακθύεν (ὃ ὀὐϑφρπον. δἰορθουμϑιος ὃ ἡ δόμον, Οὔκ 20 
γει εἰς μέσον αὖ» [Ψ τίω αἰσθιοιδι, δλαὶ τίωυ λύσιν μόνον ἐπαγά ὕμκὸ Φἰσυοιὸρ Ζρυ- 
(οιωτων ἀὐζοις λογισ δῇ, δεικψε ὅτι ἤδει ταὶ ὶ ἀὐἰπέρρηται ἀπλύτων. συνὶὲ  ὰ λώε, καϑο- 
περ ασοὸὶς Ιϑδαίοις᾽ οὐθυμεῖοεϑε πορηφοὶ: 6 ἰγδκ ἡ οὐενόησσιν, οὐκ πὸ ποιηρίας ἐλογί- 
ζονη» ζωῦτα, δλλ᾽ πὸ τῆς ΤΝ ἐἰρεμϑύων αἰγνοίας. δρὲ τῶτο φενὲ ζχισληκθικῶς ὐζῖς 
Δἰαλέόγεται, ἄλλω δορλούται αὐνὴμ μόνον τίω ὅρέιοιδυ, ἐ Ὁσπολογείτοι ΧΟΡ Ιωαΐνε" κ) 29 

δείκνυσι, οὐ νυ ἐ μετέπεσε τὴ τὴς παξητέρας δυξηρ, συ μεταξέρληπι. Οὐθὲ γδ ὕθῚν ὄὔχολος 
εὐ, ϑεφπος ἡ δυοίπιφος, ἀλλα πογτήγως καὶ ̓ βέξαιορ ἡ ν ἰ ποιούτορ ὡς ἡ ὁ ἀὐεϑδοιίῶαι τὰ ἐμι- 

πεπισευμδβα. ζύτα: ἣ  κατασχθυάώζων, Οζι ἐκ τὴς οἰκείας Ὡὐποφάσεως δλίως, ἀλλ᾽ ὧκ 
τὴς ὠκείνων πυεύτερον ζωᾷᾳ κοζασκθυαζει εδοτυείαρ" υὶ δὲ ὧν εἴπτον μόνον, ἀλλὰ ὺ ὁ δὲ ὧν 

πραξὸμ," δείξας ἀΐοις εαϑροτυρρεῦζς αὐτο τῇ φεῤῥότητι. δ ὁ φησι" δἰ ὄξηλλετε εἰ εἰς τίω 20 χιδιν 

ἥνμα ἰδὲ; ὡσαινεὶ ὀλετε᾽ ὀζετί ζῳς πόλεις ἀφέντες ἡ ἕξ ὁ οἰκίας ( εωήλϑτε εἰ εἰς τίω εἰ ἔρη- 
μὸν ὠὡπόμτες ὑγα, οἰκξνν ῶγα ἴδητε Φ ὄὔχολον λύιϑενπον: ; νλ Οὔα ἐὺ ἔχοι λόνρν, υ δ᾽ 

τῦτο δείανεσί, Φησιν, Ἁ ἡ ασουδὰ ὀκείη, ὼ ῶ πόρε, ̓συῤῥᾷ εἰ εἰς τω ἢ ἔρημον. [] ἰ γὸ ἐὺ δῆμος α(ων 

Τσῶτος ᾧ πόλεις Ὀσαῦται χω τοσαύτης κσοϑϑυμίας εἰς τίω ἐἰ ὄρημον ἿΣ ῷ Ἰορδοιζωω πο- 5" 

(μὸν ἐξεχύϑησαιν ἃ ἀν τότε, εἰ μὴ  μέγδῳ ἦγα καὶ ϑαυμαςον τ πύπρας φεῤῥότερην ὑψεοϑαι Υ̓, 

πιο σεδοκήσειτε. ᾿ἰ γ δ δὴ καλθίμιον ἄξηλϑετε ἰδῷν αὑὸ αγέμια σαιλθυόμϑμον. ὼ ἊΝ 

θύκφλοι χα ̓ ῥαδίως «ὐξεφερόμϑνοι, χα] μωῦ ζῇ ᾿Οὔτα, γιοῦ ὃ ᾿ ὀκῷα λέγοντες ᾧ Ἐγὶ μμηδὲ- 

τὸς ἐφώτε, τούτῳ μάλιςει ῥοίχασι. καὶ ὀρφι “πῶς, πᾶσαν πογηοαν ἀφεὶς, ζυτίω λϑησι 

τίω μείλιςα " ὑφορρῴσαν " ὠδοις ζύτο, καὶ αγαιρᾷ τῆς θυκολίας τίωὐ αἰ αυύϑεσι, ἀλλαὶ τί 
ὄξήλϑοτε ἰδῷ; ἀνϑενπον ῳ μμαιλθίχϑίᾳ ἱμφυτίοις ἡμφιεσυϑθμον ; ἰδοὺ ᾧ “πὶ μαλαχοὶ Φο- “95 κ᾿ 

δριὦτες εἰ ῳ τοῖς οἴκοις ΡΜὋ βασιλέων εἰ εἰσίν. ὁ 3 ̓ λέγει Οιοότον ὅφην" ὅτι οἴχολεν ἐκ ἰώ θ)εἴπι- 

φτς, δ)" τῶ ἐδυιλώστουτο δζρα τὴς απουδὴς ὑμιᾷς. ᾿ ἱ μέζω οὐὐοὶ ὀκῴϑο ἂν ἔχοι τίς εἰπεῖν, ὡς 
φεῤῥος ζω, »πφυφηῆ δουλθύσειεὺ ὑφερον χαιεῦος πὔγϑνε. Χ.}} γδ ούιϑεϑπων ᾧ ἅ οἴκιο-- 
9.» Εἰσι τοιούτοι (ὦ ὃ γύνογτοι "δή, 0 »μὴῥ ὅφην ὀργίλος φυύσει,Ο:} ἣ Εἰρα αἰρῥωείδν ἐμπεσων μᾶ- 
κι ΧΡ 

ΠῚ 

εν 
,» 
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χροαν τ3: Κ]ώται Ὁ γόσημα. πάλιν θύχϑλοι ἡ χϑύφοι (ὦ μνϑύ Εἰσι φύσει, (Ὁ 5. δἰσὸ τῷ 
πυφῇ δουλδύειν καὶ μαλακίζεοϑαι τῷ γίνοντωι. Φλλ ὁ Ἰωλβνης, φησὶν, ὅτε φύσει τοιούτος 

ἰὼ ( σΥεῖὶ γὺ χαλάμον ὄξηλϑοτε ἰΔΦῚ ὅτὸ συφῇ δοις ἑαυ", α'πωλέοσιν, ὁπῈρ Εὐχεπλε- 

ογέκΊη μια. ὅτι τὸ οὐκ ἐδουλδυσε τρυφῇ, δείκψυσιν ἡ φολὴ νὴ κὶ ἐρημία (ἢ Ὁ δεσμωτήφμον. εἰ 

2 ὙΝ ἐξούλεν» μαλοικοὶ Φορῷν, Οὐκ δι τίωυ ἔρημον ῴκησεν, σόκ ἂν Ὁ δεσμωτήρμον, δλλαὶ 

(μ βασίλεια. ὅξιω Ν᾽ αὐτοῦ σιγήσαντι μόνον μυνοίας “δστολαύσο ἕμμὴς. ὅπου )ὺ ὦ ἐλέρ- 

" ἕαντα ἡ δεδεμϑμον ὅπως ἡδ4 ὁ Ηρωδος,πολλῷ μμᾶλλον σιγήσοινται οὐκ' ἐκόλασεν ὀβ᾽ ἔργω 
μᾳμ ῇ “ως "ὦ ᾿ ; “ ῇ “αἅκ κῦ δ ᾿ 
“πιά, ποίνιωυ τῆς αὐτῦ, φερροτήτος ΚΟΥ βάσανον ᾧ τηφκωαρτέθλας, πὼςφ ἂν ΕἸ δίχᾳιος Ἐχὲ 

Οιούτοις κἰ πσοτήθύεοϑαι : αὶ Ὄἰστο τῷ τόστε τοίνιωυ, ᾧ δἰστο ἫΜ ἱματίων, τὸ ἰπὸ τὴς (ὡδρο- 

1ο μῆς Ὁ ἦθος αὐτῷ γδρακΊηράσοις ἐπαγή λοιπὸν ᾧ ᾧῷ πυφοφητίου. Εἰπων γὺ,τ ἐξήλϑετε, 

καροφήτίωυ ἰδὼν "ναὶ λέγω ὑμῖν, κα «ὐϑκοσύτερον πσοϑφήτα, φησίν.. 

ιο Οὗτος Ὁ» ὅ4:, αἰδδυ γόγρατό]αι ᾿ἰδοὺ Φἰσοζόλλω ᾧ ἀπελόν μα τσϑϑ ασρϑσώ. 

που συ,ὃς κατασκθυώσει τίου ὁδὸν σὰ ἐμισοϑοϑὲν συ. Πρότερον τίω Ὦ Ἰουδαίων εἷϑ- 

τυρίων ϑεὶς, τότε τίω ὋῬΨ“μ πποοφητών ἐφαρμέζει. μᾶλλον ὃ, τσοῦτον δὴ τίω ψΆφον {ϊ.- 

15 ϑησι τζω ἰουδοιϊκζω, ἥπερ μεγίφη μοιτ᾽ δω “οἰτόδειξις, ὑτὸμ "ΟΡ ἐϑρων ἡ αδοτυρία φέρν.- 
ται ᾿ δυύτερον, ῷ βίον “' τῷ ὀὠδρός᾽ ποάτον,τίωυ ἑαυ} κρίαιν ̓ πτωρῃν, ᾧῷ πσοόφύήτίω, 

πόμτοϑῳν αὐςᾶν' ὑχιςομίζων. Εἦτα,ῥα μὴ λέγωσι, τί δίχο Εἰ τότε ποιούς νι 3 με- 

τωθεέξλη}) ; ἐπήγαγε ἡ α «κ᾽ ζῦτα, (ὰ ἱμαίτια, Ὁ δεσμωτήριον, ᾧ μίτ' τύτων τίω 
παροφητείον. Εἶτα, Εἰπων ὅτι μείζων πυδοφήτω, δείκψυσι ὁ καὶ φ μείζων. κι τ Οίγιω 

1ο μείζων εχ ὃ ἐγίις ἐἢ) τῷ ωὐδαλνονϑβου. ἀἰπυςφελώ “5, φησι, (4) ἀπελόν μα απο 
παροσώπτο σου, τυτέςιν, ἐγίιά σν. καϑοίπερ γὸ 6ΧῚ μ᾽ βασιλέων (ὦ) ἐτίις 3: ὀχήματος ἐ. 
λαύνοντες, ὅτοι δῬ" ἀλλὼν Εἰσὶ λαμασοϑτεροι᾿ ὅτω δὲ ᾧ ὁ Ἰωλργης ἐπεὶ αὐτῆς φαίνεται ὃ 

πῆϑσιας ἐλαύνων. ὅροι πῶς ᾧ, ογτγεν τίωὐ αἰπύρογέω ἔδειξε᾽ αὶ οὐεϊὲ ογζοῦ ἵςαται, 
δλλαὶ αὶ τίω δῷ ἑαυ λοιπὸν ἐπαΐγᾷ ψῆφον, λέγων 

;ς 1 Αμέωυ λέγω ὑμῖν, ἐυκ ἐγήγερται ων δωνητοῖς γωναρδῇν μιείξων Ἰωαΐνου τῷ βατῆιςού. 

Οϑ᾽ λέπι ζιούτον ὅθ1ν ᾿ εκ ἔτεκε γωυὴ τότυ μείζονα. ἡ “δοκά ὦ ἡ ὠπόφασις" Εἰ 
ὃ βούλει ἢ ὐπὸ “δ ατραγμώτων μαϑεϊν,οὐγνόησον τι τίω τράπεζομ, τίω Αἱ φγωγέω, 
τῆς γνώμης Ὁ ὕψος, ὥσπερ δ) οὐ ἐἰρανῷ, ὅτω δι5 γε, αὶ δὴῇιὲ τῆς φύσεως ὀμαγκϑω ὁμωτε.Ἅ 

ρω γιμόμϑμος͵ ξέγζου να ὡδυύσεν ὁδὸν, εἰν ὕμνοις ὦ θύχως ῷ “πόρτα αἱ 9, γων “οόνον, χα 

25 δύ, ϑούπων (ὦ σϑεϊενὶ, Θεῷ 3, ὁμειλών μόνῳ διδωνεκώς. ςεο!ὲ “ὃ Εἶϑὲ ὅνα “Γ᾽ ὁμοδούλων, 
ὅτε ὧφ.8η Τνὶ τῴτων, ἐκ ἐγαλακίοξοφυϑη," κλίνης, ὁυ φέγης, Οὔκ αορρϑις, οέκ ἄλλου 

ὥνὸς ὠπέλαιυσε ΜΔ, ϑροπίνων᾽ κὶ ὁμως ὕμερος ζω ὁμοί αὶ σφοδρὸς. ὠκυσον γϑιω πῶς 
μφτ᾽ ἐχιφκείας τοῖς ἑαυτῷ μαϑηταὶς αἰϑλέγε), πῶς μ᾽ λύδρείας τῳ δήμῳ “δϊμ]ουδα- 
ὡν, πῶς μ( τ ρυσίας τω βασιλᾷ, ρὲ τῶν ἡ ἔλεϑρ᾽ οὐκ ἐγήγερ᾽) οὖν ϑηρνντοῖς γωναι- 

)ς κδὼ μείζων Ἰωαΐνου τῷ βατῆϊςοί. δυλ᾽ ἥα μὴ πάλν ἡ αἰ αροολὴ δὴ“ ἐγκωμίων τέκῃ τί- 

να ἀτοπίαν, κσδότι αϑγτων αὐτὸν τῷ ΧΧρλφού ἢΨΜ]Ἰουδοίων, σχόστει πῶς ὦ ζ» δ ϑρϑούται. 

καϑούπερ γὸ ἐἷξ ὧν ὠκοδὸ μοιωῶῦνο (ὦ) μα. ϑηταὶ, ἐδλοαίτῆοντο (Ὁ δγ οι, θύκολον αὐτὸν εἶναι 
νομίζοντες “θέτω ὶ δ ὧν ἐθεροιπτάψοντο (ἢ ὄχλοι, μείζων ἀὺ ἐζρετο ἡ βλοίξη, σεμιγοτέρὸν 

γα Ὁ Χριφ᾿ λαμθλμόντων " αὐδῇ ασονοιὸν ἐκ ν᾽ εἰρηνϑῥων. δ9 αὶ Ἔτο λϑυπυῆως δι- 

40 ορϑού ̓  λέγων Οϑ μικρότορϑς οὖν τῇ βασιλείᾳ “ὟΨ ἐρανών͵ μείζων αὐτο ὅ81" 
Μικρότερος κτὶ τέω ἡλικίορν, ᾧ χτὶ πίω ΟἿ πολλων δόξαν. ᾧ γ) ἔλεγον αὑτὸν φαί-- 

29» ἡ ὀινοπτότέωυ ᾿ χα), ὀὁυχ ὅτὸς ὅ81ν ὁ τῇ πέκζοιος εος » ἢ πϑρτουχοιδ αὐτὸν ἐξῥυτέλιζον. ἱ 

δΐωυ, φησι, κῦὶ τίω σύγκρισιν τῷ Ἰωαῤνσυ μείζων ζω ;ὠπαγέ. Φυοδ' Ὁ» Ιωδῴνης, στὸν λέ- 
ὙἹ, ἰουοϑτερὸς μὰ 661, συγκρίνων λέγφ᾽ σὐοὲ Πύλος, στὴν Μωύσέος μεμγηρϑβμος γρα-- 

᾿ Φη, 

χες Ια, 
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Μαλ. ὁ,,4. 

2» ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 

Φ"» Πλείονος ΣΡ δύξης ὧι, Ὁ κ Μωὺσίω ἠξίωται, συγκρίνων γραφει. ὁ αὑτὸς ̓, ἰ- 

δου πλέον Σολοιδίθς, ὧδε λέγων, εἰχι συγκρίνων φησί. Εἰ8᾽ ὧρᾳ δοίενϑμ αὶ κτ' σύγκρισιν 

Ε Ξέρμοϑαι ΡΡ αὐτῷ τῷ τὸν, οἰκογομειν εἰς ἐ ἔγϑετο ΡΥ. τίω ἣν αὐκϑόντων αἰϑύκιανα ." χὰ σφό- 
δρὰ ἦσαν τς αὑτὸ χέ χηνοτες Ὧ λὐιϑονποι᾿ τοτεἢ λαμιασεϑτερον αὐτὸν καὶ ὃ δεσμω- 

τύθλον ἐποίησε, Ὁ ἡ πρός ῷ βασιλέα ΞΡ ἐῥισία α γαπητὸν ζω πέως τῶτο δὲ: εἰϑέωαι ρα ας 

τοῖς πολλοῖς. Ὁ γῈ καὶ ἡ πα λαι!αὶ οἶδεν ὅτω δίθρθοιω ζμ' ὙΠ) πεπλλυνμϑύων ψυχαὶ, ῷ 

εἰσύγκριτοι κ᾽ σύγκεισιν ὐδαδαλλουσα" ὦ ὡς στὸμ λέγῃ,Οὐκὲ ἐς!ν ὁμοιός σι ἐν ϑεοῖς,Κύ- 

Θλε᾿ ὦ πάλιν, οὔκ ἔς! Θεύρ,ως ὁΘεὸς ἡμδῇν. ἀνέ δέ φασιν, ζ αἰδὲ ΨΩ  ἰποφύλων τὸν 

Εἴρηκεν ἢ ̓  Χεισὸς,, ἕτερφι ὃ αὐδί ἰὐγέλων" χαικῶς. στὸὰμ δ τὸ τὴς ἀληλείας μὲς ὠκτραπώ.- 

σι, πολλαὶ πλλνάοϑαι Εἰωώϑασι. ποία χὰ αἰχρλόυλία ἢ ἰδ ἀήέλων ἡ ΧΩ ΔΨ σοςό. χο ἢ 

λων Εἰπφ; ἄλλως ὃ, Εἰ πῦρ ὶ ν᾽  ἰποφύλων ἔλεγε, φ φκχώλυεν ὀγομαεν , οὐἰδαγαγεῖν: ; 

πἰϑὶ υδὺ »»ἐ ἐάψῳ ἡ λέγων, Εἰκύτως κρύπτει Ω «πρόσωπον οΓο' τίω" Ἐχικρατοίσανυ ὑπό- " 
! 24. ΜΠ} 

νοιαν οὶ μὴ ; δόξαι αἰδὶ ἑαυ μέγα λέγ. ὶὶ γὺ πολλαηρῦ φαίνεται τῷτο ποιο. ἀ δὲ ἢ 
ἔφην, Ὁ τ᾽ ἡβασιλείᾳ ἿΜ ὐραναῖν; ; οὖν τοῖς πνθυμιατικοῖς ᾧ τοῖς τ πὶ θρόνον ὡπασι, ᾧ ῶ 

Εἰπεῖν ἢ, οὐρ ἐγήγερται ον ϑυνητοῖς γεινωκϑίν μείζων τωλόμυ, ἀμτιδζῳφελλοντορ εὡς- ιξ 

αὖ τα ὦ Ιωαύνξωυ, κα Ἢ ὅτως ἑαυτὸν, ὑπυτεξαιορεῦτος. Εἰ γὰ ἡ ὁ 'ὼ “λυνητοῖς γεωμαμκὸς ἰώ χιλμὴ 

αὐ τὶς, ΡΥ ἐχ ἅτως, ὡς ὁ ὁ Ἰωλρνηρ. υ »» ψιλὸς αὐ, ϑοόπος ζω, συ είν " ὁμοίως αὐ ,ϑοϑσῳ (ὦ εὐπ 

“(οἰ δὶ 

ἐτέγϑη, λα ξένον φναὶ τιχϑ) ὺ τὐράδοξον. Ν ἊΝ 
ἵῖν Αποδτν ἡμειραν Ιωαννου τῷ βαῆιςού, Φησιν, ἕως τι ἡ ̓βασιλεία }} ἐραγον 

βιάζεται, χα βιαςαὶ απο ἴζουσινο αὑτίω. Καὶ ποίδυ ξ» αχολουλίὸ ἔχοι παϑὸς ζῷ το 

ἐμιασφϑοϑεν Εἰρηρϑύα: ; πολλζιὺ Ἂ δζωυ ̓  σφόδρα (ἰωυάδουσαν. Ὁ ὸ γὺ ὠϑᾷ καὶ ἐπεί λοι- 

πὸὶ ὐὐθις καὶ εγτοῦϑεν Εἰς τίω πίει τίω ἐἑαυΐν, ἅμα ἢ ἡ τοῖς ὑμεασόϑαϑεν Θέρηνδμοιρ πὰ 

Ἰωόύνου (γηγχϑρεῖ. Εἰ Ν᾽ μέλοι Ἰωόῥγου πεπλήρωται πόύτω, ἐγώ Εἰμὶ ὁ ἐρ- 

λθαϑυορ. 
13 Παῦτες Ὑ  ῥ, φησιν, ὡ πῶφῆται Ὁ ὃ νόμος ἕως Ἰωαύνου “«ὐδϑεφήτθυσον, 2: 
Οὐ γὸ δ δὺ ἔσησειν ὡ τό φῖται, Εἰ μη  λϑλονέ ἐγώ. μηδὼ ποΐνιω “σοοσδοχάτε " «ἦραι- χιπρίὲ 

τέρω, μηδὲ ἕτερον γα ὑϑύετε, ὅτι γέ ἐγὼ Εἰμε,δέλον κ ϑ ὧκ πὸ ὧν πρηφήζῳε φέωαι, "9, 

ἣ ὧκ Μ καϑ᾽ ἐχίφιέω αὐρπαζ ὅτων [τίω] ἡ ἡμέραν τω πίσιν τίω Εἷςέ ἐμέ. ὅτω " 

λη ὅ8] ὶ (ᾳφής, ὦ ὡς ὦ πολλοὺς ̓ αὐπαῖζειν αὐτίων. ὶ τίς ἡ ἥρπασιν, Εἶπε μοι; πόρτες 
ἀσουδὴς κτοϑσιόγτες. ΕἾ το ὦ ὅτερον τεκ μα όλον Διδησινλόγων᾽ ἫὝ κο 

14 Εἰ ϑέλετε δίξαοϑαι,. αὐτὸς ὅθιν Ἡλίας ὁ μέλλων ἔρ βχέος εϑαι!. 
᾿Αποζελαῖ 2», φησιν, ὑμῖν ἡ Ἡλίαν (ἢ Θεσξγίω, ὃς ὑλειφρένψᾳ καυρδιδν παΐζος ἐπὶ 

τέκγα. ὧν! δῶ ὅδιν Ἡλίαρ, ἐδ “εν σέχτε μῷ ' ἀκριθείας, φησί. Χ ὸ γὺ Ὀἰποζελαί, Φυσι, 

(ἢ ἀγελὸν μιᾷ καο3 (τρϑσώπου συ. ̓  καλαῖς Εἶπεν, Εἰϑέλεπ δέξαιϑαι, Ὁ αἰξίαςφον 

δεικρες. συ ἐγὸ ὀϑαγχάξω, Φησί. τϑτο ω) ἔλεον, δὐγνώ μογώ απο ὀχϑίνοιὸν, καὶ [ἢ δοιλών, 9 

τί ΟΣ ̓ὀκῴος ὅ91, καάκῴνος ἕξ. ἀμιφότερϑι δ᾽ μίαν Αἰ οικονίρ ὀρεδέξομηο, ἐ «εῦ- 

ϑρομοι γεγνασιν αἰμιφύτεροι. δίδπτερ συυϊὲ ἀπλώς Εἶπεν, Οὐ δεῖν Ηλίας, Φλ᾿ Εἰ 9ς- 
λέτε δέξαοϑαι ", Ὑ ΩΣ ὯΩῚ, τατές, Εἰ μδ' βυγνώμονος Δ᾿θνοίας «σεσέχοιτο τοῖς Ἅ,)0- ὁ μὴ 

᾿φῳϑίέοις. χαὶ συσὲ ον θα ἐπ, δλλαὶ δεικψις ὁτὶ ((ὠέσεως χεία, “οϑσέϑηκε ποῦς δ, 

ὧπ' ἔδιν Ἡλίαρς ὃ μελλῶν ὄρχεαϑαι,. 49 
Ι{.0 ἐχρν ὥτω ἀκούει, αἰχυέτω. Τοσαῦτα ἢ αἰνίγματα, ἐτίρ4͵ , διεγείρων αἱ αὖ- 

ὧν Εἰς ἐ ἐρώτησιν. Εἰ: ἣ , συ δὲ ἃ ὅτως ἀξυπνίζοντο,πονιῷ μάλλον Εἰδηλά ὦ Νὴ στιφη. οὐδὲ 

“ὃ ὠκᾷιο αὐ έχοι τίς Εἰπῶ » ὅη| Οὔκ ἐτόλμων ἐρωτῶ, ἡ ὅτι  ϑυασούσιτος ζώ. Φ "» 
αὐαῦῦ ΟΡ τύηλντων αὐτὸν ἐρωτῶντες ᾧ πειροίζοντες, ὸ μινελαίκις Τχιφομιοϑέντες καὶ ω οὔκ 

. Θποφαγτές, 



ΕΥΑΤΓΕΛ. Ομιλιλᾷ, 2543 
οὐποςαύτες,. πῶς ἂν οἷα (μὲ ὐαγχαίων οὐκ ἐπύλοντο καὶ χ, ἡρώτησαιν , Εἢ: τ μαϑῷ ἐπεϑυ- 

μρεω; εἰ γὸ αἷρ ἿὮἋ γομέμων ἠρώτων, ποία εὐτολὴ φϑξτη,( ᾧ ὅσες τοιανῖτοι »αϑτοιγ ὅ- 

δεμία τώ αἹαϊγχὴ ζωτα Εἰπεῖν, πῶς }} "Ὁ ἀὐυτοῖ λεγϑωϑρων,ὦ ὧν ᾧ τῶ ταις ̓ ὐποχρίσεσι μᾶλ- 

εἰπε λον αἰ χυβθύϑιωος ἰώ, οὐκ αὐ" ἐ ὀξηταιζον: τίω δζμνοιων᾿" χα) μάλιςα, ὅποτε αὐτὸς ἕω ὁ αῦ29-: 

; πρέπων Εἰς τϑτος ἐφελκόμϑμος ; ; δ ὃ Εἰπεῖν, βιαςαὶ αὐπαζοίσι συτίω, Εἰς πνθ9- 
ϑυμκίαν ὠΐϑις διεπίρει" ἡ Ὁ εἰπεῖν, ὁ ἔχων ὦτα αἰκούειν αἰκουέτω, ὦ ὠΐ, ὅτοποιᾷ. 

τό ΟΤίνϑὸ ὁμοιώσω τίω διμεαν ζωυτίων, φησίν ; ὁμοία ὅ6] γε δίοις χα ϑηρμδίοις Τὶ τῆς 

ἀχϑοϑς,καὶ λέ ρεσιν, 

17 Ἡυλήσοιμδν ὑμῖν,αὶ Οὔκ  ὠρχύσειαϑε, ἐξϑρίωνησαιρϑῳ ὑρμιν᾿ οὐκ ὁκοψαοῦε. 

ιο ΠΙαλν ζῦτα δικφ ἃ Δ ̓ ἀπηρτήαθαι χ.}} πσϑοτέρων, σφόδρα δὲ ὅθην ἀύζις αἰκόλυθει. χα) 

λὰν ἐδ τϑ κεφἀλγαίου ἔχεται. τῷ αὐτῷ; καὶ Ὄ τὰ δεῖξαι (μώφϑα αὐτῳῇ πραήοντοι [ωαὐνίωυ, εἰ Ἵ 

ἡ γηνόψϑυα εἰναγτία ἑωὶ, ὥασερ δξζω καὶ δητὴ τῆς ἐρωτήσεωφ᾽ κ δείκμεσιν ὅτι σσ τὶν ὦ ὁφῴ- 
λοι λνέεϑαι εἰ εἰς σωτηφἰὰν αὐ, ὲ αὐνελέίφϑη" 0 πολ) ἀμπελοῦα Φησιν ἢ αῷὸ- 

“ Ω, 

Χο μήν 

οἷ ποήσν φήτης, Τί " ἔδει με ποιήσαι τῷ αμμπελών τώτῳ, χα! οὖν ἐποίησοι ; τίν! “δ, φησιν, ὁμόι- Ἦσ, 4.8, 

15 ὥσω δνοὸν (υτίω: ; ὁμοία ὅ61 γγαιδὲίοις καϑημδιύοις ἔχ! πῆς ἀγϑοας, ὃ λέγϑεσιν" ἡυλή- 

σωυδμ ὑμίν, ὼ οέχκ ὡρχ! ἰσοιαϑε, ἐρϑρέουήσου μι υ υμμῖν, δός ὀκόψαοϑε, 

18 Ἡλῆὴκ Ἂ Ἰωλύνης μήτε ἐοϑιων μήτε πίνων, χα] λέγει, δαιμό. (ον Ἢ γε 

19 Ηλλονο ὐς τῇ ὁδμ, ϑεύπου ἐαϑιων χα! πίνων, λέγϑισι" ἰδοὺ ἃ ὠ ϑεφ πος Φαΐγ9ς 

χαὶ οἰνοπότης, πλωνών φίλος χη ; αἰ μϑοτωλων. Οϑ5 ̓ λα ποούτον δε ν᾿ ογδντίδν 

20 ἐκαίτερος ἤλϑομϑμ ὁδὸν, ἐγὼ ὺ Ιωλυνης᾽ ὁ ζωωτον ἐπειόσι: ἐδρ, δ ὸμ Θέτιν ϑνρριταὶ 
ζαδον δυοϑήφατον Δι αὶ δύο μέλλον ἐμπίαῆεν ὁδῶν Εἰς τὰ ὃ. χτρα, ἑκα τίφαν ἕχαιτος Ὅσο - 
λαξων ὁδὸν ἐ ἐλαιωοι ἐζενθωπίας ε ἐζὼς τοῖς ἐτέρῳ, σε πϑύπως Εἰ; ϑυύτερον ἐ ἐμπεσεῖν. σχϑπτει 

)ϑιὼά ἁπὸν ὃ ἐμ ὀν,ϑούπων δλύορὅπως τὸς Ὁ τῆς νηφείας ἐ' ἐπηόνται ἢ διῶ κα καὶ ζῶ. σκλη- 

69. τῦτον ἡ φιλόσοφον βίον. ΟΥΣῚ τῶτο ῳκϑνόμιῃτο ὧκ δῷ "τὴς ἡλικίας ὅτω τοαφίωυαι ᾧῷ 

25 Ἰωλμηΐω, ὧφο ἡ ἐντεύϑεν αἰξιύπιςα δυέοαϑει (ὶ λεγρυῦμα “ἷν εἰντωῖ, ᾧ ἦννος ἐνεκεν συνε 

αὐτὸς, Φησι, ζυτίων Εἷλεν τίω ὁδὸν; μάλιςα ἐξ δῶ ὺ αὐτὸς ζω τίω ἥλϑεν, ὅτ δ: 

τεοστιφοίκϑντοι ἡκεέραις οὐηφευσε, πϑιπει διδαίσκων καὶ Ὃ ςύκ ἔχων ποῦ. πίω κεζφόηζωυ κλίνη" 

πλίω δλλὰ ᾧ ὁ ὁτέρως Ὁ αὐθ' χϑ»» καιτεσχθθαξε, ἡ ἡ Ὁ 5 ὀντεύλεν ᾧ φκονόμει κέρδος. τῷ »» 

ἐλϑεν αὑτὸν τίωυ ὁδὸν ζωτίω, ζωτὸ ἰώ, κἡ πολλῷ Ὁ μεῖον, ζ “πα τῷ ἐλδόντος μὔρτυ- 

10 ρέοϑπι. ἀλλως: ἢ, ὁ ἅ Ἰωλύνης Ογοϊὲν πλέον ἐπεδείξανο, πλιδω τῷ βίου καὶ Ὁ τῆς πολιτείας" 

ἰωδώγης “δ, φησιν, σ᾿ δὲν ἐποίησε σημεῖον" αὐτὸς ἢ ὁ τίω Ὡἰπὸ δι σημείων, ") τίωυ κὼ φ 

λαυμδν εϑρτυρίλν εἶχ. ἀφεὶς τοίνιωυ Ἰωδμγίου δἰπὸ τὴς νησείας λοίμπειν ᾿ αὑτὸς τίω 

ογόμπίδυ ἦλνε, αὶ Ὁ Εἰ τραπέζ ἐς Εἰσιων τελωναδν, ἐαϑίων,ὶ πίνων. ἐρω ῖθα τοίνεω ἴου- 

ϑαίοις' καλὸ ἡνηχεία ἡ λει μιαφόν ; Οὐβεριω ἔδει πεΐλεαϑαι Ἰωαννη ᾿Ἀπυδεχεαϑαι αὐτὸν, 
23 ὼ πιςεύειν τοῖς κι΄ χσ’ ̓ αἰτεϊ λεγϑιϑύοις. ὅτω γδυ ὑμᾶς ἔωϑαρν ὀκᾷῷα ζω ῥήματα πσδ9»αλήν 

τῷ Ιυσῦ. δυλαὰ Φορίωκον κα γηξεία. χὰ ὁ ἐπσϑις! ἐΟγκοιῶ ἔδει πείθεοϑτω τῷ [νοῦ Φ πίφευειν 

ΔῊΝ ιῷ τίω οὐλυτίδν ἐλθόντι. δὲ ' ὀχατέρας ( ̓δδὺ Εἰς τίω βασιλείαν ἐμέγλετε ἐμιπί- 

πῆψ᾽ δλλ᾽ ὥασερ ϑ"εῖον δύφροποι, ἐκατέρρες ὠκακιζον. οὐκ ρα Ὁ ἔγκλνυμα ἦν μὴ 
πισευλέντων, δον ἡ ἥ κατηγϑοία μή ὶ πιχευσαίγτων ζω, συ οἰὲὶς δ ποτε ἃ ογλυτία κα- 

40 χίξ ιν ἐ ἕλοιρο, ὡασερ ὃν σϑοδ ἐστε νᾷν δή τι λέγω" (ὃ φαιδρὸν Ὑἰποδεχοϑρος ὀῤιϑοφπον ἡ ὅ 

χμμὼ ὀρειμϑμον, (δ σχυϑερπον κα ἊΝ ὁ ᾿βαρθαροι οὐκ ϑιποδίξεται᾽ ὁ (ὃ σκυ,β 9» πὸν ἐσταιναῦν, 1" 

Φαιδρὸν οὐκ ἐπαμέσει.. ἀμήχϑρμον δ ᾧ Φαυτίω καἰκείνζωυ τλεναι “ίω ψήφου. ΟΣ « 

, ἰπγξα, τὸ καὶ αὐτὸς Φησιν᾽ ἠυληστωρμϑμὺ ὑμῖν, ὕκ ὠρχῆσαιοϑ᾽ τυτές δ ὀϑεινδβον βίον' ὑπέδε ζω Α “ 

ὴὺ ἐκ ἐπεί,ϑητε᾿ καὶ ̓ἐ,ϑρδυήσα δ, καὶ Χ᾽ θκ ὠκοψαῶς᾿ τότες, Ιωδύγης 1: σκληεον χαὶ 

Οἰιγίοίε. (ΟΠ. 2, Υ βωριωὼ 
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τζ, δ, χν τς. 

Δυχ, ἐ: “γ. 

ιε΄. “ξω 

ἮΘΙΚΟΝ 

754 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΊΤΘ. 

βωριὼώ μετῆλϑε βίον, χαὶ αὶ “σοϑσέαγετο. χα ὃ λέγ4, ὠκῴνος τῶτον, κάγω τῦτον ᾿λ, 

ΚΝ, μίφἡ γνώμη ἑκατέρων ἐῶ, Εἰ χα (ᾳ δχιτηδυύματα ἐγαντία, “15 τῦτο κοιναὶ 
(ᾷ γελμηνδῥα φησὶν ἘΠ). καὶ γὸ χαὶ ὦ τίω εγόμτίδν ἐλϑεῖν ὁδὸν, Ἔἰπὸ συμφωνίας Ὦχι.. 

τετοιρϑύης ἐγλύερ, καὶ σοὺς ἐν βλεπούσης τέλος. ποίλυ δΐχυ οοἴητε λοιπὸν δἰιστολογέαν νϑζρ 
τὔτο ὁ ἐπήγαγε" ς 

Καὶ ἐδικαιώθη κα σοφία, ἰστὸ ΔΜ τέκνων αὑτῆς. Ἰστέον, Θέ ὦ ὑμᾷς Οὐκ ἐπεί. 

οὗ, ΡΥ ἐμοὶ λοιπὸν ἐγκαλῴ! οὔκ ἔχετε ̓ δωδὲ τῷ παΐζος Φησιν ὁ σολφήτης, ὅπως 

αὐ δικαιωϑὴς εἰν τοῖς λόγϑις σῳ. ὁ γὸ (Θεὸς, κἀν μηδὲν ὀύύῃ στλέον Ὥτὸ τῆς αὐθὶ ἡμιαξ κη- 
δεμωονίας, ἴῷ αἷὴ ἑαυ πέτα πληρϑι ὧτε τοῖς ὀραιαγέωυ τεῖν βουλορϑίοις μηδὲ σκιαΐ [- 

γα, ] κατα λίπεν αὐγγωμυνος ἀμφιζολίας. Εἰ ἢ τὰ ποδαδείγματα θύτελὴ ἡ χαχέμφατα, ῖο 

μὴ ϑαωυμαίσῃς. ασοϑς γὸ τίου αἰοϑέγειαν ΜΨΜ αἰκουώτων διελέγετο. ἐπεὶ καὶ ὁ Ἰεζεκιὴλ πολλαὶ 
λίγφαυραδείγμωτα ἀδζῆς πσοϑσφορᾳ, ἢ) τὴς τῷ Θεοῦ μεγαλωσιώης ὀῥαξια. λλὰ 
κα) τϑο μάλιςα ἄξιον ἀυτυϊ τῆς κηδεμονίας. σκόπει ὃ αὑτιυὶς ᾧ ἐπιρωϑεν Εἰς ονανγήίας πε- 
Θμενελϑέγζᾳς δόξας. Εἰ πόντες δ κοὐδὲ Ἰωλρνα, ὅτι διαημόνιον ἔχει, Οῴκ, ἔφησεν μέχρι τί. 
το δ» λα ᾧ αὐϑὶ αὐτύντα ὠὐδυτία αἰοϑυνϑρου Φ ἀὐ' τῦτο Εἶπον παλιν. ὅτως Εἰς 4(4-- τς 

χουϑϑας αεἰ αὐδεεφέροντο δόξας ὁ αὶ Λυχας μ᾽ τύτων ἡ ἑτέραν μείζονα ἀΐϑηισιν αὐ κα-- 
τηγϑθλαν, Εἰπὼν "(ὦ )» τελοΐγαι ἐδικαίωσαν (δ) Θεὸν δόξαι ϑμοι δ βαψαῆιημα Ἰωαῤιου. 
ποτε Ἄϑι πον ὀνειδηδει τας πύλεις, ὁτὸ ἐδικαιώθη ἡ σοφία, στε ἀπέδειξε παντὰ πεπληρωμϑμα. 

ΤῊΣ ὃ οὐκ ἔπεισι, ζᾳ λανίξει Ἅοιπον, ὃ τῷ φοζῆσαι πλέον 81. ἃ Νὴ τίω πὸ Μ᾽ λό. 
λ 

γῶν διδεισκα λίαν ἐπεδείξα», Ὁ Ὑπὸ σημείων ϑοιυ ματουργίδν. ΩΦ ἢ ἐμενὸν Ὡχὶ 10. 
"Ἢ ᾿ “ Ι ͵ Ι! »““ γί 

τὺς αν τὴν" ἀπείϑηίας, ὀνειδίζει Ἅθιπόν. 20 Τότε γδ, φησιν, ὁ ἴησῶς ἡρξατο ὀγειδὶ--ὀ ὀχ γαίς 
ζεν πύλεις, ὦν αἷς ἐδέοντο αἱ πλάσαι δυναίμεις αἰστθν ὅτι αὶ μετενόησαν, λέγων ᾿ 

21 Οὐμαί σοι Χοραζείν ᾿ψα! (Οἱ Βηϑσαϊ δύ. Εἶτα, να μάϑης οὐκ ὐπὸ φύσε- 

ὡς αὐὗζις τοιούτες ογζαε, “.,ϑησι ἐδ ὄνομ(ᾳ γῆς πόλεως, ά φ᾽ ἧς πέντε πσϑϑηλϑον ὡὐτέφολοι. 

δτε Ὑὰ} Φίλισισς ὶ αἱ δύο ξωωυνωοίδες ἐκῴω ΟΜ κϑρυφαίων τύζϑεν σειν. 2 
Οτί Εἰ ἐν Τυρῳ καὶ Σιδῶνι ἐλμοντὸ, φησιν, αἱ δυυναΐ μεις αἱ ἡμόνϑμαι ἐν ὑμῖν, παλφι αὐ 

οὖν σοίκκῳ ὃ «ποδιῷ μετεγνθησαν. 
2. Πλιωὼ λέγω ὑμῖν, Τύρῳ ὼ Σιδῶνι ὀμεκτότερϑν ἔςα! ὥ ἡμέρα κρίσεως, ἢ ὑμῖν. 

253 Καὶ σὺ Καπερναούμ, ἡ ἕως τῷ ϑρανοῖ ὑψωϑείσα, ἐως[τ8] δου κατα(ι(αϑήσῃ" 

ὅτι Εἰ ον Σοδόμοις ἐϑμοντο αἱ διωναίμεις αἱ δϑνόνϑνω ἐν (ἱ, ἐμενὸν δὼ μέλθ τῆς 19 
σηέρϑν ." 

24 Πλωὺ λέγω ὑμῖν, δι γὴ Σ᾿οδὸμίον ὀβεκτότερον ἔςαι οὖν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ σοί. 

Κα Σοδὸ μα ὃ αὖτοῖς ἐχ απλώς " αϑϑηίϑησι, Δ αὐξων τῶῦ χατηγϑρίδυ. ὼ 

ὙΣ 9 μεγίτη "κακίας “δ'πόδειξις, στὸρ μι τότο ὅντων, αἰλλαὶ καὶ δὴῥ πώποτε ϑμονϑμων πο-ὀ λυνά 
νηρωῖν φαίνωνται χείρυς ὀκῴοι. ἅτω ἢ δ λλαχοῦ ποιῴται σύγκρισιν, δζοὶ ἸΝινθυιτῶν αὐςἄν χα- 35 

, νΜ “ ,ΌΡ.» ἢ - ᾽ " 
τοικρίνων, ἀ Οἰφν τὴς βασιλίοσης τϑγότυ, δλλ᾽ ἐχᾷ Α, δζὼ τῶν χατωρθωκότων ᾿ῳὡφ ζω- 

ϑα ὃ, ᾧ δχρ τὰν ἡμδοτηκότων, ὃ πολι βαρύτερον ως. τὔτον ὶ ὁ Ἰεζεκοὶλ οἷδε τῆς κατα- 
᾿ χρίσεως (( νόμον᾿ δ καὶ ἔλεγε τῇ Ιερϑυσωλήμ, Ἐδικαίωσας ζὰς ἀδελφαίς σὺ ἐν πάσαις 

ΤΣ αἰμδούιαις συ. ὕτω πορταχοῦ τὴ παλαιὰ ἐμφιλογωρᾷν ΕἼωθς. ὶ συυὲ ἐγζαῦϑα (Ὁ) 
λόλϑν ἵσησιν᾿ δλλαὶ καὶ (δ φόζον ζχητείνοι λέγων, δι λαλεπώτερᾳ πείσον") Σοδομώιυών 49 
ὦ Τύρλων, ὦξε πϑρμταχοῦεν αὐςὧν' ἐγαγαγάν, χα! πὸ Ὁ ζα λανίζειν, χα) Οἰπὸ πῷ φοί(ν. 

Ταῦτα δὴ καὶ ἡμᾷς αἰκούωμϑμ. Οδοδ )}Ὲ} τοῖς αἰπιφούσι μόνον, αἰλλὼ καὶ ἡμίν γαλεπτ- 
τέραν φασι κόλᾳσιν Σιοδὸμδινωῖ, Εἰ μιὶδοξόκθα τοὺς" ἰσιόνζῳς πτοὺς ἡμαξ ξώνο, ὅτε 
καὶ ( κονιορτὸν ὀκτινώξαι ἐκέλδυσε᾽ καὶ μείλᾳ Εἰκότως. ὀκῴνοι ὅ γο Εἰ καὶ αὐδά- 

γο μαι 



ἙΥΑΓΓῈ ΔΛ. Ομὶλ. λζ, 255. τῷ 4. 
Ἰομίᾳ ἡμδίοτον, αἰλλαὶ τρδϑ'τῷ νόμε ἡ τῆς γοῤιτος" ἡμιᾷς δὲ μ᾽ τίω σού τίω Ὠπμέλειδν 
αἰμὔοτόμοντες, ἥίνος δῦ Εἴημνϑμ συγνωμυις ἀξιοι, μισοξενίλυ Ὧσαυτίων Ὠχιδεικγύνϑμοι, ἡ 

τοῖς δεομϑύοις ζᾳς θύρας ὡὀἰποκχλοίοντεο,ς ΤΣ τῶν ϑυρων τὸς ἀκοαίς" μᾶλλον δὲ τοῖς πέ- 

γησι μόνον, ἄλλα χαὶ αὐτοῖς τοῖς Ὀιστοφύλοις ; δ γαὶρ Ὑὅτὸ χϑ τοῖς πόησιν, () Ὁ, αὶ τοῖς α - 

ς ποφύλοις, στὸμ γοὶρ ὀϑαιγενωσκ.}) Παῦλος, χαὶ σὺ μὴ «σϑεσέχης ὁτὸμ κηρύηη Ἰωαΐνης, 
ἢ σὺ μὴ ἀκούῃς, πότε δέξη πένητοι, Ἔἰστόφολον μὴ δεηθιϑμος εἵγα δξχυ ᾧ τύτοις αἱ οἰκίαι καὶ- 

κείνοις αἱ αἰκϑαὶ διζωνεκῶς ὀϑεῳγμέναι ὦσιν, συχαθούρωρϑρ Τ' ῥύπον Ἔσο τῶν τὴς ψυχὴς ὡ- 

τῶν. καϑάπερ γδ ῥύπος ἡὶ πηλὸς αὶ ὦτα τὴς (ᾳρκὸς, ὅστω τὰ πορνιχοὶ ἀσματαρὸ ζὰ βιω-- 

τικοὶ διηγήματα, ᾧ ζῷ γεέα,ὼ τὸ αἰδὸ τόκων χα! δϑμεισ μῶν, ῥύπου πὸυτὸς γαλεπτώτερον 
1ο ὀμφροίῆει γὴς οἱ ϑνοίας τίω αἰκοίωώ᾽" μάλλον 3 Οἕκ ἐμφροίῆει μόνον, ἄλλα ἀχαϑαρ-- 

γμῶπ σου ποιᾷ. ὦ γαὶρ κόασϑϑν ογιάσιν ὑμδ ταῖς ἀκϑοὺς Ὁ" τα δινγϑύνϑνοι. καὶ ὑπερ ὁ 

βωρξωρος ἠπείλει, λέγων, φώγεοϑε τίω κόπσδοι ὑμδικαϊ (ὰ ἐξης,τῦτο καὶ ὅτοι  λό- 

γώ, αἰλλα δίρὸ τῶν ἔργων ὑμας αἰσσύρϑβοιν ποιοῦσι" μάλλον δὲ χαὶ πολλῷ χαλετούτερον. 
χα γάρ χφ τῦτων ἀἰηδέφερφι ὀκᾷια τὸ ἀσματα,ᾷ ῶ διιχαλεπώτερον, δι ὁυ μόνον Οὐκ ἐ- 

τς νοχλφοϑαι νομίζετε πτότων αἰκούοντες, αἰλλαὶ χα γελάτε, δέον βδελύήευϑαι χαὐ φϑγῳεἰ 
Ὁ. ου βϑδᾷυκτὰ, καταάζηϑι Εἰς τίωὐ ὀργέςρλν, ζήλωσον ὅπερ ἐπον{ς᾽ μάλλον δὲ βαδισον 

μόνον μ᾽ τοῦτο Ὁ χυοιώῦτος 1 γέλωτα ὡκ νον αἰλλ᾽ θκ ὧν ὁμαοριο Ογυν Τοσιαύτην ἀπο-- 

γέμεις ἀυτῳ μιά ; ὁ Ο νόμοι (ὦ ὐϑαὰ Ἔ ἑλλίωων γραφέντες οὐτίμες αὐτῶν ἐῃ 
γϑαώπὰ βούλονν ̓ συδὲ αὐζδν' ὁλῇ τῇ πόλει δέχη,ασερ "ωρεσξβυτὰς καὶ φρατηγϑυς,ὐ ὡπόνζᾳ 

2. συγκαλής ἥα σὴ ἐζωῦται κόπον ταὶς ἀἰκοαὶς. χαὶ ὁ ( οἰκέτης αἰαγφὸν φϑεγόμϑμος, αἰ. 
κοιογτός συ, μινοΐας λήψεται μαίς!γας ᾿ καὶ εδς, κἀν γοωὴ, κἂν ὁς! σοι ἀὐΐο' τη» ποιή- 
σῃ ὕδραν ὃ ποραγμα καλάς" αὖ σὲ δ, ϑο9ποι μας! γίαι ὁ τοιωξολιμφ)οι χα λέσωσί σα 
Ἵ αἰογροίν ἀκυσόρνϑρον βη μῶν, ὁ μόνον ἐκ ἀγλνακφς, δλλαὶ αὶ χαίρεις ᾧ ἐπαρμᾷς. ὁ τί ζώ- 

μον της τῆς αἰλϑγίας "ἴσον ϑροιτ᾽ ὁμ', δλλ᾽ αὑτὸς αὶ φϑέγῃῃ (αὶ αἰορα ζαῦτα᾽ καὶ τί Ὁ κέρδος! 
25 μάλλον ὃ, ἡ ὠὐό. Ἔξ» πύθεν δῆλον; Εἰ μὴ ἐφθέήου, οὐκ ἀν Οὐὐϑὶ αἰκούων ἐτέλᾳς, ἐδ 
δι ΚΤ τοσοιύτης ἀσουδὴς ἔδρωμες ἐπὶ τίω χριταιαγουὐουσοίν σε φωνζύ, Εἰπὲ Ὁ μοι, 
χαίροις ἀκούων βλφισφημοιύτων, δλλ᾽ ὀυχ φοίῆεις  (ὲ ὦτω ἐμφροίῆεις εὄγωγε οἶμαι. 
ᾧ δάποτε; ὅτι συ εϊὲ' αὐτὸς βλασφημᾷς: ὅτω δὲ ᾧ Ὠχὴ τῆς αἰογφολογίας ποίει" καὶ εἰ βουλά 

Ἀνδρδν δεῖξαι σωφαύς ἡμίν,6τι ὁν χαίρεις αἰογρα; "φϑεήόνϑμος, μηδὲ αἰχουειν αγέηου. πότε δ δυιυήσῃ 
ἔν ,ο δνέοϑω ἀπουδαῖος τοιόγοις "ογτρεφόμϑνος αἰκούσμασι; πῦτε (ἦν. αἰ πὸ σωφρϑσιωύης ἱδρώς. 

Φε ὡνεγκῷ ἀγέξῃ κτ' μικρὸν αὐσπυνῤῥέων πὸ τὸ γέλωτος καὶ ἀσματων χα τῶν αἰαγροὖν 

μιμῶ τύτων; δ. αἰγαπτητὸν απτλύτων τύτων χαϑωρθύουσαν ψυχίωυ, δυωυνϑέεσωι γ6- 
γέοϑαι σεμρζω ἢ σώφρονα, μή τι γα τοῖς τοιούτοις αἰκούσμασιν " οὐτρεφορνϑῥίωο. ἡ Οὐκ ἴξε 

ὅτι ασοϑς κακίαν Ἐχιῤῥεπέφερον ἔχορϑν; στὸν δἶζυ χαὶ τέχνζω δ" ποιυσὼ ῖθα χρῇ ἔργϑν,πῦτε 
35 ὀζεφϑυξομῖθω τίω κοίμινον ὠκοινίω ; (έν ἤκουσας Ἴἰ φησιν ὁ Παῦλος ; χαίρετε ον Κυρίῳ᾽ 

ἐκ Εἶπεν, ὧν αἰ αθύλῳ. πότε δίζυ ἀκᾷσοι δευυήσῃ ΤΠ αὐλου ; πότε αἰάϑησιν λοι ᾧν τῶν πε-- 

ἡμμελημδῥῶν, μεϑύων αἰεὶ ὸ διξινεκῶς “δἰ πὸ τῆς ϑεωοίας ὠκείνης ; ὅτι 75} τ Ῥαγέχϑνας 
ὠο, ουϑαυμα τὸν χαὶ μέγα" μῶλλον ἢ ϑαυμαςν. ὠζδ μὰ ὙῈΡ χαὶ απλώς χα) α.- 

Φοσιόμδμος ὐϑαγίνη ̓ ἐχκᾷ ἣ, μα' ασουδὴς καὶ δρόμν χαὶ πολλὴς τῆς “ρϑϑυμίας . κϑ δὴ- 

40 λον δξ ὧν οἴκαδε φέρεις ἐκ εν αἀγαχωρών. «αὶ γ»δ (ὃ βόρξορον ὡπόντω (δ) ἐκχυϑώτα 
ὑμῖν κεῖ ὀζρὶ ἢ ῥημούτων, δχρα τῶν ῳδῶν, δὶ τῷ γέλωτος, εἰς τέων οἰκίαν ἕκαιφος ((μναγϑν-- 
τε φέρετε" μᾶλλον ὃ εκ εἰς τίωὼ οἰκί ν μόνον, δλλαὶ χαὶ εἰς τίω ϑχγίνοιὸν ἔχᾳςος τίω ἑαυ. 

καὶ ζᾳ μϑὲ ὑκ ἄξια τὸ βδελυῆεοϑα) Φιποςρέφη, τὰ ὃ βδελυκζᾳ "ὶ μισεῖς, λα χα ἀγα- 
πᾶς. πολλοὶ γϑεῶ διτὸ νϑιὶ ζῴίφων ἐπθμελϑόγτες ἐλϑσαιντο᾽ διτὸ ἢ ϑεαύτρων αγαγωρρεοῦ.- 

Ομεγίοιϊ, τοπῚ, 2. Υ ν τες 

"ὐηή, 
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τες Οὐκ ἐςέναϊξόν, σσεὶὲ ὀξέχελν δεικρύων πηγας. καίτοι γε  κϑρ γεκρὸς ΟΥ̓Χ αὐκαϑορτον" 

ἡ ὃ αὐτὰ Ὀσαυτίω " ον τί ησι κηλίδοι, ὡς μηδὲ μυίαις πηγαί ὀκκαλοραι ζω 'πίω »οήδα 

δυώαεϑτῳ, λα μόνοις δαίκρυσι Ὥ ὀξομολογήσεσιν. ἊΝ Ουτίδὶς ὁ  αἰαϑοενόνδμος τῆ; κηλίς- 
δὸς ὥτις. ἌΝ "δὰ ἀν χθὴ Ὁ ἰ φοξζου,ῖβα, ὅροι τὐτοὼ μή ὙῸΥ  δεδοίκαρϑ. ἴ2) δ ὁ παίτα.- 

9»4: (ἰς ἢ ὅ0  )ρρυθος,ἡ αἱ ̓σατὸμιχὶ χραυγαὶ ἐν α Δ ϑθολικο ματα Νὴ ἄσματα! ̓  ὁ μϑμ 5 
Ὁ ὁπιαϑενέ ἔχει κομέωυ γέ γέος ὧν, ᾧ τω φύσιν ὀκιϑηλεουων ἢ τω βλέμματι, ὦ ὁ τῳ ολὶ ἀῖμα- 

τι, ὦ τὶς ὶ ἱματίοις, ἢ πᾶσιν «πλαῖς, Εἰς Εἰκόγα κόρης α'παλῆς ὁκθίωαι φιλονεκς, ἄλλος 

δέθις γεγηραχῶς αὐσενλυτίας τότω ὅς 'τείχας ξυρῷ αἴδεελων, κα ἣν ἐζωσμένος (5 ΩΣ πλόυ- 

δοὶς, τό Ν᾽ τελῶν ὀκ]έμνων τέων αἰδὼ, πσϑος ζ ῥαπίζεοϑαι ὃ ἔτοιμος ἵφηκε, πόώτα χαὶ 

λέγήν καὶ 5 ποι, αὐδεσκθυασμένος. αἱ ὃ γωνώκες, γυμνὴ τῇ κεφαλῇ απηρυ,ϑριασμέναι ιὸ 
“ες δήμων, ἐςξήκασι ἀζελερόοδμαι, σαύτίαυ μδιἐτίω ὁρῶ ̓αεωυτίας ποιούμδναι, κ τ παῷ 

ἰταμότητα ὼ αἰσέλιιαν Εἰς ΟΜ ἀκϑυόγτων ὠκιχέουσοι ψυχας, ὦ μία ἀπουδὲ, πάσαν 
ὠκβα,ϑφον ὀϑαασάσαι τίοῦ σωφρϑσιοωύζω, καταιγουύαι τίω Φύσιν, ἐμσλήϊσοι τῷ πονηρᾷ 

δαίμονος τϑων Ὀθηϑυμίαν. καὶ ̓γὴ χαὶ ῥήματα αἰαχβα, αὑτό, ἜΝ αἴματα καιταπέλαςα, καὶ 

κουροὲ ζοιαύτη, ὦ βαΐδισις " ὁμοία, ὺ σολὴ, καὶ Φώνη, καὶ ᾿μϑιῶν οὐ ϑνλασιρ, καὶ ὀφ.9..- 15 Ἅ. πίωῃ, 

εδιν! ὀκφροφαι, ὼ σύφαγήες, καὶ χ᾽ αὐλοὶ, κ δράματα, δ) αἰσνοθέσεις, δ) πόρτα ἀπλώςἡ 

ἐλάτης ἀσελγείας αὐαμέςα. πὖτε δξχυ λὐλυήνψής, Εἰπέ μη], ὥσωτον σοι πορνείας ἀχρα- 

το ἐγχέοντορ τὸ Ὁ αὐ σθόλου, τοστευζς αἰχολοισίας κύλιχας κερδμνεωύτος ὃ ἡ γὺ χα)  μουχείαι, 

ἡ γακίφν ὁκεῖ κλοπαὶ, ἡ γωναγκές κει  ποργθυόμῦναι καὶ ὃ ὀρδρες ἡταιρηκότερ, αὶ γέοι μαλά- 
κιζόμδροι, πθλύτοι “οἱ δανομίας μεςαὶ, πόρτα περοτωδίας, πϑύτα αἰδαύης. Οὔκ ἀρϑι γ6- 

λαὰν Ὠχὶ τιῖτοις ὥν καϑηρθύοις ἐχείω, δλλα ̓  δϑαικρύειν κα φενξν πικρὸν. ὦ δὲ δζω; ; σοχλ οἰ- 

σορὸν τίω ὁ ὀρχηφραι, φησί, ὁ τῳ λόγῳ τῷ σῷ σῳ πόρτα αὐαπζαπήσεται ;γιῶὼ ἅ, δὼ πὸνᾷᾳ 

αὐατάτῷ απῆαι. πολον Ἵ» (ὦ τοῖς γαίμωις Ἰθπζουλθύοντες, Εἶπε μορούα, Ἔσο τῆς σκζωυῆς 

ζωτης; πόλον Φώ ὧν ϑαλόάμος δίθρυήοντες; ̓Οζο πο τῆν ὀργίφρας κείνης; ; Οὐκ οὐτόῦ- 
ὃν Θ ὀύϑδρες ταῖς γεαιξὶ φορτικοί: ; Οὔκ ἐγτῦλων τοῖς ἀὐδράσι αἱ γεμψαικες ϑύκαταφρ»- 25 

γῆ Το! ; ὁυκ οντ ϑῦϑεν (ὦ) πλείοις μοιχοί; ; ὦσε ὁ τοὶ ἐ πόρτα αννάπρέπῳν ὁ σσϑὸς ὧ λίαζο»ν βαφὶ- 

ζων ὅν, “ τυρδλυγίδα χαλεσίω ἐπεισεΐγων. ἰχέ, φησιν, ϑλά τῇ γδμν νομῶν δὐταϊξίᾳ 1 

δυκᾷ, ἃ μέω ὦ γωνώϊχῳς δέριασᾷι, σ᾽ παΐδοις ὑξρίζειν νέοις, χα] οἰκίας ἀνατρέπειν, Τὰ 
ζφς ἀκροπόλεις κριτειληφότων Κ51. ὦ ὸ ὅις μοιηθς, φησίν, ὐπὸ  βϑεα μέν τύτων γέ ρνεντς 
γέ ἐυ μοιηδρ: "αὶ Εἶπ ὦ ὀομας! γεου ἡ Οἐπῴ,έδειξα ὧν ὁσυς ἀνδρας ἀπέλισαιν γιυαρϑ, 30, 
ὅσος ἐλάθον αἰχμαλώτως αἱ πῦρναι ὀκήναι, ὧν ὥ ἐπὶ αὑτὴς αὐαφήσασοι τὴς θύγης, «ὦτηι 
ὃ ) συτὶ τίου Ὃν χίω αφέήσαι ὁμιλῆσαι γάμω. “ι δζω, Εἰπέ μοι, ὧν γόμες ἄγατο Μορᾶν ́ 

ἁπόμζᾳ: χὐ μῶν πο θανοιιὸν “πῇ αγατρένψαι,. Φῦτα λυογζῷα ζῴϑεατεα, Φ 7» ταῖς 

“πύλεσι λυμαμόμϑροι ἐκ τύτων Εἰσιν᾽ οὐντεύϑεν ὁ ϑρεώ. ςαΐστις κυ ζραγαι. ὡ Ὁ αἰ στὸ 

Μο ὀρχουμϑύων τρεφόρδροι, α Χ, γάαγι ὶ τίω ἑαυ πωλοίουτες φωνίωυ͵ οἷς ἐρχϑν βοῦσοι καὶ Χ Ὡρά- 13 

ἕω πὸρ ἄτοπον, ὅτοι μοῤλιχα Εἰσιν Φ οὖν δυβμῦς ἀγαυῤῥιπίζοντες, (ὦ ᾷς (αεχχαοέ ἐμ- 

“ποιοιωωτίς Ταῖς πόλεσι, νεότης “δ Ὡργίας Ἐχιλαξουϑύη, Χὴ ὼ Ὄσιηοις οὐτρεφομδμη κακλ)6, 

ϑηθίου πλωτὸς αἰγριωτέροι “»6- Ὁ ἡ γϑητες, Εἶπε μοι, πῦϑεν ; ἐκ ἐντεύνεν: ; ἵνα δῆμον 

αὐατηερωσωσι Εἰκη ἡ ολάξωντα,ὶ ὥν ὀρχουμῦροις πολλῶν Ὀπολαύσαι ποιήφωσι ϑυρυζων, ιν 

ΧΟ πορνθυορῦμας γειυαίχας ταις σωῷ ρφνούσοις βιτειίσωσι. Εἰς τῶτ ΝΥ ἐρέται μα! 49 

γανείας, ὡς μηδέζοο ὀφαὰ . ἐμ κατοιγορϑύων᾽ 'χινᾷν ὁ ὀψέ. υκ ἐντεῦθεν, ὃ ὁτὸν μνεία, αὐναγ- αὐηδ 

καζωνται Εἰς (ὦ πονηροὶ ὀκᾷνοι τϑ οἰαθῦλν χθθϑν αἰαλίσχᾳ γἡ ἡ ὃ ̓ἀσέλγάα πῦϑεν, αὶ "τ 
(μνεία κακοί: ὁρᾶς ὁτί σὺ μδὺ ῷ βία αγαπρέπειρ, Ἐχὶ τα ἕλκων, ἐγὼ ὃ )συγκροτῶ 

χαταλύων ;καϑόλωμϑυ δίχυ τίυ ἀρχέσραρ, Φησὶν ; Εἰϑεκαϑελῷν διωυατὸ ζώ, μάλλον ὃ 
ὸν 
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Τὴ ἐλέλητε,ὃ ἡμέτερον μέρος κοιϑήρηται ἡ χα τέσκαπήω. πλίω δλλ᾿'σκοὶὶ τῶ κελεύω. 

ᾳ ἐσώτοι ποιήσοιτε ἀκυρφι, δίπερ μεῖζ ἐν ὅδήν ἐγκώμιον τὸ καϑελάν, Εἰ τὸ μηδένα ἕτερϑν, 
τοὺς γρω υ βαρθαροις ζυλώσαιτε. ζ γὰ παΐσης τοιαύτης ὀκῴνοι καϑαρεύσι θεωρίας. 

τίς δὼ" ἡμῖν ἐξα!" ̓Ὡπολογία λοιπτὸν, ὁτὸμ ἡμᾷς (ὦ ἦὰ ἐρανών πολίτω αὶ !} ἰχεραξὴ 
᾿ συγχορθυταὴ,, ὁ" αἰγζέλων κϑινωνοὶ βωρδαρων χείορις ζαύτη" γιωῶϑα, ἡ ζωώτα 
ὀἶξόν μυνοίας ἑτέροις τότων βῇπίους τέρψης ἐυρᾷν( Εἰ Ὁ βούλει ψυαγωγεῖεϑαι, βαδιζε 

Εἰς κοὐ δαδείσους, ἘχῚ κοὐ δαῤρέονζᾳ, ποταμὸν ὺ λίμψας,᾽ χατοίμαι ὃς κηστῶς, ἄκουε τοήϊ- 

γῶν αἰδοντῶν, Ἰιχωρίαζε σηχϑις [ μὔρτύρων, ὁγτα σώματος ὑγεία χα! ̓ψυχὶς ὠφέλᾳ, αὶ 
βλοίδος Ογοδν, συτῆ μετϑμοια κῷ ̓τίω ηδονζωυ, και ϑούπτερ ὠζδε ἔχεις γύμυαίχοι, ἔχεις γται- 

το δία" τί ζω της τῆς ἡδονῆς ἰς ἰσον; ἔχεις οἰκίδν, ἔχεις φίλοιρ᾽ τα ἴω τερπνά, πολυ ᾿ζ' 

[ τῆς ] σωφρφσειύης κοὐ Ὁ κέρδος “ϑρέ νντα. τί [γ παίδων γλυκύτερον, Εἶπε μοι! τί 

γοιναικὸς, τω! σωφρϑνᾷν βουλονϑύῳ »λέλϑν.) γϑιω ὦ βωρί(αροί ποτε Εἰ πῷν βὴ βῆμμαι. Φιλο- 
σοφίας γέμον. «ὐξὲ ἱᾺ» ἿΨ λεάτρων τϑτων ἀκούσαντες Μ᾽ ̓ οἴ θανόμωι, καὶ τὴς αἰκαίρυ 
τέρψεω;,; Ῥω μϑῆοι Ὁ, φησιν, ὡς Οὔκ ἔχοντες παῖδας καὶ Ὁ γευάγχας, ὕτω Οιαύζες ἐπενόησον 

13 τ ἡδοναὶ, δεικφύοντος σι οὐθῖνν παίδων γλυκύτερον ὰ ̓γειυαμκὲς, ἐὸν σεμναῖς ὀλελῃς βι- 

οἰὦ. τί ὄχ ἐὰν δείξω, Φ ησὶ, μηδὲν βλαθένας ὧκ πῆς ὀκή ἀζωτείοις; "μαάλιςα (ζ χαὶ 
ἐὔφ πῦτο βλάζος, Ὁ Εἰχῃ "ὦ μαίτίωυ (δ χριεϑι δαπόμαν, ἐτόρρις γένεεϑαι σκό δουλον. 

κα) γὸ σὺ μὴ ̓βλαζῇ, ὁ ἐτεέρον ποιῴς Εἰς τὸν «πουδαι ότερρν. πῶς ἢ ὸ αὐτο ἐβλαξήσῃ, 
αὔρέχωι ἀφορμαὶς τοῖς γνομϑίοις; "ἠδ ρὸ γϑης, κ) ὁ πορνδυόμδνος παΐς, αἱ ἡ “ποριθυομϑβη 

20 γείνῃ, ὺ πόρτες ὀκῴοι Φ ἀζαθολικοὶ χοσϑὶ, Ἰγ τίω σίω κεφαλέω τίω ὠτίον ὝΨΜ γεγνο- 
δύων φέρϑυσιν. ὥασερ "ὃ Εἰ μὴ ἦσαν (ὦ) ϑεωροιώῶ- περ, ἀν; ἦσαι Φ ζαύτα μετιόντες 

ὅτως ἐπειδὴ Εἰσι, ἡ ὁ ἀΐὸ μεείζονται ἿΨ γγνονδι ων Ὁ πῦρ. ὧξι κἀν Εἰς σωφρφσειθζων 

μηδ αἰϑεθλαίθης, ὃ ὁπερ ἀμη χλνον,δλλά τῆς α΄πωλείας τὴς ἐτέρων “χόλεπαὶς δώσεις ὅ- 
ϑιωύας, Ὁ ὺ ΨΜ )εωρφεωτων, κα Ὁ ἫΝ αὐτὰς (μμαγβντων᾽ ὺ Θίς σωφοοσιυΐζωυ ὃ μείζονα δώ! 

25 ὀκέρδϑμε, εἰ (μη  ὀκήσε ἐξώδιξες. Εἰ γον "ὁ γε Ε:} σώφρων, σωφρρνέφερρς ἄν ἔλθου ζ: 
τοιαύζας Φεύγων "ϑέας. μὴ τοίνωυ αἰϑεῆω «ιλονεικαΐνδν, μηδὲ " αὐγονήτες ἀπολογίας ἐ- 

πιοαΐμϑῳ. μίᾳ Ὡ ̓ἀπυλογία, ο" φυγεῖν τίω χμεθον τίω Βαξυλωνίαν, δ πόῤῥω νοοῖ 

τὴς Αἰγυπήίας πύρνης, καν γυμνὸν δέη (Τὰς ὀκείνης χεῖρρις ὀζαφυγῷ. ὅτω δὲ κἡ ἈδΌνηΦ 
πολλῆς Ὡπολαυσύκθα, τῷ ϑ(βευειδύιορυ νυ χατηλϑρϑιοτος δ κα Κη ῷ αἴβόντα μ᾿ σωῷρ9- 

10 σμώηρ, " βιωσύ ἄθω βίον, καὶ ὝΨ μδιόντων᾽ Ἐητόυξόβθω, ἀἰγαϑωδ, ἌΟΡΙ καὶ Ὁ) φιλάν,.399- 

πία, τε ᾧ Κυρίου ἡμδ Ἰησού Χοιφού, ᾧ ἡ ' δόξα χαὶ Ὁ κρούτος, γιωῶ καὶ αἰεὶ, ὶ Εἰς τοις αἰωγας 
ΕἾΝ αἰώγων. Αμάυ. 

Ομίλ, λη, 25 ἘΝ ΕΚΕΙΝΩ ΤΩ ΚΑΊΡΩ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙ͂Σ 
ὃ  Ιησοις, εἰ εἶπεν ̓δξομολογούμα! σοι, παίπερ Κύριος τῷ εἰρφνοί ἡ τὴς 

33 
γε," δτί ἀπέκρυψας (τω Ὅσο Οφαὺ ϑ (φῆ, κα ὠπεκρίλυλζας 

αὑτὰ νηπίοις. 26 Ναὶ ὁ πατήρ, ὅτι ἥτως ἐμε!» οὐἰδοκία 

᾿ἐμασοϑοϑὲν σῳ. 

ὦ ΘῈ Ρὰ ΠΕΣ πόσων αὐζδν' εγαϊγ4 εἰς τί πίον. πε τον, ὅζῳ ἣΜ ὄκω- 
Ὡς μίων τῷ Ἰωόδμγα. δείξας ὃ αὐτὸν μέγθῳ νὴ ϑουυμιαιὸν, αξιόπιςα χα 

) (αὶ ΑΡ αὐτπομτα εἰπέφηνε, δ ὧν Εἰς τίω ἐἰντν γνωώσιν αὐτῶν ἐ- 
» Φείλκετο. δυύτερϑν, Εἐπεῖν, ἥ ; βασιλεία, τῶν ὀνφαναν βιάζεται, 

μ βιαςαὶ αὐβπαζοισιν αὑτέω, τού ) ὄφην ἐ ἐπείλοντος ὼ ὠλοώτος, 
Ὁ τείτον, δζρὸ τῷ δείξω ὅτι (Ὁ τοϑφῆται πϑύτες αἰπηργιοϑησοιν. ᾧ Ὁ 

ΟΠ εγίοῖι, τοηι,2. Υ 3 ὼ 
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228. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 
ἂ τῦτο ἐδίλου αὐτὸν ἐῃ ᾧ δὲ ὠκείνων πσοφαναφωνούμϑμον. τέταρτον, θζρα τῷ δὲ ἕω ὅτι 
πϑύτα ὅσω ἐχρίω “δνέοϑαι ν᾽ αὐτὶ πάντα γέχϑνεν, ὅτε ἡ τῆς κοὐ ΟαΟολῆς τῶν παίδων ἐ. 
μρημόνϑυσε, πεμτῆον, δζρο τῷ ὀγειδιίσαι (ἄν' μὴ πιφεύονζας κὺὐ φοζῆσαι ᾧ αἰπτειλῆσαι μεγαί-- 
λα. ἕκΊον, Ὡἰ τὸ θὐχαράφησαι τὺ τοῖὖν πιςευσοίγτων. ὦ ΝᾺ δξομολοχϑῦμαι όι, ὡ»- 

ἃ δ) ,σριφῶ ὅρη. θγαραφώ, φησιν,δτί ἀπίκρνεγας ζῶτα ϑἰσπὸ(οφωῶν αὶ (Ἰωετῶν. 4 
δ ; ἐπ᾽ α'πωλείᾳ χαίρει, ἡ τῶ; μῆ μαϑεῖν ὠκείνος ζωῶτα; ὅδα ιθς᾿ δΑλ᾿ " αὐπῇ ὃ σω-- 

τηρίας ὁδὸς Ὅρίση, ὧν οἰ στῆνονᾷς να μι) βουλουϑρας δέχειϑαι τὰ λερῤυϑνα μὴ και- 

τὐμαγκαζεν ΩΝ τω κληϑίωαι βἤσίας οὔκ ἐγίμοντο, δλλ᾽ ὀμέπεσον τὸ χατεφρφνηᾧ, 
τῳ ὀκθληϑώζω Εἰς ἔπαϑυμίδν τύ των ὀμπέσωσιν. ἕτω γὸ (ὦ “προσέχοντες ασουδι- 
ὁτερ9ι γίνεοϑαι ὄνϑιον. δὰ δ ἰπυχαλυφ ϑίῶα; τύτοις͵ ἀ ξιον γϑράς᾿ τὸ ἢ κρυθζωα; ἐξ τς 

ὠκείνων, σύκ ἔτι χϑρῶς, δλλαὶ δακρύων ὠξιον. τῷ» χοιῶ ἡ ποιᾷ δακρύων τίωυ πόλιν. αὶ 
ζίνιω ϑζρ τούτη» χορει, ΔΛ οὐ ὦ (φοὶ οὐροι ἔγγωσοιν, ἔγνωσοιν ὅτοι. ὡς τὸν λέγῃ Παῦ- 

Ἅλος, Ἐυλαριφῷ τῳ Θεῷ, ὅτι ἦτε ϑυύλοι τὴς αἰὐδοτίας, κὑποηκούσωτεϑ ἐκ καρδίας εἰς 
ὃν “πλεδόϑητε τύπον διδουγῆς. "' Τίνι ὅυτε Παῦλος ὀζῳ τοῦτο χαβρει, ὁτί ἧσοιν δούλοι 

οἰρζδτίας, Σλλ' ὅτί ὁγτῆς Οιοῦτοι τοιούτων αἰπέλαυσαν Οφοις Ἧ ὠὐζωϑα ὥυν »φαμματέας [2] 

φησὶ καὶ -ἦσ' Φαρισαίους. ζστᾳ λέγῳ, ὥῶν μαϑνζα κυθϑϑυμοτέρας ποιων, ὶ δηλώὼν τί- 

γῶν κουτη ξιώθησοιν (ὦ) ἁλιᾷς, ὧν ἐκάνοι πόμτες δξέπεσον. Ὁ ἐταὺν 5 σοφύς, ὁ τίω ᾿λγηϑινέω 
Οφίον λέγει ὦ ἐπανετίωυ, δλλὰ ζΦυτίω {ὦ ἐδύκοιωυ στὸ δεινότητος ἔχεν. “ἰο' τὗτο 

σὐοὴ Εἶπι, ἀπεχάλυψας μωρρίς, διλλα νηπίοις, ἀπλιαςοις, φησὶν, ἰφελέσι. ἡ δείκψεσιν 
εἰ μόνον τ ἀξίλν οὐρι δἰπολαυσοινζις τύτων, δυλα ᾧ κτὶ Ὁ Εἰκύς᾽ καὶ πταιδυύει ἐχρὶ πϑβ.- το 
τῶν ἡμόὶς, ιτογοίας ἀπηλλα ναὶ, ἀφέλειαν ὃ ζηλϑιὼ, οὐ αὶ τὸν» ἡ Παῦλος αὐτὸ ἐ- 
λεπ κ᾽ πλείονος τῆς κἰ χυῤρολής, ὅτω γράφων᾽ Εἴτις δοκεῖ ἐν ὑμῶν (Οφὸς τὴ οὖ τῷ 

αἰωγι τύτῳ, μωρϑς δμέοϑω, να Ἄϑηται Οφός, ὅτω γὸ δείκνυται ἡ τῷ Θεοῦ Ὑρις. δὶ 
ὃ δι,σραςεῖ τῷ! πατοὶ, καίτοιγε αὖ τὸς αὐζ' ἐποίησεν; ὥασερ δλλάχοῦ δύ χεται ν ὠτυγχϑμᾷ 
ᾧῷ Θεῷ, Ῥ πολλίω ἀγώπίω τίω ἰδέ ήμας ἐνδεικψύνϑμος " ὅτωκὶ ὐζῶϑα ποιᾷ. πολλῆς 253 

9} αὶ τῦτο ἀγάπης. καὶ δείκφυσιν, ὅτι νὶ τὴν τι δξέπεσον μόνον, δλλαὶ ἢ πᾳ τῷ παίξ)ς. 
ὅπερ »» Εἶπε τοῖς μαιϑηταῖς λέγων, Μὴ " βαίλητε ζῳ ἅγια τοῖς κισὶ, τῦτο πσοϑλαξων 

αὐτὸς ἐποίησεν. Εἶτα δείκγεσιν ἐκ τϑτων ὼ Ὁ ετῦ πφδηνγϑύνϑμον ϑέλημα, ᾧ ὦ ηὖ πα- 

ᾧς. αὐτὶ ζ ἡ ὃ β)γ)αραφεῖν καὶ χαίρειν ᾿χ1 τω βμονϑῥῳ᾽ τῷ παΐξςς ὃ, Ὁ δεικγιώαι, ὁτί 
ουδὲ ὀκῴνος τ ϑακλυθεὶς τθτο ἐποίησεν, αἰλλ᾽ ὅτι αὐτὸς οἴδιοϑεν ὁρμιηϑείς. ὅτω γ β, φησιν, 39 
ἐἔϑνεν ϑὐδυκία, ἐμιπατοϑαϑὲν σῳ " τατές!ν, ὅτω (οι ἤρεσε. Α[6τ|8 ἐπεκρυύζη ἐπ’ ὠκείνων, 
ἀκύσον ΠΙαύλα λέφροντος ̓ Οτι ζητοιῶτες τίω ἰδίιδν διχχιοσιωύζωυ φῆσοι, τῇ διχφηοσιουη ᾿ 5 

Θεοῦ ἐν ἰπνεταγησοιν. οὐνόησον τοίνιευ τί Εἰκὸς ἐῃ «ὃν μοϑηζᾳ (αύτα αἀἰκθονζας, ὅτι 
ὦ (ὁ φοὶ οὐο ἔγνωσειν, εἶτοι ἔγγωσοιν᾽ τ ἔγνωσαν μείναντες γήπιοι, ὦ ἔγγωσον Ἔξ Θεοῦ ϑἰπο- 

καλύνψαντος. ὁ ὃ Λουχας φησιν, ὁ7| οἷν αὐτῇ τῇ ὡρα, ὅτε ἦλϑον (Ὁ) ἐξδὸμυΐκοντω ἀπαηξέλ.-. 3: 

λοντες ζῷ αὐδὲ Δ δαιμόνων, τότε ὑγαλλιαίσου», ἡ Εἶπε ζιὗτα, ὡπερ μ᾿ τῷ απουδουοτέ- 

ὁϑις αἰδρουὶ ποιῷ καὶ μετοιάξειν ἰξεσκθύίαζεν. ἈΠ ΐ, γὸ Εἰκὸς ὦ ἐὐϊριὶ μέγα φρονῷ ἐχὶ 
τῶ ἕν: δαίμονας ἐλαιώειν, αὶ ἐντεῦθεν αὐτῶν κοιταςέλλει. Ὡισυχάλυνις Ὁ ὠὡῶ γό- 

μϑινον, οὔκ ὠκείνων «πουδή. δ[9 ὁ (ὦ γραμματάς ἢ (ἢ Οφοὶ ωετι νομίζοντες ἐῇ ΓΝ 
ἑαύΐζοις, ἀξέπεσον δορὶ Δ οἰκεῖον τῦφον, οὐκοιῶ εἰ δζοῦ το "δ αὐΐῷ αὐπεχρύξη,φοξηϑητέ, Φη- 4« 

σι, ἢ ὑμιᾷς ὁ μείνατε νήπιοι. Ἔτο γὸ ὑμᾶς ἐποίησε: ὃ δἰποχαλύψεως οἰπολαύσαι, ὡασερ δδιυ 

ἡ "κείνους Ὁ εἰγογτίον Ὡἰποφερηϑίενωι «δυοὶὲ γα, τὸν λέγῃ, ἀπέκρυν ας, Θεξ ὦ τϑὰ 6᾽ 
φησιν, δυλ᾽ ὥασερ ὁτὸν λέγῃ Παῦλος, ΟΤι τ έδωκεν αὐᾶν' εἰς αἰδύχιμοννϑν καὶ ἐτύφλωσιν 

αὐδῶ ζῳ νοήματα δέκ, αὖτὸν εἰσούγων ζοιύτω εἰγερηϑιοῦτο τῶτὸ φησιν, αὐλλ᾿ ὀκείνοις ὧν Ῥ 
αἰτίων 
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αὐτί αϑρέγνζε δυτῶ καὶ εὐ ζα θα Φησι ὃ νὐπεχαίλυψας. ΩΝ οπει,ξομολογϑύμαι 

ύι ὍΤΙ οἰπίχρυνψας,κὶ ἡ ἀπεκάλυλψας α αὐτὰ νηπίοις, ἵγα μὴ νομίσῃς, τί ὡς αὑτὸς αἰπεχερηνδῥος 

τῆς δυαίμεως ζαύτης καὶ μυὴ δυυναίνϑμος αὐτο ̓ χατορϑώσαι δυτῶς δ σειτέ, Φησι" 

27 Πλύτα μοι ηρβρεδὺ ὃν οἰ ποὺ τῷ παΐξος μα Προς ἢ ὧν' χαιεονθα, μὰς 
ξ δαιμόνια αὐζις αἰ χσάχούει. ᾳ Ν᾽. λαυμαζετ, φησιν, δ] δαίμονες ὑμῖν αὐ χυείχοισι; ἐμὰ 

πϑώτα (4), πριύτοι μοὶ “π εδὸϑη. στὸμ 3 ἀκύσῃ, “πϑρεϑδόϑη » (μηδὲν αὐννϑεύπιον “στο- 

ηἤδύσης. ἵα ̓  μιῇ ᾿ δύο ϑεοις ἀϑυνότος νομιίσηις, ζω τίω τίωὐ λέξιν αἰϑησι, ἐπεὶ ὅτι ὁ-- 

μοῦ τε ὀϑμνήϑη πόρτων διεαυύτης ω, πολλαχόϑεν ᾧ ἀλλαχόθεν δοιλοὶ, Εἶτα λέγει Φι 
χαὶ τῦτο μεῖζον," ἀνοίγων σου τί δρῥοιαν" 

ιο Καϊ συσξὶς γοῶσκᾷ ἡ Τ' ϑον, Εἰ αὐ ὁ πατήρ᾽ " σὐοὲ'  πατέρᾳι Ἰηχηγηωσκᾷ᾽ Εἰ μὴ υός. 
Καὶ. δοκεῖ (ὦ ᾿ἀπηρτίεϑαι ΡῈ ἐμασόσεϑεν τοις ς ἀγνοοῦσι, πολὺ: Ἀ ἐχά ὦ σύμφωνον. ὅ) 

γὰρ γαὶρ Εἶπε, πόρτα ΓΠ] πϑλεδοϑη «σῦν τύ. ᾽ παΐζος βιΌ, ἐπαπι" οἱ τί λαυμφφὸν, Φησιν, εἰ 

πόῥτων εἰ εἰμί ἰ δεασύτηρ,  ὅπουγε χα ἐτερφν δι μεξζονὲ ἔργων ὃ ἰδύαι τ πατέρα ὦ) τῆς αὐτὴς 
ὀισίας ἐθ ; ἢ γαρ ἡ τῦτο λανϑδνόγτως ϑείκψεσιν " ὧκ τὸ μόνος. αὑτον᾿ "ὄντως εἰδέναι. ὑτὸμ 

ις γαρ ἐἴγτῃ ̓φὐὐδὶς γινωσκά 1" πατέροι, οἰ μή ὁ ἦορ, ὅτό Φησιν. ᾧο ἀρ, ̓πῦτε λέγει ζω τα στ. 

40 ῥμῇ ἐργῶν τὴς διωα μεως ἔλαξον ἀυτεῖ τίου αἰτόδειξι, ὀυχὶ λαιωματαργϑεοτα ἰδὺντες 

μόνον, ἄλλα ὺ οὖν τῷ ονγὸ ὀνόματι, εἰντύί τοσαῦτα δεωυηδέντερ. τι, ὯΝ: εἶστεν, τι ἀπεκίλυ- 

ψῃ αὐ πὰ νηπίοις, δείκεσι κα αὶ ὅτο ἀὐτοῖογν. Οϑεῖδ' γαῖρ 7. πατέροι τίρ Ἐχιγινωσκᾷ, φησίν, εἰ 
μή ἢ ἿᾺ Καὶ ῷ ἂν βούληται ὁ ὃ ΓΙ ̓συκαλύψαι 

20 Οὐχ ἀν ἐπατέθηται, σε ᾧ ᾧ ἀν χελθύηται. εἰ ὃ ὀκφουποκαλύεθᾳ, χα) ἑαυτὸν, 

ἀλλα τούτο κ( ὡς ὠμολϑγηνϑέον ἀφηκεν᾿ ὀκζοῦ τεθάκε. οἱ πθυταχοῦ τοῦτο Φησί, ὡς 
ὑτὸρ λέγη" Ουδεὶς διεύαται «οὐς πατέρ ἐλϑεῖν, εἰ μὴ δὶ ἐμοδ, δ: ἢ, τούτων κ᾽ 

ἀλλο κφιτασκέυάξει, Ὁ Ἰ σύμφωνος ἀὐτῳ "φῇ ὡ ὁμογνώμων. ὥσῦτον γδ φησιν, αἰπέχω Ἢ 

μαιγαοϑαι αὐτο αὶ : πολεμῴν, οἷ, ὁυ διωνατὸν πσοϑς ὠκεῖνον ἐλϑεῖν τια Ε μὴ δὲ ἐμού. "ὴῷ 

2ξ δ τ μαίλιφα αὐτοὺς ̓ἐσκανδαίλιζε, ῶ δὸκεῖν λὐίεον α αὐτὸν ν δ, ἐπλῥτων ὕτὸ ἀραιρε, 

ἡ σημαίων οὐκ ἔλοιῆον, αἰλλὰὶ ὸ πολλῷ πλέον πἰϑὶ τούτου ἐαπουδοικεν. ὑτὸμ ὃ λέγῃ, 

οὐ ᾧ πατέρα τίς Ὀλειγνωσκέ, Εἰριὴο ος, ου τοῦτό φησιν, ὁτὶ πόρτες αὐτὸν ἠγνόησαν, 
λλ ὅτι τέων γνωσιν, ζιῦ αὐτὸς αὑτὸ οἶδεν, δυνὶὶς " αὐ ὙὉ Ὀχίςαται" ὃ ὁ «θὲ "οὐ ἐδην 
εἰπύῦ ογεῖὶ ἱγὰ αἰδὶ ἀγνώςου ἡμνὸς Θεοῦ χαὶ μυγδενὶ λιμομδῥου γγωράμν ζαύτα ἐφα- 

49 σχέν, ὡς Φησι ἢ  Μαρκχίων,αἰλλα: τω " ἀχρίξη γναῖσιν ὠζύθα, αἰιῆϊομϑμορ" ἐπεὶ σσεῖξ Τ' ον 

ἴσμεν, ὡς ἐχρὶ Εἰδέναι. χα! Ἔτο ηϑμῶ αὐτὸ Παῦλος δηλών ἔλοϑμ᾽ Ἐκ μέρφις γοώσχιϑι, α 

Ὗ ον μέρφυς πρηφή θυομϑμ. Εἶτα καταφήσεις δίῳ ὙΜ εἰρηνδων εἰς ἐχιγυμέίαν αὑτοῖς, ὁ 

δείξας ἀὐτύ τίω διύαμω ἀ ἀφατο, τότε χαλεῖ λέγων᾽ 
28 Δεύτε ππϑὶς μὲ πόρτες (Ὁ «οπιώντες χα) ̓ πεφοργισμεένοι, καΐγω αὐάγτοιύσω ὑ.- 

35 μᾶς. Οὐχ ὁ δεῖνα, μα ὁδεῖνα, ἀλλα πόρτες Θὸ -ῳΨ φροντίσιν, (Ὁ ὦ λύπως, ὦ : -»Ὦ 

ἀμδοτίαμς. δυῦτε, ὁ ὠχἣνα αἰπαμτήσω ὀὐϑιώύας, ἀλλ ἥα λύσω ἴᾳ αἰμδοτὴ ματα" δια, 

Οὔ ὮΦ δέομαι ὑμδί τὴ τὴς δόξης, αλλ {᾽ δέομφι ὑμδν Τρ σωτηρίας. { γὼ » Φηυν, 
λὐαπαύσω ὑμᾶς. οί εἶπε, σώσω μόνον, ἀλλώ Ὁ ὃ πολλῷ "πλέον ζῶ »ῶν» ἀδεία, χατα- 

φήσω πασῃ. 

“Ὁ 29 Δεατε ῷ ζυοὸν μου. ἐφ᾽ ὑμάφ, τὶ ̓ μια )υτε απ’ ἐμοί η Ὡρᾶος εἰμι καὶ ζω πειγὸς 

τῇ καρδία ,» ζϑ) ̓ ϑυρήσετε λῥαπαυσι ταὶς Μυχοῦ ς ὑμδῖ. 

89ΟὉ »Ὡ ζυγὸς μϑ γρηφὸς, ὦ Φορτίον μὺ ἐλαφρϑν. 

Μὴ πίνυν φοβηθῆτε, Φυσι, ζυγὸν αὶ αἰκούογτες ᾿χθησος γὰ 651. μ" ) δείσητε, ὯΝ Φορ- 

τον Εἶπον ἐλαφοϑν ὙᾺ ὅς ὅ91. ᾧ πὼς ἐμτσόϑοϑεν ἔλεγε, φεγῆ ἡ πύλη ὼ πιϑλιμμένη ἡδὺς; 

στὸμ 

ἐς α. 

Ιωὰν,ι8',ς. 

΄ 

αὐ Κορ. γοβ. 



β 

λίατθ, μα.κῆ, 

ὁ Κορ. δι, ιζ, 

Ληκ. 6δικς. 

κ΄. 

Ῥω. λε. 

Ψμ, λξ. 4, 
Ζαχ. 4.ζ, 

260 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟΚΑΤΑ ΜΑΤῚΤΘ. 

δτὰν ῥαϑυμοςἡ ἧς, στὴν λὐαπετήωκώε᾽ ὡς ἐὸν χατορϑώσηφ ζᾷ Εἰρηιδία, ἐλαφρονέςαι ὃ 
φορτίον. 89 ὁ νιῶ υ ἀΐζ' τοιοῦτον ὠκάΐλεσε. πίρα ᾿ καιτορϑούται ἐὺ ζα πεινὲς θην ἡ Ὡρά- 

ος ἡ ἐηπεικής. αὕτη γὸ μήτηρ ἔβην ἡ "“ϑιροτὴ φιλοσοφίας πάσης. δα ὺ ϑρηθαδυος ἣν 
ϑείων κείνων γόμων, οὐγτεύ)εν ἡρξατο᾽ δ ζει παλνῶ ὠΐ' τῶ ποιή, κ ὴ μέγεγον ηἰ- 

ϑησι [5]: ἐπαιϑλρν. ἽἼ ἐγ δὲ ἑτέρῳ, γένη χρήσιμος μόνον, δλλὰ κα σουύτον πσοϑ πόρτων ὁμα. ς 

“παώεις, Φησί. ἔύρήσντε ὴ ἀϑαπείυσιν τοῖς "χοὺς ὑμδν. κα ο ΣΧ Γμϑηύντων οὐντεύθεν 
δίδωσί σοι πίω ἀμιδιὼ ἃ ἡ Ὁ βραίζον δ; ῥέει, ἡ Φυύτη ἢ ὸ ᾧ ἐ ἐαυτον αὑπούδειγμια δε!- 
γα Εἰς μέσον Δ) αἶοκδειδον ποιῶν ᾧ λόγϑν. { Ὁ δίδοικας, Φησί; 5) ̓ ἐλοῆωϑῆς Θ- 

πενὸς ὧν! ἐμὲ ἐ σχόπειρυ ζᾳ εἰ ἐμαὶ παντοι ἐπ’ ἐμού μιανθανγε,ὶ πότε Εἶσῃ σαιφώς κα ἡλίκον ὅ. 
τὸ τὸ αἰ΄γαϑον. ὁράς πῶς ὀχοὶ παγτων. αὑκῶν οὐαγέ Εἰς τίω (ῳπεινοφρφσιωίω; αἰ ὧν το 
αἰνὸς ἐποίησε (Μ ϑατε "δα αὐ ἐμιϑ, ὅτι ῳραύς οἰμι) ἐφ᾽ ὦ ὧν ἀύζὶ κερδανεῖν μόλλοισυθ.- 

ρήσετε γ᾽, φησιν, ὀὐώπαυσιν ταῖς ψυχῶς ὑμδν )φ᾽ ὦ ὧν ἰδοις Δϑοίζεται (λὐαπαύσω ὃ 
ὑμας κᾷγω, ̓, φησιν) αἰφ᾽ ὧν κοῦφον αὐτὸ κατεσκθύασεν. ὁγὸ ζ υοός μὰ χεησόρ, δ Ὁ φορτίον 
πε ἐλαῷρϑν ὅξμ, ὅτω κ Χ) Παῦλος πείλκι λέγων" Τὸ »ὺ κοραυτίκα, ἐλαφρθν τῆς ϑλίψε- 

ὡς καθ᾽ αὑβοολώ Εἰς αὐροολέω αἱ αἰώνιον βαρος δυξης κριτεργαίξεται. ἐ πῶς ἐλά- τς 
Φρϑν, Φησί, τὸ φορτίον, στὸν λέγῃ" Ἑαν μή. τίς μισήσῃ πατόρᾳ ἡ μητέρα Χ)» ὃς" υ λάμ- Ἀπ 

(αὐ τ φαιυρϑνε αὐτῷ, ἡ ἀκολουθεῖ μοι,Οέκ ἔς! μϑ ἀξως" αὶ, ὃς ον διποτάοσεται πᾶσιν αὖ-: 

τῷ τοῖς αὐ αὐβχοίσιν, εἰ διώαται μὰ ἐὴ μαγητής ὑτὸμ κελθυῃ ᾧ αὐτίω "πὸ Ὥσοςε ἔφεοϑαι λ. 

Ῥ Ῥ ψυχίω, διδασκότ ὦ σι Παῦλος λέγων, Τίρἡ ἡμὰς θάσει “Σἰπὸ "δ ἀγάπης ὅ δ Χειοοῴ, ϑλίς 
Με νὴ "ἢ σενοχώξαι ἢ Ἰ διωγμός: ;ἢ ̓λιμόρ, ἢ γυμψότης :ἢ χίδυωος ̓ἢ μαχαμοϑι" ἐν οὗτι, Οζα ὠ- 20 

ξια τὰ παιϑήματα ᾧ γιῶ ὑ χαιοὁ πσο)ς τίω μέλλουσαν δξαν ̓ὐποκαιλυφιϑέοαι εἰ εἰςημᾶς. 

σγιδοισκέτωσοίν σε(ὦ ἐκ τῷ α (ὐμωεϑρία δΨ ἰσϑαίων ̓μ(τ' μυρίας μοίς!γας αὐπυφρέφωτες, 
ὶ χρίοϑντερ οἷ, κατηξιωνδησοιν τ τ ὀνόριιτος τὰ 3 Χοισοῦ ἀτιμαοϑίεζαι. Εἰ ξιδί. 

δοικας καὶ Ὁ φοίῆεις, ῷ ζυγϑ καὶ 9 τὸ φορτίον αἰκϑύων, ̓  τῆς φύσεως τῷ πολγμάτος ο  φόζος, 

ὅλα γῆς σὴς ῥαϑυμίας. ὡς δ ἧς αϑρεσκθιασμένος καὶ Ὁ πσοοϑυμίον Ε ἔχων, παντα ύι ῥαδια :ς 

ἔξαι τ ὔφα. ἀζ ἐγ (τὸ ὼ ο  Χεισὸς δεικψῦς οἷ δὲ! καὶ Χ ἡμαξ. “αὐτῶν πον, ν(ᾳ χονπαὶ μόνον 

ἐἶπε,ὐ ἐσίγησεν, ἰδὲ τὰ Φορτίχρ μόγογρδνρνν᾽ ὁ ἑκάτερα πόλήκε ἡ Ὁ γὺ ζυλον εἶ εἰπερὸ χοὸς ὀκά- 

λεσε,ᾷ Φορτίον ὠνόμασε,ὸ ἐλαφεὸν φρησέγηκεν᾽ να μήτε ὡς ἐχίπονα φύγῃς ̓ μήτε ὡς 

σφόδρα ϑύκόλων κρταιφρονῆβ. εἰ ὃ ὼ μζ ζωυτα παντοι δύσχθδλον ἡ ἀρετὴ εἶναι (οι δοκῴ, ὧ- 
γύησον δι δυσχολωτερον ἡ χαᾳκία.. ὁ,αῆρ ὧν ᾧ' αὐτὸ αννῆομϑμος," φρότερον Εἶπε, λαξετε 19 

ζυγϑν μ᾽ ϑδλὰ «σε τογδαῦτε (Φιοπιώντες ἢ πεφοργισμένοι, δεικρες. οὐ ἡ  αἰεδρτία κὸ κδίτον 
ἔχει θ ὁ φορίιον δὶ βαρύ καὶ “ὴ δυσξάσαχθον. Οὐδ δ οπιοντες Εἶπε μόνοι, ἀλλα πεφορ- 

τισμένοι. αὶ ἕν» κ᾽ ἢ ππεγφήτης ἔλογεντ Φύσιν αὖν αὑπολφαφων᾽ Ωσεὶ Φορίϊον Ὁ», Φησί, 

βωρὺ ἐδωριύϑηφὸ ἐπ᾿ ἐμέ. ἢ ὁ  Ζαςσρίας δ ΎΑΝΝΑ μοὶ ἸΜολίδδου ζῴλαντον αὐῇ 
ἐῤ, Φησι' ὺ ΤᾺ χ) ἡ πεῖρα αὐτὴ δείκνυσιν. φοοδὲν γδὺ ουτῶ {5 ψυχώω, Οὐνὴὲν τω πηρϑι: 43 

ὀχϑνοιορ κα ἣν 'πιζξ χά κάτω, ὡς ᾿αἰεϑρτίας (ἐμμειδὸς' ϑδὲνο ὀυτῶ εν ἡ μοτέωρον ποιῇ, ὡς διχα!ο-- χὴν 
χάμᾷ σιύῃᾳ κ)ήσις ἡ “δρΟΡ, σχόπει δὲ, ι φορτικώτερρν, εἰπέ μοι, Ἔ μηδὲν κε αι, ΟῚ ἢ φρέψαι δ δ 

σιάνχϑνα,, ᾧ τυπήομϑδμον (μῇ ) αὐτί τυτώήοειν; τό ὅ Ὀποθοονῳ βιαίῳ ϑανώτω: ; δ δ ομίφς ἐαὶ φιλο- 

Οφώΐίϑυ,παντα ζωῶτα κρύφα ἢ ῥαίδια ὀνδόνης ποιδ]ικα. ἄλλα μὴ  φρυθυδητε, αλλ ὅκαφον 

αὐ μῷ ̓ἀχριξείαρ δξετάσωνϑρ μμιθτοιχαειείσειντες' »»ΟΥ Εἰβούλεοϑε, τὸ πρεῦτον αὶ τὸ πολλοῖς μ“ο 1 
Ἐχιπονον καὶ βαρὺ Τῇ δοκοιῶ. πότερον. δζω, Εἰπέ μοι, βαρυ χ) ἐπορθες, Φ' μείδῳ γαφί. χρῆη! 

φῊ 
ἐδ μεδαμναν, ΧΩ μυρίων Φερντίζαν: εὖ ἐν αἰ κξιθληο, ἱμάτιον ᾧ μηδὲν σλέον ἴλιζι- 
τεῖν, ἢ Ὁ πολλαὶ ἔγδὸν δ ἔχοντα, ; καϑ ἐχάφιζωυ ἡμέροιν Ὄ ὸ νυ κογήεοῦσι, διδοικότοι, τρέμοντα 

Αὐτὸ τὴς Φυλόκηῆς, ὐληθίοντο ᾧ ἀγηθυϑμον. ἘΠ τῆς ζημίας; ; μμὴ ἡ σητόξρωτον ὅντα, 
μ᾽ 



ΕΥ̓ΑΓΓῈΕ Δ. Ομωμλ. λη. 26:1 κὸν ια, 

ΠῚ) οἰκέτης αἰφελόμϑμος ἀπέλθῃ ἢ πλίω δ λλ᾿ ὅσα ἂὺ Εἴπω, σε σὶν μα ςήσει ὁ λόηνς 01-- 

οὐ, δή ἡ ν “ραγμῶν πείεᾳ. 9 ἐδαλομζω “μα “δῇὲιῥῥ Εἰς ἐκοινων φϑα σοίντων τίων 

γἐμη " κϑρυφζωὼ τῆς φιλοσοφίας πϑρφνωι ἡμῖν, χὰ τῦτε σαφώς ον Εἴδεὲς τὸ κοραγλατος τίω ἡ-- 

νδδ καὶ δονίω." ᾧ σοοδὶς ἐν ἐδέξα» ὠκοίνων ὃν ἐρώντων αἰκϊημοσιωης, μυρίων δ λελθντῶν σλου- 

κὐιξα. 5 τεῖν.ῦτοι ὃ ἐδέξόομτο δύ ποτε μέοϑεῳ πένητές, φησι, ὁ ρίψαι ζὰς φο»ντίδως ὡς (χοέσι ἐχϑι 

ἀ τϑ», τὴς γὸ ὀμοίας αὐ“ ᾧ τοῦ χαλεποῦ γοσήμ(ατος τοίηο δειγμμα, τοῦ τὸ πράγμα ἡ- 

ϑιφον ἐξῇ]. καὶ τού ὶ ἀὐοὶ εδοτυρήσοιεν αὐ ἡμῖν, (καθ᾽ ἐχάς- ἕω ἡμέραν ἔχ: ζώταις ἐἰπο-- 

δυρόμϑμὰι Ὁ φρορνῖίσι, ὁ (ὃ βίον ἀξίων ὁ νομίζοντες. αἰλλ᾽ Οὔκ ὠκάνοι ὅτως, ̓ ϑιχα γε-- 

λώδσι, σκιῤτῶσι, ἡ ἣ; τὸ δίδη μα αἰδικεινδύων μᾶλλον ἔχ τῇ πεα κρλλωπίζονται. παλιν 

το τὸ ςρέψαι τίω σιανγθνα τὸ πλῆξαι ἕτερϑν, κυφότερον τῷ τα 9 σέχοντι. ὁχᾷ "«ϑῥ “ὦ Ὅ- 

ζω ὁ πολέμος λᾳμδαίει, οὖν ουῦϑοι ὃ λύσιγ᾽ νὰ ὀκείνῳ κα ᾧ τίωὐ ἑτέρου πυροὶν ὀύηνψας, 
τόάτῳ ἢ ἡ τίω σουτοί φλόγα ἐσξεσας. ὃτι ὃ τὸ μὴ χαιεοῦο τοῦ χαίεοϑαι ἥδιον, πὸ υτί που 

δαλόν ὅν. Εἰ ὃ ἐλ σωμδ αϑη,, πολλῷ μᾶλλον ὄχι ψυχῆς. τί ἢ κρυφότερον ; ἀγωνί- 

: ζεαϑαι, ἢ ςεφόνούοϑει ; πυκΊθύειν, ἡ ὃ βονιοφον ἔχεν: κυμῶν αἰέχεεϑαι, ἡ Εἰς ληῦμα 

ἌΝ Η ες" καιταίρειν ; Οζκοιὼ ο ῶ ἀἰποϑόμη τὴ ζυνβέλτιον. πο γὺ ὀξατει νμ " κλυδῶνων 

“ἡ, ὃ ἫΜκωδυυύων ὀκῴνο 5 ̓ασολεῖϑησι,ῷ Αἰ τσ θύϑεωον ποιῷ μυοίωις ὨπιΟαλσὶς ἢ αὐ βωήῆς, 
δὲ ὡς αἰξίωτον 61) Ἔ βίον «ὐόμισας. Εἰ 5. «πιςεῖς «δὶς λεχϑρϑέοις,αἴκεσον ΤΜ ἐωρφικότων ζῳ 

πόϑσωπα “ἦν μϑ τύρων εν τω χαιρῷ Υμ αὐγώνων, πῶς μαςιζόνϑμοι καὶ ξεονϑμοι αὐξιγ  ᾷς 

ἥστων καὶ φαιδροὶ, ᾧ Μ᾽ Ὡχὴ ροδωνιῶς κατακεκλιυϑήων ἐχὶ τηγαΐων πσδεχείνϑμοι μάλλον ἔς- 
20 χαθ9ν αὶ θυφραίνοντο. δ κ κὁ Παύδος ἔλεγε, μέλλων οὐτεύθοι αἰκιένω ὁ καταλύειν βιαίῳ 9ι-- διλιπ, 8. 

Ἰάτῳ Ἔ ζω Χαΐρω αὶ συγχαίρω πᾶσιν ὑμῖν. ὃ αὶ ἀδδ' καὶ ὑμᾷς χαρετε αὶ σψΓχαύροτέ μρι. μι 
κϑὐ. ἰδὲς αὔθ ὁσὴς κᾳῳρθολὴς Ἐ οἰκυμθέζω ᾧπαφαν ἘΚ χϑινωγίαν τῆς θυφρραιρης καλῷ: 
ω ὅτω μέγα αἰγαϑὸν ἤδει τίω οὐγπεύϑεν Ὁασοδυμίοῳ σαν, ὅυτῷ ποϑάναν ᾧ αὐτὸν " χα) Φοξερϑν 

ϑαγατον, ὶ ἐπήαατον ᾧ γῆς ἀξιον. λ σπι ἡδὺς α κρύος ὁ τῆς ὐρετῆς ζυρὸς ΠΝ ᾿ 
ἐς τέρωϑεν πολλαη99εν δῆλον. λοιπὸν ὃ,Εἶ δοκεῖ, τῆς αἰ ἐδρτίας ἰϑῳ μὸν ζῷ φορτίᾳ. ἕν - ᾿ 

οἰὦ (ἄν: “πλεονέκζᾷς εἰς μέσον α γοϊγωμδυρὺ τοῖς καπήλυς παελήκαπίλυς  αἱαμευύτων 

ἵς συμ(ολαίων δΐω φορτικώτερον τὴς τοιαύτης “ῳραγμᾳτείας ϑμοιτ᾽ αὖ; πόσαι λύπαι; 

λέμδήα, πύσοι! Φρονίδες , πύσω πσοοσκρϑύσματοι ; πῦσοι χνδχεμοι;πτόσται Ὠχτθσλαὶ κ) πρλέμωι καθ᾽ 

ἐκαίς ἕω ἡμέφῳν. τῦτοις φύονται τοῖς χκέρδεσι ; πῦσοι ϑρρύζοι ὴ (χραχαι ᾧασερ "ὃ τίω 9. 

30 λᾳῆδυ Οἷα ἔξὶν ἰδὲὶν ποτε κυμῶλ χωεὶς ̓' ὅτως σοὶ τίμὶ τοιαϑ τίου ψυγίω φροντίδος καὶ 

ἀθυμίας κὶ φέξου καὶ ζχραχὸς ὀκτὸς, αἰλλαὶ ἴᾳ τα τεάοικαταλαμιξόρει ζᾳ δοτεροιγὸ πά- 
λι ἕτεφοι ἔπεισι, ὃ τ ὕτων ὐδύπω παᾳωρμϑῥων ἕτερ χερυφούτῳ. : ὥλλᾳ ἣΜ : λοιδῦρων καὶ 

ἿΜΨ ἀχροχόλων βούλει (ὲ ψυχας ἰδεῖν; ἃ τί τῆς βασοίγου ζιύπῃς. χεῖρ᾽» ΠΡ παυμΐδ 
ὧἱ ἔχουσιν ἔνδον; τἰ τὴς καμίνου πὴς διζινεκῶς καιομδίης, ὦ τῆς φλοηΡς τὴς μηδέποτε 

15 σξενυμθῥης; δλλαὶ ΔΙ φιλοσωμίξκ καὶ τῇ «αδούσῃ χποϑφετοκότων ζωῇ » καὶ τί ζωτης τῆς 
δουλείας χαλεπώτερον: (δ) τὸ Καὶν βίον ζώσι, ἱξέμῳ διϊωεκεῖ συζώντες ᾧ φόζῳ, καὶ 
χαϑ' ἔχαφον τὴν τελϑυτωντῶν μᾶλλον ΔΜ οἰκείνοις σὺ σηκόντων, τίω οἰκείαν εϑρζωυοιετες 

τελέυτίω, τί ἢ δι πεφυσιωνϑμὼν (ᾳρᾳχωδέςερϑν τε χαὶ μανρεψτερον" μαϑετε ἀπ ἐ- 

μοδ ὅτι ὡράος Εἰμεχαὶ ζω πεινὸς τὴ καρδία, καὶ ϑύρησυτε ὀμαήαυσιν τως ψυχαῖς ὑμδᾷν. 

μορίζων 40 ἁπόβτων Ψ μήτη Ρ δι! ἀγαγών ἀὐεξικακία. μαβ τοίνεωυ Φοξηθης, μηδ ἶ ποπτηδησης 

ᾧ αὐτόμτῶν σῃ τύτων κυφίζοντα ἕυγρν, ΣᾺ ὑπελθε μ᾽ “σϑο)υμίας ἀπασης αὐτον, 

χαὶ τε ἀντ εἴσῃ (φώς τίρ ἡδογίω, οὐδ γὸ τοίξει συ ζ αὐχένα, δολ᾽ δύταξίας ἕ- 

νεκεν ἔχίκειται μόνης, ὃ τῷ πεῖσαι βαδίζειν θὑρυϑ μα, «πος τίωὐ βασιλικω σε ὁδὸν ἀ- 
γαγῷν, ἡ “ΨΜ ἑκατέρωθεν ἀπαλλάξαι χρημψών, ᾧ ποιῆσαι μετ᾽ θκολίας τίω φενζευ βα- 

δίσα! 

εἰ 
67 ἢ . 



1ωαν 4. ιζ, 

26ς ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
ϑίσαυ ὁδὸν. ἐπεὶ δξζυ Τοσοιῦτα εἰντο τὰ ἀγαθαὶ, τοστιύτη ἡ ἀὐσφαλειᾳ, τοσοιύτη κὶ ἐνῷ 69. 
σιωη, πάσῃ. ψυχῇ, παῖσγ ασουδῃ τῆ τον ἕλκωμϑυ (ὃ ζυχϑν᾽ ἵνα καὶ οἰνζωῦϑα, αὐαίποιυσιν χισρϑμ, 

ἐυρωρμϑν ταὶς ψυχαῖς ἡμδ καὶ ΔΝ μϑηώτων Ὀιτύγωμϑν ἀγαϑων ̓ Ὑ λιτι ἡ) Φιλόν,369-- 

πίᾳ τῷ Κυρίου ἡμϑᾷ! Ἰησὰ Χοιςού, ᾧ ἡ ϑύξω χαὶ Ὁ κράτος, γιῶ καὶ αἰεὶ, καὶ Εἰς «ἄν" αἰώνας 
Ὁ αἰωγων. Αμέζω. ς 

Ομὶλ. λθ. σΣ ἘΝ ΕΚΕΙΝΩ ΤῺ ΚΑΙΡΩ ἘΠΟΡΕΥΘῊ Ο 

Ἰησῦς τοῖς σάζζασι 9 Μ᾽ αποφίμων᾽ (Ὁ 5. μαϑηταὶ ἀυτυ ἐπείνασαν, 
λυ ΜΕ ! .3 Δ .«.ὦὁ »" ἰδὲ 

χαὶ Ἡρξαν τίλλειν ςούχυας καὶ ἐαϑίειν. ν Οἱδ φαρισαῦοι ἰδόντες 

Εἶπον αὐτώ" ἰδοὺ (ὦ μαιϑηταί συ ποιούσιν ὃ σῴκ ἔξες! ποιᾷν εἰν σαζ- το 
(ξάτῳ. 3. Ο Εἦπεν ἀδόϊφ᾽ οὔο λυέγνωτε τί ἐποίησεν ὁ Διαξίαν 
4 Ξ »,ὕ » ἡ ς ,.» 
ὁτέ ἐπτίνασιν αὐτὸς ἡὶ (ὦ μετ᾽ ἀὐτν; 
4 Πώς εἰσῆλθεν Εἰς ᾧ οἶκον τῷ Θεοῦ, χαὶ (ὧν αὐτας τῆς “89- 

ϑέστως φαΐ, ὃς οὐκ ἐἶξον ζω αὐτῷ φαγεῖν, ξὐξεϊὲ τοῖς μετ᾽ ἀστῷ Εἰ 

μη} τοῖς ἱερεύσι μόνοις ; . 

Δὲ Λυχαῖ φησιν, ἐν σαξζατῳ δυτεροασούτω. ἢ δὲ 521, δυστερϑ- 
χοϑφτον; ὅτὸμ διπλῇ ἡ ὡργία ἡ, καὶ Ἐ σαξατο Ὁ Κυρίε,ὸ ἑτέροις 
ἑορτῆς ἀζαιδεχορμδῥης. σαξζατον )ὃ ἐκοίζην Φογίον καλούσι. ὴ δ) - 

7 ποτε ἐκᾷ)εν αὑτοῖς ἡγαν ὁ πλύτω ὠροξδως, οἰ μυὴ ἐξύλει» λυϑῆναι 19 
ὦ σείξξαρν; ἐδείλον ἅ, δα ὐχ ἀπλούς, δίθπερ ἐδύποτε χωοὶς 

᾿ς δὰ ἢ ὐτίας αὑτὸ λύει, αἰλλα διδοὺς ξγροφάσεις θ) λόχϑες᾽ ἵνα κὶ (δ νόμον 

αὐαποιύσῃρὸ κείνοις μεὴ σλόξῃ. ἐς] ἐὴ᾽ ὅπου ὶ πσδονορυμϑἕως αὐτὸ λυ, μ᾿ αἰδιςώ- 
σγως" ὡς ὅτὸν "τῷ πηλῷ φθίη τοις ὀφθειλμὸόι τῷ τυφλοῦ "ὡς ὁτὰν λέγῃ ΌὌὍ πατὴρ Μ᾿ χ. ̓ νὰ 

ἕως αὐῤτι ἐργαίζεται,καγω ἐργαζομφ!- ποιξ ὃ (αὑτά, τύτῳ ( ϑυξαζων δ ἑαυζ᾽ πατέρα, 
ὀκχείνῳ ὶ τίω αἰαϑένοιλν ὦ Ἰουδαίων ὐοαμωϑούνϑμος ᾿δ δὲ ὠζιῦϑα κατασκθυάζει, 
τίω τὴς φύσεως ὀῤαύγκζον πσοϑθολόμϑνος  χαίτοιγὲ ὁ Ἐχὶ “ῥ᾽ αἰ μδοτη μῶν ΟΜ ωμολογη- 
ἐϑβων οὐκ δ δμοιτόποτε ἀπολογία, ὅτε Ν᾽ ὁ φονθύων (ὃ ϑυμὸν αὔ᾽ δϑίη ΝΑ 

ὕ τοὺ μοιχεύων τίω Ὠχιϑυωΐλυ, μάλλον 5, συ οίδ' ἀδλλζω αἰτίαν σϑεἰεμίων Εἰπεῖν᾽ ἐγνζωυ- 
9, αὶ τίω: πενὸν πων, πϑμτὸς ὐπήλλαϊξεν αὑτοις ἐγκλοήματος. σὺ δέ μοι χα μασον τοῖς 10 

᾿μαϑηΐζς, Οις ὅτω (μυεξα λυϑβῥοις χαὶ μηδένα “Μ᾽ σω μιατικϑ “ποιουμϑῥους λϑθορν, αλλά 

πλκερηϑν ἤϑερϑμοις τίω τὴς (ῷρκὸς ἡφαπεξὰρ, ὼ λιμῷ " ὠγχονϑβους ϑιζωοεκεῖ, τὸ συν ὑ- “χὰ 

τῶς ἀφιςξανϑβοις. Εἰ Ν μὴ ζὠαγκαζῳ αὐτοις σφόδρα ΩΣ πΈδῊν, ὀυκ ἐν οὐδ Οὐτο - 

ποίησαν. δἰ δέω (ὦ) φωρισαῖοι; ἰδόντες, φησὶν, Εἶπον αὐτῷ " ἰδοὺ (ὦ μαϑηταὶ συ ποιοίσιν 

ὁ ὀυκ ἔξες! ποι, εἰσαξξαίτω᾽ ἐνταῦθα (᾽ ἐυ πόρὺυ στφοδροί᾽ χαίτοι γε αἰκόλεϑον ζωῶ 19», 19 
αλλ όμως ὀυ σφόδρα ϑϑοξωύονται, αἰλλ᾽ ἐγκοιλούσιν ἀστλώς. ὅτε ἢ τίω χέφρι τίς ξηραν 

ἐξετφεκὶ διώρθωσε, ὅτε ουτως δξε, ϑηοιωθηᾧ ὡς ἡ αἴδὲὶ σφαφῆς αὐτβυλδύεκῖ, ἢ αὐαι- 
ρέσεως. ἔνθα,  γὸ ὀυδὲν Ἀλή μέγα καὶ δλυναιον,ἰσυναίζοισιν ἔθου 5, ὁραΐσί τίνας σωζονϑμνς, 
αἰγεκαουσι ζω ροἰῆονται ̓  πόρτων Εἰσὶ Φορτικώτερϑ9ι. ἅτως ἐϑροὶ τῆς ὄνου, ϑοόπτων 

σωτηρίας Εἰρί:: “πτῶς δίζυ Φστολογεῖται αὐδὶ αὐτὴ οἸ σῶς, Οὐρ. ὀμέγνωτέ, φησι, Ἴ{ ἐποίησε 40 

Δαζ(ὶ δ᾽ ὦ τω ἱερῷ, ὅτε ἐπείνασεν αὑτὸς ᾧ (ὦ μετ᾽ ἀυτύὶ πϑύτες; πτῶς Εἰἶσηλϑεν Εἰς τὸ 
οἶκον τῇ Θεού, ᾧ εἶν αρτως τῆς πσοϑϑέσεως ἔφα δυ,(ς Οὐκ ὄξον αὐτῷ φαγών, συσὲ τοῖς 

μετ᾽ τ, Εἰ μὴ μόγοις Τοῖς ἱερθῦσι; ὅτὸν ἅ δ: Κρ ΜΡ μα ϑἰπολογῆται, Υ Δα- 

ἰδ Εἰς μέσον αὐοοίγει᾽ στὸν δ. ὐπῷ ἑαυ, ἢ πατέρᾳ ὁ δρρι πὼς ὑλιπλννκδικῶρ' οἵκ α- 
νέγνωτι 

ἵ 



ΕΥ̓ΑΓΓΕ ΛΔ. Οομωλ. λθῦ, 262) χες (Ο. 

ἔγνωτε Φ ἐποίησε Δαῦίδ; ἊΝ ὃ πολλὴ τῷ «υροφήτο ζωὴ δυξα, ὡςᾧ Πέζον κί ζτα 

υἀὐπολογρύμϑμον τεῦς Ιουδαίοις ὅτως Εἰπῷ᾿ ἔξο Εἰπεῖν ΟΣ πἶξρισίας «εὶς ὑμᾶς Πρ. ὦ, κ3. 

ἰδὲ τῷ πατοιαρχου Δαξί δι" ὅτι ῥἐπελάτησεᾷ ὀταφη, “απ ἢ ̓ αὐτὸν τ'χί μ᾽ τῇ α- 

ξιώματος καλξύτε ογζῳυ2α, ὅτε «ᾧ ̓Οὐτα νὴ ἰσως Ω} ὀκόῆῳν ζ ἔοι κα’ τοῖν. οἰ ᾷ' 

μγομ- ὅ δ" βὐγνωμονιχοί πνὲς ἤσουν, δ χὶ τὸ παίδος οὐτῦς πείνης ν᾽ Ἄρλρι ἢγα δυ᾿ ἌΝ, ὃ μιω.- 
Μ οἱὰ δ αἰπϑύ,ϑορποι, ᾧ ἱτοολὰρ δῶῖς ἀϑαγινώσκει. ὁ Ω) Μαρκο9 Ἐχὶ Λξιαϑαρ τῷ Ὥρχι- .Μαρ. δ. 

μὐπίρν ἐέως Φησὶν οὐκ 'ὡωντία, λέγων τῇ ἱτοείᾳ,δλλὰ δεικψις ὅτι λώμυμος ἡ ἣν ̓ᾧ πσξϑτίϑνσιν ὁ ὁΤί 

ὠκᾷνος ἔδωκεν ἀὐτῳ δεικγες ὰ ὠτδῦϑον μεγαϊλίωυ ὅσαν Ἡὐπολόγιδ, ὁπουγς ν οἱεράᾳ ἐ- 

πέτρον καὶ ἡ) Ὁ μόνον ἐπέτρεψω, δλλά καὶ διηκονήσσετο. μή ) μοι λέγε, ὅ1| προφήτης ἐν 

1ο ὁ Δαρίδ. οὐ γὸ ὅ' ὅτως δξίω, δλλα ἑερέων ἰὼ ὃ «προτέρημα ᾿ δ[9 ὁ «πρ’σέϑνχεν, 
αἱ μὴ τοῖς ἱερέσι μόνοις. Εἰ νοὶ Ὁ μιυθλαΐκις » παρυφύτης, ὟΝ ὕχ ἱερός. Εἰϑ ἡ ἐ- 

κάνος αορυφύτης, διλ᾽ ἐχὶ " Φ δὲ ̓αὐστε καὶ ν δ ιν κείνοις ἔδωκε, Ὧ( δΐχυ φησιν; ἰσον Δα- 

, οἰδὶ ὅτοι; ἰ μι λέγει ἀξίαν, Ὁ ὅπου γύμ πἴδαθασις ἐδ) ἐ4) δυκᾷ," αὶ φύσνως ὅθ1ν ἀμαΐγκ; 
κὺ ὸ γὃ κοὐ ζουτι μάλλον αὐτῶν " αἰπήλλαξε Ψ ἐ ΕὙΚλᾺ ΤΧ «τὸμ ὁ μείζων φαίνη) ζω “Ξ 

15 πεποιηκώς. ἡ 2 τῶτο πρὸς Ὄ ὁ ζυτουρϑυὸν, Φησιν ; ὁυ γὺ δὴ σείξρατοι ὄκῴος πϑρέξη " 
μεῖζον μι! λέγης, ὃ ὁ μαίλιςαι δείκγεσι τῷ υ Χοιςφοῦ τίω συφίθῳ, δτί τὸ ) σκιξα τον ἀρμοῖ ἐ- 

τον αὑούδηγμα φέρει τῷ σαζζαίυ μεῖζον. σσοὶ γὸ [ἐ}} ἴσον φὐθαθιῶαι ἡ ἡμέρφι, ἡ 

τῆς ἱεαϑις ὀκείνης ἀψαοϑαι πράπέζυς, ἧς μηδενὶ ϑέμις ὦ, τὸ κ Ῥ σειξξατον ὀέλύϑν 
πολλάκις, μᾶλλον ὃ «εἰ λυεῖ),κὁ ον τῇ " αἴξετομῇ, ἡ οὖ ἐτέρϑις πλείοσιν ὄρφρις, χαὶ ᾿ ἐν τῇ Αρι9, κη, 

10 Ἰεριχῶ ὃ τὸ ἀὐο' δμόνϑμον ἴδοι Ὧις ὁ. τούτο ὃ Ὅτε μόνον ἔλνετο᾽ ὥφε πο Ὅσα πλείονος ἴησ. ε. 

ἡ νίκη. πώς δέω ς᾽ οδὶς « ογεκαλέσε τῷ! Δα(ὶ δι, χα!ηοι σ᾽ τούρου μεῖζον ἔτερον ἔγκλημα 

αἐμημέν! ζω, Ό τοῦ Φόνου μι ἱερέων οὐτάῦϑων λαξὸν πίω " ϑρχίω : ν᾽ ζύϑησιν ὠΐ. 

“αϑϑς γὸ ὃ πυροκείωϑμον ἵξαται μόνον. Εἶπι παλιν ὦ ἑτέρως αἀὐδφ' λύει. οὖ Ῥρχῇ ὦ 
δ. ᾧ. Δαίὶδι πβρίγατ, τω ἀξιώματι τῷ πσδϑσώπου χαταςέλλων αὐ τίωὐ ἀἰπϑνοιαν" 

:5 ΚΝ 5 αὐὐοὺς ἐπεσόμισε, καὶ τίω αἰλαζονείδν καϑέλε, ὅτε ὦ τίου κυρλωτέρριν ἐπα γή λύ. 
σιν. ποία ὃ ὃ ζὦ αὗτη; 

ξ Οὐκ ἤν ὃ ὅτι ὧν τω ἱ ἱερῳ (ὦ ἑερὲὶς ζ σείξξατο βεζιλοόαι, ᾧ αἱ αναίπιοί (Εἰσιν; 
Ἐκεῖ ἃ δι Ἐχὰ Φησί," ̓ἰβέσασις τίω λύσιν ἐποίησεν" ὡο ἢ Ἂ χρεὶς «ξικασεωρή ἡ λύ- 

σις. ιλ᾽ οὗν δΐϑίως ὅτως ἐλυσεν᾽ λα περι χῷ τὶσυτ ὠμά, εἶτα κῃ δ ὀγςασιῳ, ὃ 

8» 5 ἰαυρότερον ὑφερον ἐπείγειν ἐχοίωῦ, χαίτοιεικαὶ ὃ πεύτερον τίω οἰκείαν εἶχ δυώαμι. 
μη ̓γὰ μοὶ λέτε, στ! Οὐκ ἐςιν ὠπηλλαάῃθαι ἐγκλήματος [ὴ . ἕτερον ὦ αὐ' αἰεϑρτθμοντοι 

Εἰς μέσον ονεγκῷν. ὁτὸν "ὃ μή ἐγκαλῆται ὁ πεποιηχῶς, τόμος Ὡπολογίας αι οὗ Φ᾽ τλ- 

μηδ. πλίω ὑκ ἡρκέοϑη τύτῳ, λα ὃ κυξιώτερον ἐπαῖγή, λέγων᾽ ὅτι οὐ αμζῦτη- 
μαι ὃ γεδρννδίον" ὃ ὅπερ μάλιςα λαμωρὰς νίκης ὦ, ὧ δάῴζαι (νόμον ἑαυ ̓ οἷ- 

1] λύοντα, χα ἰ διπλὴ τον ποιοιεύζαι χα πὸ τῷ τόπου καὶ ὐπὸ τῷ σαζξτν ̓  μάλλον ἢ καὶ 

τειπλῇ, τῶ . λιαλοιῶ ὦ ἐργϑν γίνεοϑαι" ο μ᾿ τύτο ὃ ἕτερον, ῶ πῦν ἮΝ ἱερέων. χαὶ 
δΝ μον τὸ μὴ ἔγκλημα τῇ). αἰγαίτιοι Ὁ Φησίν, Εἰσν, εἶδες πόσα τόλήκεν τὸν 

πον᾽ ὧ τῳ ἱερῷ γγδὺ φησι. Ὁ χσοόσωπον᾽ ὦ δ ἱερὲὶς, Ἔ χαιοὸν "ὃ σείζζατον γ»δ»9 φησι. 
ὦ, ρᾶγμα ἀΐ" βεφηλούσι γαρ. ΟΣ ὃ Εἶπε, λύουσιν, δλλαὶ τὸ φορτικώτερον, βεζη- 

40 λοίσι" ̓  μὴ μόνον μὴ δίκίωυ διδῦναι, δυλα καὶ Ὁ αἰτίας ἀπηλλα θαι Δϑαιτίο γάρ, Φησί. "μὴ 

γνη πὶ δ γυμίσητε τὰ ὅμοιον 61). Σ}} Ταπεστίρων. ὀκῴνο  γὃ ὶ ἀπαῖξ γέρον, ὺ ἐγ αἰ ποῦ 
σήν, “Ἱερέων, ὲ λὐώγκης μὠθ δἰ δ᾽ τῦτο κα ᾿ συγγνω νώμας ἐζνοντο ἀξιοι. τῦτο ᾧ χαθ᾽ ὁ ἐκάψον σείς.. 

κὰν ὁ αἰ ασὸ ἱερέων, οὖν ἱερῷ, ἢ χ᾽ νόμον ᾿ δίοπερ συϊὲ κτ' συτίν μάν μόνον, λα ὲ 

ζ γόμον Εἰσὶν απηλλαγεϑβοι τοῦ ἐ ἐγκλογμώτων. σὲ "ὃ ἀραλά ζᾳῦτα 6 (- Ἶ πύν, Φη- 

σιν,ἢ 



κὰν (β. 

(.1Κ96.4.5. 

“ὅς ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ. ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΟ. 

σιν, “δ᾽ οὲ χτὶ συήνωμέιυ ἀδοις αἰτίας ἀπαλλιωῆων, λα χτὶ (Ὁ τῷ δικαίου λόγον " ᾧ δὰ. 
κει “ρ ἐκείνων ὀἰπολοτίαϑα), τότος ἢ ἐλδυδερϑὶ τῶν ἐγκλημοαστων. ὑτὸμ ,.» 

Εἰπη ̓ αὐαΐτιοί ξσιν ἐκ νοι, πολλῷ μιὰ δον ὅτοὶ φησιν, δον οὐκ Εἰσίν ἱερᾷ δλ᾽ ἱερέων 

μείξυς, αὐτὸς ̓  παρεςῖν ὠο ὁτῦ ἱεροῦ δεασύτης᾽ ἡ αλήθήα, ὀυχ ὁ τύπος. ὅζῳ τῷ- 

τὸ χα ἐλεγε᾽ ς 

ό Λέγω ἢ ὑμῶν, δ] μεῖζον τὸ ἱερϑ ὅξην ὧδε. Αλλ όμως τηλικαύτα αἰχϑύσαντες, 

συ υϊὶν εἶπον. συσὲ Ν ὡιὦ σωτηρία, αὐ, δο που τὸ προκείνϑμον. εἶτα, ὅν: βωρυ τοῖς 

αἰκηύσσιν ἐδύκει ἐῇ), (αχέως ὐφ' (μωεκώλυψο, παλιν Ὠχπ συγνωμέων (δ) λόγον ἄγων, ἢ 

μα ἐχιπλήξεως, αὶ ὅτω λέγων" 
“. Εἰ ἐγγωώκειτῃ «ἰ ὅξην, ἔλεον ϑέλω, ᾧ ἐυ ϑυσίλν, οὐκ δ χα τεδιχάσατε ὧν ὀναμπίες. χο 

Εἴδις πῶς πάλι Ἐχὶ συήγω μέν ἀγά 1: λοχονρὸ πάλῃ συήνωμης ὀμωτέρφις Ἔστοφαί- 
, τειν τ γάρ αὐ κατεδικασατέ, φησι, (ἦν: αναρτίοις. τὸ νϑρ πσϑότερϑι τὸ τῶν ἱερέων ( μωή-. 

.αγε ἢ τὸ ἀὐ' λίγων, ἀγατιοί εἰσι πῶτο ὃ αἶφ᾽ ἑαυτὰ {(ϑησι᾿ μᾶλλον ὃ χαι Ἴτο δισὸ τοῦ, λυ 
γόβαε "πε φητικβεὶ γαρ αγέγνω ῥῆσιν. εἶτα καὶ ἀλλῶυ αἰτίὸν λέγ᾽ 

8 Κύυρσιος γ [φησίν [ὅθι ὕ σαδία τε ὁ ες ᾧ ὀυϑοώπου, Περὶ ἑαυΐ λέγον, δ τς 

Μαωρκος καὶ ἷξε τὺς κοινῆς φύσεως αὑτὸν τϑη» Ε ἰρηκέναι φησίν, ἔλεγε ),5᾽ τὸ σοίοξατον 
δχρ, (δ αὐ, ϑιοφπον ἔλμετο, ἐυχ ὁ ἀν, ϑφφ»πὸς δζρᾳ τὸ σαίξξαγον, ἥϊνος δξζω ἐνεχεν ὠκολαζετο 
ὁζα ξυλᾳ (ωαΐγων; δτι Εἰ ἔμϑινον ὦ ὧν Φρχῆ καταφοϑυᾷοϑτυ (ὦ νόμοι, οολῇ γ᾽ ἀνύςε- 

φονἐφυλϑηϑησαν. ἡ γὸ πολλαὶ ὠφέλει οἷδα τίω οργίω τὸ σοίξςαηον καὶ μεγοίλου᾿ οἷοι, 
ἡμέρες ἐποίει τσ ἐς «ἂν: οἰκείως δὴ ὦ φιλαν,ϑοϑποις᾿ ἐδίδοισκεν αὐτᾶν' τῷ Θεοῦ ωρό- 1ο 

γοιαν ἡ τίω δομιαργίαν, ὁπερ Φησὶν ὁ Ιεζεκιηλ ᾿ ἐπαίδυσεν αὐτῶν" κι μικρὸν α-τέχεοϑαι 

πονηοίας, ᾧὶ τοῖς πνίυ ματικοῖς πϑϑσεχήν πϑρεσκθυαζεν. ὯΝ: γὰρ (νόμον διδοις (ὃ πο 
σαδζα τυ, Εἰ Εἶπε, τὰ μϑρ αἰγαϑοὶ ποραήστε ὧν τῷ σαξζατω, ζ ὅχακαὶ μυὴ] ποιφτε, 

Οὔκ ἀν ζωξαεν' ἀπόμτων ὁμοίως ἀπεῖργε. μηδὲν γαὶρ ποιήσητε, φησι "ᾧ σοὶ ὅτω κατεί- ᾿ 

χοντο, αὑτὸς ὃ ὦ δ νόμον διδὸις (δ) τῷ σαξζατυ, ᾧ ὅτως ἡνίαν, στιν πονηρῶν αὐτῶν 1, " 
ἀπύχεοϑαι βύλεἢ μόνον. μι δὲν »Ῥ “πποιήσητέ, φησι, στλ ζω ὧν “ποιν, ϑήσεται Μυλη Ὁ οὖ τῶ δὴν 

ἱερῷ ὃ πόύτα ἐγίνενο, ὁ μ᾿ πλείοιος τῆς ασουδὰς, ἢ διπλιασίονος τὴς ἐργασίας. ὅτω δὲ ἡ πιὰ 
αὐτῆς τὴς σχιᾶς τίω ἀληϑοιὰν ἀὐζῖς πονζωοιγο. ζοσῶτον δξω κέρδος, φησίν, ἔλυσεν ὁ Χρι- τπνδι 

σίφ» μὴ Ἄμοιτο᾿ δλλα καὶ σφόδρα ἐπέτενε. χαιοθς Δ ἑωῦ δζρ δῇδ ὑψηλοτέρων αὐτδὺ Ἦν 
πόρτα ποιδυζεοϑω,, ἡ οὐ ἔδει διδέοῦ, ζῃς χῴορις τῷ πονηρίας (ὦ ἀπηλλαγμμένε, ασδὲς γ0 
5 τὰ ἀγαϑὰ “πϑρτα ἐτϑ]ερωμῦμου, συ θὲ ἐἰντεῦϑεν μαψϑανειν ὅτι ὁ Θεὸς ἀπόντα ἐποίησεν, 

οὐ οὲ οὐτούϑον ἡμέρεις τὴ (ὅυ “ϑὶς αὐτίω τῷ Θεοί τῆς φιλαν, οθ΄ πίας τίωυ μίμησιν 

καλουμδυαε( γίνευϑε γγϑγό, φησιν, οἰκτίρμονες, ὡς ὁ πατήρ ὑ μόνο εἰροί"ιο6) σοὶ μίαν ἡμέραν 
ἑορτάζειν (ὄν: παντὰ (Ὁ βίον ἐορτίωυ ἀγήν χελθυομδρας. Εορταζωμῶν  , φησι, μή Ὁ ζύ. 

μῇ παλαιᾷ, μηδὲ ον ζυμῳ κακίας ᾧ πονηοίας,αἰλλ᾽ ον αζύμοις Εἰλικρινείας καὶ αἰλυϑείας. ,5 
9 4} πο θα κιθωτὸν ἐξαγαι καὶ ϑυσιαςήρλον χουσοιώ ςδνὶ αὖ τὸν τὸν πάντων δεασύ τίου ἐν-- 
ΟΙΚϑν ἔγονζα αὶ δὲ παγτων ὀμιλϑιυυζᾷς αὑτῷ, κὶ δὲ ϑυχις, ἡ ΟΝ ποϑόσῴοροις, χαὶ δ »θώ- 

φων ἡ δὲ ἐλεημοσύνης, χα δα τῷ ἔνδὸν ἔνειν αὑτὸν. τί τοίνων σαξξατι “χρεία τῳ δ 
πὸρτὺς ἐἑορτώζοντι, τῶ πολιτάνονδμῳ ἐν ϑρανῷ: 

ΠΘΙΚΟΝ μορταζωμϑῳ τον διδινεκῶς, καὶ μηδὲν πονηρϑν “εηρ αι“ Πωρϑμ(τῦτο γὰρ ἑορτὴ ) αἰλλ᾽ 4ο 
Ἐχιτενέοϑω ὧζ τὸ πγϑυματιχαὰ, αὶ αυὐϑαχωρείτω ζα ἐχίγφα,ὼ τὐργώμδνυ “δ, ογίαν πγϑυμαι-: 
τικζω, τὰς χεῖρας [«λ] πλεονεξίας αφιςώντες, Ὁ σώμα “δ)΄' εὐδιῆων καὶ ἀϑονήτων ὠπαλ- 
λοίηωντες χα μῦν, κα ὧν ἐν Αἰγύτῆῳ τότε τσ έμϑμον ὁ Ἔ ἙΘραίων δῆμος. συ εὲν γοὶρ δζρ- 
φέρομν ᾧ χχευσίον (ἀωάλγοντες ΤΜ τῳ πηλῷ πεολσδεδεψδμων,ἡ τίωυ πλίνθον ὠκείνην ἐρ-- 

γαζονϑβων, 



ΕΥ̓ΑΓΓΈ ΛΔ, Ομὼ. λθ. "ὅς 
γαξουϑρων, καὶ ἀ! χύροι συλλέγων χοὴ ' μαφιζορδίων. χα! γά γάρ αἱ γε ἶ  ἀζρξολου Ἰλιταῆει 

σλινουργείν,καϑαϊ κῶν τότ ὃ ῴαρᾳω. ᾳ Ὁ ὅδιν ἀλλοῦ γγυσίον ἢ πηλὸς Χ δ ἀλλο ὃ 

ργύειο ἡ ὠχυφον. ὡς ἄχυξϑι λϑιῶ, ὀμα λει τὴς Ἐχῆναιας τίω Φλεγσι" ἐς ὁ πτηλθς, 

ὅτω ῥυποῖ Γ ε ἐχόντοι. ὁ χξυσος. ρου τῦτι ἐπημψονν ἡμῖν “ ̓Μωύσέα ἐξ ἐ ἐρημν ὦ Δὴ γυπῆν, ὁ.-- 

2 λο. (υἱὲ υον ὅξὸ ὀνρανοῦ. δ τοίνωω ἡ αἱ τ Ὁ ἐλϑεῖν αὐτὸν μείνης .ῳ Αἰγυπῆῳ, πείσῃ τὰ ΜΝ 

Αἰγυπήϊων" αἹ ἢ ὠκείνίω »άφεὶς αἰαῖ “« τὸ ἢ πνϑυματικοὶ Ἰσραὴλ, ὁ τὰ λα ματα 

ὧπόντα. πλιὸ σὐνὲ τῦτο Φοκᾷ Εἰς σωτηρίαν. Οὐδὲ γὺ δξ Αἰγὰ "του σφ μόνον ἀπτὰ)- 

μὲ» λθγάσαι, δλλὰ καὶ ἡ Εἰς "ἰὼ ἐπαήελίαν Εἰσελϑεῖν. ἐπεὶ χαὶ Ἰουδαῖοι, καϑῶ ἢ Παῦλός 

με Φησι, κ)  δζρ γῆς ἐρυϑράς διηλϑον, κ᾿ μαῦνα ἐφαχϑν, ἡ πῦμαὰ πϑϑὺματικὸν ἐστον, δ᾿ ὅμως 

το πόμτες απώλοντο. ἵν ὀΐω μὴ (ᾧ ἡμῷ ῴᾳᾷ αὐτα ἰ πάθω ϑμ, μιὴ ὀκφαλεϑρ, μηδὲ λϑαδυώμε- 

.Ω Σλλ᾽ στὸν ἃ ἀκούσῃ πενηραδν ας ν γι κατασχϑτων αἰ σθαλλώτων τίω φινζω ὑ τιϑλιμς- 

εϑύζω ὁδὸν, ὁ λεγοτων ἀπῇ Εἶπον τότε ὀκῴοι (ὦ κα τείσχοτοι, μὴ τὸ δῆμον τὸν πολι, 
τἈ 

μηδ ἀλλὰ Τ' ἰησοεὺ ζιλώσωρϑῳ, Χαάλες “ ΠἸοφογὴ παῖδα, κα ὺ μ᾽ παδότερον στῆς, ἕως αὐ 

Ἰθπλαῖα πὸ τὴς ἐπαήελίας κοι ΤΜ θρρινων Ὠπῷᾷς" μηδὲ δύσκολον τίωυ ὁδουποοιδν νομίσῃς Ἰησ. ιδ', καὶ “Φι 

15 6). Εἰ δὲ ὑϑροὶ ὀγτες κατηλλαγνρδρ. τῷ Θεῷ, πολλῷ μᾶλλον καταλλαιλυτες σωϑησο- 

ϑα. αλλά ςενή ν τεϑλιμμέν, φησίν, ἢ : δὲς αὕτη. 25 ἢ «αξοτέρα, δὲ ἧς διηλϑε, ̓  «εν 

ὑ ὁ τεϑλιμμόνη μόνον, ἀλλα ἢ ἡ ἀξατος κα ὦ ϑϑηρίων αἰγδάων γέμασα. ὁ ὥαστρς (έκ ζω ὀζρι τὴς 

ἐρυθρᾶς δζαίωαι ϑα λοίοσης,οὶ μὴ ΩΣ λῶμα ὠκῴνο ὀλϑενο,όυτωον ἐκ ζώ ἐν ῷ “Ὲ: πρῳ βίῳ 

μείνανζᾷς Εεἰςτιὺ ἐἰρανοι αϑελθῴ, Θἐ μων ζ βαπῆισμᾳ μέσον ἐφαν». εἰν ἢ) Ὁ αἰδυυλατον 

10 γέρρνε δωινατὸν, πολλῷ μάλλον ̓  δυσχολον ἔςαι ῥάδιον. αλλ ̓ ὀκᾷρο, φησι, δύντος μόνης 
ἰώ. δ τὴ τῦτο μάλιςα δίκαιος αὐ Εἴης ϑαῤῥῷ. Εἰ γὰρ ὄνϑα  Ω »" μένη, (μωήρ- 

λλπλίων. γίσει, ἔνϑα κα ὼ πῦνος "ἐχιδείκψυοϑε,ὁυ πολλῷ μάλλον, ̓συμιαραξει Εἰ ϑῆρρριωτα ἐσώσεν, 
" ᾿ πολλῷ μάλλον ὀργαζοιϑῥῳ βοηδήσει : αὐωτέρω δῃ δὰ ἔλεϑι, ὁτί “δυτὸ Τὴν αἰ δυυνωύτων ὁ 

τὸς δυσχιϑλοις ὁ ὀφείλεις ΣΝ γεουὶ ἢ ὠκῴᾷνο ἐραῖ, δι ὁ ἐδ νήφωυδν, οὐὐῆὶ δύσχολᾳ ζαῦτα 

1ς ἔςα!. ὅρα γ᾽ ϑαγατος πεπαίτηται, δἰ ϑέθολος χα τέπεσεν, ὀνομες τὴς αἰεϑοτίας ἐσξέ- 

«ϑη, τῷ πγθύματος ἢ ἐδ Ρις ἐδὸ δὴ, ἡ ζωὴ Εἰς ὀλίγϑν (ὡεγείλη, τὰ τὰ Φορ τρί Ἐχετέτμο- 

ται. χαὶ ἵνά  μιίϑης (ταὶ οἰ ΤῬΈε ργῶν αὐ, σχόπει πύσοι. χὐερυκότισαν τα ασς9- 

σγμάτα τὸ ἤ Χοισ' σύ ὃ χαὶ ὃ μέζον ἀὐρ' δέδοιχας. ποίλν δῖχω ἕξεις ̓ὐπολογίδ, «τὸμ 

Ἑπρῶν κοῦ τὰ σχάμματα πηδωντων ὁ ἀκμῇ τεῆς τὰ ἐνενομιισμδμα αὑτὸς; Οἱ ἅ ἅ δ φἶδαι- 

Αοιῇ. “γε 

2»γϑμϑν ἐλεημωσιωην διδόναι αἱ ἀπὸ ὑγτων,ὅτερος ἢ ὺ τὰ ὄντ ἁπόντα ἀπιδύσαη σὲ σωφρ9- 
γως ζὴν αἰξιούνϑμ μ᾿ τὸς γαιναιεὸφ, ὕτερος ἢ συ εῖξ ὡμίλησε γάμω χα! σὲ ἅ ζ αὐδακαλού. 

μδν μὴ βέριμο ἦγ! ἕτερον ὃ ἔχχοϑμ ἡ τίωυ ψυχίω χα ἀγάπης Ἐχιδιδῦντο, πίω ἐ- 
αὐ σὲ ἕ Μ οἴδκκαλοῦ μϑῳ συτβωμονκὸν ἐδ) χαὶ ΜΗ ̓βωριω τοῖφ αἰμϑρτόμοισιν, ἀλλος. 

ἣ ῥαπειζ ὀμϑυος χαὶ τω ἑτέραν ἐφρέψι σιαρδνά. ηἰ ζχυ ἐρρόυϑι, Εἰπι Ὁ μοι} ; τί ὃ Ὀἀπολθγη.- 

"3: σοβῖθα μηδὲ Φῦτα ποιοιώτες, ἑτέρων τοσῶτον αὐερθαμοντων ἡμᾶς! ; οὐκ εὐ “αρέ- 
ζησαν, Εἰ μὴ πολλὴ τῷ πράγματος ζῶ ἢ θυχολία, τἰς "ΣΡ τήκεται, 0 ; φϑονών τοῖς ὁτέρων 

ἀγα," ὁ ὃ (ὐμωνδόμδιος αι χαίρων: ; τις αὑπωυπήδυει πόύτα χαι ἐπφέμει διώωνεχῶς,ὁ σώφρων, 
ἢ ὁ μοιχεύων; τίς ἐν ἐλπείσιν ἐυφραίνεται “ρικαίς, ὁ οὐὐπαζων, ἡ ὁ ἐλεών χαὶ “δ αὐτν μμε- 

ταδιδοὲς τῷ. ϑεορλύῳζοιῦτ᾽ δὲ δίχω οὐνοοιετε, μὴ γουρχώμϑν ασοὸς ὧν αὐ τῇ Τῆς Φρε- 

40 τὴς δρόμοις, ἀλλα μ(' «τεϑϑυμιίας πάσης ὡσοδυσαὶ εϑμοι καδός τὰ χαλοὶ ζμῶτα πα- 
λαίσματα, ὀλίγϑν χάμωμϑμ χρόνον, ψά «ὧν διζωυεκεῖς καὶ θ αἰεϑραντος λάξωρϑυ φεφόῥες" 

ων ὃ Ἄθοιοο πόμα» ἡμᾶς λιτυχει ϑύ!τι ὃ Φιλαν,ϑεσ"πίᾳ αὖ Κυρμου ἡμδ Ιησὰ ΣΧ ριφτού, 
ᾧη δῦξα ᾧ Ὁ χρῴτος, Εἰς (ὃν αἰώνας Δ αἰώνων, Αμώυ. 

Οἰδεγίοϊ, τοιῃ, ᾽. Ζ Ομιλ. 



1οα. 0, 

Ματῇ. θ, 

Ἰωοα. ζ, 

266 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 

Ομιὶλ. μα. 9 ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣ ΕΚΕΙ͂ΘΕΝ, ΗΛΘΕΝ ΕἸΣ 

τίω ((μυαγωγέυυ αὐ" 1ο Καὶ ἰδοὺ, ῦ,ϑοφπος ώ ὀκῴ, Ὁ 

χεῖρα ἔχων ξηροῦ. 

4 

ἡ Αλι οὖ σαξξάτῳ λεραπέρει, εἷἂρῷ ΟΜ οἶδα δ' (αὶ ΧΩ γε- 
Ὶ ρηρδύαν υἰπολορρύμϑρος. Ὁ ὺ ὦ ἄλλοι θϑατίς λιςαί φασιν, ὁ Τί 

ἔφησε (ὃ) αὐ,ϑοοπον μέσον, ὼ ἠρώτησεν αὐις, Εἰέξες! οἷς σαῖ- 
(ασιν αἰγαλοποίῖσε. ϑεα τίω Δ᾽ αὐλωγηφίαν τῷ διασυτα. ἔφησεν 

αὑτὸν μέσον, να τῇ θαγή αὐςᾶν: οὖν ἐλικαμιγῃ, ἵ ἵα κατακλαοϑέντες τῇ 
ϑεα τίω “πογηρλὸν ὀκθάλωσι, ξ ᾧῷ ἀύϑρο:πον αἰδεοϑέντες ́ παύ.-- 

σωνται ΤῊς ϑηρλωδίας. δολ᾽ (ᾧ ἀτίγαοσοι νὴ μεσοίν,ϑ σφ ποι μάλλον αἰοϑιῦται τῷ Χει- 

ζοῦ βλῳψαι τίω δοξδν, ἡ πϑ τοι ἰδὲὶν σωζόμϑρον, ἑκατέρωλεν οὐνδεφύρϑμοι τίω πονηφλὸρ, 

μ᾿ ὁ τῶ! πολεμφν τα Χαιςῷ, α »ὴ τῶ αὶ φιλονεικίας Ὁσαύτης, ὦ ὡς "Ὁ ταῖς ς ἑτέρων ἐυερτεσίαμς 

ὑπηρεάξεν. ὡδ' μ δὰ λλοι ἐναγίᾳ λιςαΐ Φασν, ὅτι αὑτὸς ἡρωτήσιν᾽ ὧν! 5, ὅτι ἡρωτὴ δ. 14 

Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν, Φησι, λέγντερ, Εἰέξες! τοῖς σαζζξασι λεραιπγάσειν, ἵγώ κριτη-- 
,ϑρήσωσιν αὐτῦ. Εἰκορ: ἢ αἰμφότερᾳ ἐλ ρῆοϑαι. ἐκίασροι ὑγρὰ ογτές, χα ̓ Εἰδύτες ὅτι 

ἥξει πόμτως ἘΧῚ τίω ὶ ἰατρείαν, τῇ ἢ πίσει παϑχαταλοιοῷν αὐτὸν ἐασευδὲν, «αρσϑεκδίντες 

ζυτ᾽ ̓ κωλύειν. δϑὺ ὃ ἡρώτων, Εἰ ἔξεσι πῖς σζξασι )εραττύσαι " ὑχ ἵνα μαϑώσιν,δννν 
ἵνα χα τηχϑρήσωτι. χαήτοισε ἤρκει δέ ἔργϑν, Εἴγς ἐξούλονη» κουτηοορᾷν᾿ διυλαὶ Αἱ σ' ρμ"μ 
ἤϑελον λφθίω ἡ ἑυρῷ, αἰφϑονίοῳ ἐ ἑαυτοῖς λημμώτων πεν χσκέναζοντερ. ὁ ὃ Φιλφᾳν- 
εϑόφπος τὸ πῦτο ποιᾷ, ὃ ἀἰποκρίνεται, "ἐμφαίνων τίω οἰκείον Ἡμερότνίᾳ, ὁ Εἰς αὐτοις 

αὐθετφέπων ὦ πάν, ὑδείκρισι αὐδῶ τίω ἀπϑυ,ϑε»πίϑμ. χα ; ἵησι ὀύιϑενποι μέσεν' 

χί ἱ διδοικῶὶς αὐζοις, αἰλλ᾽ ὠφελῖσαι ασεύδων » χη ̓ Εἰς ἔλεον ἐμκράγῷ. ὦ ὡς ἢ δδὲ ὅτως ἐπές- 

χαμψα, Ὅτε ἐλυπήϑη, χαὶ ὠργίοϑη αὑτοῖς ἰσ τίω πωρωσιν τῆς καρδίας αὐ, 13 

καὶ φησι" 
11 Τίς ὅδιν δὲ υδν, λύίϑεσπος, ὃς ἕξω πσοέξασον ἕν, χαὶ ἐαὶ ἐμιπέσῃ ὅτο τοῖς σαίζξασιν 

Εἰς βοϑιώον, ὁ ὀυχὶ χρ »τήσει αὐτὸ ὁ γερᾷ: 
1; Πόσῳ δὲ ομυ αἰ αφέρει ἐυ,ϑοφπος πσροζα γα: ὡςε ἔξες! τοῖς σάζζασι χαλως ́στοι-- 

εἶν. ἵνα, Ν᾿ με “ὡσιν αἸαιαωωύ ᾧ μηδὲ τἴϑάξασιν ἐγκαλῷ παλιν, συλλογίζεται 19 

αὐ δ τὸ ὃ αἰθαδεγματορῖ ζυτυ. σὺ δὲ Ὁ μοὶ σχϑπτει πτως ποικίλως χα ἀατωλήλως 

πὸμταχοῦ ᾷς Ἰπολογίας ἐπα γ4, ζᾳ αἷδὶ τὴς λύσεως τῷ σας το. Ἐλὶ ἅ Ὁ» τϑ τυ- 

Φλοῦ ἱ σοὺ Ἰχπολογεῖται αὐζοις, στὸ οἷ πηλϑυ ἐποίησε (καίπι χα ὅτε οὐ ειίλϑωον αὐλλ᾽ 

ἤρκει ̓  δημιουργίας ο πος δῆξαι τ Υ γόμῈ ῷ δεαυύτέων᾽ Ἐχ!3 δ΄ αἰδαλύτ σγννίχαι Υ̓ κλί- ἰρφμὸ 

γὴν ἐθαςασε,ὺ οὐεκοί λϑιωυ᾽ γε δὴ ὡς Θεὸς ,νεῶ ὃ » ὡς ὀύθρωπος Ὀὐτολοπιίται, ὡς δἀὐθρώπος ἅ, 19 αὐ, 

ὁτὸμ λέγη ι αὐϑιτομζω λαμίθαιει λύθρωπος ὧ σαξδάτῳ, να μὴ λυϑῇ ὁ γόμος" ὺ οὔκ ἐς 
σεν, ἵνα ὠφελήθη αὐ ϑεσπος, ἐ ἐμοὶ φλῶτε δ7| ολὸν λυ ,ϑοότον ὑγιῦ ἐποίησα" ὡς 5 Θεός, δ, 0-- 

τὸν λέγῃ, ὁ πατήρ μὰ ἕως αὐτί ἐργάζεται, κάγω ἐργάζομαι. αοϑϑ Μ ΘΟ ὁ ἐγ- 
καιλϑυμῆνος ἔλενν᾽ οὐκ λὐέγνωτετί αὶ ἐποίησε Δα(ὶδι Ἐ , ὅτε ἐπείνασιν αὐῷος τ ; μετ᾽ 

συτεῖ, πὼς ξίσιλϑεν Εἰς οἶον τῷ Θεού, καὶ Ὁ τις αὐτὸς τῆς ασροϑάσεως ἔφαγε ; χα ,ο" 
ζις ἱερᾷς Εἰς μέσον χρῦροιγή. ὁ ὠΐζωεϑα πάλιν, ὅτι ἔξες!ν οὖ σει(ζαύτῳ αἰγαϑοποιῆσαι , κχή 

᾿ κακοποίησο ; ὡς [ )}}} ἐξ ὑμδὼ ἐξει φέῤδατο ὁ ἐν» ἥδ! δ αὐνὴὖ ὃ Φιλογρήριατεν, 

αὗτο μᾶλλον ἦσεων ἣ Φιλαῖν Θόϑτοι, χρτοι 0 ὁ ἀὐλλος βὐαηελιξής Φησιν, δ τί " δγρστυ ἐν 

ζωτα ἐρωδν, ὧξε αὶ τω ὕμιμαιι αὑτοις ἔχιασαίσοιοϑτω. δυλ᾽ σύσὲ ὕἕτως ἐγμογ»» βελ- 

“ἰοις" 
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ὥίους " χαὶ τοι ογζωῦϑα φϑέήεται μόνον, ἀλλαχοῦ Ἧ πολλαχοῦ ἡ χέιας Ἐχιτιϑεὶς ϑγερα- 

πάει. ἀλλ᾽ ὅος συν αὐτῶν τόταν ἐποίει ρας ᾿ δνλ ὁ ἐκ ἀν ϑοϑπὸς ἐθε ϑι- 

πάει, ἐκῴνοι 5 ΟΣ τῆς υγιείας τῆς τῦτ χείροις ἐδμονηο. αὐτὸς ζ᾿ Ὲ ἐξούλειο ασοϑ 

εν ὠκείνου ϑεραττσαι " ὠκείνοις, ἡ μυφάίοις ἐκίνησε ξόποις ἰαπεείας, ἡ δὲ ὧν ἐϊμισοθοϑεν ἐ- 

Ὑτος ποΐησε, ἡ δὶ ὧν Εἶπεν, ἐγ, ὃ ὀῥίατοι λοιπὸν ἐνόσοιωυ, ζηχὶ Ὁ ἔργϑν ἐχώρησε. 
13 Ἰότε λέγη τω λυ, ϑούπῳ᾽ ἐκτεινον τέω χεῖροι σφ᾽ ἡ δξέτενε,ὁ δἰποκοτεςάϑη ὑ-- 

μλδηϑ, γῆς, ὡς ἡ ὠλλη. Τί ὀΐω ὠκῴνοι ; δξέρχονται, Φησί, χα! συμκελθύονται, ἵνα. αγέ- 

λῶωσιν αὐτον. 

14. Οἱ 75} φαρισαγοί, φησιν͵ ξϑογτες συμιξούλιον ἔλφξοι χατ᾽ ἐστί, ὅπως αὑτὸν 
το ᾿συλέσωσι. Οὐδὲν αἰδικηϑέντες ὀμελάν Ἐχιχείρφιω. Οσῦτον ἡ βασκαγία χᾳκὸγ."-- 

δὲ Ὁ» τοῖς αἰλλοτοίοις μόνον, αἰαὶ χαὶ τοῖς οἰκείοις αἰεὶ πολεμᾷ. ὁ ὃ Μαυρκος φησὶν, ὅτι 

μα ἊΨ Ηρωδιανών τοῦτο ἐξουλθύσοωντο, Ὧι δξὰυ ὁ ἡμερ9ς χαὶ Ὡρᾶος , ἀνεχώρησε ζωῦ- 

τὰ ῥαϑῶν ̓ 

15. ΟἽ 1ησούς γγους ζιὶ οὐνθυμήσεις αὐ δῇ ανεχωρησέ, φησιν, κεν. 

ις Πούδθίνω Εἰσὶν (Ὁ λέγοντες, στι σημιᾷα γίνεοο, ἔδει; διαὶ γάρ πότων ἔδειξεν, δὲ, ἡ ἀγγώ.- 
μὼν {υ» οὐνὶ ἐἰντεύθεν πείθεται, κὶ ἐδήλωσεν ὅτι τὸ τοῖς μια, ϑηταῖς Εἰχὴ ὠρεχάλοιω. ὠκῷᾷ- 

᾽ο μϑμ τοι χρ φιτηρᾷν χολὴ, ὅτί μιίλιςτα “το ὃς ΖΜ πλησίον αἰ γολαννοισιν ϑυεργεσίας χαὶ 

ὑτὸμ ἤδωσί γα, ἢ γοσήμμιατος ἢ κακίας αἰπαλλαήονδρμον, τε ὦ ἐϊκα λούσι ᾧ ὠκϑηδλοιῶται 

ὺ ὅτε τίω πορνίωυ σώζειν ἔμϑε, διέξαλλον αὑτὸν, ὅτε κ(Υ τελωνωΐν ἔφαγε, καὶ νεωῶῦ πάλιν 
10 κ᾿ τίω χἤοοι ὀἰσπυχατοςαῦεῖσαν Εἶδον. σὺ δὲ μοι σκόπει, πῶς σδοὲ ὃ ασοϑς «ἄν, ἀῤῥώ- 

φοῖς κηδεμονίας αἰφίςαται, ἡὶ (ὃ ὠκείνων τὐδαμυϑεῖται φϑονον. 

Καὶ ἠκολούθησαν αὐτῳ οχλοι πολλοὶ, ᾧ ἐθειραστά,σεν αὐςδν πὸνζ᾽ 
ΑΖ μὲ 16 Καὶ ἐπετίμησε τοῖς )εροιπτά ϑεῖσιν, γα" μηδενὶ φψερϑν αὖ τὸν ποιήσωσιν, 

Οἱ ἅ δὼ ὀχ λϑι πὸνταχοῦ ἡ ϑαυμμοίξοισι χρὶ ἀἰκολουθούσιν ᾿ οκέῖνοι ὃ τὴς πονηρλας 

μέ, Ὡς Οὐκ αἰφίςανται. Εἶτα, ἕνα μὴ" ϑορυθηθῇς ἘΧὶ τοῖς γινονθμοις, καὶ ὦ χοὐδαιδόξῳ τῆς ὀκείνων 
μόνίας, Εἰσοί, 4 " ᾧ ποοηφήτίωυ ζχωτα τυδϑαμαφωνοιώῶτα. ζοοοιύτη γὺ (ὦ ἿὟΜ σοο.-- 

φηῦβμη εἰκρίζεια, ὡς μηδὲ ζᾳῦτο ὐροιλιστῷ, δλλα καὶ ις ὁδοὺς αὐτὰ ζι' μεταζαζεις 

«αροφητεύειν, ᾧ τίω γνώμων (θ᾿ ὃς φῶτα ἐποίει᾽ ἵνα μιαΐθης,δτι τόύτα πνϑύματι ἐφϑε. 
ρτο. Εἰ ΝΣ σοὶ αν, ϑοϑττων Ὄσπόῤρητα αἰμή 'χόμον Εἰδέναι, πολλῷ μᾶλλον τῷ Χοιφυύ 

χομ. 39. σχϑπὸν αἰ διυύατον ξιῦ μαϑεῖν, μή τῷ πνθύματος δἰποκουλύψψουγος ἦι δέζυ ὁ" πσοφήτης φη-- 
μέρ μὴν. σίν;" ἐδήλωσεν ἐπα γα γῶν" 
! υ “ Ν « ν᾿ Ψ β χἰπίγεμν, 17 πως πλυρωδη ζὴ ῥυϑεν αἰπὺ Η σαΐου τῷ πϑοφήτυ λέφρντος ̓ 

“αγ" 18 Ἰδοὺ ὁ παῖς μέ ὃν ἠρέτισοι ὁ αἰγαστητος μιϑγεἰς ὃν ϑύδοκησν καὶ ψυχί μὲν ϑήσω Ὁ πγϑῦ-. 
μα μὸν ἐπ’ αὑτὸν, αὶ κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ὀϑαγίελᾷ ᾿ 

32) 19 Ουκέσίσιι, συϑὲ χρᾳυγάσει, σδεἰξ αἰχϑύσει τίς ον πλατείαις τίω φωνζωὺ αἰστεν" 
20 Καλάμον ( μωτετοιμμένον αὶ χατεα ζει, ἡ λίγον τυφόνϑμον κὶ σξζέσει, ἕως αὖ ὠκ-- 

(χλῃ Εἰφνῖκος κρίσιν Ὡ , 

21 Κωῷ ὀνοιϑιτι ντο ἔθνη ἐλ'πιοῦσι. ἸΤῶὺ Ὡραύτητω εἰτῦ ᾧ τίω δυώα- 

μὰν τίωὐ ἄφατον τότοις ἀρυμνεῖϊ, ὁ ϑύροιν τοῖς ἔϑνεσιν αϑοίγνεσι μεγαλέω τὰ “γεργῆ, χαὶ ζῳ 

40 κατωληνονϑμα (ἶν" ̓ σδαίσς πσδϑλέγήκακα,, ᾧ δείκψεσιν αὐτο τίου ὁμόνοιδν πίω δὲς “ν 
πατέροι. ἰδοῦ γδ», φησιν, ὁ παῖς μι, ὃν ἡρέτισαι ὁ αἰγαπητος μιν, Εἰς ὃν θύδύκησεν ἡ ψυχὴ 
μα. Εἰ δὲ ἡρέτίισεν, ἐγ ὡς εὐνδμπίούνϑνος λύει Ἷ νόμον, χοϊὰ ὡς ἐϑρὸς ὧν τῷ γομοϑέτυ, νυν 

͵ ὡς ὁμογγώμίφν χαὶ ζῳ " αὑτὰ “ρα ων. Εἶπα τίω ωραότητα τοὶ αὐακηρυῆων, φησίν " 

Οὔκ ἐοίσει συ εϊὶ κε κυγάσει. αὖ τὸς (ὦ δ ἐξούλετο ϑερασάίζεν ἐπ᾿ αὖ ὅμ᾽ ϑη Ὁ 9 ἀπε- 

Οβιεγίοιι, τοΠλ, 2. Ζ» χρούογ)», 

ἀν 
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κρούον᾽», Οδ οἷ πσϑὸς τῶτο ὀὐτέτονε. ἡ δεικψες τὸ τέω ἀὐτεῖι καὶ τίω ἐκείνων αἰοϑέγει- 

δι, Φυυτ᾽ κούλοιμον ((μωτετοιμμένον αὶ καιτεαζει. καὶ Ν᾽ ἀῶ βαδιον ὡπάνᾷς αὐτῶν: ὡ- 

αστερ χα λοιμὸν Δἰαλλασαιῷ συ θὲ απλώς κα λάμον, ΔΛλ δὴ (ιωτειζένᾷᾳ. χα λίνον 

τυφόνϑρον ὶ σξέσει. ἐγνζωϑα αὶ (ὃ ἐκείνων ϑυμὸν τὸν λνατόόμδνον χε ίφησι, καὶ τίω "τὰ. 
ι ν 5 “ Ν ! »,λ᾽΄᾽Χ 2, 4} Ὡν 

10 ἰαίυυ ἰκφυίοω σαν χατολόσαι Τ' θυμὸν αὐτἕὦΖ χαὶ χα τοισδέσοι μετ᾿ θυκολίας ὡπασης᾽ ς 

ὅϑεν ἡ πολλὴ ὑχτείκεια δείκψυται. “ἰ δίζυ , αἷεἰ ζαῦτα ἔςαι, αὶ οἴσει διαὶ τέλος ζιαῦτα ἔχι- 

Ορλϑύονζο καὶ μωνονϑῥας; ἀπαγε δλλ᾽ στὸν (αὶ αὐστι ἐχιδείξη ), τε καὶ ὀκῷα ἐργαῖσε.- 

ται. τούτο Ν) ἐδήλωσεν Εἰπων᾽ ἕως δ ὀχδάλη Εἰς νίκος τίω κρίσιν, χαὶ ῷ ὀνόματί αὖ-- 

τῷ θϑνη ἐλπιούσι. χαϑθούπερ ὁ Παῦλός φησιν Ἐτοιμοι ὄντες ὡὐκϑικῆσοι πῶσοιν χρ  φιΚϑήν, 
ὑτὸμ πλυρωϑὴ ὑμϑη κυ αχοή, ἦι δὲ ὅδην, στὸν ὀκξώλη Εἰςνῖκος τί κρίσιν ἘΠ ὑπὸ τὰ το ΜΝ 

πον ἑαυ πληρώσῃ πόμτοι, φησὶ, ὅτε ᾧ τιω ἐκδίκησιν ἐπαξει, καὶ ἐχ δίκησιν τελείαν᾽ τότε “Ἢ 

ζῳ δεν πείσον"), στὸν λατθϑν φῆσῃ Ὁ (6 ὁπταιονρὸ νικῆσῃ ζο π᾿ αὐτο διχαιω ματα, καὶ 
μηδὲ λυαιοέιυτον ἀύοις καταλίπῃ λρτιλογίας πσοϑφασιν. οἵδὲ "ὃ κρίσιν τίω δικᾳιοσυ- σχιἰωὴ 

γὴν λέγαν. δλλα Οὐκ οὦ τούτω φήσετε τα τῆς οἰκονομίας, ὡ τω χολαοϑίώα ὥν ὠπι- 

φησανζας μόνον᾽ δολαὶ δ τέω οἰκουνϑρέω Ἐχιασασέδ. δὲ ὁ ἐπήγαγε" καὶ ἔχ] τω ὁγομα- τς 
ᾧ, αὐτῷ ἔϑιη ἐλπιοῦσιν, Εἶτα ἵνα μοίδης ὅτι ὁ τῦτο χτ' γνωμέιν δαὶ τῷ παίξος, ἐν τῳ] 
«τοϑοιμίῳ ὁ ασοόφητης καὶ απο μῷ' τῶν ἐμσϑλϑοϑεν" οὐγηγίνήστοτο Εἰπὸν" ὁ ἁ. γοπρήδ 

»απτητος μι, Εἰς ὃν Δἰδύκησει ἡ ψυχή μου, "ὁ δ αἰ γαπητὸς, θυδηον ὅτι Κτὶ γνωμζω τῷ 5 
βυ »“ 2.4 ᾿φιλοιῶτος ζωντα ποιᾷ. χιφανψ 

25 Τότε πσδοσζούεγχαν αὐτῷ δοημονιζόνϑμον, τυφλὸν ὡ κωφὸν, ὼ ἐθεροίσγάυσεν αὐ-- 10 ὑπθεὶ 
ΠΗ, 

τὸν, ὡφο (1) τυφλϑν αὶ κωφὸν ὁ λᾳλῷν ἡ βλέπειν. Ὡ πονηρία δαίμονος. ἐκουτέ- 
ορν Εἴσοδὸν ρέφραξε δὲ ἧς ἔκϑιε πιφεύειν οὐκ νος, ον καὶ αἰκοίεύ᾽ δλλ᾽ ὅμως" ἐχα τέραν 6, 
ὁ Χοιςφὸς αἰέῳξε. λας 

23 Καὶ ἀξίςαν»» (ὦ ὄχλοι λέλοντες᾿᾿ μήτι ὅτος ὅδην ὁ" ἠὸς Δαίξίδι; χοχυΐ 
24. Οἱ φωρισαῖοι Εἶπον' “ὅπ! οὐκ ἐκζάλλει τὰ δαιμόνια, Εἰ μὴ ον ᾧ Βεελζεξελ 2: 

αὐῤχοντι ἫῬἙ διαιμονίων. καίτοι τί μέγα ἐφθύγξόντο; δλλ᾽ ὁμὼς σποὶὶ τῶτο ἤϊεγχαψ. ὕὅτως, 

ὁπερ ἔφϑίωυ Εἰ πων, «εἰ ταῖς “ἢΨϑὀσπλλησίον δοίκνον) ϑυεργέσίαις, καὶ σεσὲν αὐςᾶν' ὅτω λυπεῖ, 

ὡς ἡ ΤΡ δν, ϑοθύπων σωτηρία,, χαίτοι ὼ αϑέχωρυσε, ὦ λωφῆσαι ἔδωχε ῷ παῦει ᾿"δλλαὶ παΐ- 

λιν αὐή]ς» [ὸ " κακὸν, κ᾽ παλιν δϑεργεσία ἐχψετοιξ μᾶλλον πὸ δὰ ἕωμωονος ἡγαναΐκ γυ. πω 

ἐκῴος μδὺ γ) 5 ἡ ὀϊξίςα»» τῷ σώματος ᾧ " αὐεχώρει ἡ ἐδρωπέτϑυε μηδὲν φϑεγίόνϑνος᾽ ὅ- 10 νὰ 

τοί ἢ γι νϑρ αἰελᾷν ἐπεχείρφιωυ, γιοῦ ἢ δζρεαθαλλει. ὕρτῳ » ὠκεῖνο υ «ατδϑεέχώρει, τίου 
δὺύξαν ἤθελον βλοψαι. 

ἩΘΙΚΟΝ 'Τοιστον ἡ βασκϑρίᾳ, ἧς Οὐκ δ μοι καχία χείρων. ὁ μὸρ γαρ μοιχὸς, κὠν ἡδογήγκαρ- 

πούται ἵνα, ᾧ ὦ βοαχᾷ γδόνῳ τίου αἰ μδτίϑυ ἀπε τίζει τίω ἑαυ" ὁ“ βαΐσκόμος πατρὶ ἢ 

φϑονυϑῥυ ἑαυτὸν ολόζειῷ ἀμκορέται, Οὐ έποτε παῦε) τῆς αρδοηίας, δλλ᾽ οὖ τῷ 
“ρα ́Ἴειν αὐτίων 641 διζωνεκῶς. χαϑοΐπερ γὺ χρίθ9ς βορθύρῳ, ὦ δαίμονες βλάξη τῇ ἡ-- 

μετέρα ̓ ὅτω ὼ Ὁ. τοῖς πῷ πλησίον χαίρει κδιΚϑις. καν ιηταί τί αηδὲς, τε ὀμασαίεται 

αὶ ὀῥαπνᾷ, ζ,μ' δλλοτδίας συμφοροὶς οἰκείας θυϑυμείας ἐχϑύμϑμος, καὶ οἰκᾷα κακοὶ τὰ ὅ ἀλ- 
λων ἀγαθα᾽ καὶ δ σχοττφ αὐ αὐτῳ μοι» ἡδὺ, δλλαὶ τί τω πλησίον λυπηρϑν. τ ϑτος διζυ 
ν᾽ καταλόυειν αὶ ἀσοτυμπϑμίζειν ἀΐδιον, ὡς κιώας λυωνζῳς, ὡς δοωυΐμωνας αἷλε'ζοξας, ὡς 49 

αὐ ἐδανις , καθαρ δ) (ὦ χφύθαρϑι τεέφονται τὴ κόωρῳ, ϑτω αὶ ὅτοι ταῖς ἐτέρων 

δυσημερίαις, κϑινοί ἦμες ἐϑροὶ ᾧ πολέμιοι τὴς Φύσεως ὄντες. ἡ (Ὁ ὦ ἄλλοι ἡ ἀλονγον 
σφαῆονϑρυον ἐλεούσι᾽ σὺ 5. δ,ϑοθιπον ὁραΐν θὐερτυτού νϑμον, " ἐκ, ϑηφκούσοιυ καὶ τρέμεις  ὠ- χα 

δοριώς κι τί ζιύτης τὴς μανίας χάρον ϑιμοντ᾽ δμ'ν ζσ! τοι τῷ πόρνοι ἐξ, καὶ τελαζναι εἰς βα ., “ 
σιλειδν 
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γἰβήλϑοννς ἰλείλν ἠδυυυήγησουν Εἰσελϑεν᾿ ὦ 3 ἢ βασκανοι ὀνδὸν ὁ ἐγτες, " "χεθᾷ θησαν. ὡ ἡδύ Ὥ Ζ: 

βασιλείας, Φυσίν, ἔξω βληϑησον,). καχεῖνοι τδὲ τὴς ον χερσὶν ἀπαλλάλυτες, πονμξλα, 

ὧν ἣν συ ἔποτε παροσεδύκησοιν ἐ ἐπέτυχον" ὅτοι 3 ὼ ά ̓Εἴρνα α. γαϑαὰ ἀπώλεσαν᾽ χα μείλα εἰ- 

κὅτως, τῶν» γβ δρίδολον ἀξ αὐϑεύπν ποιξ᾽ τὰν δαίμονα ὠγοιο ὠπεργαζε.) ὅτως 

εὐ πϑεῦτος φόνος ὀλύον" ὅτως ἡ Φύσις ἡγνοηιϑη ὅτωφη γῆ ἐμολεωώύνη" ουτώ τα ὃ 

σύμ: ὀψοίξασα ἡ γΝ), ἡ ζώνας αὐανεδέξαρο αὶ ἡὶ ἀπώλεσε (ὧν αἰϑὶ Δαθαν Κορέ ἡὶ Αζειρων καὶ 

ᾧϑδμον ὀκῴνον ὥπϑμτα. δ λα ὃ αϑιῤχατηχορῷ βασκανίας, Εἴποιις ἐν ῥαάδιον εἰ 'δᾷ 
απ 5. Εἰπενὺ ὀπτως ἀπαλλα γήσονται τῷ γοσήμαιτος. πῶς δίχυ ἀπαλλαγησό ζθα, τὴ τῆς πονηθί- 

ἀκ. 

ἥν. σι, 

ας ζωτιρ οὐ ὑ οὐνοήσω ψϑμ τί ὥασερ τῶ] πεποριθυκότι ὁ ου ομες Εἰσιλϑεν Εἰς τίω ἐκκλη- Αριϑ, ἐξὸ 

1ὸ σίδν, ϑυτως σοοδδ' τῷ βασκωίνοντι" κα πολλῷ μᾶλλον τύτῳ ἢ ὀκείῳ. νὼ μϑ γοὺ ὁ ἀόῳ- 

φορον ἐδ δικφί διὰ ἡμέληται) δν' 3 Φανέοϑν Ἄρηται πονρϑν δν, ̓ἀποφησό θα, ῥαδίως. 

κλαῦσον τοίνεω καὶ Χ, ςέναΐξον᾿ αϑρίώωύησον ἀ αὐ ϑαχάλεσον ῷ Θεύν᾽ μαϑε ὡς αὐδὲ ἀμδρτή- 

ματος χϑλεποῦ δἰ ακέοϑαι σε, ὁ ὁ μοτόμίει. κα ὀυτῶ ζκτιϑῇς, (αχέως ἀπαλλαγήσῃ τοῦ 

νοσήμιοιτος. ᾧ ἐς αἰγνοῷ, φησιν, ὅτι πονηρϑν ἢ ἱβασκϑνία: ; αγφοε 7} Οϑ᾽οδείς " ὀυ μέω τίω 

15 αὐτίω αὐξὶ πορνείας κα κα μοιχείας ὄλουσι δόξαν, ὶ ὐδὰ τῷ παϑοις τούτῳ. ποτ γϑιώ ἑαυ, 

τς κατέγγω πιχραΐς βασκζωας ; πῦτε (ὃ Θεὸν ἠξίωσεν Νὰ πύτὸὰ Ὁ νοσήματος ὧςε γ- 

ψαπίσι νέοϑαι αὐτί ἵλεων; γος σϑξεϊε ποτε. δ λ᾿ εἰ " νηφεῦει καὶ πένητι δῷ μικρὸν ϑργύειον, κᾷν 

ὑησυσι μνελαῖκιρ βαΐσκανος ἡ, μ συν ἡγεῖται πεποιηκέναι δεινὸν, τῷ πόντων μιιαρωτέρῳ κατεγθίμαο 

γὸς πρῖϑει. πόθεν γϑιῶ ὁ Καί, Οιούγος ἔλνετο; ἐποϑνὸ Ἡσαῦ; πῦλον ὡ ᾧ Λαζδλυ παιδὲς; 

28 πόλιν οἱ 5 δἸακω κα ηοί; ; πο9ον ὼ αἰεὶ Κορὲῃ ὁ Δαϑαν ᾧ Αἰειρων , πόθεν Μαρία; πόϑεν Αα- 

ρῶν; ; πόθων αὐτὸς ὁ ὀζρόξολος: ω ηούτων κακᾷνο οὐνόᾳ, ὁτί ἐν ᾧΦ Φϑονουνϑιμον αἰδικής, διλλαὶ 

ὰ κὉ στούνο ὃ ξίφος ὠδκῖς. 4 γὃ ὥ. Αὐρλ ἠδίκησεν ὁΚανν» Ἐἐκῴο μδν [ ]χύτερον Φ 
ὠκων Εἰς βασιλείαν πἰλέπεμιψαν" κἡὶ ῥαυτ' ἢ βνείοις «ὐξεέπειρε καχοῖς. τί Φ Ἰακωθ ἐ- 
Ολαψενὸ . Ησαδ; ὀυχὶ ὁ μϑρ ἐπλούτει αὶ μυρίων αἰ πήλάυσιν αἰγαϑων ̓  αὐτὸς ὶ ἡ τῆς πι- 

25 πῴας οἰκίας ὀξέπεαῆε, κὶ ῳ δλλοτοίᾳ ἐ ἐπλάνάῃ κμΦ τω ἸὨχιζουλίω ὀκείνξεο ; ; τί 3 Φ 

παῖδες τούτο Ὁ Ιωσὴφ ἐ ἐποίησοιν γέρω, καὶ ὶ ζωῦτα μέχρις αἵματος" Ἕλλαντερ, ; ὠχ ὄυτοι υδὸ 

χα λιμὸν χὑσέμειαν καὶ ααὐθὶ Τ ἐ ἐράύτων ὀκιδυυύδυσοων, ὠκένος ἢ βασιλύὺς γε)ϑνε Τὴς 

αὐημῶ- Αἰ ρυπθου οὑπασης ; ὅσῳ Στὰ αὐ Φϑονῆς, Ὧοσούτῳ "“λϑη μειζόνων. πρόξενος ἀγαθῶν τω 
μὴ γμμζ,- φλονουμμῳ. Θεὸς ΙΑ ὅδ ῃν ὁ ζωώπι ἐφορων᾽ Ὁ στὸν ἰδη 4 οὐδὲν ἀἰδικοιώτα αἰϑικούμε- 

" 340 107) αὐτὸν δέ ἐπαίρει μᾶλλον Ὄ ὁ ποιᾷ λαμιαῦθὴν νζωτη; σὲ ὃ ̓ κολοίζει. εἰ ἰγὸ (ἂν ἐφνδὸ.- 

οϑμοις τοῖς ἀϑροῖς ἐκ ἀφίησιν ἀτιμωρητ. ᾿αϑρελϑεῖν (Μὴ Ἰλιχαιρε γ», Φησι, Ὠχὲ τῆωματι τίαρο κϑ, Κν 

χοῦ "ἐϑροῖν σψ, μι "ποτε ἴδῃ ὁ Θεός, ὁ μὴ Ξρέσῃ αὐτῷ ) Ἰπολλῷ μαῖλλον ἄν: βασκαινονζᾳς 

τοῖς Οὐδὲν ἡδιυνηκόσιν. ὀκκόψωμϑυ τον τὸ πολυχέφαλον ϑηείον. ᾧ ὼ γὃ πολαζα Εἰδὴ 
τῆς βασκόρίας, Εἰγὸ ὁ Φιλθεωῦτοι ἀγαπῶν σϑεἰὸν πλέον ἔχει τῷ τελώγου, ἐῷ οὐϑὶν 

34 αἰδικϑιῶτα μισοῦν πού φήσιται ; πῶς ὃ ἐκφϑύξεται τίω! γέενναν, ἦι ἐϑγικδῇν χείρων γεγὸς 
μϑιος; ὁ|9κ ." σφόδρα ὀδιιυαΐμαι, οΤΙ ᾧ ΟΝ ἀἰγίελοις, μὰ ἀλλο, δ ὐ δι ἀπέλων ῷ δεασά- 

τίου μεμείοϑαι κελθυόμϑιοι, τ ̓ δίρίδολον ζηλούμϑῳ. ἡ γ5»: πολλὴ καὶ ον τὴ ὠκκλοισία, ἢ ,βα.- 

σκὸ μία" μάλλον: ἢ ω ἡμῖν, ἡ οὖν τοῖς ϑρχονδβοις. διϑ Ὄ ἡμίν ἣν ἀὐζις ὁζαλείόον. ἦς γδὲ ἐ- 

γέχέν, Εἰπὲ ΜΙ, βασκαμνεις ᾧ πλησίον: ; 7! μῆς Ὀὐπολαύονται βλέπεις κὶ ὦ γονχῶν ῥ᾽ ὅχ, 

40 ΕἾἶτα οὔκ νος πῦσον Φέρρισι κακὸν αἱ ̓ἀμμαὶ τοῖς μὴ «εϑσέγεσιν; : Εἰς κενοδοξίαν εἶρε- 

σὰ!, Εἰς τύφον, Εἰς τὐπϑνοιὰν, Εἷς χὐαβοηίαν, ῥᾳθυμοτέρρις ποιοῦσαι" καὶ ὸ ὼ τύτων Ἔ 

λιμὴ καχδι καὶ αδραίνονται ῥ ῥᾳδίως. ὼ γ) δή χα λεπώτοωτον τῶτο, ὅτί ζᾳ μϑ ἐξ " αὐννδὖἕμ) χακαὰ 
τλότα " μδύει" ἡ ἢ ἡδονή, ὁμοῦ τε ἐφόῥη ὁ ἰβώπέαθν. δζμ ζαῦτα δὲ δίμυ βασκαίνεις, Εἶπέ μοι; 

δλλ᾽ ἀξοισίδν ἐ' ἐλει οὶ τῷ χα φυτοιουτί: πολλλωὺ, ὦ ἀγηὰ φέρει πόρτα ὅποι! ϑέλει, ἡ ὧν 

Οἰεγίοιε, τολ.:.. Ζ 3 παδϑσκρεογζῷς 



᾿ χα ̓ μεμαςιγωμῦμον αὶ “ἰαϑὸ ἡ μυρίων ἑλκόμϑμοι ϑηρίων ἐξασκαμνεν αὐτεῖ ἣΜ πραυ μῶν χα 

270 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 
πξσκρθονζαι λυπε!, δι ἄν: κολοιχευογζας Δϑεργετεῖ, ὦ πολλω ἔχει δυώαμιν. βιωτικϑν 

ππρόσωπων ζυωπο ζῳ ῥ ῥήματα, ᾧ ἢ ἡ τῇ Ὑἢ “πϑεσηλωμδμων αὐ ϑεύπων 55. ῷ Ν 

πνϑυμᾳτικὸν σσσὲν λυπῆσαι δευνήσετω. “ἰ γ΄ αὐτρὲ ἐργάσεται δεινόν ; Ὀποχειροτηγή.- 

στι τὴς ἀξίας ; χα] τί τῦτο; ἐὺ (ὦ ἮΝ διχαίως, ὁ ὠφολάται ( σποδν "ὰ» ὅτω πϑλοξιώει 

Θεὸν, ὡς ὃ ζχὴ αἰξίον ἱερϑίεϑνα) ἐν ὃ ἀδίκως, Ὁ ἐγκλημα πάλιν ἐπ’ ὀκφϑον, οέκ ΩΝ 

τῦτον λϑρᾷ ὁ) ἀδίκως ὕ παϑῶν κα ἡ γωναίως" ἐἰνεγχών, πλείονα ζιτη κτᾶται τσ. 

Θεὸν τίω! ϑῥησίλν. μὴ τον αῦτο σι πῶμδ, ὃ οπτως ὠμὸν ὧ διιυαφείαμ κα Ὁ ὡ τιμσὶς 

ὦ Ὁ» ἀξοισίαιε᾽ δλλ᾿ ὅπως ὠμδν ον Ξρετῇ. Καὶ φιλοσοφίᾳ. ὡς ὦ γ ὀξοισίαι πολλαὶ Τὼ 

Θεώ μὲ  δοκϑιώτων ποιᾷν στείθρισι, Ὁ σφόδρα νεανικῆς δὲ! Γ ψυχῆς, ὧν ὧι τὴ Ὑ ὄξοισίᾳ Εἰς δέον 

γί, ὁ 5 ἀπεφερηρϑίύορ αὑτῆς, ἐκωρὸ ἀκῶν φιλοσοφᾷ ὁ ἢ Φσολαύων αὖ-- 19 
τῆς, τοιούτον Φι ποοά , ἅ ἐὺ εἴ τίς κόρη (Ομυοικδν δυειδεῖ καὶ καλῇ, νόμεας δέξαι!» μηδὲ. 

ποτεξίς ὑπδήρες: αἰκολοίςως. τοιούτον γ ὴ ὀἴοισία. δ πολλοῖς ὁ κονίας Εἰς ῶ 

υδεί(ῳ νέην, ὦ θυμὸν ἡγήρε, κα χαλινὸν γλωώήης αφήλε, καὶ Ὁ λύραν δὐέασασε σύματυος, 

ὡασερ ίπῦο θύματος τίν ψυχέω ὀψαυββιπίξουσει, κὶ ὶ Εἰς δὲ ἑααυτον, ὟὮ κακδὶν βυθὸν 
κρυταιποντίζουσοι ὃ σκάφος. Εχυ δὰυ δὰ ποσότῳ κιυδυούῳ λαιυμαίζει, χα Ἰξυλωτὸν ἐ φῃς; 15 

δ᾽ ποσε τα Δὐοίας: ; Οὐνόησον ,ϑιῶ μῷ Ἥ) Εἰρνμδίων , πύσυς ἐϑροις καὶ κατηοθρϑῖς, 

πόσοις ὃ κόλακας (δα ἔχει πολιορχϑεευζᾳα αὐτὸν; ζωὼτ δὰω, Εἰπέ μοι, μφκαέισμ ᾽ 

ἀξιανὶ :ἡ ἧς ὦ τϑ»» εἰπε; δλλαὰ αἴρὰ ῷ λαῷ, Φησιν, ϑυδοκιμεῖ. χα ἡ τϑρ ἰὴ δὴ 

ὁ λοιὸς ὅ8ηγνο Θεός, ᾧ μένοι ἴω θύϑιωύας ὑπέχειν. ὧφε στὸν λαὸν Εἴπῃς , συν ἄλλο 

λέγη ῃ ̓παιρλθόλοις αὶ ἑτέροις, δ) σχϑπέλοις, ὼ ὑφαΐλοις, χφῚ ᾿ ασιλάδας. τὸ ἘῸΝ ἐυδοκεμεῖν 29 

᾿ δεμῳς ὅσῳ λόμασεότερον ποι, Οσύτω μείζοις ἔ ἐλχοι ὧν χῳδυεύοις, ζι Φενΐιδας, 4 

βλυμίας. αϑαπνε ὅσον γὸ ὁ Οιοότος ἢ ἡ φῆναι υἱ διυύαται ὅλως, ὅτω πικρὸν ἔχων δεασύτίω. 

“χῳ λέω φῆναι ἢ 1 ὀϑαφνεύσαι κκαν μυθία, κατορθώ κϑτο δ᾽ ὀχή ὁτοιούτος , δυσκόλως Εἰς 

βασιλείθν Εἰσέρχεται., σσοϊὲν δὸ ὕτως ὀκπραχρλίζειν Θἴωθω, ὡς ἡ αρρᾳ πολ 
δῦξα, δειλρες, αὐλνῴς, κόλριχοι, “νπυυχρίζας  ποιούσει. νος γϑιὦ ἐγέκεν (ὦ Φαρισαῖοι τὸ 35 

Χεισὸν ἔλεγον δαιμονάν; οὔκ ὨὩφ πε τῆς ΧΩ πολλῶν ἐπερύμριιν δόξης; ; πολιν: ἢ ΤΥ) 

πολλοὶ τίω ὁ ρϑέωο «ἰδὲ ἀντ ἐφέρον ψῆφοι; Οὔ ἴα τϑτῳ εἰ κατειχονῖ τῷ νοσήματι; 
Ουσὲν »ὺ, οὐλνῦ ὅτω ποι πὐϑανόμιας αὶ ἀὐοητες, ὡς τὸ ασοϑς τίω ἐ" πολλά κα χηνέγαι 

δυξαν' ΟΥεδν ἀμδαίμν Καὶ ̓ἀδαμάμτίνοις, ὦ ὡς Ὃ της λυβϑορών. δδ καὶ σφόδγα νε- 

ἀυικῆς δὲ! ἐψυχοῷ μέλλοντι “εῆς Ὁσαύτίω δντε ᾿" ῥύμώω γα! βίαν πρεύματος, καὶ 39 

ΝΥ ὅτὸμ ἐ ἐυημειρῆ, πρῶ ἑαυ τον πσα»τίϑησι" καὶ ἐστὸν τανὸντία αἰ ανομμείνη, κατορύξαι ὁ ἐ- 

αὑτὸν βίλεται " καὶ τῦτο αὐτῷ χαὶ γέονα χα ᾿βασιλεία ὑτὸμ νιππούρύχεος “ἰαρὸ τῷ πά- 

θ0ὲς δ.) τότε. ζαύτα δζωυ φϑονων ἀξια, εἰπέ μοι, δλλ᾽ ἐχί εϑρίωων. δ ̓δεικρύων: ; πϑρὶ 

ποὺ δῆλον, σὺ ἢ ζωυτὸν ποιᾷς Φϑονών τῳ ὅτως ἐυδυκιμοιώῶτι, ὦ ὡασερ δὲ εἰς δεδεμδῥον. ἰδὼν 
4 ων» 

μιαείγωγ.. καὶ ὩΣ ὑσως δῤ ἀὐιϑεύπας ὀδῆμος ἐ ἐχῃ, ζούτες καὶ (ὗι ὥνῥ δεσμοιᾷ, τοσώτας δὲ- 
ατύζρκ᾿ χαὶ τὸ δὴ χαλεπώτερον, δι χαὶ “Αἰ άφοονν ἑχαφος τῶτων γνωμέων ἔ ἔχει, χϑὶ Ὁ 

Ἑχιόντο αἰϑὶ τῷ διαλθύοντος ἀὐδρῖς ψηφίξονται πϑλβτερ, Οὐ οὲν βασαινίζοντες, δ λ ὦ ὧπερ δ 

τωΐ δεῖνι δόξη ᾧ ῷ δεῖνι, ζαῦτα ἡ ἀθὶ κυρφεῶτερ. ποίων δῖ ζύτω κυ μέλ, ποίου κλυδὼ- 
γος δ ἰχωλεπώτερα: ᾧ δ ρὺ 5 Φυσεῖται α «ϑ69ον αἰπὺ τὸς ἡδονῆς ὑποιοΐενς Ὁ ὑ βααζ6.) 49 
θύκόλως παλιν, ἡ ἀὐωμαλίᾳ ἀεὶ, ὦν ἡσυχίᾳ ὃ συν ξποτε ὧν. τὸ ἅ δ τί γω- 
Ὅν, κὶ Ὁ ἣΜω Ὁ λέγ α ἀγώνων, ς ῳ ἀγωνίᾳ ὸ ὥμῳ κατέλεται᾽ μτ' ὃ δ ϑραξ ῳ» ἤϑίπο- 
τέϑεηχεν δἰπῦ τὴς ἀθυμίας, ἢ χαύρειποίλιν ἀμέτρωρ᾽ ὁπερ λύπης Ῥ6] λαλεπώτεφον. ὅτι 

"ὃ ἡδογὴ λύπης σέκ ἐλαῆνν ὅ41 χα κὸν, δῆλον ἀφ᾽ ὧν τίω ψυχίω οἰ οτΐϑησι ἢ γὰ ἢ κου- 
φίω 
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φίω ποιᾷ ἢ μϑτέωρϑν καὶ ὀμεπηερωμϑρίω. ὦ τῶ καὶ πὸ δμ τροτέρων αὐδρω ἔφην ἰδεῖν. 

πῦτε δέζυ καυλὸς ζω ὁ Διαξίδι ; στε ἔχαυρεν, ἡ ὅτε οὗ φινοχωρίᾳ ζω, πότε "ἢ Ιουδα!ων ὁ δὰ-- 
μος: ὅτε ἔφενον ἢ ()ὴ (Θεὸν ὠκαίλοεω, ἡ ὅτε ἔχαιρον ἔχ1 τὺς ἐρήμν, ὁ Τ' μίοο) “ὡροσεκύ-- 

γοιώ ὁ δ ὐὸ Σολορδίν ὁ μάλιςα πότων Εἰδὼς ηἰ ποτὲ ὅ01ν ἡδὸνη, Φητιν᾽ Αγαϑ
ον πορῶ- Ἐχκλησ.ζ,7. 

; ϑίωαι Εἰς οἶκον πένθους, ἡ Εἰς οἶκον γέλωτος. 819 ὦ ὁ Χοιοὺς ὧν ἃ μακωρίζει λέγων᾽ 
μακουβιοι (ὦ πενϑοιώτες᾽ ὧν" 3 ζῳλανίζει ᾿ς ὀυα) ΣᾺ ὑμῶν Ὧ "δρῶντες, οἷι κλαύσετε. 

«αἱ μάλα Εἰκότως. ον ὦ Ὑ τρυφῇ ,ριυγοτέρρι ὅν ἡ Νυχὴ ἡ μαλϑκωτόρα" ον ἢ πέι- 

ο4 (Ἰωέςαλται ᾧ σωφρονῴ, καὶ τῷ “ὟΨὌ'’ παϑώδ δισμοι πϑμτὸς ὠπήλλακται, ὁ ὑψνλοτέρρι 
γγύ ῥἱο θϑπέροι. ζωτ' ὦ ὥπόντα Εἰδῦτες, φϑύγωμϑρ τίω αρῖδῳι ταῖν πολλών δόξαν 

10 χαὶ τίου δξ αὐντὴς ἡδονζο, ἵγα, τὴς ὑντῶς δόξης ὦ ϑινούσης αἰεὶ τύχωμὲν ̓ ἧς ἥμοιη πὸρζμ 

ἡμαξ Ὀχιτυχεῖν, γϑθίτι ὸ φιλαν,ϑοϑ»πίῳ τῇ Κυείου ἡ (δ  1ησῷ Χ ειφού, ᾧ ἡ δυξα χα Ὁ 
χρούτος, Εἰς τοὺς αἰαῖνας τ αἰώνων. Αμάυ. 

" Ομμλ. μώ. ἅς "ΊΔΩΣ ΔῈ ΟΙΗΣΟΥΣ ΤΑΣ ΕἘΝΘΥΜΗ- 

ΜΝ “ σεις αὐ, Εἶπεν ἀὐδοις᾽ πάσα βασιλεία μεριαϑεῖσοι κα. 9) ἑαυτῆς, 

ἐρημω ϑήσεται πᾶσα πολις ἢ οἰκία, μερλοϑείσοω χαθ᾽ ἑαυτῆς, Ὁ ξὰ ϑη- 

σεται. 26 Καὶ Εἰό Σατὸμάς ᾧ Σατὸμὰν ἐκξάλλαι, ἐφ᾽ 

ἑαυτὸν ἐμαρλιϑη “πῶς δίώυ ςα ϑήσεται ἡ βασιλεία, αἰτῶ; 

13 

8) ΑἹ ἤδν, τῶτο κουτηοθρησοιν, ΤΙ οὗ τῳ Βεελζερελ Ὑ ὀκῥαλλε  δα,- 
ες ς μόνα. δλλα τότε ; ςύκ ἐπετίμησε, διδοις ἀΐοῖς ὐτὸ τε δ πὰ ᾳ- 
τ ἘΜ  ὁνων σημείων γναῖναι αἰντο τέο δεώύα μιν, δἰπὸ πε τῆς διδεισκαλίας 

ἐκ μαϑεῖν αὐτὸ τέρμ μεγαλωσεωώύζω. Ἰη 7" 5 ἐπέυϑμον (αὶ αὐτὰ λέγϑν- 
Ὁ Ὁ τεφνὰ Ἐχιτιμᾷ λοιπὸν" υρότῳ ὧῷ τύτῳ τίω θεότητα ἐνδεικψύμε-- 

Ἔκ" ΟΔΥ θα, γὸς τίου ἀὐτυ, τω ζᾳ ὐτύρρητω αὐτὴἕἍν Εἰς μέσον ἐξαιγαγ ν᾿ δι τέρῳ 
δὲ αὐτο τω μετ᾽ θὐκολίας «ὧν δαίμονας ὠκξαάλλειν. καίτοι» ἡ χρυτηγϑόλά σφόδρα, ὀμα- 
Ἄάυυτος ἑιῶ (ὅπερ γ) ἐφέίω, ὁ φϑίνος εἰ ζητΈ  Εἴπῃ, δυλ᾽ ἥα Εἰἶπῃ μόνον) δλλ᾽ ὅμως ἐἰ- 
δὲ ὅτω χατεφρόνησιν αὐ ἦμ ὁ Χ ριςὺς, δλλ᾽ Σ΄πολογίται κ᾽ τὴς αὐτῷ ασοϑσηχϑύσης ἔχ- 

ἰμωη, ωκείας, πουιδόων ἡμας ὠράους ἐ) τοῖς ἐρθροῖς, κἀν ζιαύτω λέγωσιν, ᾧ μήτε" ἐδθις σών-- 

309 Ισμὲν ἡμᾷς, μυῦτε “᾿ τυχόντοι ἔχᾷ λόγϑν᾽ μηδὲ ϑορυξῴεϑαι, μηδὲ αι οοἰῆεεϑαι, δυλαὶ μ(τ' 
μακροϑυμίας αἰπάσης αὐρέχήν ἀὐνῖς θυϑιώας ᾿ ὃ δὴ μάλιςα αὶ τῦτο ἐποίει, δῴημα μέ- 

γιφον γϑδεγυϑμος τῷ “ψκυδὴ δὴ ( αϑὲ αὐδὖμὍείρηνϑμω. σνεὶ γ5)}} διαιμοναῖντος ζῶ Ὁ... 
σαύτίιυ ἐχιδείκψναϑαι ἐπιείκειαν ου δια μοναίντος Ὁ πὸ Οὀἰπόῤῥητω Εἰδέναι.  γ5} καὶ 
αἰ ὃ σφόϑρα ὀμαίαμωτον ἐὴ τίω ζριᾳύτίωυ «ἰασινοιὰν, ᾧ “4 ὁ δα ΟΜ πολλῶν 

43 φοζον ) σοί ἐπλμων δυμοσιθυειν ζᾳ ἐγκλήματα ζωῶτα, δλ᾿ οὖ ὀχρνοία, ἐφρεφον. αὐτὸς 

ὃ δεικφὺς ἀδοῖς οτι κάκῴα οἶδε, τίω μρ κατηγϑρίαν ὁ ζ,,ϑησιν, σϑτῖδ' ὠκποριστά)4 αὐνδΖ, 

τω πονηρλαρ᾿ τίωυ ἢ, λύσιν ἐπαΐγά, τῶ (ἰωειδῦτι ΥΜ Εἰρηκότων καταλιμίπανων Τ' ἔλεγ- 

χον. ἕν δ) αὑτῷ αἰδιασου δὰιφον ἕω μόνον, ὠφελῆστι ςἄν' αἰμϑο τλμονζμ, ύκ ὠκποριστόῦ- 

σαι. χαήτοιγε Εἰ ἐξουλεν μακρὸν Ὄσοτᾷαι λθχϑν ᾧ καταγελάφοις ποιήσοι, ἢ κ᾽ πύτων 

49 ἡ δίκλω ἀὐζοις ἀπτωτῆσαι τίω ἐσ τέυυνουϊδὲν ὃ κωλύον ζω " δλλ᾽ ὁμως ζῶτα πόμτα τα- 
ρεὶς Εἰς ἕν ἔφλεστε μόνον, ὥ μιὴ φιλονφεοτέρϑις ἐργασαοϑαι; ὄνν᾿ δχιφκεφέρους, ᾧ ζχύτη 
“δός δίὀρθωσιν (χιτηδειοτέρυς ποίῦσοι. “πῶς δίίω αὐΐοῖς Σιἰπολογεῖται; ἐδὲν Ἔἰπὸ Μ᾽ γ)ρα- 

| 'φων φησιν (οὐ ὃ πσδϑσεῦχον, δινλα καὶ πϑρερμέουδυειν ἐμϑηον) δλλ᾿ δασὺ ΤΜ κοινὴ συμ- 
(αμνόντων, πάσα, )ὺ βασιλεία, φησὶν, ἐφ᾽ ἑαυτίω μμερλαϑείσοω υ ςαιϑήσεται ' δ πόλις αἱ 

οἰκία, 

,ς 

κεν (. 



ἀν Κα, 27»ὕν ΧΡΎΥΎΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΟΘ. 

οἰκία ἀν ὁμοϑοῆ, ζαχίως οἰαλύεται. ου Ὁ ὅτως (ὦ ἔξωθεν πόλεμοι, ὡς (ὦ ἐμφύλιοι 
Δ {4 φϑείρονσι, τῦτο γδγ κυ) οὖν σώρίασι γίνε.) τὰ τὸ ὧν ἅπασι πράγμασιν. δλλαὰ τέως αἰ. 
“πὸ γνωρακ(ϑυτέρων ᾳ ,ἰσσεδείγμματοι ἀνά . χφήτοι ῃ βασιλείας ἴχὶ τῆς γῆς διωάτώ- 

τερον: Ο σὴν. διλ᾽ ἐμως Ὡπθλλυ) ξασιαϊζοσα, Εἰ ὀκξ Ὁ ὄγκον Μ᾽ πομάτων α)- 
πιά ταί ἔς, ὡς ἑαυ τω συῤῥηγνύμϑμον, τί δ," Εἴποι αἴθ πόλεως: (5 «ἰδὲ οἰκίας; καὶ ΝᾺ β δ΄ γ, ἐν 
μικρὸν Ὧι, καν μέγα, ἡ, τος ἑαυτὸ ςασιαῖξον "δἰπόλλυται. Εἰ Οίω ἐγὼ δαίμονα θγων δὲ 
ἐκείνου ὠκθαλλω ὧν δαίμονας, φαῦσις ὼ μαχι μεταξὺ διωμόνων 68], ἡ χα τ᾿ δλλήλων 

ἵζαντῳ ᾿ Εἰ κατ᾽ δλλήύλων Ἰςαν΄), ὡσθύλωλῷ αὐτὴὖὦὮὄὍ ἡ ἰοωὺς Χὴ διέφϑωρται. Εἰ) 

ὁ Σατὸμνώς (ὃ) Σατανάν ὠκθαλλει( ᾧ οὐκ εἶστο τοὺς δα! μονας, δεικνυς πολλζωὺ ὠΐθῖς Ὥρος 
δλλήλες συμιφωνίὸν ὅστων ) ἐφ᾽ ἑαυτὸν δξωυ ἐμαοίδϑη, φησίν. Εἰ" ἐμερίσθη, αἰοϑενέςε- ιὸ 

ὁ9ς γέλϑνο ὃ Σσόλωλο. Εἰδὲ ϑπόλωλο, πρὸς δϑυωα:) ὅτεαον ὠκξαλλειν; Θἦδες πόσος 
τὴς κουτησρθλας ὁ γέλως , πῦση ἡ αἴοια. ; πόση ἡ μὰ ἦ4᾽ σσοδ' ̓ Σ» ὅξι" )Ἱ αὐτῶν λέγῳ Α, δ τὼ 

δ τί ἐφῆκε ἡ) ὅτι ἀκ|άλλει τὰς δαίμονας᾽ λέγη δὲ, ὅτι δζοῥ αῦτο ἐφηκε, δὲ 5 Εἰκὸς ἑω αὐτὸν 
χατυλέλόαϑαι. ᾧ πον ϑέτη μϑρ αὗτη ἡὶ λύσις᾽ δου πέρα δὲ μοτ᾽ ὠκείγζωυ, ἡ πε τῶν μ(5-- 

ϑηντων. συοὲ "ὃ ἐνὶ μόνον αἰεὶ ξοστῳ, δυλὰ καὶ διστέρῳ ἢ πείτῳ κατωλύοι ζκ' αὐτιϑέσεις κς 
αὐτῶν, ἰκ κδιουσίας Ῥ)ιφομείσαι βουλόμϑμος αὐ τίω ὀψαιοεωτίαν ᾿ ὁΈρ ἡ ὅχι τῷ σαξ.- 

ζωτ ἐποίησε, ᾧ Δαζ(ὶδι φέρων Εἰς μέσον, τες ἱερέδω, τίου αδοτυρίαν τίω λέγϑυσοιν, ἐ. 

λεὸν ϑέλω καὶ ὁυϑυσίδυ, τίω αἰτίδν τῷ σαδξατυ δὲ ἰὼ γέλϑνε. ΟΥ̓ [ »ὺ 1 ᾧ δν,369- 

πὸν, φησι, Ὁ σαζξατο. πῶ διὰ ἐγζιῦϑε ποι. μα γὺ τίω πσοϑτέρον χὶ δέ τέραν 
ἔρχεται λύσιν τῆς τσδϑτέροις σα φεφίραν. λο 

27 Εἰ γὺ ἐγώ, φησιν, ἐν Βεελζεξελ ὠκθάλλω (ῷ δαιμόνια, (ὦ ὑοὶ ὑμδ οὖν Ἴ(νι κ- 
(αίλλουσιν; Ομᾳ καγζῳοθα, τίω (χιείκειαν. ᾧ δ᾽ Εἶπεν, (ὦ μαϑηταί μυ, οὐδὲ οἱ 

Ὡ σύφολοι᾿ λ ὦ μοὶ ὑμδῶν ἡ, Εἰ οϑρ' βουλυϑεῖον ἐπόμολϑεῖν τσολς τέω " αὐτίω ὀκεί- ΜΠ 

νοις θγίῤειαν, πολλζω ἐντεῦθεν λοίξωσι τέω αἰφορμιζυσ᾽ εἰ δὲ αἀὐγνωμονοῖεν ὶ Οἷς ἀὐζοῖς ὅχι-ὀ «πὶ 
βϑροιεν, μηδὲ ὀῥαίρουυτον λοιπὸν ασοόφασιν ἔχωσιν Ε ἐπ, Ὁ δὲ λέγει ζοιούτον ὅθην᾽ (ὦ ἀἰ- ἐς 
“πόσολοι ὧν {μι ἀκξαλλουσι; ᾧ )ὸ ἦσων ἐκξαίλλοντες ἤδη δ, Ὁ λαξῴν ὄξουσίαν ΓῸ) αὐτί, 

καὶ σὐοὲν ἀὐζις εἰρεκαίλοιου ὅτοι. καὶ δ» πράγμασιν, δλλαὶ χσρϑσώστῳ μόνον ἐμαύχοντο. 

ϑόλων τοίνιου δεῖξαι ὅτι φθόνου ζω τῷ πσοῦς αὑτοῦ ζῷ Θήρηνϑμα μόνον, ἀγά τοὺς “διστοφύλοις 

Εἰς μέσον. Εἰ) } ἐγὼ τως ὀκζαάλλω,πολλῷ μᾶλλον ὀκῴνοι (ὦ) τ ἐμοδ τίω ἤξουσί.. 
αν λρίξιντες. ᾿δνν, κίφς ἐδὲν ζριούτον εἰρήκωτε ἀὐζς. πῶς ὃν ἐμοὶ τῳ κακείνοις αἰτίῳ 3 γννο-- γο 
μϑρων, ζωτα ἐγκαλέτε, ἐκείνης δἰσολύοντες ἐγκλημῶν, μάὺῤ τούτουμῶς ἐλϑυ3ε- 

ρώσει τὴς ἡιμωρίας, αἰλλαὶ χαὶ κουτωδικέσει μμειξ γως. ὅζρα τϑτο χαὶ ἐπήγα μ᾽ " 
Αὐτοὶ κριταὶ ὑμδίν" ἔσονται. Οτὸν γ ὀξυμδι᾽ ὄντες, ᾧ"ζῶτα μιεμϑηθτηκότες, ἰμὶε 

καὶ πείθωνται ἐμοὶ ὁ ὑπ᾿ ακούωσιν,θυ δηλον ὅτι ἡ χατακρινοῦσι «ὃ τὰ ογαντία ἡ ποιοιουζῷς 
τ Ἃ ! 

ἡ) λέηϑνζαε. 43 
28 Εἰ. ἐὖ πνδίματι Θεοῦ ὠκ(αίλλω ταὶ δαιμόνια, ἴοφι ἔφϑα,σω ἐφ᾽ ὑμας ἡ βασι- 

λεία τῷ Θεού, Τί δὲ ὅδην ἡ βασιλείω .; ἡ γροισία, ἡ ἐμυή. ὅρρι πῶς πάλι αὖ-: , 

ὧν ἐφέλκεται καὶ ϑερφιγγάψει ὶ ατρός τίω ἑαυ “γναΐσιν Ἰιασάται, ὶ δεύκφεσιν ὅτι τοῖς οἰ- 
κείοις πολομούσιν ἀγαθοῖς, ὸ Φιλονεικοῦσι χτὶ τῆς ἑαυ) (ζωτηοίας. δέον Ν᾽) χαίρειν, Φησί, 
ὦ σκιρτάν, δὰ ζαὶ μεγαλᾳ ἢ Ὄὐπύρῥητο ὠκῴνα σα )γέλϑνα δωρϑύνϑρος, ὶ πύλαι οχ]ι 
πσϑοφυμ ἀδονϑμαρὸ τὴς θύποραγίας ὑμδμ ἐφέφηκεν ὁ χχιο96᾽ ὑμιῷς ὃ τθιουαγνίον ποιᾷ- 
τε, ὃ μόνον ὁυ δεγόρϑροι ῷ ἀγαϑα, ἀλλα τὼ αἰ αθάλλοντες ὦ (μωτιϑῷντες ὩΣ οὐκ ὅσας 

αἰτίας. ὁ ζῶ ΜΜατϑαϊός φησιν Εἰ3 ἐγὼ ἐν πγεύματι Θεοῦ ἐκξαλλῳ᾽ ὁ 8 Λυχκαῦ εἰ 
ὃ ἐγὼ ἐν δαικίύλῳ Θεοί ὠκραίλλω (ὰ δαιμόνια, δεικγυᾷ οτί μογίφης δυυμμεως ἔργον 6), ὃ 
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δαίμονας ὡ ὀκραλλενν, "5 τῆς τυρούσης ἄδῥιτος. ἡ βούλεται ἅ Ζ Ὄπ τῆτων συλλογίσαι αν, 

" ἡ Εἰπεῖν ᾿ οι Εἰ: δ τούτο ἐφίν, ἀρ δ αὸς τῷ Θεοῦ πο ϑατέχονον. ἄλλα 'τούτο ὁ οὐ λέγ᾽ 

( ( μυεσκιασμένως Ὁ. νὸ ὡς ὠκείνοις ἀρέπαξϑες (ιὐ, αἰνίτϊεται ἰδζ' " λέγων᾽ ἀρφι ἐφϑασεν ἐφ᾽ 
ὑ μας ἡ βασιλεία τοί Θεου. Εἷδς αἷϑιοισίδν σοφίας; ; δὺ ὧν οὐγεχαίλϑιωυ, δ γτότων ἐ- 

4 δειξεν αὐτὸ τί ̓ πε κοισίαν ἐ; ἀλλα μαπουσαιν. Εἶτα, ἵγά ἐφελκύσι), οὐκ Εἶπεν «πλώς, ἢ ἐ- 

φλοσιν ἡ βασιλεία, ἀλλ᾿ ἐφ᾽ ὑμαξ ̓ ὡσανεὶ ̓ἔλενμ, ὑμῖν ηκει ζω αἰγαϑά. αἰ δὰ δΐχυ 

τοῖς Ω οἰκῴα, καλοὶ ἀγδὼς φζυκειοϑε: δχρτί την} αὐνδμ πολεμάτε Οτιείᾳ: » ΩΝ ἐ- 
κεῖνος ὁ χα!θθς, ὃν πάλαι πσοϑύλενον Θ ἀαδόφηται᾿ τούτο τὸ σημῴον τὴ τῆς πειρφυσίας ω ΤΩ 

αὐ Μ ἀδονϑμης, ΩΝ (αύτα Ὑἰνεοῖ, θεία δυνάμει, οὐ δ γίνεται, αὶ ὑμεῖς ἰξε᾿ ὁτι δὲ 

ιο ϑεία δυνάμει τ γ᾽ τὰ πράγματα βοά. ὄντε γ διινατὸν Σατὸμὸὰ ἰαυοτερον ἐϊ) νιώ, 
ΓΝ δϑαγκη πα σοι αἰαϑενη τὸν , , αἰ«ϑενοιῶτα ζύκ ἐςῖν ὡς ἰλυθϑν ὀκραλλειν δ ἰαϑφον δα!- 

μονα. ζωτα: ὃ ἔλεγε τῆς αἰγάπης δοικψὺς τίου δυωύαμμω, καὶ ὁ τὴς Δἰϑφασεως κα ὃ της Φιδλο- 
νεικίας τω αἰαϑενειὰν. 89 χα! αὑτὸς ((μυεχὼς τοῖς μκαϑηταὶς αὔω χα! καίτω αἰϑὶ αἰγαίπης 
πἴδναι, ̓  οι ὁ ὀζβθολος Δ ὺΡ τῷ ζω τίω ὀμελὸν πόμτω ποιᾷ. Εἶ πων τοίνιου τέων δῦ - 

τς πήροιν λύσιν, ἐπαγ καὶ τοίτίωυ, ὅτω λέγων᾽ 
29 Πώς δυυύαταί ἂς Εἰσελϑεῖν Εἰς τέων οἰκίαν τῷ ἰχωροῦ, καὶ τοὶ σκθύη αἰντε Δ. 4-- 

πασαι, ἐδῳ μὴ φέρον δήσῃ Φὶ ἰοωθϑν, χαὶ τότε ἐὐτα" τὰ ἰ σκθύη δερπασῃ: ; 

οὐ ἅ κ ἢν: ςίκ ἐγχώρει ( Σατὸμάς Σατὸμάν ὀκθάλλεν, δῆλον ὧκ ν᾽ Εἰρηνδύων" οι 

ἢ. συοδὰ "ὅλως δυυνα τὸν ὀκῴαλλειν, ἐ ἑαὶ μὴ ϑλτερην ἐχείνου αἰξιλνηται, καὶ πὔτο πᾶσίν 

10 ὅξην ὡμολογηνϑβον. Ὑἰ ξξζ ἐκ τύτων ((ωΐξαται; ὃ ἐμμοισσοεϑεν Θίιδιο μ᾿ πλείονος ὃ 

«ξωισίας. “σούτοι γράπρω, φησὶ, συμμάχῳ χρισαοϑο τα τῶἱ διαβόλῳ, δ τί χα πο-- 
λει ῦ χα ἰδισμαῖ ὑτυτο τικμήειον, ὧ ἴα σκεύη ὐτα ἥρρπάσοι. ὅσαι πῶς τοιωυδυτίον, 

ὅπερ ἐπεχείρφεω ἐκείνοι κατασκευάσει, Ὡὐποδείκρυται.. ἐκεῖνοι Α ἘΣ ἐξούλοντο σηἥξαι - 
ἀ οζκ ἰδία δηυναίμει ἐκξαΐλλει δαίμονας" αὐτὸς Ὁ. δείκψυσιν, οτί ὀυ μόνον ὥν δαίμονας, ὁ - 

᾿ς λϑ ἡ αὐτὸν ῷ Φρχιγέτίων μᾧ “πολλῆς τῆς ὄξοισιας δεδένϑμον ἐχᾷ; κα ὦ ὀκείνῃ ποθ ϑ τϑτων 

ὀκράτησεν ἰδία διινάμει᾽ χαὶ δῆλον στὸ ΤΠ γοορῦρων. Εἰ ἰ γὺ ὁ αὔχων ὅβὴν, (ὦ δὲ 
οὑπούχεηται, πῶς λὐ ὀκείνν μὴ αὐῆηλόντος μηδὲ γυανοκύψαντος,ὅτοι διηρποίγησαν; ; ὧ»- 
(δέ μοι “ὴ πεηφητεία δυκεῖ Ὁ λεγόμϑμον τῇ. " ἐγ δὴ μόνον ὦ δαίμονες σκευὴ Ὁ ὅ 4(- 

(έλυ, δλλα ὴ Φ πὸ ὠκείνου ρχῆοντες λύίϑερτοι. δηλ τοίνιω οι δαύμονας ὧκ- 

10 (αΐλλει μόνον, ἄλλω Ὁ ὁ πίω πλανίω τῆς οἰκσμδύης ἃ ὡπασοιν αἰπελυίσει, ν ΩΝ μογίδνείας Ὦ τ 

Αἰαθόλυ χατοι λύσει, ᾧ πόρτα ἄγοηφα ποιήσει τὰ ὁκεΐνυ, χυᾳ Εἔρηκε. καὶ Ἢ οὐκ Εἶπεν, 

αὐὐπεῖσει, αὐλλαὶ δζριρπασει, ὦ μετ᾽ ὠξοισίας γυνομῦμον δυλών. ἰοωρϑν ἢ αὐτὸν καλῷ, Ούνο 

ὯΝ τῇ Φύσει τοιούτὸς ὅ61 (μὴ “δυοιο) ἀλλαὶ τίω ἐμιασοθαϑεν δυλών τυρῳννίδω, Ὁ ἐκ τῆς 

ῥαϑυμίας Τῆς ἡμετέρας γελοηρδμίω. 
33. 20 Ομώ ὠν μετ᾽ ἐμᾷ, μα ᾿ἐμού 661" ἡ ὁ μή ; (ἀωαΐγων μετ᾽ ἐμϑ, σχϑρπίζει, 

1δὸυ κα ν τεταυβτη λύσις. 4 »»ε ἐγώ ; βούλομαι, φησι: ; ῷ Θεῷ αὐξησειγήν, ρετίωυ δι- 

δάσκει »βασιλείὰμ καταγίέλλεν. 15 ὁ δῴεξολος ται ιΦ δαίμονος: ; τανλυτία τῦτοις. πῶς 
δὼ ὁ μὴ μετ᾽ ἐμὰ (μάγων, μηδὲμετ᾿ ἐμ ὧν, ἐμοὶ συμικοραῆεν ἐμδηε: ; Ὁ τ [λέγω 
συμποραῆειν; ; τοιουδμτίον δὲ Ε, ὦ σχϑρπίζειν αὐτῷ Ἐπϑυμία τὰ ἐμα. ὁ τοίγιω μὴ μόνον μὴ 

40 συμπυραων αλλ αὶ καὶ Χ) σχϑρπείζων, πῶς ἀν Ὁ γαύτίω “ὃς ἐμὲ ἐδμόνοιδῳ ἐπεδείξατο, ὦ ὡςε 

μετ ̓ἐμού (δι ὥν δαϊμονας ἐκζαλλεν ; 3» ὃ συ ἰδὲ τ΄ σα ϑθόλου μόνον, ἀλλὰ Ἂ αὐτὸν πε- 

εἰ ἑαυ ΤῈ ἰκὸς τυ αήευειν Εἐρηκέναι ως κα ὸ χν τῷ Ὁ ἀζε(ύλε ὁ ὄντος ὸ ὁ σχϑρπίζ οτος ΟΣ ὀκεὶ- 
"ὦ πῶς φησιν, ὁ μή ὧν μετ ̓ἐμοϑ, κατ᾽ ἐμϑ ὅν; αὐτῷ τύτῳ ῷ “Μὴ ̓(ἀυάγ. Εἰ ὃ ὍΣ 
ὠληϑές πολλῷ μάνδλον ὀχφι αὐτο ὧν εἰ ιγὸ ὁ Ομ ἐσυμιαοοἰῆων, ἐϑρός πολλῷ μάλλον ὁ πο.- 

λεμῦμ. 

κτν ι-. 



τὸ Κ᾿, 24 ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
λεριδ!, ζώπ: ὃ πϑύτα λέγῴ, ἵνα δείξη πολλέων αὑτῷ ππεῖς ᾧ Αἱ σθολον τίω ἤϑράυ ἡ 
ἀφατον ὅσιν. Εἰπὲ ΝΣ μωὶ, Εἰ δίοι ἐνὶ πολεμῆσαι, ὁ μιὰ βαλόνϑμος σοι συμμιά χὸ σα, 

αὐτωτότῳ Κὶ τ ἐσικν σ τ σού, Εἰ ὃ  αἰχλαχού φησιν, ὁ μὴ ὧν χαϑ ̓ ὑμδῇ!; ὑτρ ὑμδλ θην, οὐ ἐ ἐφῖν 
εὐγδντίον τύτῳ. ζω γὰρ ἔδειξε κατ’ ̓ αὐδρὰ ὀγτου᾿ ὦν ᾷ ἢ ὃ δείκνεσιν ον μέρει μά] αὐτἷἶἍὄο ὁν- 

ματϑ,ζικ8. ταις γαρὰ ᾧ ὀνόματι  σώγφησιν, ὀκξαλλοισι τὰ δαιμόνια. ἐμοὶ 5 ᾿δικᾷς ὐνοῦχ ἴουδαφος αἱ αἱ- Ὁ 

γ.ῆεεϑαι κα τὸ  ἐχχθύλι φήσας αὐτῦς. χαὶ ἰγὸ Αι ὶ ἀδθι κατ ̓αυτῷ ἦσοιν, Ὁ ὁ ἐσχϑρπιζον ὦ α, 

(μυήγα νῦν. ἐπι γὸ καὶ αὑτὸς ἡνίηετο, ἐδέίλωσεν ὅτως Εἰπων" 

31. Δια τῷτο λῶω ὑμῖν, ὃτί πάσα ἀμδρτία κα » βλασφημία αἰφεϑήσεται τοῖς αγ- 

ι ϑεῦτοις. Ἐπειδὴ Ν: ἀπελογήσοιτο ᾧ τίω αἰντίϑεσι ἐ ἔλυσι Χ) ὁ ἀπέδειξεν αἱ αἀγαιαίι-: 

" τοιώτοιφ ματέωυ, φο( λϑιπῦν. χα ̓ γὸ χαὶ τῦτο συμξζέλης Ὁ μικρὸν μέρϑς χαὶ  δίθρδωσεως, 1ο 

ὶ Ὁ μὴ μόνον Ὡἰπολογείαϑαι ᾧ πείνῳν, δλα αἰπειλῴν,ὁ πολλαχοῦ ποιφγομοϑο δ ᾧ συμ.- 

Ι Θνλδϑων, Ὄ ὃ δοκεῖ αὶ ἀσάφειθν ἔχειν πολλίω ὦ Εἐρημδύον᾽ ὧς Φ ̓ πιφοσέχω ϑμ,θύκολον 

ἕξει τίω λύσιν. πούτιρνν δ δίζυ αὐτὴν ἐπακούσα' καθ ῇὝϑιρρ ρημῷ; ΓΚ, πάσα, φησιν,αἰ μδοτία λαλὰ 

ἢ, ὲ βλασφημία ἰφεϑήσεται τοῖς δυ,ϑούποις᾽ 

' 

' 

Η 5 τῷ πνεύματος βλασφημία οὔκ «ἰφεϑησε) ἐδζι:. ιξ 

3: Καὶ ος ω ̓Εἴπῃ ,λθρονχτν τὸ τὰ ς υοδ τῷ το λὐϑεϑων, ἀφεϑησε) αὐτῶ ὃ ος δ ἀν εἶ΄. 

“πὴ χτ' τὸ πνεύματος τῷ αἰγίου, ιοῥα ἀφεθοςἢ ατε, στε ον ῷ αἰώνι τύτῳ, ὅτε νῷ 

μέλλοντι. Τὶ τοίνιω ζἀὴν ὁ φησι; πολλαὶ "καὶ ΠῚ εἰρήκατε, οι πλανορδι ὀμτίϑεος. ζῶ- 

γα ύμὲ αἰφίημε μοτὸμοούσι, ᾧ σζο ἀποιτῶ “δίκας ὑμάς ἡ ὃ 5 Ὁ πνδύματος βλασφημία χ ἤὼ 

᾿ Οὐκ ἀφεϑήσεται σϑεἰξ μετὸμοοίσι. καὶ πῶς ὦν ἐριτϑὃν λό)5ν} χΑὶ ̓γὺ Ὁ ' αὑτὴ " ἀφείϑν 20 5. ἐήὰ 

Ι μιετθμοήσεισι. πολλοὶ λϑίου υ τ" ζωῶτα εἰρηκότων Ἐλίςευσανὺ. ὑφερφν, ἡ ὁ πολῤπαι ἀδῖς" ἀφείο. χ. ἐδ, 

᾿ ᾧ σὰ δὼ βνὸ ὃ Φησιν: ; ὅ7Ι ναῷ πόρτα αὑτῇ ἡ αρϑρτία. αἰσύγωςος. ἃ διέποτε,; ὅτι αὐτὸν ἃ 
ἢ} ἡγφόοιου, ὁςίς ποτὲ ζω πϑ: ἢ πνεύματος ἰκϑυζωὶ Θέληφασι πεΐξαν. Χ ΩΣ . ὧ οφῦται 

᾿ δὲ αὐτῷ πόρτα ἐφλέγξαν» πὰ ἐφλέγξλνν, ὑ πούτες ὃ ὡ ω ὯΝ παλσιὰ μεγίφτμυ 

Ϊ «ἰδὲ αὐτώ ΕἾ ρον ὲ ἐννοιὰν. ὃ τοίνιου ν λέγη τῦτο ἐσιν' ἔσω, ἐμοὶ. αροαΐαετε αἱ τίω σαρκᾳ, 1 
Ϊ τίω «ξικεινδῥίω " μὴ ὶὶ αἰϑὶ τῷ πνθύματος ἔχετ Εἰπεῖν, ὅτι ἀγνοούνϑμ ἀὐ', Αἱ οἱ δὴ 
Ϊ τθ» αἰσυήγωςος ὑμῖν ἐξα ἢ ̓ βλᾳσφημία,ἡ οὐ ζοωα ὦ ὐκᾷ δώσετε δίκζου, “πολλοὶ μὰ ΝΣ 
ἢ ὠΐζϑα ὀκολοίαϑησαιν μόνον, ὡς ὁ πεπορνέυκως, ὡς ὁ αἰαΐξίως μοταοόντες μωφηφίων 

᾿ «Κορ. 1α, αἴϑαὶ Κορινθίοις" ὑμεῖς ὃ» Ἂ ῳΨ ζοῦσε καὶ Χ, οκᾷ. ὃ ὅσοι δὴ δχυ ἐολασφημήσοιτι κατ ̓  ἐμοῦ 

ὯΙ Ὡρὸ τῷ ὕ ζαυρ9 ἀφίημι, ὼ αὐτὸ Ω)  τῦ σαυο» ὃ ζο) πολ μίημαι, ᾧ ὑπὸ τῆς ὦ αὐπηείας δὶ κ9 30 

"ἢ τακριδησεον μῶν, Οὐ γρῷ ωρὸ τῷ ἢ φαυρφ πιφεύσοιντες πεπληρωρϑώζε πίσιν εἷ- 

] ΧΟΥ. καὶ πολλαχοῦ ἣ ᾿ αἴ αήδλλει μηδενὶ κατάδυλον αὖ τὸν ποιῷ ο τῈ α παλοις" ἡ τῷ 

᾿ φαυρῳ ἡ ζαὐπίω ἐλεὴρ αἰφεϑέωδαι αὐτοῖς πίω ᾿αἰδρπίλυ. ᾧ ἢ αἷδῷ τῷ πνύὐμματος Εἰρή- 
| κατε, ζαότα ν ὕχ ἐξει συτίν ὠμέωυ. ὅτι ο τ γὸ αὶ ἐΜ Εἰς αὐτὸν ̓ Εἰρνυδνων Ὡρὸ τὸ φαυρρ 

Ϊ φησιν ὧπερ λέγ, ἐπήγαδυ, ὁ δ ἂν "Εἴπη λόλϑν κτ' τὸ 5 οὐ τὸ “ἀῤϑεῦσε, ἀφεῦνσεται α--- 34 

ἢ τῷ" ὃ "ὃς σἹ ὸν ̓ Εἴπυχῦ τὸ αἰγίου πνθύματος, οὐ ἔτι. αἰοτί ; δι τϑη γνώφξαμον ὑμῖν 

Ἰ ὅ61, ὁ ρος ῷ πλα αὐαιογωιυτεῖπι. εἰ Ὁ χαὶ ἐμέ λέγετε αἰγνοᾷ, δὶ δηστα κακεῖνο α- 
᾿ γϑοφτεμὴ ὃ δτ ὦ δαίμονας ὠκ(ώλλειν ἢ ἰασὰς Ἐππτελῷ τϑ αὐγίου πνϑύ ματὸς ὅθι ἔργϑν. οὰ 

᾿ ἀρῳ ἐμὲ ε ὑθρίζετι μόνον, δλα αὶ ὃ πρεόμᾳ τὸ ἅγιο. δ 9 ὦ αἰαὐραίτητορ ὑμῖν ἡ δίκη χαὶ 

ὠζόα αὶ ὁκᾷ, αὶ γὸ ΜΝ αὐ, ϑοθπων, (ὦ Κα καὶ ὠνταύθα κολοίζονται ων ὦ 5 οὗ» 49 
" τούϑει μό μόνον ̓ ὦϑ ὀκφμόιον" (ὦ 5 συν ὠνταύθει, στε ὀκᾷ οὐταύθοι (ὦ ( κα ὀκᾷ, ὡς 
᾿ ὅτοι αὐτοί ((ᾧ Ὁ ὴ ὁ ὠτοιύϑα ἔδυσαν δικίων, ζω ΐκοι ἔπτιϑον Ω λύήκεςα, ὠκᾷνα τῆς ὧδ πόλε- 
| ὡς αλουσηφ' χα ὀχ χαλεπωτάτέωυ. ιἰσποαϑροδαι) ὡ ως ὡ Σοδὺ μον πολίται, ὡς ἕτε- 0» 

69: σπτολλοῖ ὠκῷ ἢ μόνον,ως ὁ πλούσιος ὁ » ἰποτηγόμιζουϑμος, καὶ Θυτθε' πιο όνος κύθλος ὦ ὅἕ 

᾿οὐζώϑα 
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ὠγύχυ3α ὃ ἢ, ὡς ὁ ὁ πεπορνίυκως Ὡἴρα Κορινθίοις. ὅτε ϑ ̓ἐνφύλειν ὅπ ὀχ, ὡς ὦ Ὥπίσο- 

ἦ»!, ὡς ὦ ασξλφῆται, ὡς ὁ μαικοίολος Ιως, ἰγὃ δὴ κολοίστως ἰώ ὧνπερ ἔπαθον, δὶ α- 

γώνων ζ παλαισμαντῶν. 

Σ πουδαισωμδῳ τοίνιωυ ἡμεῖς τῆς τό τῶν δνέϑαι μεσάδὸς᾿ Εἰ 3 μὴ τϑτων, κὰν ῬΠΗΘΙΚΟΝ 

αὐολιμί- ς οὐ ρώϑο" Ὡπολυορδμων ζᾳ αμδρτήματει. υ ὁ γ φοξερϑν ὠκάνοῖ ῶ κριτήθλον, " ̓ἀοαί- 
ΩΝ ΤΉΤΟΟ ἡ ̓ἡμωεία, ὐ ᾿αἀφόρντος ἡ κόλασις. ΕἸ: ὃ ) βούλει μηδὲ ὠζῦδα δοιώαι δίκζω, σαυζς 

μόιυθ δίκασον, αἀἰπαίτησον σοώυτον ἀὐϑιεύαρ" ἀἴκουσον Παυλε λέφρντος, Οτι Εἰ ἑαυτὅν: ὀκείο- «. Κορ. ΄α.λα 

νϑν, Οὔκ δὺ ᾿ὠκοινόζθα. δὺ τῶν» ποιῆς, ὁδῷ σεϑθαμων ἔχὶ ςέφόνον ἥξεις χφ πῶς δι-- 

χἰσομϑυ, [ ̓ ἀπαιτύσομϑῳ ἑαυςᾷν. δίκζω, υ φησί: ; αϑρίεϑησον,φέναζον πικρὸν, ζᾳπείνωσον σαὺυ-- 

,ἦπ'.͵. 10 τὸν κάκωσον, αϑα μνησον ἣν αρδοτημζν κατ᾿ Εἰδὸς. ἐν μικραὶ αὐτὴ βάσανος ψωχις. εἰ 

ὡς ὧν κατὸμύξει γέγϑνον, οἶδεν οι μείλιςα πότων ἡ ἐψυχν τύτῳω κολλρίζ ται. Εἴωι γέγϑνον 

ἀεδοτιῶν μνήμη, οἷδὲ τίἐω ̓ὠτεθον ὁδυυύζω. ΚΙ ΤῸ αὶ διχαμοσιουζωυ ἔπαϑλον τί ϑησιν 

ὃ Θεὸς τῇ ἡ Οιαύτη μετϑμοίᾳ, λέγων᾽ λέγε σὺ πϑεῖτος ᾷς αἰ ὗδοτίας σου, ἵγα. δικαιωθῇς, ᾿ 

γα ὅν, οὔκ ἐς! μικρὸν Εἰς διόρθωσιν, Ὁ πόρτα (ὐωαγαρνζᾳε ς «εδρτήματι κριτ' εἶ 

ι δὸς, αὑτὰ ἰφρέφειν (ἰμμεχόφας καὶ ̓αναλογίζεοϑαι. ὁ γὺ τῷ» ποιαΐν ὅτω κατορυγήσε τα, ὡς 
μήτε τὸ  ζιν ἀξιο ἐ ἑαυτὸν εἰ νομέξειν᾽ ὁ ἢ τϑν νομίζων, κηροῦ πορτὸς «πα λώτερος ἐ- 

ξα!ι. μὴ γαρ ΜΙ πορνείας Εὐπης μόνον, μηδὲ μοιχείας, μηδὲ ὦ ζχώτο τὰ ̓ δλα κα ὠμολϑ- 

γηρῦμα ρα πάσιν᾽ Φιλλὰ καὶ ϑ ῳ λαιϑραοις ἐχτουλοίς, ἡ  ι συκοφόρντίας, καὶ ̓ ᾳ: κϑι-- 

κηγραίας, ἼΟ κενοδοξίας, χα 'Φ ᾧϑηνον, ἡ πόῤτα τὰ τοιαῦτα, α ((μύαγε. σὐοίε' γὸ ἴω ́ὰ 

20 μιχραν οἷσι κόλασιν. χαὶ ̓ γὸ αἱ 0  λοίδορρε εἰ εἰς γέεννθν ἐμεπεσείται , χαὶ ὁ μεϑύων ἰδὲ ἔχει 

κοινὸν «ατδὲς τίω βασιλείαν, χαὶ ὁ μυ! ἀγαπῶν ῷ πλησίον, ὅτω πσξλσκρρυει Θεῷ, ὡς μ(- 
δὲ  αδοτουρφιεῶτος ς αὐυτι" ὠφελῴφοϑαι" ἡ ὁ Ἢ οἱ οἰκείων αἰμδιοίν τίω πίει ἤρνηται, ἡ ὁ πένηΐζᾷᾳ 

«ἧἶξκορ ὧν εἰς το πῦρ πέμπεται. μη , Οίνιωυ μιχρῳ ̓ζμτα νόμιζε ἐξ ἐρ, ἄλλα ̓ὐαγε πλύτα, 
ὺ ὡς ὦν βιθλίῳ γράφε. αν ̓ γὺ συ ,γεανῃ, ὁ ὁ Θεὸς ὀρ είφει" ὦ ὥασερ δϊέυ ἐαν σὺ μὴ γ6α- 

25 ἐμ, 6 Θεόρ αι ἐήραφειχαι ϑίκζωυ ἀπεώτεῖι. πολὺ τοίνεω βίλτιον πῶς ἡμδμ αὑτὰ »4α- 

φίωαι καὶ αἴωϑεν ὀζνφφιϑέωζαι, ἢ ̓Ὀιωυανίίον ἡ ἐπλαλουδων ῷ Θεὸν αὑτὸ τδο Μ᾽ 
ὀφθιλ δ ονεγκεῖν Μη ἡμετέρων ᾧ δ πίω ἡμέραν ὠκείνζων. ἵν δξχυ μὴ τῦτο ὅρη, πὸ. 

ζᾳ μζ' ἀκρικείας αἰληγιξω θα, καὶ ̓ευρήσομϑμ πολλῶν ἑαυςῇν χὑσσέϑϑιωοις δῶ. ὡς 

γὰρ πλεονεξίας καϑεορός, "μὴ γάρ μοιτὸ μέζον εἴης, αἰλλ᾽ τί αι ον τω μιρδρῷ υ τίω αὑ--: 
0 τίου δώσομϑν δέκ. τῦτο ογιόει χα ̓ μετόμόει. ὡς ὕξρεως ἀπήρλάκταρ τϑτο ὃ εἰς γέεγο 

γα! ὀμραλλει. τίς ἦς λθ᾿ϑρὰ (ὃ πλησίον οὐκ ὀκάκηγϑρησε: ;τϑἢ ̓ βασιλείας Ὡἰποςερεῖ. τίς 

Οζι ἀποοῆϑη: ὧν ἢ πόρτων ἀκαϑαρτότερρε. ηἷς οὔκ εἶδεν ,αἰχολόσοις ὀφθαλμοῖς; 

ἢ μοιηγὸς αἰπηρτισμένορ. τἰς οὖν ὠργίοϑη τ ἀδελφῷ εἰκῇ ; ὧξτ ἢ Ὁ δνοχός ριῷ 

(ἀωεϑρίῳ. πἰς οὐκ ὦμον: ; τούτο ὃ ἐκ τοῦ ποννργ. τίς οἕκ Ἰθπιώροισιν: 5 πλέο κα 

45 (οὗ πονηρφὦ, τἰς οί ἐδυύλθυσι ῷ μαμωνά ; (ὧδ ὃ τὴς γνησίας ὀξέπεσν τοῦ Χοιτοῦ 

δουλείας. ἔχω χαὶ ἕτεροι μείζονα τούτων εἰπεῖν ἀλλ ̓ κεῖ. Ά (τα, γα κόμα; 1’ μὴ 

λίθινον δγζᾳ μηδὲ σφοδρα ἀραϊαϑητον εἰς κατόμυξιν αἱ ἀγαγεῖν. εἰ γαρὲ ἕχασον αὐδῶ εἰς γέ- 
εὐγὰν ἐμραλλει" πόρτα ὁμοῦ (μωελλύζᾳ ΠῚ οὐρι ἐργάσεται ; πτὼς δίώυ 541 σωϑίωναι, 

φησι; τὰ ὀυτίρροπα τϑτων φωρμακαᾳ Ἐχιτιϑς, ἐλεημοσεωζω, δ)χα, κατόμυξιν, μές 

49 τὸμοιαν, (α πεινοφροσιιωίευ, (ἀωτιτοιμμόω καρδίαν, χαβοψίαν το ὁγτῶν. μνρίας Ὁ 
ὁδδὲς σωτηρίας ἔτεμδυ ὁ Θεὸς, ἐδ ἐθέλω ϑυ ̓ἀπέησέχεν. πσξοσέχωμϑυ σοί, ἢ « αἰϑ 

πόρτων τὰ τραύματα ὀκχαϑαρωρν , ποιοιώῶτες ἐλεημοσιευζωυ, ὀργά τοῖς λελυπηκόσιν 

ἀφιέντες, β᾽ )οφιφοιώτες χαρ. πϑρτων τῷ Θεῷ, γηςζεύοντες “λ διώαμωα, ἐυχορϑμοι γ9η- 

σίως, φίλυς ξαυτοῖς ποιοιῦτες ἐκ Τῷ μαι κ(φνὰ τῆς αἰδικίας. ὕτω Ὑν" δυυνησύμθα καὶ δι συ -. 

γνώμης 



᾿ κεν ((1 "76 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 
γνώμης ἘΧὶ τοῖς πεπλημμεληρδίοις Ὀἰπολαύσαι, χα ἐπηήελιδμων τυχεῖν αἰ γαδῶν" 

} ὧν ϑβροιηο πϑρζᾳς ἡμᾶς αἀξιωϑίεναι, λϑριτί ὁ φιλοῖν,ϑο9 πία τὸ Κυρία ἐμ Ἰυσὼ ΧΚ οι ςού͵ 

ἡ δξα ἡ ὃ κράτος, Εἰς ἐν αἱώνας ΟΜ αἰώνων. Αμέω. 

Ομιλ, αβ. 338 ΠΟΙΗΣΑΤῈ ΤΟ ΔΈΝΔΡΟΝ ΚΑΛΟΝ, 4 

ὲ ᾧ καρποὶ αὐτο καλόν ἢ ποιήσουτε Ὁ δύνϑρον σαι οί, χα ῷ 

ΠΙ καρπὸν ἀυτύ σαντο». ἐκ γ τὸκωρποδ δίνδγον γι: ὡσκῶται. 

" Αλῳ ἐτύρωρ: αὐῶν χαταιοουύει,ὺ οἕχ ϑρκᾷται τοῖς πελτέρρις ἐ- 

ν λέγροις. “τ 95  ποιφνεὶ ἄχ ἑαυτὸν ἀπαλλαῆων τῷ ἐγκλήματος ('- 10 
ἊΝ δ ὁ "ζᾳ αυρότερα ) δλλ᾿ αὐκὧν  διορθεῦσαι βουλόμϑιος. Ἢ: ἬΝ 

: λέγ,  οῖα, ἔφ γ᾽ σεοὶὶς υὑμδυν ὅτε ἐμέμψαν τοὶ’ ἷς )ερασγά,λεῖσιν ΝΩ 
[ὡς υ ἰκορπέρλεῖον ὅτε Εἶπε ὉΤ| πογηρϑν ὃ δαίμονος ἐλδϑυϑε- 

ν Ερωυ. Εἰ γδκ Ὁ σφῷοδι ρα ἱιϑαιαιωυτοιευ,οξκ ἐδυυλδν"» τῷ» Εἶπεν. 

ἐπεὶ δίχυ υγοῖς ἅ ἐρ ὟΣ οὔκ ἐπεσκητπῆον, ᾧῷ δὲ ζωῶπι ἐργαζὀυδμον διέδόνρν, ϑείκψεσιν ὅτ ΝΥ; 

«θὰ «ἂν: κοιγοις λογισμοὺς Χ) ὺ αἴοὶ τίω ἐμ “πραγμάτων αἰκολυϑιὸμ ἡ χᾳ' τηγϑοία αὐτη" 

ὑπερ ὕλιτεταμδβηρ κ᾿ ὀμαι μκμιυτίας, ζὴ μὴ μένον πονηράνεαϑαι, λα καὶ χὺ Οιαύτα (μωτιλέ. 

γαι ὦ ἢ ὺ οἷδὰ ἀς κϑνας ὅδ οὐνοίας. ᾧ ὅρᾳ ὦ ἀφιλόνεικον. 475} Εἶπε, ποιήσετε ὃ 
δένδρον καλόν, δ ὃς ὁ καυρπὸὺς καλός, δνλαὶ ἴθ᾽ αὐαρουλης ἀὐζις ἐχιςομίζων, χρὶ ᾿τίω 

ὑππείκειλν τω αὐτῷ ὦ τίω ἀϑαιο,οιυτίαν τίω ὀκεων οὐδεικγυρϑμόρ, φησιν Εἰ χὰ: ἡ ΤΜ το 

ἔργῶν βέλεωϑε ϑηλαθίεϑων συν κωλύω᾽ μόνον μὴ εἰσύμφωνα μηδὲ λὐακόλγϑοι ὁ ἐγ- 

καλότι τε. ὅτω γ σαιφόφερον αἰλίσκεεϑαι ἔμδιον, πσϑὸς ᾳᾳ λίαν Φανερᾳ ἀϑαιορευηριῶς 

τες ὥςε Εἰκῇ πονηρθύεοϑε, Φησι,ὶ λὐακόλυϑα ἐ ἑαυτοῖς λέγετι. ὡ γ ὴ πὸ 5 δένδρου ὀχρ- 

χρίσις Ὡσῦ τα δ καρποῦ Φαμεῖ), δχ ὁ καρπὸς πο τῷ δώδρου ὑμῴς δὲ τούγλυτίοι ποιεῖπ, 

Εἰ γδρὺ ὡ δένδρον τό κευρπούα! αἰτίον, δὶ ὁ καρπὸς τῷ δένδῥου γνωθιφίκός. ἃ αἰκόλουθον 2; 

“ὦ, ηὶ τὰ ἐργα ἀ(αθαλλεινὴ ἡμᾶς αἰτιωρϑῴους, ἢ τα ἐπευνοιυΐζῷ, καὶ ἡμὰς ὧν ἐργαζο- 

αδύοις ὙΠ ἐγκλημάτων ἀἰπαλλαϊῆεν τ ύτων. - γιῶ δὲ ζοὐγδρ τίου ποιτε. Ὁ γάρ ἔρο»ις ὃ- 

δὲν ἐγχαλῷ ἐ ἐχοντες, ὅπερ φρὴν ὁ κανρπορ,τέωι οὐδωτίαν «ἰξιτῇ δένδρου φέρετε ψόφον, ἐμὲ 

δαιμογαΐντα και λϑιοτες, ὑπερ ἐλάτης ΤᾺ ̓αἴθανοίας. ὁ γάρ ὅπερ ἐμιασεσεδεν Εἴπειδτο χ, 

κ᾽ γείω ὑχατασχβυαζει, ὁτί ἐυ διυύαται δινδρον αἰγαλο κοαυρποῖς πονηξϑις "ποι, ἐυδ᾽ αὐ τῦ- 10 

νλυτίον πάλη. τον ἰὴ τόσαι αἀἰκολυθίὸν ᾧ Φυύσιν αὐτἷω φε ἐγκλήματα. εἴτα, ΩΦ 

ὐχ ααρε ἑαυ, δι πῦρ τῷ πνϑύματες “ποιᾷται τὸν λθγϑν, ἢ κατιφορικώρκ χέγθηται 
τῇ, 'χατηγϑθίᾳ λέγαν᾽ . 

34 Τονήλιατοι ἐχιϑυαῖν, πος διυίαοῶε αἰγαϑεὼ λαλῷ πονηροὶ ὄντες; 

Τούρ ἢ ̓ὁμοδ ἡ ἐγχαλϑιωτὺς ζπ],κ ὦ ΤΡ Εἰρηνϑρων «ἴον Φστεδειξιν ἐξ ὠκείνων τὰ ἐρν- 12 
τος. ἰδοὺ γὸ ὑμιῴς, Φ φησι, δένδρα. ὃγτες πονηροὶ αὶ διωαοὃς φέρειν καρπὸν ἀγαλο. ὺ τς 
γέ λιωμαζω," 0ΤΙ ζῦτα φλ εν. φ γδέ ἐτρώφητε χακοΐρ, ασξϑλθιων ὄντες πονηραν, χαὶ 

ὄχ οἰδγω κέχ]ηοϑε πονηρϑίν. κὺ) ϑρφι πῶς αἰχριξωῖς ὼ »ὠφὶς λαοῦ αἱπασης τίθάκε τὰ  ἐϊκλη- 

μϑτα. ν ἰγὃ Εἶπε; πὼς διωαοὺς εἰγαϑοι λαλῷ Ἄρνμαι τα ὑγτες ἐχιδιών: Ουὐεδὲν ἣν 

“δὸς ὠκῴιο' δολαὰ πῶς διωαοὸε αἰγαϑε λαλεῖν πονηρϑὶ ὶ ὑγτεργλλυνή ματι: ἢ  ἐλιϑιγων αἱ αὐ 49 
᾿ ὧν Εἴρικει, ἴων Ἐπ τοῖς «πδϑορνοις ἥρω. δεικγυς τοίγιου ὅτι συυὲν ἀδοῖς ὠτῦν ὃ 

Ε χέρδος, τὴς (ς ασϑὸς Ὁ Αὐρᾳαὶμ ὀξέφόμεν αὐτῶν συτενείας᾽ δίδωσι ἢ ἀδοῖς ἀτδϑχθϑνους ὁ- χὶ 
μόξοπους, τῇ τὴς ὀκᾷ; λιν αἰδεφαγείας γυμνώσει ὐδις. Ἐκ γδρτν υ αὐξεοσεύ ματος τ 

χ δέν 
(«α 

! 

τῆς καρδίας Ὁ σύμα λαλᾷ. Ενζϑα, πώλν τίω ϑεότητα εἰντο δείκγεσιν ΕἸ ἰλὴμὸν 
᾿ ζῴῳ 



ψπχοι 

ἙΥΑΓΓΈΕ ΛΔ, Ομὐμρ. μῦ. 277 

ΟἿ ὐπύῤρητα ᾿κ ἅτί ἐχί Τὰ μόνον, δλλα τὴ “πονηρῶν οὐνοιῶν δωσῳσι δικίωυ " κα ὅτι οἶδ 

αὑτὰ ὁ Θεον' λέγά Ά ̓ τί κΧ λυ διοφποις διωατὸν ζᾳῦτα Εἰδϑαι. φυσεώς ὙᾺβ αχολουλία 

πὸ τοι τὸ ιν Ὡ» ολυζούσης ἐνδὸν τὴς πογηρίας ὀκ είεθαι ἐξω ΓΝ τῷ σοματος ζᾳ ῥ ῥύματοι, 

ὧτε ὁτὸμ ἀὐχϑυσῃς ὰν ἀρϑέπου πονηρφν φλαγίοιόμου, ") Φσαύτίω γόμωξε πονηδίαν ἐγκεῖ:-- 

ς “ αὑτῳ, ὁσίων ίᾳ ρμότα Ἐχιδείκγυτα ᾿ λλα πολλῷ πλείονα φοχαζε ἐῇ τίω πυγέω. 

τὸ γάρ ἔξωϑεν λεγϑιμῦνον, τὸ αὐξιῆὸ ὯΔ τού ἐγδὰν. Εἶδες πῶς αὐτῶν καμψατ σφοδρωύς; 

εἰ [γ» τὸ ̓λῆθον ὀυτῶω πονλοϑν, χα) ἀντ ̓ αὐδὸ ὧᾳ Οόλου Ῥ γνώμης δφὴν, οὐγνοησον ἡ ρ' ΧΟ ὧν 
πηγή ̓ ἣν ῥυμῷ ΤᾺ κλίκη; συ εξαννει ὃ ὃ τῶτο Εἰκότως. ἡ ἅ » γλ ῆα αὐλαιμομδίη "πλλα.- 

χις, Οἵκ ανϑρθον ὀχ χεῖ τίω πονηείδμ " ἡ ἢ καρδία συ γα, ἀύιϑενπων ἔχουσα αϑῆτυ- 

10 δ, αἰδεαίς ὃ ὅστι δὺ ϑύλη (κει καχᾳ. ΝΣ )» Θεούϑ' πολὺς λέγ αὐτῇ. ἐπεὶ δίωυ ᾳ ̓ μδὲ 

λελόιϑνα Εἰς ὀξέτοισιν ἐρχέτοι ᾧ πᾶσι παρ τίϑεται, κείνη ἣ ̓(ἀμυεσκίασαι,α ' πιῦτο ὸ 

Α᾽ ζφωυτυςἐλάῆω, 5 οκρίνης “σπλείονα γένε,). ὁτὸμ ὃ πολὺ τὸ πλήλς ἥἌνητω δ" ἐν-- 

δὸν, πολλῷ ῷ ῥοίζῳ 'ᾷᾷ πίως κρυπήουδνα καξϑεισι. ̓  ἡ χαϑαπτερ (ὦ ἐμοιῶτες, “ρα ἃ Δ τω 

χω βιάζονται ἐγδὸν κατέ χει ὀκπηδωνίᾳς ὥν ̓χυμους ἐπειδὰν ἡ ̓ὀκρικηϑεῦσι, πολ- 

᾿ς λω ἜΜ “αξεΐννται "ὁντω καὶ (ὦ τὰ πονηροι βουλϑυμαιτα ἔχοντερ,ῷ (ὦ ὧν" πλη- 

σίον χακ»ϑοοιτές. 

33 Οαγαδος ἀνϑέφτος οκ τὸ ὁ ἀἰγαλού ϑνσαυροῦ, Φησι, τῆς καρδιας ὠδίυ ἐκ- 

ξ(αλλει ζᾳ αἰγαϑι᾿ χα ύ ὁ πονηρϑς ἀγιϑοόπος ἐκ τῷ πμυγνρϑ ϑησμυρ 90 Τὰς καρδίας αὖ- 

πὸ ἐκξαλλειζᾳ πονηροὶ . Μὴ Ὑ»». δὴ νομίσῃς, φησίν, 67τὶ “τὴς πτονηθλας τούτο γίνθ- 

20 αϑαὶ μόνον κι 7» χα ἔχὶ τῆς αἰγαϑότητος τῶῦπτο συμέαμει. χα γα ὠκεὶ πλείων ἢ 

ἐξωλεν ῥημῷ ρημῷ; ΤᾺ ἐνδὸν ἡ ρετή᾽ ἐξ ὧν ἐδείκρυ, οἷ καἰκείνους πονηρϑτέρευς ἐχοίωω »νοαιἑξεινῆ 

ζῳρ Ρ̓ ματα οἰνεδείκψυτο, ν »᾽ αὐτὸν ,ἀγαϑώτερον ἢ τὰ ; λέλϑυϑμα οϑέφωνε. .3η γαιυρϑν δὲ Φφη- 

σι, ὃ γδλϑος οὐνδεικφύμδεος. Εἶτα πάλη πολιωὼ Ἐχιτεχίζει φόζον. μη ΣῚ δὴ νομί. 

σντέ, Φησι, μᾶλθα ττε ὶ τῆς ΔΨ" πολλών καιταγρώσεως ὃ πράγμα ἐφηκένα!. ὼ γ 

25 τίω ἐχάτίω δωσοισι δίκίωυ ὠπόμτες (Ὁ ἴῳ τοιαῦτ πονηρθυοινμοι. αὶ οὐκ Εἰπενυμεῖς, 

ὁμοῦ ἅ ( δ Χϑίνὸν παιδέζων νος, ὁμοῦ ὃ ὃ λὐεπογξδέσερον ῷ λϑγϑν ποιων. 

36 Λέγωϑ ὑμῖν, ὅτ πὸρ βῆμα δἐὸῳ λάλ ̓ σῶσιν ϑλρλϑι Θ αὐνξέρπει, ὐτοδωσούσι 

αὐδὶ ἀδου λθλυν οὖν ἡ κέρᾳ κρίσεως, Αρψὸν 8 ὃ, ὃ μη Ψ τ Ύματος κείωϑιον ὃ 
“μυδὲς, ἊΣ συχοφαντίδμ ἐχον,δ6ῖ. φινὲς δέ φασιν, ὅτι ὦ ζωὴ μώταρον, ὃ δ, ΩῚ γέλωτα κινοιο 

30 ὠτακ)ον, ἢ ὦ αἰδιρὸὶ Ὗ αγαϊαγφυυτον ἐ αἰδευλεροι. 

37 Ἐκ ὸ ἣν λογῶν σου διχαιω,ϑήσῃ, ἐς ὧκ Ψ λόγων σου χαταχριῆνσῃ. 
Εἴδες πῶς λύεπσρθες χω δικαφῆελον; πῶς ἥμερϑι αἱ δύλώναι; υ [γὸ ἐξ ὧν ἕτεθος Εἶπε 

«ἰδὲ σου, αλλ ̓ δεὼ ὧν αὑτὸς ἐφϑέγξω, ᾷς ἕνφυςο ὁ δικα φῆς οἶσει, ὁΠῈρ ἀἰπόώτων 61 διχαιό-- 

χατον, ἡ ) γὸ σὺ κύριος ΕἿ καὶ τῷ Εἰπεῖνὰὶ τῷ μὲ ̓ Θ πεῖν. 

432 Οὐζίνωυ (ὄν' κακηγορϑυμϑμος αἰγωνιῶν σὴ ἡ τρέμειν, δλλ αὶ (ὦν κακηγϑοφωοζᾳς. ἐν ἈΘῚΚΟΝ 
Ὁ» ὀκζφτοι λύαγκαζονται ὭσΙο λϑ. γείαϑευ ὑπ ὧν κικῶς ἡχουσσεν, Δλλ ὅτοι ἐν ὧν και- 

χῶς Εἶπον, κὶ ὃ τὕτοις Ἐλικρέμαται ὁ ἢ χίνδγωυος ὧπας. ὡςε ὧν κακῶς αἰκουογίᾷε, αἷμε- 

οἴμψος δὲ 6) (υ γ» πϑρέξοισιν θύϑυνας, ὦ ὧν ἔτερρι Εἶπον κρυκῶς) τὸν τῦν' ὃ κιχως Εἰρη- 

κύζας αὐ γωνιῶν ὲ τρέμειν, ὧτε εὐΐθις μέλλονζι Εἷς Ω λικοφήειον ἐφρ τύτων ἑλκεαϑαι. 

40 ὦ γὸ» Δ σθολικὴ αὐ αὑτὴ ἡ παγίς, ᾧ αἰ μζϑ τία συπθεμίδω ς ϑυσαι ἡδονζω, ὀνλὰ βλφξζω μές 

0». Ὁ γορ πονηρϑν Ο» τῇ ἡ ψυχῇ ϑησασρϑν ποτε.) ο (ριούτος. εἰ: 5 ἢ χύμον ποννοϑν ἑλών, 

αὐτὸς καυρπούται πσεῦπον τίου νοσογ᾽ πονλῷ μᾶλλον ὁ ὦ ΙΑ τασης πικρότερον τίω πο- 

νηρίδν -» ἑαυτῳ ̓ϑνσαυείζων, ἴα ἐ ἐϑῶτα πείσε"), χαλεπέω ζ ναὶ “γῶν νόσον. ὸ δῆλον δξ 

ὦ ἐρθύτετω. Εἰ γα (ὃν ἄλλος ὅυτω λυπῷ, πολλῷ μᾶλλον τίω Φικῆασοιν αὑτὰ ἐψυχίω. 
“ (εγίομ, τυμλ, 2. ΑΔ ὁ 

"δ στ, 

ὯΝ φ. 



ὄ, ΒαΖ, Ια, 

"78 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 

ἢ γαρ Ὀλιξυλόύων, αὶ ἐαυτ' αὐαιρᾷ αϑεῦτον. ᾿ ἊΣ ὁπὺρ παν, ἐ ἕαυτο, καταχαει᾿ ἡ ὁ ἀ-- χιῖδι 
δεύμιαντα παίων, ἑαντῳ ̓ἐπηρεαζει" καὶ τὸ ὁ ορὸς κέγτρα, λακτίζων, ὁ ἑαυτ, αἱμαίῆει. τοιοῦτον 

γάρ {ὅν 9 Εἰδὼς αἰδικείοϑτ ὦ φέρειν “νναίως, αὶ ἀϑείμας, καὶ ὴ χέγτρά, ὼ πῦρ᾽ ὃ 3 , αἰδικῷ 

μμεμϑοτηκῶ, πυλοῦ πὸντὸς αἰοϑενέφορϑε. ὀυζοίνιω Ὁ αἰδικεῖαϑαι κρικῶν, Φ λα αἰδικεῖν, 

ἡ ὦ μὴ ̓ Εἰδίαι Φέρωιν αδικούρδμον. πόσαι 2ϑεω υἡδικᾷν ὁ Δαξίδι; πόσα ἠδίκει ὁ Σαούλ; ς 
ἐϊς δ ἰχυθύτιοε γέλϑνε κὴ μακαραώτερος: ;ἰ 62 ἀθλιώτερος κ, ἐλεινότερφε ; Ἐχ ὁ ἡδι- 
κηχῶώς " σχϑπει δὲ. ᾿ὑπέλοτο ὁ Σαούλ, Εἰ καθέλοι ῷ δλλοφυλον ὁ Δαξ) δι, κηδεςὴν αὑ-- 

 λήψαιϑαι, ὦ "δώσειν τίου ϑωγατέρᾳ αὐτο [μ᾿ πολλῆς ΤῊς δέμας. καλεῖλε ῷ δνλός- δὼ 
Φυλρν, παρέοη ως (μυϑηχας ὀκῴος" ὺ ὁυ μόνον οὔκ ἐδίδου, ἀλλα ̓  ὀνελῷν ἐ ἐπεχείρει. 
τἰς δ γέγϑνε λαμισξότερ9ο: εὔὐχὸ ὥ αἰπεπν!", 4 “ανὸ τὴς αϑυμίας ἡ τῷ ἡ πονηρφ δαϊ- ιο 
μονος᾽ ὁ ὃ Αι ΧΡ ᾧ" ἡλίιον ν ἔλρμπε τοῖς ((5παίοις ᾧὶ τὴ τεϑ ῷ Θεὸν ϑ)νοίᾳ;; παλιν ἐχὶ ἃ ᾿ 
χροδῇ ΄ γωναρδίυ, δχ Ὗν ὦ, ἀπηγψνίζετος Ἂν Φϑύνῳ᾽ ὁ ύ ὃ τῇ σιγῇ ἡ πόρτα φέρων, ὑπόμζς ἢ ἐἷ- 

λεὶ ἑαυ πολ σέδησιν: 4.5 ὃ αὐτὸς ὄλαξεν αὐτ' Εἰς “χφορις καὶ ὼ ἐφείσαιν», ὡς παλιν ὁ 

μάκαελος ἰὠὦ, ἐς ὁάθλιος: ; ἐς 5 ὃ ὁ αἰαϑενέφερος: ; ἧς ὁ  δυυυατώτεξρε: ; ὐχ ἔτ ὁ μηδὲ 

δικαίως ̓ἐπεξῆϑων εκ "Ὁ μωλᾷ Εἰκότως. ὁ ἅ » φρατιωζᾳς ὡπλισμένος, ἣ τίω δὺχᾳ,ο-- 15 χύπᾷι, 

σιωζω τίω μέυθάων φρατοστέδων ἰλωφϑτέραν Εἶχε σύμμαχον , ὁ βοηϑον. δχν τοι ὅτο ἔχιν. δώ 

λδυϑεὶς ἀδίκως, συ δικαίως αἰελῴῷ αὐπυέμενεν, δι γάρ ζμ ἢ, ἔμησο9 μν δι αὶ Ὁ ποι- 
ᾧ κακῶς, ἀλλα, Ὁ παοήν χαχώς, ὅτο ποι διιμαπωτέρες. δ΄ ὅτὸ ἡ ὅΧ1 σωμζῃ Ὅν, τούτος 
Ἐπὶ δ δένδρων. τί ἢ ὁἸακωξ; Οζα ἠδεκηϑη ΠΟ “ Φ Λαξδλυὰ καὶ ἔπαϑε καχώφ: ; μα ἄς δῶ ωὶ , ἰρω-- 

φϑτερος, ὁ λαθων ̓αὐ(ῷ Εἰς ἰχήοαεν Χ) ΜῊ ̓ Ὄλμδ! ἄνψαοϑαι, ἄλλα δεδοικὼς χαὶ τρέμων, 10 
᾽ ἡ "ὦν ὁ χωρίς ὄχλῶὼν χϑ) " φρατιων!νμ μυείων βασιλέων μένϑμος αὐτῳ φοξερώτερρς : δ χέπηι 

γώ 5 ἐτέρὰω μείζονα, ζωτης Ὀἰπύδειξινυ υμιν ἢ αὐϑάχωμαι ἣν Εἰρηνλέων, ἐ ἐπ' ̓ατε πα- χιηΐα 

λιν τὺ ̓ Δαξίδ Εἰς ιμωλμηίον λόγον γυμψασωμϑμ. ὁ γαρ δικηλεὶς ἄπ κι ἰλώσεις, - ᾿ 

δικήσας ὑσερον πάλι δἰ εϑευέσερος γέρρνο. ὅτι οριῶ ἡδίκησε τ Οὐεζὰν, μετέφη πάλιν ᾿ 

Ὅξι, ἀν Κ᾿ αἰοϑένοια πυδϑ9 ἀἰδικήσοντα, ἡ ὃ ᾿ δυώαμις τοῦς ᾿ἀδικηλέντα διέζη. «νεκρὸς 2 

γαρ ὧν ἐπόρλι τίω οἰκίαν τέων ὀκείνου᾽ ὁ αὐτὸς μϑὺ βασιλϑὺς ὧν καὶ ζῶν οὐὴν ἰ ἴωσι, ἐ- 
κένος δὲ κὶ Χὺ φρατιώτης ὧν ὃ σφαγεὶς, πόρτα ὀΐω ᾧ κοίτω πεποίηκε ᾳᾳὲ ἐκείνου. βούλεωε 

ὦ ὁτερωθεν, ὃ ὃ λέγω, ποιήσω σαφέςερον ; ὀξετάσω δ ᾧ (ν᾽ διχαίως ἀμμειυομδύας. ὡϊδ 

γὰρ γὰρ ἀδυχϑιουτες, ὅτ πόβτων Εἰσι Αἰπελέφεροι τῇ "έαν ἣν πολεμριώτεφ ἡνχῇ, πὸρτί πν 

δῆλον ὅαιν. διλὰ ἧς, Φησιν, ἡρεμύατο δικαίως , ἢ μυρία ἀὔηψο καιχα, ὃ πολλαὺς ἑαυτὸν 1» 

πὐδκέστειρε συμαφερα τὸ ὦ ὀδεμύαιρ;δ΄ τῷ ὦ Δαζὶδλ φράτηγϑς. (ὗνξ γὰρ ἡ πόλεμον (ἰμωεκρο- 
τῆσι χιάγέεπον, κα ᾧ βμινοία ἔπαϑε χαχα" ὧν δὰ ὧν ν "ἐγεγόνει, Εἶγε ἡπίφατο φιλοσοφῷν. φϑ.- 

γωρϑῳ τού τίωυ ἀρδρτίὰ ζυτίω οὐ μήτ ῥίμασι μήτε πορϑγμασιν ἀδικώμϑμ ὧν , 
πλησίον. ουὐϑν γὰρ Εἶπεν," ἐα) ̓κακηχϑρήσῃις ὺ ἡ διχαφῆθλον καλέσῃς δλ᾽ ἁπλῶς, ἐὸῳ "μη 
χακώρ ΘἸπῃς, αὶ Κ᾽ στ τ" ἡ ὅτω τίωυ ἐατίω δώσεις δίκέω. καὶ ὠληϑὲς ἢ χὼ Εέρημδίον, 14 “ἢ 

σὺ δὲ κἀν πεπεισμένος Ε: ἴπῃς, κὶ ὶὶ ὅτω ἡμιφρηϑησῃ. ἐ γαρ δῷ ὧν ἔσφαξεν ἐκῴνορ, ἀλλ᾽ ΝῊ 
ὀξὼ ὧν Εἶπες σὺ, τῶν ἄφω ὁ ὁ Θεὸς οἴσει. ἐκ γάρ, ὙΜ λόγων συ κφυταικεαϑησι, φησίν. οέκ 

αἰκούεις ὅτι ἢ ὁ Φαυρισαῦος. πάλη, ϑη ἐφλέγξαν, κα κ (ὁ πᾶσι τρυταδνιλαι εἶπτεν, αὶ λανλα- 

γογτα ὀκκολύψας; ω ὁμὼς τίω ἐσχατίευ ἔδωκ δίκίωυ. εἰ δὲ γ΄ήθ' ὠμολογηρδύων ὁ ὀυ δὲ 

καυταγϑρόιι, πολλῷ μάλλον τ] [ἠμφισρητηρδίων. Ὡ γα ἐχᾷ ̓ϑιχα φως ὁ ὸ πεπλημμέ- 45 χιλιὰ 
ληκῶς. μὴ τοίγειυ αὐπασῃς τ Ῥ αξίαν Ἐ τ ὁ μονοϑμοις. ὠκείνῳ τὴς κρίστως 0 ὁ ιϑέόνος τοτήρη- 

γα. ὁ α βούλει δικαίζεν » ἐς! σοι χριτήθμον πολυ κέρδος ἐ ἔλθη, ἡ ῥοὐοῖνἐ ἔγκλημα φέρον. 

καίθισον ἔχ: τὰ (( μυάδυτας " δικαζωτα λογεσμεον, αὶ πάρα γά εἰς μέσον ̓{ἀπεπλημμελε- 

μϑῥα, σοι 'τϑωτα ̓  ἐξέτασόν συ ζὰ αἰ οδοτήματα τὴ Τῆς ψυχμνὴ ἀπαίτά κα Τ᾽ ἀχριξείας Θἰώ- 

Θευαᾷ, 
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ϑμώας, καὶ λές, δζτί ᾧ καὶ τό σοι τετὸλ μκηται : καν ζωυσα υϑὲ φύγη, (δὲ ἑτέρων δξετάζξῃ, 
λέγε πσοϑς αυτίώ᾽ ἐνχ κἰπἰρ τότων σε κρίνω, αἰπὺ τύτων εἰσηλϑες δἰπολογησομδμη. 
ἢ γα, ἂν ὁ διφνα πονηρός "σὺ τίνος ἕνεκεν ὃ ᾧ Ὁ ἐπλημμέλησας; δστολοχού, μὴ χοιτηγθε 

ἰωῆὶ εἰ ζ" σάυτὴς σκόπει, μιὴ τὰ ἑτέρων ̓ (ἀωελως αὑτίω εἰς ζωτίω ἐμξίξαζε ̓  ἀἰγωνί-.- 
; Ι κ " 1») ! , ; ! ! ͵ . ΛΔ ! 

4 δυν. εἶτα, αν μηδὲν ἔχῃ λέγήν, ϑιλαὶ κοιτα δύηται, κατάξαμε μιαξίζων αντ΄, καϑοίπερ ἴ,- 

ναὶ ϑερφιστρηνίδωυ μιετέωρον κἢ πορνθυονθβέω, ἢ τότοχαϑ᾽ ἐ καφτίω ἡμέρφιν κοίϑιζε ὃ δικα- 
φήδλον, ἡ “ἰασέχρα φε “᾿ ποταμὸν ὥπυρϑς, “' σκώληκα ἰοξόλον, αὶ ἄλλα βασανιζήρλα" 
αὶ μοἡ ἄφης αὐ! Ὲ συγ[ενέαϑιαι λονποὸν ᾧ “χκβόλῳ, μηδὲ ἀνάσχη αναϊαουυτα λεμρύσης, ὅτι 

ὠκῷος ποὺς μὲ ἔρχεται, αὐτὸς μοι ϑππζουλθύει, αὐτὸς με πειφοίξει" ΩῚ εἰπε τσϑϑς αὐ.-- 
1ο χέων " αἱ σὺ μὴ ϑέλῃς, πόύτα ὠκῴνα αἰδίῆα.. κἀν λέγῃ παλιν ὅτι σώματι συμπέπλείς 

Α(ϑ|, σοώρκϑυ εὐδέδυ μοι, κόσμον οἰκῶ, εἰν γῆ δριτοίξω᾽ Εἰπὲ πσοὸς αὑτίω,, ὁτί πόμτο 

πα σκήνψς ᾧ προφάσεις. καὶ γὸ ὁ διᾷα σείρκα αὐθκέκει»», καὶ ὁ δίνω κόσμον οἰκδίυ καὶ 
οὐ γῇ οἰ ατείξωιν εὐδυκίμει" αὶ σὺ ὃ αὖ τὴ, “στὸν ϑυνανδαγῆς, σείρκα πὐθέχεινϑρὴ τ ποι- 

ἔς, κἀν αλγὴ ζωωτα ἀἰκούουσαι, μι ἀρης τέω χᾷροι. ον γὸ Ὀποστινήται ἐδ πατάξης, 
15 ϑαναῖτυ ὃ αὐτίω ῥύσῃ. καὶ λέγῃ πάλιν, ὅτι ὁ δένα πϑρωξωωεν, Εἰπέ ποὺς αὐτίω" δγν 

ΔΓ ἐξες! σοι μὴ πϑροξωύεοϑαι ᾿ς πολλάχις γϑιὦὼ κατέογες, ὀργῆς. ἐαὺ Εἴπῃ, ὅτι ἡ θὐμορφία Ὦ ᾧ 

διῴος ὀϑεω]έρωσέ με᾿ Εἰπὲ ποὺς αὐτὸ, δολ᾽ ἐδιώάσο κρῳτῷ!. πάραγε ὧν ξρλνο. 

υδῥους, πάραγο τίω γασώκᾳ τίω «οὐ τίω, τίω Ε ἐπούσον,ὁ ὀφις ἡποίτησέ με, χαὶ οὐκ 

ἀπαλλαγάσαν τῷ ἐγκλήματος. ὁτὸμ ὃ ζῶτα ὀϊξετάζης, μηδεὶς θρέφω, μηδεὶς ϑορυ- 
κώμν. 19 (είτω, δ ὥασερ (ὦ ϑικαςαὶ κἰ ποῦ" ζᾳ οδκπετάσματα κοιϑεζόμϑμοι κρίνουσιν᾽ ὅτω χαὶ 
ἐμιθ᾽ σὺ, ὀῤτὶ αρησαπετασμα τῶν χα οὸν ζήτησον ἡσυχίας ἢ ἴοὼπον᾽ ὶ στὸμ δειπγήσοις ὁμαςφῇς, ἢ 

μέλλῃς κατυκλίνεοϑτι, τότε (αὗτα δίκαζε. δέ ὁχαιοὺς Ὠχιτήδειός σοι" πος ὃ, ἡὶ κλί- 

νη καὶ οϑούλαμος. ζη» ὼ ὁ δ λ φήτης ὠκέλδυσεν Εἰπον᾿.Α λέγοτε οὖν πῶς καρδίαις ὑμδῶ ὙΝ. 8... 

Ἰχὶ πῶς κοίτως ὑμδ κριτϑμύγητε. ἐν μικρον μεγάλας θυϑιώας ἀπαίτει, ἵνα Ψ᾽ με-- 

κῆβω 1 γαἴλωι μηδὲ ἐπί μη πυτέ ἀν τὸν ποιῆς κρα ἑκαίς-ἰω ἡμέραν, ζΤ' γϑλρησίας φῆσῃ! πα- 

ἀδιὶαὶ (9. τῷ βήματι κείνῳ τῳ φοξερῷ. ὕτως ὁΠαύλος ἔλρέτο καθουρός. αἱ Τηύ ελο- 

μδιριν ν᾿ Εἰ ὺ ἑαυ ἐκοίνομδν, οὐκ αὐ ἐχρινό θα. ὅσω τοις παῖδος δξεκοίϑωρεν ὁ Ἰωξ, καὶ ««Κυμιαιλα, Ν 

γὸ ὐαῷ ἀδήλων ϑυσίας αἰγα φέρων, πολλῷ μαλλρὶ δήλων θὐϑιωώας αἰπήτει. δυλ᾽ ἧς 
μεῖς ἐχ ὅίτω ποιρύνϑν, δλλαὶ τριυθῳ τίον ἀπὸμ. ὁμοῦ τι δ᾽ κατικλίϑημϑι, ὶ τοὶ βιωτίχᾳ 

»ἰπιίγια γ0 φρέφομϑν ἀπόωτα ᾿ αὶ (ἢ μδὺ ἀκαϑείρτυς "Εἰσούχρεσι λογισμοις, (ὦ) ὶ δλνείσματα ἢ 
συμβόλαια ἡὶ φροντίδος ζχτκήρφυφ. ἡ ϑυγατέρος «ϑρ ἔχοντες “πϑϑενθυονϑρξωυ, αἰκριξαῖς 
φυλαῆονδιν" ὁ ἢ ϑυγαΐδος ἡμῖν Τμιώτερϑν ἡ ψυχὴ, (αὐτίω ἐωΐϑρ πορνϑύεοϑαι Ὗ μολύ-: 

γέοϑαι ,μυνφίας ἐπεισοίλϑντες εὐνοίας “πονη ὀφὶς αὐτῇ . κὠ[γ0] ὁ τῆς πλεονεξίας ἔρως, κὠν ὁ 

τ πυφῆς, κα ὁ ῬΨΜ' λαμυτνε ἂν σωμοΐτων, καἀὺ ὁτῷ ϑυμιῦ, κα ὁς!σοιω ἕτερος ἐστεισολθεῖν 

43 βούλ».), ἄς ϑύρας αναπετασοιν τες ἐλκοβϑυ ἡ χκλούμϑι, ὸ μ ἀδείας αὐτῇ ηϑρέχομδν 

μίγννοϑοι᾽ ἃ τί σλροιτ᾽ λυ βωυρθαρλζώτερϑν, τίου πτὸρ τῶν ἡμῶν Τι μμωτέρριν ἡυχζω «ἰσὸ 
ὥσύτων μοιχῶν ὑσειζομϑρίωυ ὡἘρορῷν, ἢ μέχρι τοσώτυ συτϊνονϑρζωυ, ἕως ἀν᾽ κορεαϑῶσιν 

ὀκφοι; ὅπερ συσέποτε ἔςαι.. [9 δὴ σϑτο στὸμ ὕπνος κοτοωλθίξη,, τῦτε μόνον αφίςαν: ̓ 
μᾶλλον ὃ σϑ δ τῦτε. ὁ γὸ (ᾳ ὀνείρατα ἢ αἱ Φὸντασίᾳι ῳ αὑτὰ αὑτῇ φέρσσιν ἰδωλα᾽ ὁ- 

40 ὃν καὶ ἡμέρας μομϑδμης ἡ Τιαύτω φλυταζομϑμη ψυχέ, ἡ Εἰς ὃ ἔρ᾽ϑ. ὦ φλυτασιών ὠκεΐ- 

γήνψχ, "Ἂν πολλάχιρ ἐξέπεσε. σὺ ὃ τῇ μϑμ κόρὴ ἣ ὀφϑόγιδίι, οὐτδὶ μιχρᾷν κόνιν ἐπεισελϑεῖν ἐ- 
μπηρ: ΓΝ ἢ ψυχίω Φορυτὸν ὥσϑτων κακὴν Ἐχισυρομδνέο «ἴξκορας; πῦτε δῖ τίου κόκσδὺν 

" ζ τίω ἐϊξλυτλῆσαι δυυνησέ θα, ζω καθ᾽ ἐκαῖς- ἐὼν ἡμέρριν δἰποτιϑι θα ; πότο ζμ' ἀκαί- 
Ζκις ὀχ]εμῷν ; πότε αὶ ασέρματα καταόηειν ; οὔκ οἵοϑω ὅτι τῷ αἰμητι λοιπὸν ἐφέφηκεν ὁ 

Οἰιγγίοίξ. το]. 2. ΑΔ»: κα! ρ96: 
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χαιοθς} ἡμῆς ἢ συν οὐεώσοαυϑυ ϑδίτω ζᾷς αὐβέρας. ὀῤ δέω τ χρη.) ὁ γεωροθς ἐς. 

κουλῇ, φ ἐρφόνϑυ αἰ δὲ ππυκχρινουμῖθα, Τί τὸ απέρμϑτα Οδοεὶς ἔδωκε; ἢ μιδυ καθ᾽ ἐ- 

κας ζω καταζαλλέται ζωῶτα τίω ἡμέραν. δλ᾽ ὅτι ζιὶ ἀχϑϑθως συυδὶς οἰξέτεμε ; χα; 

μάν καϑ' ἐκοίς- ἕω ἡμέρριν τω δρεπθμζω ϑήγοννϑμ. δλλ᾽ αἱ βιωτιχαὶ αἰδεέλκυσιν ὀμα 
καὶ; ἢ ὀζωτί μιὴ ἐφαιύρωσοις σοιύτον τῳ κόσμῳ » Εἰ γὸ ὁ Ὁ δυϑὲν Ἐἰποδιϑοις μόνον πονηφϑὲ, 9 
γ),Ὁ μὴ ἐδυσλασίασεν, ὁ ὰ τῦτο αἱ αφϑιίρας , Ἢ αἰκούσεται ; Εἰ ὠχᾷνος δεθεὶς ἐϊζιυέ.. 

9η ὁπν ὁ βρυγμὸς “ὟΜὀδῦνγτων, ἡμᾷς τί πεισθῖθα, μυοίων ἡμας ἑλκόντων ἐπ᾿ “δἰρετίω, 
αἹαδυόνϑμοι ᾧ ὀκγοιωῶτες  Ὅἰ γὸ εχ ἱκανόν σε αροϑτρένψαι ἐχ "ὁρᾷς Ὁ ϑὐτελὲς τοῦ βίου! 
τὸ ἄδηλον τῆς ζωῆς ; (δ) πῦνον (δ εἰν τοῖς αϑρούσι; (ὃ ἱδρώτα "μὴ γὸ τίω ὥ ὠρεῦ μα' 
πίνυ, τίω καὶ χακίαν ἀγευ πόγων 8] μετελϑεῖν; Εἰ δέω ἢ εὐ ζοῦν χαὶ ὠκᾷ πένος, αἰ ατί μὴ το΄ 
Φωυτίω Εἴλου τίω πολὺ ὃ κέρδος ἔχουσαν; μᾶλλον δὲ 61 ἴνα τῆς “Οἰρετῆς, ὦ μυηδὲ πό- 
γῸγ ἐχή. ποῖος δ) πόιος, ὃ μιὴ κακηρρρᾷν μηδὲ ψεύδεαϑαι, τὸ μων ὀμψιώωι, ὃ τίω ὀργά «- 

φιέναι τω πλησίον ν τθιωυαντίον ἅ δὼ ὃ ζῦτα ποιῷ ζχίπονοναὶ πολλίω Φέρει τέω φρον-- 
τίϑα. ἧς δὲ ἡμίν ἐξα! Οἰσπολογία ; ποία συήγω μι, μηδὲ ζμώτα κατορϑούσιν ; αἰπὺ 75 
τούτων δέλλον δτί κἡὶ τοὶ Ἰλτπονώτεροι “Στὸ ραϑυμίας ἡμας ὀζμφθυγή καὶ ὄκνου. ὡαἷὖ ὦπόμ- τς 

τα οὐνοήσαντες, φύγω μϑυ χακίαν, ἐλω ἄθα δἰρετίω᾽ να καὶ ΜΙ χϑδόντων αὶ ΨΩ μϑηόντων ἐ- 
πιτύχωμϑρ ἀὐαϑας! ὧν ρομο πϑρῷς ἡμῶς Ὠχιτυχεν) Ὑϑριτι ὼ Φιλαν,ϑοϑπία ᾧ Κύ. 

οἰνὴ δ Πησῷ Χολτού, ᾧ ἡ δῦξα καὶ ὃ χροὗτος, Εἰς ἐδ αὐ ώγας ἢΨ'Ἕ αἰώνων. Ἀμῶυ. 

Ομίλ. μγ. 38 ΤΟΤΕ ΑΠΕΚΡΙΘΗΣΑΝ [ΑΥ̓ΤΩ] ΤΙΝΕΣ 
γραμματέων ᾧ φαρισαίων, λέγϑντες διδοισκαλε,ϑάλομϑν οπὸ 
σῷ σημεῖον ἰδιᾷν. 39 Ο ποκριϑαὶς Εἶπον ἀὐζις, δινεαὶ πο-- 
νηρϑὲ ὁ μοιχαλὶς σημεζον ἔχηζητῴ, καὶ σημεῖον ὶ δυ,ϑήσεται αὐτῆ, εἰ μεὴ 
Ὁ σημῴον Ἰωνὰ, τῷ αοοφητυ. 

, ᾿ 

δ Ῥώ τ δροῖ᾽ δὺ αἰοητότερον τύτων ᾧ ἰσεξέφερον, οἱ μ(' τοσταῦτα ση-- 
ἘΔ μεῖα, ὡς Οὐδενὸς ϑιμομϑῥου, λέρρεσι, ϑέλομϑμ ἰπὸ σῷ σημεῖον ἰδεῖν; 

ὥχνος δξζυ ἐνεκεντῶαο ἐλεγρνενα Ὠπλάζωνἢ) πάλι. (η3: »ὃ Ὡσὸ ̓  

Ἷ ῥυμῖν αὐκδν ἐπεφόμισε, ἡ ἁπαΐ αὶ δὲς καὶ πολλάκις ᾧ τίω ὁμα)- 

έευτον ἔφραϊξεγλώηαν, λὶ τὰ ἔργα πάλιν ἔρχονται " ὅπερ ἢ )ων-- 20 
μοίζων παλιν ὁ β᾽απλιςὴς λει ᾿ τότε αἰπικρίγησαν αὐτῷ τινος ὟὙ 

οφαμματέων, σημεῖον αἰτοιεῦτες. τότε πότε; ὅτε τι πουκύπωήειν ἐχοίω, στε ϑαυμαάζειν, τε ἐχ- 

πληῆεοϑαι ᾧ πὐραχωρῷ, τότε τὰς πονηοίας Οκ αἰφίςανται. δροιἢ καὶ τὰ βήματα κολά- 
καίας γέμοντα ᾧ (:ἰρωνείας. «σοϑσεδόκων γὸ αὐτὶ ἐχτασαίσαοϑει ὁζὶ τύτων. ὁ νιῶ (ὦ 
ὑδράξοισι, γι ὃ κϑλακεύοισι, γε Α δαιμοναΐντο καιλοιώῶτες, γι ἢ διϑαίσκαλον᾽ αμφό- 9 
τεροι πὸ πονηρϑις γγώμωης, Ε καὶ ἐγὸντία ζοὶ λεγόνϑμα. δχρὴ τϑν αὐν!τῃδῶἌΨὸ σφώγα χαᾳ- 
θυώωήετω. ἡ στὸν (ζ αὶ τραχέως ἡρωτων ἡ ὕδριζον, ζχτεικῶς ἀδζῆς διελέγετο στε ὃ ἐ- 
κολαίκευον, ὑδριςΙκῶς ὸ μ( πολλῆς τὴς σφοδρότητος, δεικψυὲ ὅτι ἐχοι τέρεν τῷ παίθοις ὅθὴν 
λμώτερος, ᾧ ὅυτε Ὅτε Εἰς ὀργἑὸ δξατυπαι, δυτενεῶ οἰ πὸ κολακείας μαλακχίζεται. ὅρα 
ἢ καὶ τίωὐ ὕξριν, ἐυχ ὑπλιαἷς λοιδορίαν ὅσον, δλλ᾽ Οἰπόδειξιν ἔχουσαν τῆς πογηρίως αὐ. 46 
ΤΙ φησι; ϑρεαὶ πονηροὲ αὶ μοιχαλὶς συμᾷον ἔχιζυτᾷ. 5 λέγει, ζιούτον 681" 4(3αυ- 
ματον, Εἰ ἐπ’ ἐμ ζωῦτα ποιᾷτε τῷ τέως ἀἰγνοννϑμου δὴ ὑμδν; ὑπετε ἐχὶ τῷ παΐϑο, 
ἢ Ὀσαστίω ἐλάξοτο σεξραν, ὃ αὐ τῶηο πεποιήκατε. καταλιπόντες γὸ αὐτὸν ᾿δχὶ «ὦν 
δαίμονας ἐτφέχετε, ἐρφιςτὶς ()τιασώνϑμοι πονηρϑις' δ((μυεχὼς ὠς καὶ ὁ Ἰεζεκιὴλ ὠνείδιξο, 

ζωυτα 
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(τα ἔλεγε, δεικνύς ἐαυ7. τω πατοὶ συμφωνοιώῶτω, ἢ τύτοευς Φϑ᾽εἴδν ξένον ποιοιοσζοις, ὃ 
τὰ ὀἰπόρῥητα αὐὖὄῪἔ«ο: ὠκκοαιλύσηων, ᾧ στι (θ᾽ «ἰασοκρίσεως ᾧ ὡς ἐϑροὶ ἥτοιου. ὀχοὺ τῦτο 
ὠδοιὶ Εἶπε ινεδω πονηοοὶν, ὅτι αἰγγωώμωονες αἰεἰ τελϑνασι αἰϑὸὶ τὸς ϑυεργέζαι, ὅτι δ παοοντες 

γένονται χείροφες, ὅπερ ἐσαύτης 4] πονηθίας. μοιγαλίδα ὃ ἐκαίλεσι, ᾧ τίου τοτέροιν ἡ Ὁ 
, χούσαν ἀπικιὸν δοιλλων' ον δείκψεσιν ἑαυ πάλιν τῳ πατρὶ ἴσον, Εἴ γε καὶ ὃ μὴ πιζεύσαι 

αἰταῖ μοιχαλίδωυ ποιᾷ. Εἶτω ὑξδίστις, τί φησι ; καὶ σημῴον ὶ δὺϑήσεται αὑτῇ, Εἰ μὴ ὃ 
σημεῖον Ἰωνῶ τῷ πσοοφήτν. ἤδη (Ὁ) «ἰθέτης αναςαίσεως πυδϑανγακρουέται λόρρν, χα) πί- 

φούται αὐτ' δἰ πὸ τῷ τύπου. τἰ δίίυ, ἐδδϑὴ ατὺ σημεῖόν, φησιν; Οὔκ ἐδυϑη αἰτύσῃ. ᾿ »Ψ 

ὧςε αὐτὲς ἐγαίγήν ἐποίει τὰ σημεῖα (ἤδει γὸ πεπτωρωμϑῥας) αὐλλ᾽ ὥξε ὀτέρφες δ σρϑοιῶ, ἡ 
ιο τῦτο δίζυ ὅν Ε πεῖν, ἡ οτι ζοιούτον ἐυ λήψονται σημεῖον, δῇ κεῖνο. σημεῖον Ὰ»Ρ αὐοῖς »(- ι 

ΔΡΕΙ, ὅτι δ τὴς οἰκείας κολοίσεως ἔγνωσαν ἀυτυ τίω διυύαμιν. εγίζωϑα, τοίμω αἰπειλών 

λέγ, και ὅτο αὐρ αἰνεῆόυδνος, ὡς αὖ εἰ ἔλεγε᾽ μυοίας θ)εργεσίας ἐπεδειξωμέων" ἐδὲν τ- 
“ῶν͵.͵ τονύμὰς ἐπεαυσάώσατο, συτῖδ ἡϑελήσοω τε ασδλσκεωῦσαί μὰ τίω διυύαμῳ. ἘΞ γνώσεοϑε 
ἡωέπιν. τοίου δζρᾳ ΟὟ γαντίων τίω ἰογευὺ τίω ἐμιζυυ, στὸμ τίω πόλιν κα μαὶ ἐῤριμμένέω ἰδητε,)- 
μήλῃ ηος το ταὶ τείχν αὐἰθευρηνϑύα, ὅτε (ἐδ ναόν ἐρείστιον γ αβνηνδιύον, ὅτῳ χαὶ τῆς πολιτείας ᾧ τῆς ἐ- 

, λβυϑερλας ὠκχπέσητε τῆς ποτέροις, ὁ "παλιν ἄσικϑι ὦ φυγαίδες πλυτοαχοὺ αὐθεέρχιοϑέ. 

μλνι πάντα γ Οὗτα μα (Ὁ φαυοϑν γίρρνε. ταῦτα δξίυ ὑμῖν αὐτὶ σημείων " ἔςξαι μεγάλων. 
,»ἷν χα σφόδρα μέγα σημεῖον ὅ41, ὦ αἰκίνητα αὐδῇ νϑμεν σοὶ κοικοὶ, Ὁ μυρίων ἔχιχειρη- 

σαΐντων μι» δένα. δυευηϑέεζαι δ ορ)ῶσαι τίωυ ἁττΐ κουτ᾽ αὐ δὴἶῶἔ[οἀξενιθεῖσαν δίκίυ. Φλλαὶ 
2ο σαῦτα μϑὲ αὶ λέγφ ᾿ καταλίμπαιει δὲ ῷ ΜΖ ταῦτα χρόνῳ ϑμέοϑαι ἀὐδὶς (ᾳφη. πέως 
δ (Ὁ αξὲ τῆς ὀναςάσεως γυμψάζει λον, δ᾽ ἔμελλον Εἴσιαϑαι, δὲ ὧν ἔμϑηον ὑξερϑν 

εἰασονϑμειν. 

40 Ὥασερ Ὁ» μῶ Ἰωνῶς, φησιν, ἐν τῇ κοιλίᾳ πῷ κήτες τρῷς ἡμέρᾳις ἢ τρφςνυκζζω, 

ὅτως ἔςξαι ἡ ὁ ὑὸς τῷ δύ, 69) πῈ οὖν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τς ἡμέροις ἢ τοζονύκζ. 
292 Φανεραίς ΝῚ οὐκ Εἶπεν δι ὀμαςήσε") (ἐπεὶ δ καὶ κατεγέλασοιν) ἡγίξα"» 5 ἅτως, ὡς 

ὀκείνοις πιφεύσαι ὁτι πσοϑήδει. ὅτι ὙῈ} ἤδεσον, λέγϑεσι «ποὺς (δὴ Πιλότον ᾿ Εἶπέ, φῃ- Ματϑ, κϑ, 

σιν, ὁ πλαΐος ὠκᾷνος ἔτι ζών, μΟ τοζς ἡμέραις ὀϑαφησομα ᾿ χαλτοιγε (ὦ μαιϑηταὶ τῷ» 
ἡγνόριυ. ᾧ δ} ἀσιουετώτεροι αὐ" ἐμιασοϑαϑεν ἦσοιν. δ[9 χαὶ ἀὐδρκατακριτοι γεγόνασιν 
ὅτοι. ὅροι ἢ πῶς καὶ αἰννηόμϑμος ἀκριξως ἀὐο ἄϑησιν. καὶ δ» Εἶπεν, οὖν τῇ γῆ, λλ᾽ ὧν τῇ 

φοκωρδία τὴς γῆφ᾽ ἵγα καὶ () τάφον δυιυλωσῃ,ὺ κοιδεὶς δόκησιν τ πυυπηεύσν, νὴ τος ὃ ἡμέρφις 
ὅζ τὸν (ἰεχώρησεν, ἵνα πιφευϑῇ ὅτί αἰπεϑανεν. υἱ γὸ τῳ σαυρῷ αὐτῳΐ μόνον βεζαιούται, 
ἡ τῇ πάντων οψή, λα αὶ ᾧ χρόνῳ ῇῬΨἡμερών.τῇ  ))Ὲ} ὀϑαςάσει, πτᾶς ὁ μι (τα ἔ-. 
"διε αδϑιοτουρήσυιν χρόνος ὁ φαυρϑς ἢ, Εἰ μὴ τότε πολλαὶ ἔσχ τὰ μδιοτυρφιιζᾳ αὑτῷ σν- 
μία, κα ἡπιςη θη τοῦτο ἢ ὠπιφηϑέντος, ἡ ἡ ὀϑαΐςασις αὐ διηπτιςήϑη. δχρα τῦτο ὸ σημεῖον 

35 ὠΐρ' καλεῖ, Εἰ δὲ μυὴ ἐςξαυρώϑη, Οὐκ δῤ ἐδὺιξτι Ὁ σημεῖον. ὀζρὶ τούτο ᾧ (ἢ) τύπον φέρει 
Εἰκ κώσον, ἥα πιφευθῇ ἡ αλήθφα. Εἰπὲ γάρ μοι, φόνζᾳ σία ζω Ἰωνᾶς εἰν τῇ κοιλία Ἔ κή- 
τς, δλλ᾽ Οὐχ ἀν ἔχοις το Εἰπεῖν. ογκοιῶῶ συτθξ ὁ Χολφος οὐ τῇ χαρδία τῆς γῆς. Κὶ γὸ 
δέπε ὁ ζ τυΐπος ὦ αἰλη)εία," δ ̓λγῆθφα ο, φανζασίᾳ ὅχῳ “τὸ πὸμζαχοῦ ϑανατον ἀντν 

χαταγίέέλλομϑμ, ὸ οὖν ζοῖς μυφηρίοις, ᾧ ἐν ῷ βατϊσματι,ὺ ον Οἷς ἄλλοις ὦπασι. δχρὰ ὅτο 
40 ἡ ὁ Παῦλος λαβνῶρα βοά τῇ Φωνῇ ̓ Εμοὶ δὲ μὴ ὅλύοιτο χαυχάοϑει, Εἰ μὴ ὧν ῷ φαυρῷ Φ Ταλ.ς, "δι 

Κυρίου ἡ δϑμἸησῶ ΣΧ οαφοῦ. ὅθεν δῆλον ὅτί τέκνα, Ὁ αἰ αθὺλν Εἰσιν (ὦ τὰ Μαρκίωνος νοσῶν- 
τίς, ζώτω δέξαλείφογτες, ἅπερ ὡςε μὴ ἀφὸνιοϑίωώω, μνοία ἐποίησεν ὁ Χριλφῦς, καὶ ὡςς 

ἀφλυνιοϑζεῦαι, μυρία ἐασούδουκεν ὁ ϑζρέξολος, {ὃ φανοϑν λέγω χαὶ Ὁ πείϑος. Ἰὼ ! 
φητς ({- 

λεγε ἢ ὀνλαηθῦ Λύσοωτε Ὁ ναὸν ὅτον, ὶ ὧν τρισὶν ἡμέροις ἐδώ αὐτόν χαὶ, ἔσον") ἡμέραι Ιφαν. δ. (8, 
Οβιεγίοἴ,τοιλ,2. ΑΔ 3 ὁτὸμ 
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ὁτὴν ἀπθλϑη ἀπ΄ αὐ ὴἢὝ νυμφίος. ᾧ ὐζαῦϑα, καὶ δοϑήσε.) αντῇ σημεῖον, εἰ μὴ Ὁ ση- 
μεῖον Ἰωνῶ τῷ πσδοφήτῃ, ἡ ὅτι ἰχὺ αὐ πείσει") δυλών, ᾧ ὅτι συν κερδϑινοῦσι. Ἔ το 
γάρ μῷ (αῦτα ἐδήλωσεν, δλλ᾽ ὅμως ᾧ ταῦτα εἰδὼς απύϑανε. ᾿σαύτη ζω ἀὐτν κὶ κηδὲ- 

μοιία. ἕνα γαὶρ μὴ νομίσγις ὅτι χαὶ ταὶ ἑξὸς ζριαῦτα ἐςαι ὅχὶ “Μ Ἰουδαίων, οἷα Τχὶ τώ 
Ννδυυν, Ὀχιςραφύσον"), ὼ καθοΐπερ ὠκείνοις στιονϑύζω τέων πόλιν ἔφησε, καὶ «ἦν βαρ- 

δαρους ἐπέφρενψεν᾽ ὅτω ἢ ὅτοι «(τ᾽ τίω ὀναίςασιν ζχτςρέοισιν, ἄκουσον πὼς τοιωυδτίον 
ἐπὸρ δηλοῖ. ὅτι δ» Οὐδὲν καυρπώσον") οὐτεύθεν Εἰς τίω οἰκείλν ϑυερτεσίλν.,, διλα χα! 

Δϑύκεςα, πτείσον.), ἢὸ τῶ». ἑξὴς ἐδήλωσε ὁζρὲ τῷ κτὶ (Ὁ) δαίμονα αυϑαδείγματος. πέως ἢ 
τ ὧν κεέλλοισι παοάν μ᾿ τα Ὡασολογεῖται, δεικφυς ὅτι δϑιχαίως πείσον᾽). ζῳ ἃ 

Ὁ» συμφοροὶς αὐ δ καὶ τίω ἐρημίθν, ἀἰστὸ τῷ χοδαδείγμματος ὠκείνου " δ έφεσε. τέως 
Ὁ δείκψεσιν, ὅτί διχαᾳίως ζζωῶτα παίντι αἰ πο νϑμούσιν᾽ ὅπορ ᾧ ὅχὶ τῆς παλφιάς ἐποίει. ἢ 
Ὁ} Ὁ Σοδὺμα μέλλων καιϑαιρᾷν, αἰπελογήσα"» τῷ Αἰ φκαμ πρότερον, τίω ἐρημίδῳ 
δείξας καὶ τίοὐ ατϑϑνν τὴς ὐρετῆς, ὅπτυνε δυο δέκο. ἐυρέϑησαιν ὀῤδρες ον πόλεσι τοσοιύ- 
ταῖς σωφρϑνως ζῆν κσδϑηρηυδνοι, νὰ φ Λὼτ ὃ ὁμοίως δείξας τίων μισοξενίδν ἡ (ὧν «- 

τόγτυς αὐ δῇΨ ἐρωζδι, τότε ἐπαγά ὦ πῦρ. ὁ πὶ τῷ κατακλυσμοῦ 5) Ὁ αὐτὸ τῶτο ἐποί- κς 
ἡστ, “1 σ' ΝᾺ ἔργων ̓ Σπολϑγησοανϑμος τῳ Ναΐε, ᾧ ῷ Ἰεζεκιήλ ὃ ὁμοίως, ὅτε ον Βαξυλώδι᾽ 
ὄζάχϑντα (οὶ ο Ἱεροσολύμοις ἰδὼν ἐποίησα καλοὶ. ὼ φ Ἱερεμίᾳ, ἢ πάλιν, ὅτε ἔλεγε ᾿ μὴ 

πσοϑσιύχουΝ, Σπολογϑύμϑρος ἐλενν ἢ όχ ὑρᾷς τἰἱ ὅτοι ποιοῦσι; αὶ πδυταχοῦ ὦ ἐδ τῷ», ἀἰτία 

ποιῇ, ὁ δὴ ἡ ογζζωθα. “ γδὺ φησιν; 
41 Ανδρες ΝΙνδυΐται αὐάφήσον") χαζακρινούσι τίω “δυεαὶ ζωτίω᾿᾽ 671 μιετενέηστιν 10 

Εἰς κήρυγμα Ἰωνώ. καὶ ἰδοῦ πλῴον Ιωνῶ ὧδ. . ΟΚ )ὰ δόλος, ὧω ἢ δεασο.-. 

της" ἡ ὁ ἄ ἐκ κήτυς ὄξηλϑεν, ἐγὼ ἥ ἐκ θιχναύτυ λμές“ἴωω ̓ ὼ ὁ δ καταφροφζου ὀκήρυξω, 

ἐγώ 5 βασιλείδω ἦλϑον ἐναηελιζόμϑμος. ᾧ (ὦ  χωοὶς σημείου ἔχίφευσαιν᾽" ἐγὼ δὲ πολ- 

λαὶ σημεῖα ἐπεδιιξαϊ μέν" ᾧ (Ὁ ( συυὲν πλῴον ἡκασαν ἣν ῥημΣ ὀκείνων, ἐγὼ δὲ πά- 

σαν ὠκίνησο φιλο φίας ἰδέαν" κ) ὁ “[ φκϑνούμϑμος “ϑρελμεν, ἐγὼ δὲ αὐτὸς ὁ διασύτες 24 

ἃ ὁ παγτῶν κύριος ἦλϑον, οὐκ ἀπειλῶν," ςέκ ἀπαρμ ἐυθιώας, ὄνλα συγλώρησιν κομὶί- αἰὰ 
ζων. βωβξαροι,ὅτοι δὲ προφήταις ((μυδνεςράφησοιν μυφίοις᾽ χα  αὐδὲ ἐκ εἰ- 

γοὺ ψϑὺ Οὐδεὶς πγοϑέπε, αἰδὶ ἐμοῦ δὲ πόρτες, καὶ τὰ ἔργα τοῖς λόγϑις ( (μυέζαμε, κά- 
χεῖνος »ϑρ ἐδραπέτευσεν αἰπιέναι μέλλων αἰ αὐ τῷ μὴ »)ααϑέωαι᾽ ἐγω ὃ Εἰδὼς ὅτι ἡ φαυ - 
οϑύοϑαι ὁ ϑιάοϑαι μέλλω, π ολυόμου. καὶ ὠκᾷνος υϑρὶ σγεῖὶ ὀνειδιαϑίωαι ἐώεγκεν πῦρ γο 
τῶν σωξονδῥων " ἐγὼ ἢ αὶ ϑείνατον ἐπ μενα, ϑείνατον (ὃ αἰοκφον » κῃ μ᾽ ζχυ- 
τὰ πάλιν ὁτέρας δποζελλω. χαὶ ὁ »ϑμ ξένος δὶς ζω καὶ δλλότοιος χαὶ ἀγνωφος ᾿ ἐγὼ ὃ 
συδμης χατὸ σάρκα χαὶ πσδϑγρνῶν ταῖν αὐτῶ. καὶ πολλαὶ ὃ ἕτεροι δν Ἧις (ἡμυα γαλϑι 

ὃ πλέον χιζἿΜ, αὐος δὲ συν ογζω θα ἵςξαται, δλλα χαὶ ἕτερον πδλείϑησι αρῦοὰ- 
᾿δειγμμα λέγων" 9 

4ν Οπ χαὶ βάσίλιοσαι, γότο ἐγοϑήσιται ῳ τῇ κρίσει Ω τῆς ἥμεας ζαυτης, χαὶ χατα- 

κρηφ" ὠδρεφ᾽ ὅτι ἤλϑων ἐκ ΔΨ αϑρώτων τῆς γὴς αἰκούσοι τίωὐ φίὰν Σολομδίμος᾽ χα! ἰδοὺ χω! 
πλᾷον Σολοιϑος ὧδε. Τούρ τῷ πολ τέρα “πλέον ζω. ὁ μῦρ γὺ Ἰωνᾶς πποἧς ἐκεί- 

γοις αἰ πῆλϑεν᾿ ἡ δὲ βασίλιοσω τϑνότυ σύν ὀψέμεινε τὸν Σολοιϑνα ασοὲς αὐτίω ἐλϑῷ, 

Δ᾽ αὐτὴ ασοϑς αὖ τὸν πϑρε με», χαὶ γωνὴ χαὐ βαυβξορος ὅσου, χα! Ὧσῶτον ἀἰφετικῆα, γ9 
οὔκ ἀπειλῆς Ἐχικεινϑμης, ὶ θοίνατον δεδυικία, δλλ᾽ ἐρωτι ῥημ μῶνον (φφών. δδλλ᾽ ἰδοὺ 

χαὶ πλῴον Σολοίίϑνος ὧδε. ὁχᾷ ἐδ δ᾽ ἡ γιυὴ ρελμετο᾿ ὠζωϑα δὲ ἐγὼ ἥλϑθον᾽ χαὶ 

ἡ ἀπὸ δ) περάτων τὴς γὴς ὀβέφη, ἐγαὶ ὶ ᾧ πόλεις ἢ κώμας αὐξκέρηομα!. καίκῴνος ἅ 
αἰπὺ δένδρων ἢ ξύλων διελέγετο, (οὶ μεηδὲν μόγοι ὠφελῆσαι τίωυ πρδοα βμομθμέω δευωαί- 

ὑϑνα" 

10 χιπιόηᾳ 
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μϑνα᾿ ἐγὼ δ ΑὩΡ ὙΤΟΡΡῊ τῶν ποδαγμάτων ἡ μιυςεδίων φρακωδεξαίτων, ἐπεὶ δέζυ αὑ.. 

ὥν" κατέκριο, δείξας ἐκ πολλούτῷ πίξ εόντος ασύγνωςα αἰ δδοτλμονζαε, ἡ τὺς αἱ "Μ α"- 

γνωμοσιούης, δὶ τῆς τῇ διδασκάλου αἰοδενείας, τέων χρλοφικοίω ὄσαν,ὼ πτῶτο οἰσό τε αἰλλαν 
πολλά, αὶ ΘΝ νευ Μ᾽ αὶ τὴς βασιλίοσης ἀπεδειξε,ζότε λέγ ὃ τίω καταλυνονδγω αὖ- 

ς (ὧν κόλοισιν ᾿ αἰνγματωδώς “ϑρ, λέγει ἢ οῴζφς, πολιοῦ τον φόξον οὐ υφαίνων τῷ διη- 

γήματι. 
43 Οτὸν Ὁ , φησιν, ὀξέλϑη Ω ἀκαιϑώρτον ΄σγῶμαᾳ ὧκ τῷ δι ,(ρώσο, πορδύοται 

δὲ αϑύδρων τύπων ζητοιω λυαϊπαυσινρὰ μεὴ θύφίσχον, 

44 Λέγ᾽ Ἐχιςρέψω Εἰς (Ὁ) οἶκόν μα ὁκν ἄξηλϑον, ᾧ ἐλϑὸν, ἐνείσκει δολαζοτα γ9) 
1ο σισουρώϑμον ἡ χοχϑσμηρθβον. 

43 Τόπ πορεύεται ἡ τα αμολμ αἴθ ἑαυ ἕτερφι ἐπ] πγεύματα πουηρότεφᾳ ἐ- 

μὠὐ, ὸ Εἰσυλθέντα χατοικέ ἐκεῖ, ὑγύ ᾳ ἐδοῦτα, τῷ αὐ,ϑοϑπου ἐκείγου χείρονα Τ τρ»- 

τῶν. ὥτως ἔςαι ἡ τῇ γμεα ζαυτη. Ἐντεύθεν δείκψεσιν, τί τού εἰν που ἀέλλοοντί αἱ- 
᾿ , »,»» "5 ᾿ δ ω ᾽ . ᾽ 

νι μόνον, διαὶ ἡ οὐ θα χόλεπώτωτα πείσονται.) 4 Ὁ Εἶπεν, λύδγες ΝΝνδυΐται αἴά- 
[Ὁ 7 Ὰ ν 

15 φήσογται οὖν τῇ χρίσει ὦ κουτακεινοῦσι τέων δνεδω ζαυτίων᾽᾿ ἥα μιὴ ὄζρα τέων τῷ χρόνου μέλλη.: 

σίν καυτοι Φρϑνήσωσι, ἢ ῥαϑυμότφροι Ἄμων"), οντοῦϑεν ἐφίφησιν ἀύζῖς ζῷ δεινα, ὁ ἡ ὁ ωρο- 

Φήτης Ὡσηὲ ἀὐζις ἀἰπειλών ἐλευ, τι ἔσονται ὡασερ ὁ χασϑηφήτης ὁ “""εξεφικὼς ὀῤθρω- Ωσοθιη. 

πος, ὁ πγέυματοφορφφ᾽ τῶτ' ἔςνν, ὡαστρ (Ὁ μαρόμϑροι κὶ βακχϑυόνϑμοι κ᾽ ποῦ “Μ᾽ πο.-- 

νηρον σνθυμῖὰ (ᾧ ψιυδοασολφῆται. πολ φήτίω γὺ ονζδ πλεξεφηκότα, ᾧ ψφὸ- 
29 «οοφήτίω φησὶν, οοί Εἰσιν ᾧ μαῦτάς. τῶτο δὲ ἢ Χράςος διλαίν, φησιν ' ὅτί ᾷᾳ ἔλατα 

γουηίσι πείσον ). Εἶδες πῶς πόρτα λον ὠζιυς " ὠϑε ἐχὶ ῶ ποοϑσέχαν τοῖς λεχϑρμϑῥοις ; δον 

παρϑντωῶν, δἰστὴ υϑιηόντων, στὸ ὟΜ' ἀὐδυκιμιησαίντων (ἐσὺ ἜΝ νευ δΨ! λέγω καὶ τῆς βασι.-- 

λίοσν ) οἱπὸ Ὦ ὐδοσκεχκρουκότων Τυρίων ᾧ Σοδομώυνών "δὶ οἱ πσοόφῦται ἐποίοιω, (δι; 

ες Ρηχαζὴν τὐθδάσϑντες, ἡ τίω γὐμφίω τίω κῶς Ἐπχιλανθανομδρίω τὸ κόσμου Τ' οἰκείου Τηρ.λ4. 

34 αὶ τῆς φηθοδεσμίδος, ἢ (δ βοιῶ " Εἰδύτα (ὃ Κ)ησοίμϑμον, αὶ Φ ὄνον (δ) τίω φαίτνίω Ἐχι.- 

γυώσκοντα, ὅτω δὴ ὸ ἐὐγο, τὐπὸ συγκρίσιως το ρα φήσας αὖ μ᾽ τίω αἰγνωμοσιιύζωυ, 
λέγφς τίω ὠιμωρίαν λοιπίν. ὦ ποτ᾽ δέζυ 681 τὸ Εἰρηνϑβονικαϑοίπερ (ὦ δαμμονωντές, φη- 
σιν, ὅτὸν ἐπαλλαγῶσι τῆς ὠρῥωείας ὠκθίγης, δν ῥαϑυμότερρι“βμων᾿), χολεπωτέραιν ἔζι- 
ασώνται χα 9᾽ ἑαυΜ τἰμὦ φαντασίαν" ὅτω ὦ ὑφ᾽ ὑμδν οὖ. ὦ γ᾽ ὸ ἔμισρϑεϑεν κατεί- 

39 χες δαίμονι, στεζῳ Εἴδωλᾳ “ὐδλσυκιυψτο κ᾽ ὧν ὅοις υμϑν ἐσφαῆστε τοῖς διαμμμονίοις, 

πολλίω Ἐχιδεικψύνϑνοι μανίαν ̓ δλλ᾽όμως οὐκ ἐγκατέλιπον ὑμας, δλν᾽ ἀξεξλγον Ἔ δα- 

μονα, ὠκῷον Αἱ οὶ Μισοοφηῦμ, ᾧ δ᾽ ἐμαντῦ πάλιν ἦλϑον ἔχισλεῖον ὐκκαϑεῦροι ὑμαξ 
βουλόμνϑμος. ἐπεὶ δέζυ τὶ βουλεοϑε πσδεσίχεν, δλλα Φ Εἰς “πλείογα δξωκείλατε ποιυρίδυ 

(τῦγο πσουφήζ ὀνελῖν, πολλῷ μεῖζον αὶ χόγοπτώτερον ὃ ᾧ αὐτὸν χχτασφαξα) Χᾳ 
85 ὃ» χαλεπώτερα πείστοϑε Ὑἶ" πσοϑτόρων, ὄυ κτ' Βαζυλώνα λέγω καὶ κα τ᾽ Αἰῤγυτῶ]ον, καὶ 
κι Αντίοχον Τ' τόϑτον. ζὰ ,ἣ Ἐχὶ Ουεασασιανοδ ἢ Τίτυ συμθλυτα ἀδοῖς πολλῷ μάλ-- 

ἡδήπμ, λον τϑτων" χαλεπώτεροι. δ9 ἢ ἔλεον ̓ Εςαι ϑλίψις μεγάλη, οἷα ἐδίποτε γέγϑνεν σον Μαῖθ,κϑικα, 

| μή ἔςαι. αὶ τῦτο δὲ μόνον δηλοῖ εὐπρόδιιγμα, δλλ᾽ δ ΤΙ ὼ Ὄετῆς α'παΐσης ἔσογ") ἔρν μοὶ 

καλέλου, ὶ τῇ ΤῊ δια μόνων “ὐγερτείᾳ, δ᾽επιχείρητοι μάλλον ἡτότε. Ὅτε ζ γ, Εἰῤ ἡ- 
49 εδοτόμον, δλλ᾿ ἐμῶς ἦσαν καὶ 2) κφυτορθοιουτες οὖ ἀὐοῖς, καὶ “ζῶ ἡ τῷ Θεο πο νοια, 

ἡ τῷ πνεύματος ὙΣΡις ὄχιμδησμθρν, δίορϑουμϑρο, (αὶ “ϑὸ ἑαυτὴς ἀπϑμτά σληρϑύσα νεωὶ 

δὲ αὶ (αὐτης καϑύλου ἐρημώ δήσονται τὴς κηδεμονίας, φησὶν, ὦζε χχῇ “ηρετῆς πχείων ἀσόμις 
γεῶ χα συμφοροὶς ἔχέτάσις, καὶ δαιμόνων οἰγέργφα. τυραννικωτέρᾳι. ἴζε δζζω χα! ἐχτ τῆς 
“δινεάς τὴς ἡμετύροις, στεὸ πϑμζα ἀσεζεία, νυαΐσοις Ἰουλιδμὸς δξεξακχεύϑη, πῶς ΓΟ ἣΝ 

᾿ ! εἐλλζυων 



ὍΝ ιβ. 

ἩΘΙΚΟΝ 

Ιωάν.ε. 4,4, 

τεζ, “δ. Ῥὸ 

Ἡσ, )γ.Ὁ--. 
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ἐλλίωων ἑαυςἦν ἐταῆον͵, πὼς ζαὶ ἐκείνων ἐλεραπαρον. ὡφεκά μικρόν τί δυκαΐσι σωῷρ9.. 

γψννεώ, “ἰϑ'ᾧ ἿΜ βασιλέων Φέθον Ἰσυχαζουσιν" ὡφῈΕ]} μὴ πῦθτο ζῶ, πολλῳ ἯΚ.}} ῷ- 

τέρων. γαλοπώτερᾳ ἐτόλμίησαιν ἀν. ΦὉ " τοῖς αἴλλοις πονηρϑὶς ἔρηϑις μκαῖσι ΕΥ θμνῶΡβο. "γὼ 

αϑτν, χϑητείας, μαιήαμείας, ἀσελπίαρ ἢ "ω πολλὴς Ἰπιδεικρύμϑμοι τὴς αὐαδόσληρ" χαὶ "γεν 

οὐ τοῖς ἀλλοις ἣ (υ τοὶ 'ποσώτῳ χαληῷ τατεχόρδνοι ) “πολλώκις ἐξασίασαν, ὦ . βασιλῖν, ς 

καιτεξανέφησοιν, ὦ ὡς κα τῖς ἐρκούτοις «ξυπμεαι κακοῖς. 
Πού νῦν υΕἰσανῶ ἃ σημεῖα ζητοιιώτες ; ; αἰχουότωσαν ὅτι γγώ μος χεεία Δὐγνώμωνορ" 

κῶν μιῆς αὐτὴ “ἢ, σημείων συν ο ὀφελρε. ἰδοὺ ,ϑίου ὦ ἅ ̓Νινδυΐται λρεὶς σημείων Ἰγή- 

«υῷ “ὅποι ἢ τὰ τοσοιῦτά αύματα χείρυς ὀδλύοντο, ἐ δαιμόνων ἀπείρων. οἰκηντήθλον ἑαυ-- 

(ἦν κα τέφησειν, τὸ μυνολας ἐπτεασασοιν"» συμφοφοὶς᾽ ὦ μαῖλᾳ Εἰκότως. στὸν "Ὁ παξ 1ο 

ὡς ἐλθυϑερωϑεὶς. }} κακδὺ μη σωφρρνιαϑεῆ, πολλῷ ῥχαλεπωώτερᾳ πείσεται ἿὮΜ [πεν τίρων. 
“9 'γ τῦτο ΕἾπων, ὃ ΟΤΙ ἀχε ὀυράσκει αἰγαάίγτεκυσιν, ἴα δείξῃ) οτ! “πλύτως ὴ ὺ δξ αγαίγκης λή- 

ἡψεται ( (Ὁ τοιοῦτοι ἡ ΜΝ ϑεημόνων᾽ Ἐχιζουλή, καὶ γαρ Ὅσο δύο τϑτων σωφρονιοϑέειναι διε, 
πὸ τὸ τῷ παθεῖν σ«σεύτερον, στὸ τι Κχ ᾽ ἀπαλλαγάσαι" μάλλον: 5 ὑ “πϑάτου φϑσνεν, δ 

χείεννα σπείσιαϑαι ἀπειλή. Ν᾿ οβϑς Οὐδενὶ τοίτων ἔρον βίοις. ζωταῦ μὴ οὶ ιξ 

κείνοις μόνον, διλλαὶ ἡ σοϑς ἡμας  Εἰρῆοϑαι κιρν αὐ ἔχοι, ὁτὸμ Φωτιοϑέντερ χϑ) Μ 

κοϑστίρωνι ἀπαλλαίδῥτες κανδίι, πάλιν τὴς αὐτῆς ἐχὼ θα πονηβίας. ὲ γα χαλεπωτέ- 

ἔν λοιπὸν ἐξα! ἡ κόλασιρ ἹἹἋἍ γυ πε αἰ μδρτυμάτων. δὰ «θη καὶ τῷ! αὐ ϑαλύτῳ ὁ ὸ Χει- 

σὺρἐλεγν 1δὲ ὑγὴς γέχϑναρ, μηκέτι αἰμῦρτὸρε, ἵ ἵνα μιν ἐχ{69ν ἁ σοι δόντα ὼ ὥῦτα “σοϑς 
ἀνϑερπον τειάκοντοι ὀκτῶ ἔτη ἔχοντα ἐν τῇς ἢ αὐϑενεία. Φὰἀ χε ἿΣ ἔμωϑη, φησι, πείσεοθαι 19 
τούτων » πολλῷ χῖεϑν. καὶ ἡ χαλέπωτιρν.. μὴ γαρ. δὴ γμοιηο Ὀσιῦτα μας ς αἰπσορδμει, 
ὅσοι διυνα ῖβα παϑεῖν. συϑὶ δ Ὄπορεῖ ιμωρλὼν ὁ Θεός. ΚΤ "ὃ ὃ πολυ ἔλεος ἀὐτν 

ὕτω ὶ ὶ ὀργή αὐτῷ, ὦ τὔτο Ἢ τῇ Ἱ Ἰερρυσαλὴμ. ἐγκαλᾷ οἱϑ τὰ Ἰεζεκιήλ, Εἶδον γὰρ οί, 
φησι, πεφυρρμδμζω ῳ αὑμιατ, ὺ ἔλφυσου ὼ ἔδεισα, ὲ ἐλῥετὸ σοι ὄνομα ὠνῷ κοίλλοι σε ὼ 

ὀϊζοπορνθυσείε, Φησιν, ἴλι (δυο ομορφιώζας σϑ! ἡ διοκὰ Ὁ χαλ ἐπώτερα ἀπειλᾷ σοι ἀρδδτω.- 2 

γούσῃ. οὐτεύλεν ὃ ἢ μὴ πίω κόλασιν λογίξε μόνον, αἰνλια αὶ τίω ἀπειξον τῷ ὁ Θεοῦ μαχρο- 

ϑυμίδν." ̓ποσοίκις θεὼ ἢ αὐνἷἶὭΖ γψα ῖβα καιδν,κ ἡ ἔτι μφκρο)υμεῖ: λα μη ̓ϑαῤῥωνϑν, λτλδ 

ὥλλα ̓φοξηϑαδμόν. ὃ " γὺ ὀφαρχώ, ει ὁκ δ σοϑτης πληγῆς ἐπευδϑϑη, οὐκ ἐν ἔλαξε 
πεῖσον νυ ὑφέρων, οὐκ, ἐὺ μα τ ἃ μα αὐτῷ ῷ φρατῷ Ὁ κουτε πον τί 9 η. ὥσπ: ὃ ̓λέγω 
γ γ᾽ πολλοις οἴδω κῷ ̓ᾧ Φαρχὼ ὶ νιῶ Ὁ λέγονζα, οὐκ οἶδα (ἢ Θεὸν, " δῷ πηλῷ ὺ τῇ 

πλυϑείᾳ «εησηλριώζᾳς «ὄν αὑσ ὀυϑιωώσς. πῦσοι͵ τὸ ψ Θεοῦ κελθύοντος αὑιέναι τίω «- 

πειλζω, συοὶὲ ὧπ πονον ὀὐέχονται χαλάσαι : ; Δὰν, οἷν ἔσιν ἐρυ,ϑρὰν θωλᾳῆὸνν Αἰ ϑιθίναι 

γὼ λοιπῶν, ἀλλὰ πέλαγος 91 πυρϑρ, πέλθϑϑ ὀυ ζριουηον συ’ εἶδ τοσῶτον, δλλα πολλῷ με!- 

ζο κα Νὴ αἰγρκώτερον, ἐκτϑ πυρὸς ἔχον ῷ κύματοι, πυρϑς ξῶν ἡμὸς καὶ Φρακώδοις. ἀζυσ- 
σὺς ἔην ὑχᾷ μεγάλη φλογὸς χαλεπωτάτης. πόρτο χοὖ )3» πῦρ αἰξαςέχον ὅφην ἰδὲῖν, 13 
ἀγοίῳ φρὶ ϑνεὶῳ ἐοικός, εἰ ἰγὸ ξύλα δ αἰεϑητὸν τϑτο αὶ ὑλίκον πῦρ, ὥασερ διείον ὧκ- 

“πηδῆσουν “τὴς καιμένε, ἐφηλλατο τοῖς ἱξέξω χαγηρϑῴοις ἐχι τειν παίδων, ᾧ οὐκ ἐργάσι- 

τα ὀκᾷο ὧν" ἐμεπεσοιούζῳς; ; ἄκουσον αἰθέτηφὴ ἡμέρας ὀχείνης λεγθντῶν ἽΝ τρφηῦμ" χὺΝ 

Ἡμέρᾳ Κυρίου ὀμίατος, ϑυμοΐ ᾧὁ ὀργῆς πλήρης. δ οἰεὶς γε ἔσαι ἢ  ηϑριςαίψϑνος, οὐθὶὶρ 

ὃ ὁ ὀξαιορύμϑμος, ὀυδα μού τῷ ΧΚοκτοῦ τὸ ππτοόσωπον ὃ ἥμερον ὺ γαλέωυον. δλλ᾿ ὥασερ 49 

Φ ὦ μέταλλα ὀργαζόμϑμοι χαλεποῖς ὥσι τὐδαϑίδονται δύ ϑοόήποις, Ὁ συτῖνα ἣὙΨ οἰκεί- 
ων βλέπουσι, δλλα τς ἐφεσικόζς μόνας ὅτω δὴ ὃ τῦτε, μάλλον ἢ εχ ὅτως, Ὡ λα χαὶ 

πολλῷ χαλεπώτερον. ταῦθα ἅ ΓΑ  διωνατὸν αὶ (ορσελϑεν καὶ ὃ δεηνθέοσαι τῷ βασι- 

ω- 
ο 

“. ἐἐ λέως, καὶ λῦσαι ( καταϑικκοϑύντα ᾿ ἐκεῖ σῃὲ οὐκ ἔτι. ἰγὰ}}" ἐφεῖται, δλα μϑέυ- ΜᾺ 
σιν 



χδπώτῃ 

"πὶ 

ΒΥΑΓΓῈΕ ΛΔ. Ομμλ. μγ. ὃς 

σιν Σἧποτηγόὸνιζομϑμοι, καὶ τοσοιύ τίου ὀδχύυζω ἔχοντες, ὅσζου οὶ Εἰ πεῖν δευνατὸν. Οἱ γ 
ἫἫὋ ὐνζωῦϑα καιονϑῥων ζᾳ δριμείας ἀλγηδόνας οὐδεὶς δυώαται τ βαιςῆσοι λόγϑς “πολ- 

λῷ μάλλον δὲῥι ζωῦτα ἐκ παορντων. δ ᾽ γὉ, οὐ βοαχεία, καιοοὺ ῥοπῇ Ὁ πὸ γί-- 
νέται ᾿ ἐκεῖ ἢ, καίεται ἅ,, Κὶ δωπϑμῶτω ὃ. Ὁ χαιόνθμον. τί τοίνιωυ ποιήσωμϑν ἐκεῖ » χαὶ δ᾽ 

᾿ δός ἐμαυτὸν ζωτα λέγω. ν Εἰ σύ, φησιν, ὁ διδείσκαλος, αἰθὰ σεται, ζωώτα λέγήο, 

οὐδ ἐμοὶ μέλει λφιπόν. τί γὸ ϑαινμιαφὸν ἐμὲ κολοίξειϑαν; μὴ, ὐθᾳκαλαῖ, μηδεὶς ζω. 

τίω ζητείτω τίωὐ αρϑδαμυϑίαν. κὶ γ΄ ὅθιν αὖτο αὐροαυχη. Εἰπέ)» μοι, ἐχὶ ἀἰσώ- 
μάτος δειύωμις ἰμ ὁ δζρίξολος, νυ Μ᾽ δ, ϑοῦπων βῥτίων :αὐλλ᾿ δίίφς ὀξέπεσεν.αἷρ δΐω ἐ-. 

φιν δος τ θφιμυϑίαν ἐκ τῷ μετ᾽ ἐκείνου κολόζεωϑαι λήψαετω "ὑδωρῷς. τί δαὶ (Ὁ ὦν Αἰ- 
1. γύαῆῳ πόῤτες ; ὅχί ἡὶ ὧν ον Ὥρχαὶς ἑώρων κολαζονϑμας, ὶ ἐχά-ἕω οἰκίδν πενλος ἐ- 

δϑυσαιν! αἱρ δΐχυ ἐντεῦλον Ἐς αδοροθησαν ᾧ αἰέπγθυσαν; καὶ δᾶτει. ἡ δῆλον οἷξ ὧν μ᾽ 

ζμῦτα ἐποίησαν, ὥασερ «᾿ αὐὸ τίνος Φλογθς μαςιζόμδνοι, ((μωεπιςαντες τω βασιλᾷ, ἡ 
λίαγκάσαντες ἐκζαλῷν ΤΙ Εςραίων (ἢ) δῆμον. ᾧ γ5} σφόδρα ψυχροῦ οὗν! ὁ λόγος, ὃ 
νομίζειν πρὐϑαιμυϑιὸν φέρειν Ὁ μ᾽ πότων χολαζεοθαι᾽ Ὁ λέγήν, ὡς πϑῥτες, χαὶ ἐγ. 

ι5 τί γῈ» “οἱ λέγν τίου γγέειναν: οὐνγόδησον μοι ἄν “αὐὸ ποδιουλγίας κατεηουθρους, δὶ στὸν 

αἰ αὐ ϑριμείας ὀδυυύης καιτατείνωνται, κἀν μυοίας δείξης χα λέπωτε σοι πιίορνζᾳα, ἐσγ᾽ εἰς 
νοῦ λαμθόμοισι. τὸ γὺ Ἐχιτεταμϑμον τὴς αἰλγηδονος συγ ώρεῖ ᾧ λογισμῷ οδλίω ι- 
γα ἔχεν, Εἷς τὸ λογίσαοϑαι ἑτέρας καὶ κροσιμνθίαν θύρεῖν. μὴ τούνιω ταῖς ψυγχεαὶς ζώω- 
πα: ἐλπίσι πξεφω θα. τὸ δ δέξαοϑο, οὐδαμυϑιὸμ ἐκ Ὦ τῷ πέλσε κα δἷν, οὐ τοῖς συμ.-- 

10 μέζοις ὍΔ, ὟὝὋἼπαθών᾽ ὁτὸμ δὲ αἰαῤέχη ἡ βώσοινος, καὶ ζάψλυς ἡ πόρτα μεςαὶ ἐγδὸν, χαὶ 

μῆϑε ἑαυ τέων Εἰδέναι ἡ ψυχὴ λοιπὸν ἔχη, πόθεν καρπώσεται τ θοιμωϑιλν » ὦζε γέλως. 
πόρῤτω ζωτα τὰ βήμιιτα καὶ μῦϑοι παίδων ὀμοήτων Εἰσί. πϑηο ΣΝ ὃ λέγης οὖ αϑυμία, 

συμᾷξαννει, ἢ οὖν αϑυμίᾳ συμμέτεῳ, ὑτὸμ αἰκούσωμδῳ ὅτι ὁ δεῖνα ὃ αὐτοέπαϑεν᾿ ἔς! ὃ 8- 
π σϑεῖδ εν ἀθυμίᾳ. Εἰ5 ὀκᾷ συ οεμίδν ἰχοὼ ἔγει, πολλῷ μᾶλλον ω ὀδγωύῃ ἡ πόνῳ αρ-- 

25 βήτῳ, μι ὁ βρυγμὸς ΜῆΚ ὀδόντων δείκγισι.  οἴδω (ὦ φορτικὸς ὧν ὶ λυπῶν ὑμας φζρ ἴ' ῥη- 
μ᾽ τύτων᾽' διλὰ τί παϑω; ἐγὼ ἐζουλϑμίωυ ζώῶτα λέγῳ,δυλὰ ᾧ ἐμαυτω αὶ πᾶσιν ὑ- 
μὲν “Οἰιρετέω ((μωυειδέναι. 2) 5) 5 ἐν αἱ δὰ τη μασίν ἐσμεν (ὦ πλείης, ἰς δ μοι δοίη ἀλη. 

ϑως δεωηϑίωαι λυπῆσοι ὑμαξ,  καϑικέοϑαι τῆς Δ᾽ ανοίας “}} ἀχροωμϑμων » τότε δ 
ὅτως λύεποιυσαμιζωυ᾽ νεῶ κ᾿ δέδοικα, μή τίνες χα τοι ρονήσωσι “Μ᾽ λεγϑβϑυων, ἡ μείζων 

19 κὶ κόλασις δζ, τίωυ ὀλιγωίὸμν τῆς ἀκροώσεως ἄνητα. συσὲ »ὐ, Εἰ δεαυύτυ ἐνὸς ἀπει- 

λοιώῦτος ἦν (ζμυδούλων τις αἰχούωνχατεφρόνει τὴς αἰ πειλῆς, ἀτι ιφρητὶ ϑρέδραϑμ αὐ 
αὑτὸν ὁ ἀγδμακϊήσας, δλλα ᾧ τῦτο κἰαυοῦεσις αὐτῳ κολάσεως αὐ ἐήνετο μείζονος. ὁ 6 

πὐρακοαλώ, χατὸνυξωμϑῳ ἑαυςᾶν ΟΜ οὐδὲ γεέννης αἰκούοντες λόγαν, Ουνιὲν 2}ὉΡ ἡδιόν ἐ-- 
σι τῆς αἱ φλέξεως ζαύτης, ὩΔΝ, ταῖν πηραγματων Οὐοὶν πικρότερον. καὶ πῶς ἡδὺ ὃ 

34. οἰδὲ γεύνης ἀκούσει, φησιν, ΩΝ ἀηδὲς ὃ Εἰς γέοναν ἐμπεσεῖν, πῆρ ὸἰποκρού- 
ἐττι τοὶ δοκοιῶτα Φορτίκο. Εἶω βήματα , χαὶ “ὧϑ9 τῦτιυ ἐτέροιν ἤίϑητσιν ἡδονζωώ. συ. 

φρέίφει γὰ» ἡμδμ' ζιὶ ψυχαὶς, καὶ ἀὐλαξεςέρους ποιῷ, ᾧ μετεωρίζει τίου ϑγρένοιλν, ᾧ αῆε- 
69] (δ) λογισμὸν, χαὶ τίων πονηροῖν τῶν ᾿δχιϑυμιὼών ὠκίαϊλλει πολιορκίδν, ᾧ ἰατρεία 
δ πράγμα οὗ. 8,9 δὲ μ᾽ τῆς κολοίσεως δῦτε μοι χαὶ τίω αἰαρυύευ Εἰπεῖν; κα- 

40 ϑυύπτερ ))Ὲ} ὥν' Ινδαίος (δ Νινδΐται κατακρήνούσι τότε, ὕτω χαὶ ἡμὰς πολλοὶ κα- 

τακρινοῦσι τῶν δοκϑιώτων κατοιδυεφέρων γιοῦ, οὐνοήσωμϑι τοίνιου ὅσος ὁ γέλως, ὁση ἢ κα- 
ταάγνωτις ᾿ οὐνοήσωμδϑμ ὁ βαιλωμϑῥ τιν ϑοχίω καν γιοῦ, καὶ ϑύραν μοτλμοίας. παρὺς ἐ- 

μαυτὸν ζαῦτω λέγω, πον ῷτον ἐμαντῳ ζαυτα πραναδ καὶ μηδεὶς ὀργιζέαϑω ὡς χατα- 

" κρινόνϑμος ᾿ ἀφωκῦθα τῆς ὁδοδ τὴς φενῆς, μέλοι πότε τρυφή; μέχρι πότε ὀρέσις; Οὐκ εἶνε- 
πλησϑημὸν 

ἐν 
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πλήσϑηνϑν ῥᾳθυμοιῶτες: ; ἐγελοδντες: ; Δλὐαξαλλόρϑμοι 8 τὸ αὑτὰ πολιν ἔφα τραΐπεζα, κα Ἢ 

κύρϑθ, Ἅἱ πολυτίλεια, ὲ χρήματα, ὲ κτήσεις, Νὴ) ὃ οἰκοδομια! ἡ ὁ τὸ τὸ τέλος; ϑαγατος. ἕ ζὴ 

τέλος: ; τέφρα ὴ κόνις ἡ σοροὶ χαὶ σκωληχες. ὑλιδειξώ ῖθα τοίνων κανζευ μα, ζωίω »ποιήσω-- 

ὃν τίω γάυ ἀρανών᾽ εὐὐτεῦϑεον δείξωυϑῳ ε ἐλλήσιν, ὅσων εἰ σὴν απεφερηρϑροι καλών. ὑτὸμ ΡΨ, 

ἴδωσι χαλώρη ἡμᾶς πολιτευονϑβῥες, τέων ἊΝ αὐτίωυ λεάσονται τῆς βασιλείας δ ὀυρφιναΐν, 4 

στὸν γὸ ἴδωσιν ἐπιεικεῖς, ὀργῆς καλευρες, Ὠχιϑυμίας πονηρφις, βασκδνίας, πλεονεξίας, ᾷᾳ 
ἀλλά πϑϑτα κατορ)οιούζᾳις, ἐ ἐροῦσιν "Εἰ ογταῦϑα ἀγίελοι γηγλασυ 2) χειειδροὶ, «ἰξ. 

σονται μ᾿ τίου ἐντεῦνεν ἰποδημίαν» Εἰ ἔνθα, ξώοι. Εἰσὶν, ὅτω. λοίμιπουσιυ, ὁτὸμ τίω πα- 

τοίδω αὐ δὟὝιῶ ὑπολοίξωσιν, ἡλίκοι μήσονται ὅτω ὁ ὺ ὀκᾷοι βελσίως ἐἰ ἔσονται, χαὶ ὁ λόγος ὲ 
θὐσεξείαρ' ἀζαϑραμεῖται οἵκ ἔλφῆονη ἐχὶ ὝΜ᾽ Σἰποτύλων. Εἰ δ δώδεχᾳ, ὄντες ὀκῴνοι, πο-ἃ ο δα 

λοις ὁλοκλήρρες αι ΩΣ ἐπέφροψαν" Εἰ πλύτες νυσο θα διδοίσκαλοι αἰϑ τῆς κν ἀὐχ “" 

βίον ἔχημδιοίας, οὐννόησον που ὑ θὴρ ϑησεται (᾿ ἡμότεροι. συτοῖς δον ὅτως ἔλτασ ται χ ἐλ- 

λῶσα γέχρος δϑιςαίϑμος, ὦ ὡς ἀὐνϑεσπος φιλοσοφά. “σόϑς μ ᾧ γὺ ὀκᾷο ὀκπλα γήσεται, 

ὡσὸ ὃ τῦτυ κερδλυᾷ. ὠκᾷνο γέγϑνει ἡ πόρηλϑυ, τθρ ὃ ἐνϑύει, Ὄ δ᾽ ὁ πὸρυτὸς ἀντ᾽ γεωρ- 

γε ; τω ̓ψυχίω . Ῥθημδρισώβθα τοίμεωυ ἡμδῇ! αὐτήν, ἵγα ἢ ὠκεύνε κερδλύωμδι. Οὐθὲν γὸ τς 
λόγω φορτίχιν᾽ υ ἰ λέγω, μὴ γάμαι" ὀυ λέγω, χαταλίριπθμε πόλεις ὁ ἰφίφασο “πολι. 

δὲν ππξαγμῶν ̓ λ᾽ οὐ τῦτοις ὧν, δεῖξον τίω “Φρετίω. καὶ »»» ὧν ὦ μέσαις πόλεσι τφρε- 
Φορϑύος βούλομαι μάλλον θὐδοκιμεεῖν ΤῊ τὰ ΘΡῊ χατειληφότων. αἰ ατὶ: ὃ δ); πολὺ ὦ χέρ- 

δὸς οντεύθεν γύ. σ  εἰδὶς )Ὲ 6 χαίει εἰ ύχρον, χα τίθησιν αὐτὸν “προ μόδιον. φζρα τη» 

βούλομαι Ἰπὶ τῆς ̓λυχψίας κει οἷ᾽ (ὅν' λύχγες ὡπὸνζε, να πολυ Ὁ φώς ἕνηται. λύαψω- 19 

μδμ τοίνυν αἰυτῳ δ πύυρ,ποιήσωμϑῳ (ἄν οὖ σκότῳ κρϑηνϑρεῖς αὐπαιλλαγέμζαη δ τδαὐγης᾽ καὶ χὴν 
μή μοι λέτε τι γαωυαῖκαι ἐλωνὺ παιδία κἰηημαν οἰκίας ππελιεαιμοιὺ ἐυ  διυύα μαι ζω;- 
Ω χατορλοιώ. καὺ ἡ γὸ τούτων μηδὲν ἔχῃ, ῥαϑυμος ὃ ὃ ἧρ, πόρτα οἴχεται" κἂν ζᾳαῦτα πόμτα 
ἧς «ἰβικείμδμος ασουδεῆος ὃ ὃ ̓ ἡρ,αἷξ εἰσῃ τὴ τὴς Ῥρετῖς. ἕν δ» φ 1 Θητούμδμον, γνώμωης γίγ-: 
ιαΐας αὐ δασκθυή. κ ὁ ὅτε ἡλικία, ὅτε πενία, ̓θ πλοῦτος, 'ὸυ πραγμέ «ἰξίσασις, οίκ " Ἀπ 

ἀλλο σὐϊὴν ἐμιποδίσαι διυιμήσυται ὦ γάρ ἢ λέοντες, ὁ νέοι,ὦ γειυαίκας ἐλοντες, ᾿παΐδεις . ΜΝ 

πρόφοντερ, ὃ τέχψας μεταιχειφιζόρδροι ὦ φρατευόμδμοι καιτώρλώσαι τὰ ἔχιταρθέντα ᾧ 4- 

πόωτα, » δ γὺ ὁ ο Δλυιηλ γόος κὦ ὁ ὁ Ἰωσὴφ δόλος ζῶ, ὦ ὁ Αχύλοις πέλγμυ μιτεχειείζέρ, 

ἊΝ [ ̓ πορφυρόπωλιρ ἐργασυείν πρϑϑειφήχει, ὁ ἄλλος δισμοφύλαξ ζω, κα ̓ ἄλλος ἑκαιτοντάρ- 

χρονοὺς ο Κορνήλιος καὶ ἔτερος αἰαϑενής,ως ὁ Τημύϑεορ ἃ ἀ ἄλλος δραπετηρ ως Ονήσιμιο δὰ 20 

σϑοῖν συτῆο ὑ τυίτων γέλϑνε κώλυμα, λὼ πάντες θὐδυχί μησαν, χαὴ ᾿ αὐδρερ τα ᾽ γειναϊκας 
γέοι χαὶ γέροντες, αὶ δούλοι χα ̓ἐλθύϑερϑι, χαὶ ' φρατιαΐται χροὶ , ἰδιώτωι. μὴ ταύρων ωὐἰϑοῆα 

σκητογωᾶθα, δολαὶ γνώμδιω τἶρασκθυασωμὸν “ϑπρίσπέω. κἀν ὁπιοιῶ ν ὦμδυ, πάντως "Ἐχι»- χήν 

ληψωμῖθα Ὥρετῆς, καὶ Ἢ μϑιηόντων "Ὠπτουξοῖθα ἀγαθοῦ ̓ ἄργητιν χα Φιλάυ,ϑενπίᾳ, με 

τὸ Κυείου ἡμδι [υσῦ Χολφοῦ, (θ᾽ αὶ τῳ πατεὶ, μα τω αγίῳ πγθύματι δόξα, κρ οὗτος, 22 
φρὴν χαὶ ἀεὶ, ᾧ Εἰς τοις Σ αἰαΐνας Φ αἰώνων. Αμέω. 

Ομίλ. μιδ. 46 ΕΤῚ ΔῈ ΑΥ̓ΤΟΥ ΛΑΛΟΥ͂ΝΤΟΣ ΤΟΙ͂Σ 
ὄχλοις, ἰδοὺ καἰ μήτηρ χαὶ (ὦ ἀδελφοὶ αὐτο" Εἰ σίκεισειν ἔξω, ζη- 
χοιώῶτες αὑυτῳῖ λαλῆσαι. 47 Εἶπε δὲ τις αὐτῳ ἰδοὺ ἡ μήτηρ σϑ ο 

» ὁ (Ὁ ἀδελφοίσυ ἔξω ἐφήκαισι ζυτοιώτες Οἰλαλῆσαι. 

43 Ο δὲ τὐποκριϑεὶς Εἶπε τωξ ἐπόντι αὐτῷ, τίς ὅβινη ἡ μήτηρ μου; 

.) ὺ τίνες ῶὧ ἀδελφοί μϑ, 9 Καὶς κτείνας μ χείεα τύ ἐχὶ 

(ἦν μαϑυζας αὐτὶ Εἶπεν᾽ ἰδοὺ ἡ μούτηρ μον χαὶ (ὦ ἀδελφοί μου. 
Οπρρ 
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Ἂ " 4) ᾽ -“ ε "»" ᾿Ὶ 

Π έρ πυρϑζω ἐλέλϑν, 01] δρρέτης αἰπούσης ὥπϑρωτα πϑιῆα, τυτὸ Κγ9ὴ 
᾿ ΟᾺ [ΩΣ . ζω 7 ΓΝ ᾽ 2 4 

Ἐς νι αὐ πολλὴς δείκψυ.) τῆς κἰξιοισίας. ἐγὼ υδὺ δ ἔλε.ϑ᾽, οτί 
ε Η ,) “ « -" ᾽, 

ν ΧΟὴ ἡλικία, γα! Φύσις, χα! ὦ ἔρημων ΟΙΧΒΙΝ, χα «σα ζοιαῦτα ανογήτοω, 

μᾶμ, ὅτι συ ὃ κυοφορῆσαι 1 Κολφον αὶ ὁ θαυ μαφον ὡκ {νον Ὦκον τε- 
Ἰὰ ΡῈ κείν, ἐχειίι κέρδος, Ὄρετῆς Οέκ ὅσης. χαὶ τῦτο μάλιςα, οὐντεύθεν 

λον δι γ0 αὐτοῦ λαιλοιώτος ζοῖς ὀχ Ἄϑις, Φησὶν, Εἰπέ τις αὑτῳὶ ὅτι ἡ μάτηρ συ χα! (ὦ Ἅ- 

δελφοί συ ζηζούσί σε.ὁ δὲ λέγφ᾽ “ἰς ὅθην ἡ μήτηρ μισικαὶ ἴίνες (ὦ ἀδελφοί με; ταύτα δὲ ἔ- 
το λέν, οὐκ ἐπαιακινόμϑρος ὁχὶ τὴ μοντοὶ, σου “ἰρνούμϑμος πίω γελρνηκῆθν (Εἰ "ὦ 

ἐπγαέώύετο, ἐσ), ἂν διῆλϑᾳ . οἱ τῆς μεήπῷ ας ὠκείν») δλλα δηλών ὅτι συ εϊδν αὖ τῇ φε- 
δυς τυῦτῦ, Εἰ μὴ τὰ δέογζᾳ ποιεῖ ὠὡπόμτα. χαὶ )ὺ ὁοἷ ἐπεχείρησε, φιλοτιμίας ὡώ τξ)- 

τῆς. ἐξούλεν Ν᾽ οὐδείξααϑοι τῶ δήμῳ, ΤΙ κροτεῖ αὶ αὐϑεντεῖ τῷ “παρδὺς, συϊὲν συ πω 

αὖθὲ ἀὐτό᾽ μέγα φονταζομδμη. 89 ὁ ἀκαίρως τὐδϑσῆλϑεν. δ6φι γϑεῶ καὶ αὐτῆς ἡ ἐκείνων 
19 τέων Ὡἰπθνοιδν. δέον γῈ Ε ἰσελϑονζως ἀκούσαι μ᾽ τῷ ὄχλου," μυὴ τῶ» βελονθμοις ἐνα-- 

μεῖναι χαταλ ὅσοι “' λόχον, αὶ τε πσροσελϑεῖν᾿ (ὦ) ὃ ἔξω καλούσιν αὐ, Ἐχὶ πόμτων ὅτο 
ποιούσι,φιλοτίμίδν " Ἐχιδεικγυ μψϑμοι αωεκηίω, αὶ δεῖ ζαι θέλοντες ὅτι με πολλῆς ἀυτῳ ἔχι- 

πίῆοισι τῆς ἐϊουσίας" ὁπῈρ ὸ ὁ β᾽ατίελιςὴς δείκψυτει ἐγκαιλών. αὐδο' Νὴ τῶ αὐννῆομϑμος 

ὅτως εἴρηκεν, εἶς αὐτιὶ λοι λοιῶτος τοῖς ὄχλϑις ᾿ ὡσανεὶ ἔλεγε᾿ μωὶ γὰρ Οέκ ζω καιοθς ὅτε- 

20 99 γ᾽ Ν᾽ οὐκ ἰώ κατ ἰδιὸν οἰ ϑλοθίωαι ὦ δ λαλῆσοι ἐξουλονιο, Εἰ μϑρ "» 

Αἱ ΤΜ τὴς ἀληδκίας δὸγγλαίτων, ΚΟΙΝῊ ζχῦτα ποθ οϑείνα ἐχοίώ ἐ Ὠχὶ πόμτων Εἰπεῖν, 

ὧφε αὶ «ὅν ὠλλυς κερδυρώ ᾿ Εἰ ἢ) αὐϑὸ ἑτέρων “ἽΨ αὐΐοις ὀζριφεοόντων, οὐκ ἐγοίῶ στῶ χα- 
τεπείγῳ. Εἰ γ) 5 πατέρα ϑαψαι σύν ἀφῆκεν, ἥα μὴ 2. φκότ]η.) ἡ ἀκολουϑυσιςγπολ- 
λῷ μάλλον τίωυ ἀδρύ ϑυμνηϑοίαν χατωλῦσαι Οὔκ ἐγρίω Δ} Μ Οὐ δὲν προσηκόντων. 

ἀτ Δ 

15 ὅ8εν δῆλον ὅΤι κανοδὺξία, τῦτο μόνον ἐποίοιω ᾿ ὃ χα) Ἰωδίγης δηλῶν ἐλευ, ΟἿ συσὲ ἀὐθοὶ (ὦ τοω.7.«. 

ἀδελφοὶ αὐού φχίχευον Εἰς αὐτόν" ᾧ (ᾷ βήματα ὃ αὐνἷἶ] ἀἰπαγίόλλει ζᾷ πολλῆς γέμον-- 

τα ὁμοίας, λέγων, ὅτι ΕἾλκχον αὐτὸν ἐχὶ ζῳ Ἱεροσόλυμα, δ᾽ ἕτερον μϑι σϑτοδιν, "ἡ ἴα ἀὐφὶ 
δόξαν Οἰπὸ Μμ ὠκείνου σημείων καρπωσωντα!. Εἰ γὸ ζῦτα ποιῴς, φησι, δεῖξον σναυτον ζ 
κίσμῳ. ΟΥσδὲὶς ὙῈ 6 τί ποι εἰν κρυπ]ῷ, ἡ ζντεῖ αὐτὸς φλυέρθς 4) ὅτε ἡ αὐτὸ αὐτοῖς ἐ- 

49 πετίμιησε, τέωυ (ἀρκικίω αὐὐϑὸὄν αἰτιώωϑμος γνωμῶν. ἕὴΐ᾽ γὸ (Ὁ Ἰουδοῖῆοι ὠνείδιζον καὶ 
ἐλεγθν᾿ Οὐχ ὧν ' ὅθιν ὁ τῷ τέκτονος ἰὸς, αὶ ἡμεῖς ἴσμεν (δ) πατέρα καὶ τίω μογτέρϑι τ καὶ (Ὁ Ματθ.,γνι. 
ἀδελφοὶ αὐντ᾽ ἐχὶ πὴν ἡμῖν Εἶσιν τίωυ ϑυτέλειαν βουλόνϑροι τίωω ἐπε τ 8 μους ἰστοκρού.- 
ἐαϑαι, Ἐτὶ τίω ῬΨ" σνμείων αὐτὸν ἐκαίλοιω Ἐχίδειξη. δ τῦτο αυῶν Δἰακρϑεται , ὦ 

παϑὺς αὖ βουλόυϑμος ἰαίσχοαϑαι!. ὡς Εἶπε διρυυσοεϑαι ἦθελε τίω μητέδῳ, ὁτε ὠκῴ- 

35:01 ὠνείδιξον͵ ἴτε δὼ ἠρνήσατο ̓  γιοῦ ὃ φαίνεται τοστούτίω αἰυτῆς ποιούμϑμος αϑξϑνοιαν, ὡς κὸ 

ασϑϑς αὐταὶ τῶν ζαυρῷ, τῶ πανγτων μαάλιςα ποθουνϑϑῳ μια ϑητῇ τ ρακαταῦοϑαι αυ- 

πίω, ᾧ πολλαὶ “29 αὐτὴς Ἐχισκή αι. δ᾿ ἐἰχί νειοῦ τῦτο ποιφ, κηδῦύνϑμος αὐτῆς ὦ ΤΜ' 
ἀδελφαν. ὅη 5" γὸ ὡς λυ, ϑοθστῳ ασρλσεῖχον ψιλῷ ᾧ ὠκενοδδξοιω, Ὁ γόσημα ὀκξαλ- 
λει, ἐγ ὑσράζων, ἄλλα δίϑρθούμϑμος. σὺ διέ μοι μὴ ἴα ρήματα δξέταζε μόνον τὰ Ἐχιπίμη- 

49 σιν ἔχοντα σύμμείβϑν, δνλὰ καὶ τίω ἀτοπίδν αὶ τέωὐ τόλ μον δὲ“ῥὦαϑδελφών, ζῶ ἐτόλμησαν, 

καὶ (ὃ ἔχετ μόντα τις ζω (τι ἐχὲ ψιλὸς αὐ, ϑοφπος, δλλ᾽ ὁ μονοθμης ὃς τῷ Θεο6) κῳ ἃ 
βουλονϑμος ἐπετίμα (συϑὶ γὺ δὅξαπορησαι ϑάλων, δλ᾽ ἀπαλλάξαι τῷ τυρφννικωτατα 
παΐ)οις͵ ἡ ΚΤ μικρὸν ἐγαγαγεῖν Εἰς τίω πσδοσύνουσαιν κῆθ αἰστο ἔννοιων,, καὶ πεῖσαι δι εἐχί 

ἡἰς ἀυτῆς μόνον ὕβἼν, αἰλλαὶ γα διεασότη:) καὶ ὀψέ σφόδρα, ὡρέπουσοιν χα! αὐτῳ τίω Ὡπη- 
(μὴ πη, 

͵ Μαρ.-. γ- 
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ΔΛυκ. μα, κζ. 

ΔΑ Ι,. 

288 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 

μιησιν, κάκείνη λισι. τλϑύσοων, κα μῷ" τοίτων πολύ Φ' ἡμερϑν ἔχυσαν. σοὶ Ὁ» Εἶπεν 

ἀπελϑε, Εἰπὸ τῇ μητεὶ, τί σύν Εἰ μὰ μιῆτηρ ̓ ὄλλα ποὺς (ὺ Εἰπίντα ᾿ἀποτεήνεται, 

λέγων᾽ τίς ὅξην ἡ ἡ μήτηρ μα: μετα ̓Ψ Εἰρηυϑέων καὶ ᾧ ἔτερϑν κοιτασκόναίζων. ποῖον δὴ 

σῷ, ὦ μεήτε ὠκέννους, μητε ̓άλλοις συ λνείᾳ" ϑαβῥοιζίζε Φρετὴς ἀμδῷ. Εἰ "Ὁ » , 

ζυτίω σϑονν ὠφελᾷ οὶ μητέρᾳ ἐἢ), Εἰ μὴ ̓ὀκᾷο Εἴ", 2θλῃ γ᾽ ἐὺ ἕτερος ὑἱρ πὸ συγοις ἥκω, 
“ἡνείας σωϑήσεται. μία γαίρ ὅδ ϑύϑρμεια μόνη, ὧ δλημα τς Θεοῦ ποιάν. χύ πῆς 60- κχοϑὼ 

“νείας ὁ πος βελτίων ὀκείνου ὺ κυρλώτερος. ζῳυτ᾽ δΐω Εἰδότερ, μῆτε Ἐχὶ παισὶ 

δὐδοκίμεοις μέγα Φερναΐκϑρ, δῦ μὴ τίου ὦ ϑηρε τέο. αὐ ς χωκδι᾿ μήτε Ὅχι πατράσι »ν- 

νγαίοιρ, ἐαὶ μὴ ὥνϑι αὑτοῖς ὀμδξται. ἐς: γὸ ὦ ῷ λιυίσανα μιν τ πατέρα, τ φυὴν 
γήσαντὰ β. αἰϑ' δὺ το ὡ δλαῃϑό γειναικώς ἄμος ξἰπουσης, Μακαρία ἡὶ κοιλία ιο 
βαξςασαστί σε, κὶ μαςοὶ ὅς ἐλίλασας" οὔκ Εἶπω, οἵχ ἐδάφασε μὲ κϑιλία, συ, εαισος 

οἵκ ἐϑηλάσει" ἀλλὰ "αὔτ," μϑμοιώῶτε μακαρριοι (ὦ πειοιῶτες Ὁ ϑέλημα τῷ παΐζος πὶ 

μῦ. ὁρώς πῶς δδω χὰ καὶ τῷ Οὔχ ϑρνήται τίω κτ λ φύσιν συίλρειομ, δλλα πξϑεῖϑησι τίου μῶν 

χατ ̓ Ῥρετίω; ἢ ὁ ἴοι 'δρομος: 5 λέ γᾶν “ἡνήμς ἐχιϑναῖ, (μὴ Ἰδόζητε λέγ πατέρᾳ ἐ- 

χρυὸν ᾧῷ Αὐρκαιμ, εἰ τῷ.» δείκνεσιν, ὅτ Ούκ ἡσοιν οὐκ τό  Αζρμαμ χτ' Φυύσιν,λλ᾽ ὃ ὅτι ουϑ ις 

αὐζῶν ὠφελφῶ ἐὴ ο ὧκ τὸ ν Αὔρμαμ, Εἰμη τίω ὥἰπο δ Ὦπωι συλυειὰν ἔρριεν. ὃ αἱ 
ὁ Χολφῦς δυλον ἐλελν, Εἰ τέκνα τὸ Αὐρφανα ἡ τι, τὰ ἐργα τῷ Αὐρφιαμ ἐποιφτε᾿ εἰ τὺς 

συ λοκίας αυῶν ̓ Ἰὐποσεραῖ τῇ τυςχῦ ̓ (ρκα, ἀλλα παιδούων τίω μείζονα ζωωτης ᾧ κυρι- 

ὠτέραν γπιζητωῖν, τὸν 5 ἡ ὐζζωσα, τϑιτασκόυναζει, ἀλλ, ανοπαρτθεφερον καὶ » ἐμεμδαόφερον' 

Ὁ )ὃ ωρὸς μεντέρφι. ἰώ ἢ λόγϑε αὐτῷ. συ οὶ Ὁ Εἶπεν, οὔκ ἔς! μὰ μήτηρ, οὐνὶ αδελφοὶ 20 

ὠκχφνοι, ων τ ποιϑσι τὸ )ελημαῖ μῦ, συτὲ οὐπεφηνατο ἡ κατεδίχασιν ̓  αἰλλ᾽ ἔτι κυρίοις 

αὑςὃν ἐποίει τῷ βουλ ἐβαἴλα, μιεταὶ τὴς αὐτωΐ φρεπτύσης ἴθπεικείας φλεγῇ μῶμος. 

400 γὸ ποιών, φησι, τὸ ϑάληκια τῷ ἡ πα μι, ὧν μ ἀδελφὸς καὶ Ὁ ἀδελφὴ ὠ μήτηρ 

ὄφήνγ' Ωκε Εἰ βούλονται ἐῇ), Φυτίω ἐρχεαϑῶσοιν τίω ὁδὸν. Ὁ ̓ωΐκα ὃ ἐξοησι ἡ 
γαυὴ λέλρυσα, μακαεία ἢ χϑιλία ἡ ,βαςασασαί σε, Οὐκ Εἶπεν, οὐκ ἔς! μα μήτηρ, ΔΛ εἰς 

βέλεται μαικαιφία ῃ), ῶ λέλημίι “ποιείτω τὸ παξος μϑ. 0 ) γὸ ζυιούτος, κα χ ἀδελφὸς ὦ «- 

δελφὺ ἡ μήτηρ 691. βαῦαὶ τῇ τὴς μη" βαθαὶ τὴ τῆς ὭΡΕΤΊς. Εἰς ὁσίω αὐαγή χϑρυφίω 

Ἵ μετιόνται αὐτίω; πῦσαι γώωμαϊκεές ἐμακρίξισαιν τίω αγίϑρ αἴρλιὼ ἐκείνω ᾧ τίω νη- 

δὼ, ὁ ὃ Ἰυξάρτ (ιαύται ἡνέοϑα μμητέρεφ Ὗ πϑυτα “προέοϊχαι ; δἰ τοίγεωυ τὸ κωλύον: ; ἰδ 

, δὐρήλυ ἔτεμδι ἡ ἡμῖν ὁδὸν, κα ὺ ἐξεσιν αὶ ἐγωναιξὶ μόνον, ὄνλα ῥαὐδρασιν Ἐχὶ τὴς τοιαύτης 9 
γλυέοϑαι ζαξεως᾿ μάλλον: ἢ ὶ "Ἐπὶ πολλῷ Ὁ μείζονος. τη» ὃ πολλῷ μάλλον μέντοι ποιῷ, χὰ 
ἢ αἱ ᾿ ὠδῖνες ὠκῷαι" ὧὡςε Εἰ μιαικφιξλφὸν ὄκῴνο, πολλῷ μᾶλλον τϑο,, ὅσῳ καὶ κυφιώτερνν. 

μὴ τοίνεων ἑπλώς ἔῆηϑύμει, αἰλλα καὶ τίω ὁδὸν τίωυ φέρϑυσείν σε ἐλχὶ τίω 'ἐχιϑυμίων βά.- 

διξε ματοὶ πολλῆς τῆς απουδὰς. Ταύτα τοίνιυ Θ πῶ ὄξῃλθῳω ὁ οκ τῆς οἰκίας. 

Εἶδες πωρᾷ ἐπόπληξε, αὶ ἐ ἐποίησεν ὑπερ ἐπύϑοιω ; ὃ δὰ Ω ἔχε τῳ! γάμῳ ποιᾷ, ὦ ̓  9 
ὀκφέ ἐπετίμιησν αἰχαϊρως αἰτύση, ᾧ ὁμίος δ δἀὐτεῖπε᾽ τῳ ἅ Δ πυδϑτέρῳ δἰορλουμδμο τίω 

αἰαϑέγειαν, τῷ δευτέρῳ τίω δὰ τίω μητέρι δύνοιαν Ἰδαιδειαύμϑρος. ὅτω δὴ ἡ ὐζωυ- 
θα, τῆς τε κενοδοξίας ὦ γύ γύσημα ἰασαν»,ᾧ τίωω ωρέπουσαν ὡμώω τὴ τῇ μήΤϑα ἱ ἀπέδωκε, αὶ 

ὦ ἀἱ ἄχφρφι αἰτόσῃ. 

Ι Ενγὸ τῇ τῇ ἡμέρα, φησὶν, ὠκείνη, ὄξελδαν ὁ ὁἸησῶς ἐκ τὴς οἰκίας, καί ϑητο Θὰ τίω ̓  

ϑείλαοσθυ. Εἰ Ὁ βούλεωϑι, Φυσιν, ἰδ καὶ ὸ αἰκούσαι, ἰδοὺ ὀξξέρχο και κα Χ) ὀζρλέρμϑι. 

Ἰλζ᾿ γὃ σνμᾷα πολλαὶ ἐποίησε, πολιν τέων ἐκ τής λϑασκαλίας ὠφέλφαν “πἰξέχη, ὁ κα- 
ὅτωι δα. τίω ϑυίλαοσθμ, αἰλιβύων καὶ τὸ σουγηνθυων τοὺς οὖν τὸ γῆ. ὠκαθισεὶ ὃ πο τίω 

ϑυλαοσθμ ἐχ απλως 5 ᾧ τῦτο ἀὐο' τιθέκεν αμνῆουϑμος ὁ  Δἰαηελιςής. ἥα γὰ δείξη, 
ὁ7| 
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πη βουλόρδμος «Φ ̓ἀκριξείας συγκροτῆσεαι Γὼ λαξ», το πεποίηχε, ἡ ὧςε μηδένα, ἀφῴ- 

γα τὶ νωώτε, δλλὰ πόρε ἐντιαπεισώπυς ἔχειν. 

» Κα) (μωνηθησαίν, φησ, καϑϑς αὐτὸν ὀχῦϑθι. πολλοὶ, ὡςε αὐτὸν ἐμιδλύι Εἰς ὧ πλοῖ- 

οἱ χα ϑηυϑι ̓  αὶ πτῶς ὁ ὄχλος δχὶ (ὃ αἰγιαλὸν Εἰφήχει. Καϑισας ὃ ἐκῷ, δ ὐδα- 

Γ ζολων φϑέγίεται, 

3 Καὶ ἐλάλησεν ἀὐζις, ζησι, πολλαὶ ὧν φῇ Ῥαφολαῖς. Καΐτοιγε 'χὶ τῷ θρϑες 
ἐχ ὅτως ἐποίησων, σϑοῖε δὰ ἰδαζολαὶ Οσύτων ᾧ λϑχϑν ὑφηνο. τότ γδύχροι μόνον 
σον ὦ δόμος ἀπλαςος᾽ οὐδ 3, ᾧ »ϑαμματήξε ἡ φαφισαῖοι. σὺ δέ μοι σχόπει ιποίδν Ὥρο- 

πέραν λέγει «ὐ δαθολίω ὁ ἡ πτῶς “ὰ λ αἰκολυϑίδω αὐζις τίϑησιν ὁ Μαϊϑαϊὸς. ποίαν ἐν προ »,- 

ιο τίω λέγει; ζῶ μάλιςα πῤφτίω ἐγρίω Εἰπῷ, τίω ποιούσαν ᾧῷ ἀχροατέω ποζλσικ- 

ἡκώτερον. ζωὴ ἡ αἰνιγματωδῶς ἔμδηε αἰ 6 λέγεοϑειμ, Αἰ ϑυίσησι τίω ἀζίνοιαν τΜα- 

χϑυόντων ὡεῦτοι δ Τῆς τὐ κθολῆς. δζρο ΤᾺΝ ἡ ἕτερος θυάηρλιςής φησιν, ὅ7| ἐπετίμη- 
σεν ἀὐοις ὁτι κὶ νοῦσι, λέγων πῶς σέκ ἔγνωτε τίω πο θαξολδώ ; εἰ ἐᾷ τϑ)ο ἢ. μόνον ὧν πα- 
ἐπθολαίς φκή), δα ἡακὶ ὃ ἐμιφλυτικώτερον ῷ λόγϑν ποιήσῃ, κα κ πλείονα τύω μνήμέιν 

ι5 ὐϑηρὁ αὐσσ' θυ α'γαγῃ τὰ ποραγαατο. ὁτωὼὸ ὦ πο φῆται ποιούσι, Τὶς δίζυ ὅϑην ἡ 
αἰ δαωλή; ; 1δὸυ δξηλϑον ὁ ἀπείρων ὃ σπείρειν, φησί, Πρλον ἐΐξυλϑῳν ὁ πὸρ.- 

παῃρῦ παρών, ὁζά πόρτα πληρῶν ἢ ;ἢ πὼς ἄξλθο: "8 ὥπῳ, ὡλὰ αἴσει ζᾧ σκν τῇ 

πσϑϑς ἡμας, ἐήύτερος ἡμῖν ἡμόνϑμος χὰ τῆς χο' τίω σαίρκα «ἰξεζολῆς. ᾿ ὯΝ ἡμᾷς 
Θἰσελλεῖν οὔκ ἐδοιυα ὅθα, ΟΜ αμδοτημὲ δα χετεχιφόπωι ὁ ἡμῶν τίωὐ Εἴσοδον, αὐτὸς ἐξ: 

20 ἔρχεται τοῦ ἡμαξ: καὶ ἀξ ἀξηλθων; Ὡπολέσαι τίω γἀϊ ἀχόυϑώῶν γόμιασαιννγιμωρήσαιο, 
(ὧν: γεωργϑις» ,ϑδαμος᾽ δλα γεωργῆσαι κ) ὕθεημδε έσοιοϑαι, κα ἡ «σέίξαι τῆς θυσειβείας (ὃ 

λόγι ". απτροι Ρ̓ ὠνῦλα τω διδασκαλίὰμ Φησίν᾽ ὠρϑραν ἡ, Μ ἀὐϑενπωνῷς ψυ- 

χα αττρέα ἢ ἑαυτόν. Ὅἰ τοίνιω γίνεται ἰπὸ τῷ αὐσέρ μοιτος τῦτο; τοία, ὡὀὐτόλλυται μέρη, 

»ὴ ὁ σώζεται ὃ ἐν. 
252 4 Καὶ οὺ τῷ [ασείρων αὐτὸν, ἃ ΤᾺ ἔπεσε, Φησι, «πὰ τίώ ὁδὸν, ὁ ὁ ἤλϑε (αἱ πετειναὶ χαὶ 

χατέφανῃν «αὑτά, Ουκ Εἶπεν τι αὐτὸς ἔρῥιψων, ΔΛ δτί ἔπεσιν, 

1} πη, 5 Α5 κὶ "(ᾧ πετφωδη,ὅττα Οὐκ Εἶχε γάω πολλίω, αὶ ἐυγίως ἐϊξλνέτειλε δζῳ ὡ Μὴ 

ἔχεν βάθος γήρ' 

ό Ἡλίου ὃ ) λῤατεΐλαντος, ὁκαυμρτίεϑη, Χ ΟῚ ὧ μὴ ἔχεν ῥίζαν, δῥηρανϑη. 

295 7 Αϑ Ἰέζς ἀχϑώϑας, καὶ αἡέξησειν αἱ α! ἀχόυϑαι αὶ ὁ ἀπέπνιξαν αὐτά. 

8 Α5 11] τίω νὰν τίω χαλίω, χαὶ ἐδίδου καρπὸν, ὃ ( ἑκατὸν, ὃ ̓ ἐξόοντα, ὃ ὃ ἢ 
τείαχοντο. 

9 Οὐ ἐχών ὦτα ἀἰἶχϑύειν, αἰκσέτω, Τέταρτον μέρος ἐσώη, Γ οὐνὶ στο ἐξίσηνο, 

δρλαὶ ἡ οὐ ζιῦθα πολλὴ ἡ ̓ Δ αφορα. ζωυτω ὃ ἔλεγε, δηλαΐν Ὁ ὅπ ΜΖ ἀφθονίας ὁ ἅπασι 

4 διρλέτε. καϑοίπερ γδὸ ὃ ασείρων θοζμρᾷ τίωυ ̓αιπονκειμϑμίωυ αὐῥουραν, δ ἀπλωίς καὶ 

ανχακρίτως βαάλλοι ἴω ασὲ βίμοιτο ̓ ὅγω ὦ αὑτὸς κα πλούσιον," πένητα αἰ σι, ὁ ἐν σφονἷα 
ἄσοφον, υὶ ἐβάϑυμον, ὁυ «σου δῖον, οὔκ δὐδρεῖον, δὶ δειλὸν, δλλὼ πᾶσι διελέγετο, αὶ 

ἀὐγ πληρῶν, υσῖτοι φόριδως ο ἐσυμδνα ᾿ ἥα ἴδῃ αὐτοῦ λέγῳ, ᾧ μ ἔδει ποιῆσοι ἢ οὐκ 

χη δίμῳ, ἐποίησοι; » Κὸ νυ ΑΔ πσδήφλται ὡς «ἰδ ὶ αἰμιπέλου Δ  φιλέγϑνται "αἰδὲτῦ τῷ δήμιν. ,Αμμπελὼι Ἦσο. 

49 ἡὸ ἐλ νή 3 η, φησί, τω ἡγαπημδῥῳ' ὑνάμπεδον δξ Αἰγυαῆου ματῇρεν αὐτὸς ὃ ὡς εὐδὶ αὐἱ.- 

θυ. φἰ δήποτε ϑηλαῖν, ὃ οΤί Ὀχάαὶ ἔξαι γε ἡ ὑπο ακοὺ ὺ βὐκολωτέρᾳ, ὃ θύϑζως ᾧ καρ- 

πὸν δώσει. ὁτὸμ ὃ ζ) αἰκούσῃς, δὶ ὀἰξηλϑεν ὁ ο αὐνίρων τῷὸ ὶ απεῖφιι, μη ζουτολογίων {ὴ νόμιζε. 

ὄξέρχεται γδ 9 ασείρων πολλάκις ἐφ᾿ ὅτερον τρβγμα, ἥ ὡςε γεαΐσει, ἡ ἡῶξε 4 πορηροὶς 
ὀκϊεμῷ βοτόμας, ἡ ἡ ὡςε αἰχάμγας ὀϑαᾳσώσαι, ἢ ἄλλο ἢ Ἐχιμελήσαοϑαι ποιούτον᾽ αὐτὸς 

ΟὨσγίοιϊ, τοηλ. 2. ΒΡ ὃ 



"} τς (γ. 192 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΊΤΘ. 

Ἷ Ἀ ἐλ ὃ απεῖραι ὄξηλϑε. πόλον δζυ, Εἰπέ μοι, Ὁ πλέον αἰπώλετο τὉ απίρου; ἐζὰ- 

᾿ (ὁ) ασείραντα, δλλαὶ «ϑὰ τίω ἡ αὐτωυδεχομθμμώωυ γάθ᾽ τῦτ᾽ ἐξὶ!, φἷϑὰ τίω μη αἰχουσαῷ 
" ψυγώω. χ ἄζνος ἕνεκεν ἐν λέγή, ὅτι τὰ ἃ ̓ἐδέξωντο ὡ ῥαθυμοι ὺ αἰπωλεσαν᾿ ζᾳ ὃ (ἢ πλέ- 

σιοι, ὦ ἐπέπρξον᾽ ζᾳ ὃ Φ, λϑώνοι, κ᾿ πσϑούδωχφμ; αὶ βούλεται αὐτὴν στφόδρα, κοϑικέουῃ, 

ὧςε μη εἰς ΩΣ φῶσιν ἐμιραλῷ, ὅλα καταλιμεππλύει τῳ (ἀωειδὸτι ΟΜ ἀἰκεόντων ὯΝ ἐ-ς 

β λέγηρν. ὑυχ ὃ αϑῦρϑς ὃ 18 ἐπαα μόνον, αἰλλώ ὦ ἡ σαγάη. πολλαὶ ὌΝ ὼ ὠκείνη ἑωώετ-- 

᾿ κὸν αἴγοησα. (ζωπίωῳ ὃ λέγαι τίω «ραθδολίωυ, ἣν: μαϑηΐζας αἰ λείφωι καὶ " παιδυίων κἀν 
| πλείους κ.}} δυχουδμων ᾧ λόγον ὦσιν (Ὁ ̓ Θ᾿σολλύμϑμοι, μ ̓ καταπίσηειν. ες ἱγδ καὶ ὶ 

ΗΠ ΩΣ διασότα τον γέγϑνε᾽ ἡ ὁ πόϑτως «σεϑειδεὸς, δτι ζωῦτα ἔςαι, (ἔκ αἰπέφη τῷ απείρει. ἃ 
“πῶς ὃν ἔοι Ἅθγϑν, φησίν, ἔχι (. ἀχανεῖς απείρειν, Ἐλὶ τίω πέτουν, ὅλ τίω ὁδὸν, 67 το 

ἐν ὧν ασερμν “ν τῆς γῆς, Οζι ἐν ἔγρι λύγϑν" ἔχ ΝΜ ψυχῶν ᾧ μ διδαγμάτων, ᾧ πολιω 
᾿. ἔχει τϑτὸ ᾧε ἐσώνον. ὁ πὴ Ὁ »εωροὸς Εἰκότως δὼ ἐγχαλῴτο Ὁ Το ποιῶν. ν ἐγὸ ἐμ Ὁ πέ- 

Ν ταν λνέοϑαι γάῦ, ουδὲ τίω ὁδὸν μη ἐῃ ὁδὸν, σσεὶ ζμς αἰχαίϑας μὴ δ᾿ 64) αἰχφμθας. Ἐχι 5 

᾿ ὠ λογικδν εἰ δγ ἄγω, διωμιυατὸν ΟΣ τίω πέτολν μετα ληνθέοναι, ὐ ὁ δρέοϑαι γάὼ λικρῦθαν᾽ 

κ᾽) τίωυ ὁδὸν μηκέτι καταπατ{οϑαρμηδὲ φσέρχείοϑαι πος παρλούσιν ἀπασιν,αἰλλ᾽ ἐ) ἀρο- . 

αν πίονα καὶ ἄς αὐχθιλαις αφδλυιοδέμναι, πολλὴς “δτολϑυάν ἀδιίας ζα ασέρματα. Εἰ 

)» μη ̓ξ, Οὔκ αὐ ἐαστιρεν ὥτέ. Εἰ: 3 ΜΗ ̓ ἐἥμετο ἘὨλὶ πόρτων ἢ α μετοιξολή, ε Β ᾿ 

απείφᾳντα, μὰ αν μὴ βελομϑμος μετα ληϑέωζαι. αὐτο ὦ Ὁ αὐτο πεποί- 

γχαν. Εἰδ5  ὀκείνοιζαι 3» αὐτοὶ παξϑύδωχὰμ, αὐδυθεευος αὐτὸς ὁ τοσιυτίων Φιλαν,ϑεφπίαν 

Ἐππδείξα δι ὁς. σὺ δὲ μοι ὠκῷο σχϑστᾳ, Ὁ “τι ν μία Ὁ αἰπωλεῖας ἡ οδὲς,᾿ ων ὀζέφοροι ἂν 20 
λήλων διέ» και. Φᾷᾶ γ τί.  ὁδιῷ ἐοικότες Θἰσὶ, (Φ βαναρσοι καὶ κι, ῥᾳϑυμοι χαὶ ὀλίγω ΟΝ 

δ Ω" 5 ὧν τῇ πέτρᾳ, ῷ αἰϑινέσερρι μόνον. ὃ γὸ ὼ ὅχι τὰ ἐ πετρώδο συα͵ εἰς, Φητιν, ὧν "ιν "ὁ 

Ι Ἶ λθ)ϑν ἀχοι ων ᾧ ϑυ; κ' γα Ξφὶς δε “ τσ ανῶν αὖ πὸ, οὐκ ἔχει ῥίζαν ο᾽ ἑαυῷ, δ»λὰ 

φρόσχαι οος ὅ5 1) νο μη ἢ ̓ ϑλίψεως ἡ ω διωγμοῦ δε Ὁ λογϑν, ϑϑϑκως σαϑρϑαλίζε. παν- 

τὸς, φησιν, ἀἰκούοντος ῷ λόγον τῆς ᾿βασιλείας κα αὶ με ((μυυιέντος, εἰ ἐργάται δ  πογνρὸς ὃ αὐπά.- 12 χι νι 

ζει ὦ ἐασαρυδιον' ἐν τὴ καρδία αὐτο, ἧτος ὅδιν ὁ όραὶ τίου ὁδὸν «σαρείς. οὐ ἔς! Ὁ ἴσον, χὰ 
γεδᾳ 

μῆδενος ἐπηρεαζοντος μηδὲ ἀκα μοχλθύοντορ, τίωυ διϑασκαλίὰν αρανϑέεαι, καὶ Ὁ πειρασ- 

μδυ Ἐθαικειιδῤων᾽ ὦ" τῶςς αἰχόμϑαις «ατροσιοικότες, πολλῷ τύτων "α συτίν βωφότερον. ἱν ὦ 

μή τί τούταν παθω ϑρ, ἕλικα λυψωκϑῳ τῇ τῇ πυϑϑϑυμίᾳ τὰ ; λελόμϑια καὶ ὁ τῇ διζωνεκεῖ μι ἡ- 

ΜΗ. Εἰ γρὺ αὐπαζειὸ ἢ δγρίδολος, δλλ᾽ λ᾽ ἡμιᾷῃ κύρμοι πῇ μὴ αὐπαγάζαι Εἰ καὶ ξη- γο 
εαἰνες) ζᾳ ασέρμαται, ῷ ̓ αἴοα τ  χαύσωγα, ζηο τ΄. " ἰΝὸ εἶ εἶπεν,ὅτι δ τ Τ' καύσωνα, δηοοίγϑη, 

᾿λρα. δὶ τὸ μὴ ἔχειν ρίζον εἰ εἰ Χ) ὺ δἰποπνίγε.) (ὐλογῤρδμα ἐν αὶ ΓΝ ἀὐχόμθας,᾽ ψ πα- 

δα (ἄν συϊγωρανᾷᾳ αγαί(ευωι ζῳύας. ἐνεςῖ γο ἐδὼ λέλης, κωλύσοι πίω πονηροὺ ζαυ τί 

βλαφηνρὶ “ πλύτῳ εἰ εἰς δέον χρ᾽σανῖ, ὁ ὅ ὑκ εἶπεν, ἢ αἤων, ΩἿ ἡ μέριμνα, ὅ Ὁ αἰωνος᾽ υ- 

δὲοπλοῦτος, ἀλλ᾽ ἡ ἀπάτη τὸ πλούτῳ. [1] ̓ Οίνιω τὰ ὡξα γλῶττα, αἰτιω ἄβθα, δλὰ τίων 19 

γωμέω τίω διεφϑεαιρυδμέω. ἐς, ζᾶ " πλουτεῖν, ὲ μὴ απαταιϑοι ἐ ων τῷ αἰαἷγι ἐν εἰ" 

τύτῳ, ὁ Μ᾿ ̓ ἀἰπυπνίγεοϑαι ἢ τ φροντὶ σι. Χι )γὸ δυο ἐλαῆωματα ὁ ὁ πλοῦτος ἔχει ογάυτία 

; ᾿ Ὁ Κ᾿ κατωτεῖον Ὁ ὑλισχοτοιῶ, τίω μὐφιμϑὰν᾽ τὸ δὲ, μϑιλβκωτέρας ποιοῦν, τίω πυφίω. 

: ὰ καλως Εἴπω, ἡ α'παάτη τῷ πλοῦτυ. πϑμτα γὸ ζᾳ τῷ πλούτυ αἰπαΐτη. ὀνόματα Ἂ 

. ἀιῶγον ὅφην, οὔκ ἔχ Ὡραυμῇ Ρ' κείνϑμα. ᾿ 5 ἡδονὴ χα ἡ δύξα καὶ ὺ ἢ καλλωπισμμορ .ψ! 29 
ες πάντα, ζαύζᾳ, φαντασία τίς ὅδην, καὶ τἰραγμῦ; ΓΧ ἀλυθφα, Εἰπὼν τοίγιω «ἄν φὅπες τῆς 

ἀπωλείας, ὑξεξον {ἰ,ϑησι τίου κα λζω γέ, τίνι ἀφιεὶς τἰπογγώγωι, ἀλλα “δὼ ἐλπίδὼ 

Ι μιετϑρμοίας, ἡ δεικψις, δὰ, δυνατὸν ἐκ μη Εἶρηνϑμων Εἰς ταυτίω μιταραλῷν. χαίτο Εἰ 

] 

“υππὰ 

ὸ ἡὶ γῆ καλή, καὶ ὁ ἀσυρεὺς εἰς ᾧ ασέρματα ζᾳ αὐτὰ, ϑζατί " ὃ γ ἑκατὸν, ὁ ο δὲ ἑξήκοντα. ,ν 
Ἢ 0 



ΕΥ̓ΑΙΓῈ Δ, Ομ. μδ,, 29" χες ἐγ. 

ὃ δὲ τιαχοντα ἀὔεγκεν; ον, παλιν ἶρὰ τίω φύσιν πἰρ γῆς ἡ ̓ Αἰ σα Φορρ.. χα' Ῥ Ν ἐν- 

ω ἐὺ καλὴ ἡ γ, πολλὴ ὧν αὑτὴ ν ω ̓δ(αφοροί, ὁραῖ 9 ἐλ ῷ γεωρρρὶ αἥτίον ὄντα, σδσὲ τὰ 

σπέρματα, ὥλλα τίω ϑυχουϑμέων γέ; [ ἰ αὔοϑὶ τίεὠ φύσιν, ἄλλα ̓ φἴολ τίω γνωμέωυ. ῷ 

οὐταιύλοι δὲ πολλὴν φιλαν,ϑεφπία, ὅτι ὀυχ ὃν αἰσπτοτεῖ ἱμίξονν ὃ Θεὸς Θφετὴρ, αλλά ὦ ὥν' 

Ζ φερτος ἸἩποδέχεται, χα τὰς δυύτέρυς Οὔκ ὠκξαΐλλει, αι τοίδ. τοίτοις δίδωσι χῶ, 34, ο΄. 

τὰ ὃ ̓ λέγ, 1 ἵνα, (μὴ γομκίσωσιν ῷ αἰκολφυϑοιω ΤῈ αὑτῳ,, ὁ οτί ΦὌκεῖ ἡ ἀχρόάσι; Εἰς σωτηρά-- 

.αἹ. κὶ τίνος ἑνεκέν, φησιν, εἐχὶ αὶ ἡὶ κε ἄλλας ἔϑηχε πονηρίας" δή, ἐλιϑυμίλν μῶν, κενοδὸ-- 

ξίαν; Εἰπων τίου μέραμιγαν τῷ 9 αἰαόνος τύτο ᾧ τίου ἐπα τίων τῇ πλούτυ, ἀπόμτα τοθήκε. 

ο τὸ [7 ἱ κενοδοξία, καὶ Χ) ζμ ἄλλα ὡπόντα, τὰ ᾧ ααΐγος τοῦτα ὶ τῆς τῷ πλουτῦ απατης ὅν. 

ιο δή, ἡδονὴ, ̓ γαφριωδργία, κὶ ἡ βασκϑμία, Σ κοοδεξία, καὶ (σου τοιδύτοι. πσεήσέϑχε 3) χαὶ 

"δ χαὶ δ πέτραν, δεικνύς οί οὐκ μ ἡμῷ; μέν ἀπνλλαῦθαι μόνο, αλλά ἘΠ] χαὶ τ Ἢ 

ἕω δἰρετίω α αἰσχεῖ,. αἱ 22 δῦ γ0 μ κα ἐλευϑορος ἡ ἴον αὐδυϑρος ἢ Νὴ ὑ μαλακός, δὲ 
εἰ λὐόυδρος ἅ μὴ ἡ, ἐβυμιῆν Ὁ  ὀλίγωρος τς τίω αἰκρόασιν ; Οὐ οὲ ἐγὰ ὐρκῷ μέρος ὧν 

δός σωτηράθν ἡμῖν, δλλα δεῖ οὐ ἅ ἀκροάσεως ἀκριζοις καὶ μνήμης διενεχϑες, ἐ ἔ- 

ι5 πειτὰ ὀμδγείας, Εἶπα χουν ααύρογίας, χα ν ζ.}} βιωτικᾶν ἀπϑῥτων ἀπαλλαγῆς. 

χϑλννβπ, αἰ ΣΝ Ὅι τῦτο τέϑτο ὥἄζϑησιν " ὦκῴο, Φὴ ᾽ Φ τότε φφεϑτε χρεία (Πώς )δ 

πιτεύσφεσιν, ἐδὼ μὴ ἀκούσωσι; καιϑούπερ δ δζυ καὶ , ἡ μᾷς ἐὸμ μω ̓πεσέχωμϑυ τοῖς λερμέ- 
τοις, συ οὲ μαϑεῖν διινησο θα ὦ χ6" ) ποιᾷν ) ἐ ἔπειτα τίωὐ ὀλύδρείαν, καὶ τίου “Ψ παρϑντων 

αὐπβοψίαν. 
20 Ταῦτ᾽ δὰ ὀΐμυ αἰκϑύοντες, πϑώτοϑεν ἑαυῶν τειχίξωμϑμ, «εϑσέηντες τοῖς λεγϑρδμοις, καὶ ἩΘΦΘΙΚΟΝ 

τὶ βαϑοις αἰφιέντες ζμἐ ρίζας, ὁ ὁ πόύτων ἑαυτὰς ὀκκοιϑαίροντες τὴν βιωτικϑν. δὐ ὃ ἢ κο 

χἰπμη ΔΑ ὥρων. ὙΜ8 ἀμδιμδν, οὐθὲν ἡμῷ ἔςαι πλέω. κῶν ὙῈ» μὴν ὅτως, αλλ ̓ ὀκείως 

Ἰὐπολλύμεθει. φ ὑχχὰ αἰ θέρει, δ μὴ ̓ δ{σ. πλουτῷ, ἄλλα δ ῥαϑυμίας᾽ αὐ μὴ ᾿ ἐζν 
βαϑυμίας, αἰλλὰ δὶ ὀυδυϑρίας δ 9. Φϑερωμδρ ; ἐπεὶ δο ὁ “λεωρηϑρ, ὀὐπεόυτως αὖ πε ἐ- 

τς κείνως σπολέσῃ (ὃ ατύρον, ὁμοίως πενθεῖ. μὴ ̓ τοήμωυ, Ὁ) μὴ πᾶσιν Φτολλυ θα τοῖς ῖς 3. 

ποις, φἶραμιυϑίαν ἔχριδι, ἀλλα ἀλγώμϑῳ, οἵ οἵῳ ὧν ̓ϑἰπολω θα ζῴσεῳ,χαὶ Ἰαταιαιωμὴν 

ζἐ αἰχθρλειρ᾽ ΧΑ Ἔχω Ἡὐποπιίγϑέσι ὦ λόλρν. χα) ἰὐσυσι τῦτο ) σἰλουτοιωῦτες, (Ὁ μὴ 

“δὲς ζωτα μόνον, αἰλλαὶ μηδὲ κϑϑς ἕτερ. ὀντές φθύσιμωι. δούλοι γ χϑὴ αἰχμάλωτοι 

δνομϑροι ἣν ἡδυνών , κ᾿) τοῦς ζῃ πολιτιχοὶ Οἷσιν ἀνθήσει πράγματα. Εἰ δὲ πεὶς 

3. κᾷνα, πολλῷ μάλλον προὸς ΟΝ ἐραννν. καὶ ὙῸΡ διπλῇ τῆς Δλογεσμεοῖς ταῦθα ἡ λύ- 

μῃνψ γύ, Ὡσὸ τὸ τῆς τρυφῆς, πὸ τε τὴς Φενντίδος. τύτων γοἱρ ἡ καθ᾽ ἑαυτὸ Α' ἕκασον [- 

ϑμὰ κατα ποτίσαι ὦ σκάφος᾿ ὅτὸμ ὃ ἡ ἀμφότερα (ἰωδραμῳ, εἰ οὐνύησον ἡλίον ὦ κλυ- 
δωνιον ο΄. ἡ (μὴ λυ μα σγ, οἱ τίωυ πρυφίω αἰχῤῥλεις ὁκάλεσε. σὺ ἅ γα αγνοᾷε μα. 

θύων « παϑφ4φ᾽ (5 ὑγεαψνοντες σεισιν ὃτί αἰχαϑης μάλλον κεν), ψ, τρυφὴ πλέον ἢ λκμέριμι- 

47γα , δαπόμᾳ το ὁ ψυχίωὺ, ὁ χαλεπωτέρας πϑέχέ ὃ διωας καὶ τὼ 'σώ κατ χϑὶ τ᾽ γψυ- 

χῇ. σσεῖ γάρ ὅτως ὑσσῦ φΦρονΐιδὸς τις σιλιήήοται, ὡς «ἰπασὸ πλησμονῆς. τὸν γαρ α΄- 

λευπνίαι χα κροταφὼν ὀχρετάσεις, καρηδαφίαιιχαὶ απλάγχγων ὀδυωώαι «ἰδέ; χώσι ᾧῷ τοῖς 

οὔτον, οἰ οὐνόησον πόσων αἰχθυϑῶν ζωτα χαλεπτώτερᾳ. χα καϑα, περ αἱ ἀκθυϑαι » ὅθεν αὖ 

κατα σεϑαῖσιν, αἡμοίήϊοισι (ὲ κατεχουσεις. αὐζᾳ' χεῖροις" ὅτω δὴ κα ἢ τρυφῇ, Ὄ πόδες, 

40 χρίξέυσα κεφαλίωυ, ΘᾺ ̓ὀφϑόγμες, χὶ πᾶντα απλώς λυμανε) τὰ μέλη" Ὁ ̓ξνοοὶ ὃ 5 σα 

ἀκαρπορ ἢ ὅν ὦ »ὥατέρ ἡ ἀχόμϑα,χαὶ πολλῳ Ὁ μειζονως ἐκείνης λυπεῖ, χα ον τοῖς χαμείοις. δὴ 

γὰρ χαὶ γῆδας ἄκαιρον ἐπεισοίγή, καὶ Ἰμιδλμίε ας αἰεϑήστις, καὶ σχϑτοι γ λογισμὸν αὶ 

ἡΤῆροι 1 νοι ὀξυ βλέποντα, καὶ ἱ πλαδαρὸν" τὸ σώμᾳ ποιᾷ, ϑαψιλετέραν τῆς κόπρου ̓  

Ὁ πογηκίω ἐργαζονϑρμη, καὶ πολλέω τίω σωρείαν “ἦν χακϑίυ συγαϑγϑυσου, χα! ὶ μεῖζον τὸ Τὸ Φορ- 
Οβιεγίοξ, [ΟΠ]. 2. ΒΡ »᾿ “ον, 



ον ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 
ὅμον, Ὁ αὐπύϑογχον “ποι4ται ῶ»" γϑμον "δον κα Ὁ πολλω ᾧ (εχ ζῷ αὔώματα, ἡ πύχμα, ζῳ 
γαυαγια. “ἰδ λιπαίνεις, Εἰπέμωι, ὦ σῶμα: χὰ ) γὸ χαταϑύσαι σε ἔχομϑν ; μὴ ; γὸ πα- 

ραϑείναι τραπξῃ ; Ὅ(ο ὅρνις καλαύς πιαίνεις ᾿ μάλλον ὃ οὐ ὀκείνας χαλώς. στὸὰμ γὰ 

“πιδνϑώσι, ἄχφητοι σας ς ὑγιειγζω Εἰσι διαχτὸν. στον κακὸν ἡ τυ, ὡς υ ο, αἰ λθ.ϑις δ 

λυμάω χιδεικψυαϑω. ᾧ »»» ὀκείνας τευφώσεις ") ἑαυταῖς ὼ ἡμῖν αἰγούσοις ποιοόμδῳ. 3 

κα) ζω ζᾳ φὐξεῆωματα αἰ αἰκαιτέργα αι, ὦ κὸ ἢ υγρϑτέρα σι, ἊΣ Ὡτὸ τὴς πιμδοὴς ὀκείνης ὙΥ. 

ἴ( δθχ ουτῶ τρεφόμϑμα, δλλ᾽ ὡς ἐν Εἴποι τίς οὖν νησείᾳ ἰϑ,γϑντα,κὶὶ ὺ συμιμέτφῳ ηγτ᾽, 

δ) “πονοιεῶτοι Ὁ ζαλαιπωρρύμϑμα, Ὁ ζῦτοω ̓  ἑαυτοῖς ᾧ ἄλλοις χοισιιθτατα ὦ τδϑς ζ,. 

φωυ χ᾿ “ὧϑϑς τὰ ἄλλα ἀπυτο, ῶ, 29 υ ὀχᾷνα σιτου ψϑροι μᾶλλον ὑγεαίγασιν" Φ: ἢ τύ- 

τοῖς τρέφόνϑμοι, ἰύθις ἐ ἐοίκασι γω ἀροὶ ὃ ἐπίνοσοι γινόμϑμοι, ᾿ ᾧῷ δεσμοὶ χαλεπώτερον ἐρ- 

γαξόυϑνοι. συὐϑδν ΝΥ στῶ σώματι πολέμιον ὶ βλαθερόν, ὦ ως πυφη᾽ οὐδὲν ὅτω ΔΙ ΦΡΡΑ 

γέσι ᾧ κατουχώνεσιν αὐτίω καὶ οὐ κ, ὀζαφλαίρει, ὡς" ἀσωτία. δ]9 μαίλιφει, αὖ ἄις καντεύϑεν ἐκ-- 

“πλαγείη τῆς αϑοίας αὐζᾶν", τί δῦ θὲ ὁσίων ἐχὶ χ} ασκώ ἐ ἐχρέσιν ἕτεροι τίω φειδὼ, ῷ. 

στύτίωυ ἐφ᾽ ἑαυ δλέσιν ὑρπιδείκψυοϑαι ὅτοι. ὠκείνος ἃ Ὑ»Θ ὟΝ οἵ οἴνων φρᾶται 

οὖκ ἐωσιπλεον τῷ δέοντος "βαλῷ, ὦ ᾧφε μὴ  διανῥραιγώσαι᾽ τίω ὃ ἀϑλίαν ὅτοι γαφέρᾳ,ὐ- τς φιλῶ, 
δὲ ζωτις αξιουσι τῆς ποδϑνοίας ̓ δλ᾽ ἐπειδλμ αὐτίω " ὀμπρλήσωσι Ο ὁ δια ῥρήξωσι, ἡ μὲ- 

Δ ΤῊ ὠτῶν, μέδθι ́' Ὦ ῥινναῖν, μέχρι τὴς Φαρρυήος αὐτῆς πληρϑῦσι τῷ οἴνου, διπλζω ὡ»- 

πεῦϑεν τῳ πνεὺυ ματί ν τῇ ἡ ὦ ζωον οἰκονομουσῃ διωυάμει κατασκό αζοντες τίω σενογωεί- 

λυ. μὴ ἊΨ Αἱ οἱ πῶτο σοι γΈγ9ν Φωρυγξι να μᾶρα τὸ φθμιατο: αὔω σισηπῦτος οἰ ὦ τὰς 

ἀλλης  Ξἰποστληρώσῃς αὐ τὸν ἀζαφοοσς: Ὁ δζ τῦτο, λύιϑοσπε, ὯΝ ἵνα φπθλνηϑυμϑῥως ἃ ἀ- 10 
δὴς ᾧῷ Θεῷ, καὶ Ω μὰ ἱερφὶς αϑατπτέμητης ὄχας, ὦ ὧν θείως αὐαγινώσκης γόμῦς, ᾧ τοῖς πλη- 

σίον ᾷ συμιφέφοντα συμραλεύῃς, σὺ 2 ὥασερ Χὰ τούτο αὐτέου λαξων, ὁ ὠκείνῃ δὰ συ 

μικρὸν ἐας χαιθϑν νφολαῖζειι τῇ τῇ λειτιργίᾳ,, παντα ὃ Τ' βίον τῇ πονηρᾷ ζωτη αὐτίω “ἐαοῦ- 

τάηεις δυυλείᾳ. ὴ ὥατερ Εἰ ἃς κιϑαίραν λαίξων, χέυσας νδυραὶ ἐ ἔχ υσαν χα] ̓ ἡρμοσμεένέυ 
καλαῖς, λὐπ τὰ τέων πϑραυρμόνιον μδιωδιὰν εἰ» αὐ αὐαχρούεαϑαι, κόρῳ “πολλῇ άτα- Ὡς 

χώσειε σ᾽ πηλῷ, ὑυτῶ υ ὅτι ποιοῦσι. χδιτσθϑν ἢ ὧ τίω Ὅοφο, ἀλλὰ τυ πρυφίω ὠκά- 

Δέσου κα τίου πολλώ ὠκεί, ζω ἀσελγλν. ῶ γαρ πλέον τῷ δέοντος, Οζι ἔτι Φφὴ, Ἀλλ 

λύμη μόνον. ὦ γάρ ἡ γαφηρ μονὴ 515 ΤΥ σιτίων μόνων γέγϑιον αὑτυϑυχάωυ᾽ σῦμα ἢ ἢ 
φαρυγξ καὶ ̓ γλαΐῆα γα! δὶ ἕτερφι Δὐαιγκαιότερᾳ τύτων᾽ μᾶλλον ὃ οὐδη ἡ γαφῆρ δζᾳ σιηί- 

ὧν ««τσοϑδὸν ζω ἁπλαῖ, δυλαὶ δζρ σιτίων χσιδοχέω" σύμμεΐξον. χα τῦτο δηλοῖ, κα- 30. εκ 
τοιξοώσοι ἡ μνεία, στὸν ἐπηρεασωμδῳ ο αὐτὴ ἢ δζ)ι ΤῊς φλιεογεξίας ζαυτηςφ᾽ ὁ κουτοιροά γαῖ, 

Ἁ μόνον, δλλλαὶ χαὶ αἰ μυγουδι “γ»τὴς αδικίας ἢ ̓ἐροίτέων ἡμας ; ἀπατᾷς δικζω. καὶ πόθ τον, 
τὸς ποδους τἰμωρᾷπω, τὸς βαςα ̓ ζονᾷς χά! ᾿ ὐπτίγρνζας "μας δχὶ τοὶ πονηραὰ ; ὠκῴα συμι- 

πόσια᾽ ἔπειτα, ατ' χείρας (ς ἀζαικονουμδμας αὐτῇ ἡ (ωδέσσα, α!θ᾽ ὧν ὃν Ὁσαῦζῳ καὶ τοιαῦτα 

Ὡβοσνγ3ν ἐδέσματα. πολλοὶ ἢ ὶ ἀὐδ' ὃ φοκα ϑιέςρενζαν, ὁ ὀφθαλμοις καὶ κεφαλζω. Η 23 

χριλούπερ οἰκέτης, ὁτὸρ ὕλιταγῃ τι τίω διιύαμω χὐωβθάνον, Ὀιπονοηδεὶς ὑξείξει Εἰς 

ὑχιταξόυτα πιλλάχιρ' ὅτω καὶ αὕτη, (τ᾽ δ ἢ μδιανν τϑτων να ̓ ἐγκέφαλον πολλάχις αὖ- 
τὸν βια δεῖσαι, Φατολλυσι χο᾿ δ(ρεφϑείρει. καὶ Το ὁ Θεὸς ὠκονόμιησε χαλος ἐκ τὴς ἀ- 

μετρίας Ὀσαυύτίω γένεοαϑοι (δ λοξζω᾽ ἵν, ὁτὸμ ἐχῶν μη φιλοσοφῆς, κἀν ἀΐκων ΠῚ ῷ φό- 

(ον τῆς Τοστούτης ἀαφλρας μετειαξειν, μείϑῃς. (υτ' δὲ δέω Εἰδϑότες, φεύγωρϑῳ τουφίω, 49 
Ὠχιμδηω ἄθα συμμετείας, γα χα! τὴς τῷ σώματος ὑτείας Ὀὐπολαυσώρϑρ, καὶ 9 τίω ψυχίω 

πᾶσι "ς ἀπϑηαξάρντες αἰβῤῥωρίας, ΝΆ] μϑιὸ γτῶν Ἐθειτύχωμδν, ἀγαϑαῖ, ἀρόμτι. . φιλον,.90Ὁ-“ 

πία Ὁ Κυρίου ἡ δ᾿ Ἰησῷ Χοιφού, ᾧ ἡ δόξα ἡ Ὁ κρώτος, εἰς τεὸς αἰαΐγας ἢ; αἰώνων. Αμέωυ. 

9 

δ όϑμι 

Ομμλ. 
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Ομὶλ. με. ἴὸ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ ΟἹ ΜΑΘΗΤᾺΑΙ, 
Εἶπον ἀὐτω; αἰ στ ον» τ δαιξολαῖς λόλᾷς ἀϊδῶις; 

11 Οἢ Ὀὐποκριϑεὶς Εἶπεν αὐτοῖς ᾿ ὅτι ὑμῖν δέδοται γναδναι τὰ μω-: 

; φήρμα, τῆς βασιλείας “ΝΜ ἐρανον, κείνοις Ὁ υἱ δέδοται. 

ΖΞ ον θαυμάσαι (ἦν μαϑνζᾳε, πῶς ἡ Ἐλιϑυμοιῦτες μαϑεῖν, ἰσεισι 

᾿Ν Ἷ πῦτο ἐρωτῆσαι ἐχοζωῶ. ἐγὸ Ἐχὶ πατῶν τῶτο ποιούσι. κὦἡ τῦτο ἐδὴ-- 
ὦ λώσεν ὁ Ματϑοῖος Εἰ πων, καὶ προσελθόντες. »ἡ ὁτί εἰ φοχασμος ζω 

Υ̓ Εἰρηνϑρον, ὁ Μαρῤκος αὐτὸ σουφέφερϑν “πλέφησεν, εἰπῶ ὁτὶ κατιδὶδν 

παϑϑσῆλϑον αὐτῷ, πϑτὸ δὲ ὦ «ὦν' ἀἰδελφοις ἡ τίωω μητέρι “ποιῆ-- 

σοι ἐχοίω, αὶ ἐχὶ καλέσαι ἔξω ᾧ ζχιδείξαιϑαι. σκόπει 2 αὐτὴ ὺ 
τί φιλοφοργίθμ, πὼς πολιὼ ἰοὺ ΤΜ ὠλλὼν ποιοιῶται λόγϑν, ἡ πσοϑτερϑν τοὶ ὠκείνων 
ζηπῶσι,ὼ Ὧτε (ἃ ἑαυ δἶν. ὀζμτί Ὑ, φησιν, εν οὐ ραβολαῖς λαλεὶς αὐτοῖς; Οὐκ εἶπον, δζο- 

"ας “(ον πὐραβολαῖς λαλάς ἡμνν » κ) γὺ Ἂν δρλλαχού " πολλαχῶς φαίνονται Φιλοφύργως παϑϑς 
ὡπόνᾷς οἱ αἰκείμδϑμοι, ὡς ὁτὸμ λέγωσιν᾽ ᾿οἰπόλυσον (ἦν: ὀχλοες, ὦ ὅτι οἶδος ὅτι ἐσκόυδὰ- 

λίζϑησαν. Ἵ{ δέζυ ὁ Χολεός οτι ὑμῖν δέδοται, φησι, γνωΐνωι τὰ μιυφήρλα. τῆς βασιλείας Ψ' 
ἰρφινωνγ" ὠκείνοις ἢ αὶ δέδοται. τϑ 5 Εἶπεν, ἐκ αὐαίγκζω Εἰσαΐγων , συ δὲ σποχὰ ἡρωσίν 

μὴ να ἁπλαῖς αὶ ὡς ἔτυχε γινονδῥζωυ δλλα δεικψις " αὐςῶν. ἀπόμτων αἰήοις ὀγζωις “ὝΨ κακϑὰ, 

οὐχ 20 κἡ πὐραιφῆστοι ϑέλων,ὁτῖ δωρεὼ ὼ “δαγμά 61 ὼ ὙΡις αἴωϑεν δεδυνϑῥη. καὶ μέ ὯὯΦ 

δωρεαὶ, Δ 9 τῶ» Ὁ αὐτεξούσιον ὀῤηρη.)᾽ ᾧ τῦτο ὧκ “ἿΨ ἐξης δλον, ὅροι χϑκῦ πῶς, να 
μὅτε ὠκῴᾷνοι αὐπογναΐσι, μήτε ὅτοι ῥαϑυμήσωσιν αἰκούσαντες στί δεδο ),δείκρεσι πο ἡμῖν τί 

Φρχίω ὥσαν. ; . 

»ἶμω 1; Οςις γὸ ἔχει, δου ήσεται αἰτοῦ ἡ πὐξιοσευϑήσεται " ὁςΊς ἢ εἰκ ἔχει, ἢ δ δοκεῖ ἔχειν, 
25 “δγοϑήσεται αὐστ᾽ ἀἰὐντν. Καὶ πολλῆς ὦ ἀσαφείας γέμει ὦ Εἰρηνϑώον, ἄφατον ὃ δὲ- 

᾿χαιοσιούζευ ὠδείκψυ ). δ γαὶρ λέγη τοιούτόν ὅθην' ὁτὸμ τις ασϑλϑυμίαν ἔχῃ ᾧὸὶ ᾳσουδυ),δὺ-- 
ϑήσεται αὑτῷ καὶ τὸ κρθα τὸ Θεοδ ἀπτόρτα᾽ ὅτὸῳ ὃ πτύτων κενὸς ἢὶ α ζᾳ χϑν ἑαυΐν μοὶ εἰσ-- 
φέρη, συφϑὲ τοὶ οὐροὶ τῷ Θεοῦ 51δ5.). ᾧ γαίρ ὃ δοκεῖ ἔχειν, Φησὶν, "δὴοϑήσεῖ) αἰπ’ εἰντο᾽ " 
ὃ τὸ Θεοῦ ὠἤροντος, δλλαὶ μὴ καταϊξιοιῶτος αὐ τὸν τῶν αὐτοῦ, τῶ» αὶ ἡμεῖς ποιούωϑμ. 

40 ὅτὸρ ἰδωμϑι! Ἴμα αἰκούοντα ῥαϑύμιφῳς, καὶ πολλαὶ τὐοακαλθιῶτες πσοϑσέχειν μὴ πείθω- 

ῥϑι, σιγῶνϑν λοιπῶν. Εἰ γὺ μέλλονϑν ἔχηνϑμειν, Ἐχιτείνε:) αὐτῷ ζᾳ τῆς ῥαϑυμίας ᾿ᾧῷ5 

μάγων, ασπουδείζοντο μαϑεῖν, ἔχιασω θα χα! πολλαὶ" ἐγχέομϑν. χα! χαλῶς ΕἾἦπε, καὶ ὃ δυκᾷ.- 

χειν. Οὐ δὲ Νὴ ὐζ' δ» ἔχει. Εἶτα καὶ σαφέςερον σΠῈρ Εἶπεν, ἐποίησε, δεριψεᾷ 681 τὸ τῳ" 

ἔχοντι δὸ,ϑήσεται, Εἰ πων πὸ ὃ τοῦ μὴ ἔχοντος, ταὶ ὁ δοχεῖ ἔχειν οιϑήσεται αἰτο᾿ αὐτί, 

4: 13. Δια τϑτό, φησιν, οὖ τὐδαξολαῖς λαλώ ἀὐδθοῖς, ὅτι Ῥλόποντες βλέπεσι,ἡ αἰκού- 

οντες Οὐκ αἰκούουσιν συ εῖδ' (μωιούσιν. Οὐκριοῦ αϑοίξαι ἔδει, Φησὶ, (ὧν: ὀφϑάημους εἰ 

μὴ βλέπισιν. ἀλλ᾽ Εἰ (Ζῶ φύσεως ἡ πήρωσις ζω, ὀύοῖξαι ἔδει" ΚΝ, ὃ ἑκουσία καὶ αὐνγούρε-- 
πὴ πήρωσις, “9 τῦτο οὐκ Εἶπεν ἁπλαῖς ,δυ βλέπουσιν, ἀλλὰ βλέποντες αὶ β λέσεασιν ᾿ 

ὦςε τῆς αὐ ὴμ ποιποίας ἡ πήρωσις. Εἶδον δ) Χ) δαίμονας ὀζελθυνζμρὼ ἐλεχϑν 4" ῷ Βε- 

49 ἐελζεζλ τῳ ώῤχοντι “ΜΨΜ δαιμονίων ὠκξώλλει ζῳ δουμόνια. ἤχϑυσαιν τῳ Θεῷ ρλσά-: 
ἡϑυτος ἀὐύζοευς χα πολλζω “πποὲς αὐτὸν ἸὨπδερψυνϑῥου πίω ομόγοιδιν, ἡὸ λέχϑυσιν᾽" ὅτι Οζα 

ἐςν ὧπ' ὐπὸ τούθεοδ, ἐπεὶ δίζυ τὸμϑλυτία καὶ ὧν ἔδλοπον καὶ ὧν ἤκουον “πεφαίονν,αβ 

τοῦτο, φησι, χαὶ τὸ βλέπειν χαὶ τὸ ἀἰκϑυειν αἰγὶ αὐὍὃὦι ἀφαιρώ. Οὐδὲν ))ὰ» ἀὐΐζις ογτεύθεν 
ΠΝ ᾽ ΠΤ ΞΞΞ, Ι νὧὦ᾽;, »! 3 γι» ἣ ! 

“πλέον νὰ, ὠλλα, χα κρίμα στλέον. ὃν γὺ μθίον ἡπίφοιον, ἀλλῶ χα] ἐπετίμων, ᾿ κοιτηλρ- 

Οἰεγίοι, τοι. . ΒΡ 3 ὀϑιου, 

τιν. 
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294 ΧΡΥΣΟΣΤ,. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΟΘ. 
ἔδυ, χα) ̓ ἐπεξούλξυον. αὐλλ ου λὸφ τού». ἐυ ̓  βούλς) ἐὴ) φορικὸς χατηγϑρῶν. ἐυκ- 

ω ὺ δξ 2. ὀχ δυτῶὼς ἀὐξὶς δελίϑη, αλλωκῷ Τ᾽ πολλὴς τῆς σα φίιυείας. ΤΗ͂ 2  δι.-- 

ἐφρεφον ἑαυζν,, Ὡν “οἰ δαθολαῖς λοιπὸν φλρῆκαι. ὦ εἰζα ῥα ι μὴ νομείσῃν τίς κρυτηρρ δ ἐ ἐῇ 

ψλὼω ΟΣ Εἰρηιδμα, μηδὲ λέγωσιν, τι ἐηϑρὸς ἡμδυ ὧν ζωτα αἰτιᾶται καὶ ϑζμξαλλει,χαὶ τ’ 
ποδεφήτίου Εἰσα; ̓ᾺΙ ζᾷ αὑτὰ αὐτῷ νφιζόμδνον. ᾿ 
"4 Πλληρρόται γὸ ἐ ἐπ᾽ αἀὐζ!ς, φησιν, ἡ «αὐϑφητεία Ἡσαΐου ἡ ̓  λέγϑυσα " αἰκϑὴ αἰκϑύσετε, 

ἡ ὃ μὴ ( ἐὐπτε ὸ βλέποντες βλέψατε, ἡ ὶ μὴ ἰϑητε. Εἶδες ̓ ᾿ (ὃ ποοφήτίω μτ 

ζωώτης τῆς αἰχριξείας κρατῇ ηγροϑεώτοι ; :σγοὲ γ β αὐτὸς Εἶπεν,ϑτι ὁυ ̓Βλέπετε,δνλα βλέ. ἵεμι 

ψετ, ὦ νὶ μὴ ̓ἰδητε᾽ ὀυδ ὅτι Οὔκ αγούσεεδο τὰ ΔΛ ὅτι ἀκύσοτε,ὺ ὕ μὴ ̓(ἰωντε. ὡςς ἀν) 

ἑαύζοι ἀφείλοντο «εῦτον πὶ ὦτα βύσαντες, ὧν : ὀφϑόημους μύσαντες, «ἰὼ καρδίαν πα- 19 

χιαντες. θυ Ὁ μόνον οὔκ ἥκνοι, διλὰ καὶ ὃ 
1ς Βωρέως" ἤκϑον. "Ἐποίησαν ἢ τὔτο, Φησι, Μήποτε ̓ληερόνωσι αὶ αἰπ οί 

ἰάσωμαι αὐϊριὶ, τῶ ὑχητεταρδῥέων αὐὖὃὦὮ᾽ λέγων πογηείδυ, ὃ Ὁ κῷ ̓υουϑδὴς Ἄπο- ἡτὸ 

φροφίω. καὶ τῆ λέχει, ,ἐφῆκομϑνο αυςῶν ἡ ἐρεϑίζων, δεικγες ὅτι, δὼ ἔχι φρένψωσιν͵ ἰώ ἰα.- 
σεται ἀδθις. ὡασερ ἐν ΕἸ ἃς λέγϑι" Οὔκ "ἐζουληϑη μὲ ἰ4 δῷ, ᾧ έν" ἔχω " ΑΝ 2 ἥξι- 15 Ἀεἰζυΐα 

ὠϑίω, δύϑέως οὐδιδόναι ἔμϑιηρον. τ 5 λέ .,4, δεικψὺς πτῶς ἂν ἀαταρλίρενι ὅτω δὴ χαὶ μ᾽ 
οὐδε φησι" μήποτε Ἐβιφρέψωσι,ἡ) ἡ ἰασώμφι αὐςἦν, δερορες ὅτι καὶ ὃ Ἐπειφραφίευαι δυ- 
γατὸν, ὺ μετομοήσοιγζας ἔνι σωϑθέεϑαι αὶ ὅτι σῴς Εἰς τίω αὐτο δοξόὸρ, δ Εἰς τίω αὖ 

σωτηφλὰν ὠπόμυτα ἐποίει. Εἰ ̓γὰ μΔἹ "ἐξουλεν αὐξῶν ἀκούσαι αὶ ἡ σωνϑίεναι, σιγῆσαι ἔδει, 

εἰχὶ ῳ» αὐ δαθολαῖς λέγφν᾽ γε δὲ αὐτῷ «ὐὕτῳ χίνει " ὠδοὺρ, τῷ (ἐμυεσκιασυϑία λένφ. ο 0 

"»» Θεῤς υὶ ἰβούλεῖ) (ὃ ϑύώατον τῷ εἰμδρτωλο, ὦ ὡς Ω ἴλιςρέφειν Ὁ ξῇν αὐτὸν. ὃ ΟΠ] 
φύσιως Ἂ ἀεὕντομα, σὼ ὀμανγκης ἿΙ ̓βίας, ἄκουσον τί φησι. παϑὸς ἘΑ͂Ν 

:ιό Ὑωϑ δὲ μιαικαιφμοι Φ. ὀφϑἠγμοὶ, ὅτι βλέπουσι, κα ὁ ὦ ὦτα, ὅτι αἰκούφ᾽ 

Ου ζυτίω λέγων τίω οψιν ὀνδὲ τίωυ αἰκοζωω, αἰλλὰ Ύ κω δχρινοίας. ᾧ γδ  χαὶ ὦτοι 

Ἰουδοροι ἡ Ἰσαιν, σὶ οὖ τοῖς αὐΐρις τερϑραμιμένοι᾽ Ὁ] ὁμὼς ϑ'δὲν πἰμεολαζυσειν σοὶ Ῥσολ- 3 

Φφητείας, ὯΝ ἼΩ ὯΝ ρίζα ἿΜ [ἀγαϑών Εἶχον 8 ὀἰκκειμϑύίω, ἢ ̓  αϑϑαίρεσιν λέγω, καὶ τίω 

γγώμῶυ. ὁρᾷς, ὅτι ὦ, ὑμῖν δέδοται, οὔκ ὀὐαΐγκης ζωώνόδε γάρ ὸν ἐμαχαείαϑησαν, Εἦ μὴ 

«ὐὐμιωὼδ κοίτορλω μα. μή γαρ τὸν Εἴπῃς, ὅτι ἀσαφώς ἐ ἐλέγεγ, ἡδουύανῃ γάρ καὶ 

καδόσελϑεῖν καὶ ἐρωτῆσαι, κριϑοίπτερ Ἷ) μαιϑηται" μῚ Οὐραγλε λησεν βαίϑυμοι ὁγτες αἱ 4- 

ναπεκἤωκοτες. καὶ λέγω, Οζι ἡλολησοιν: ; και ϊᾳ εὐνλυτία (αὶ δὲ δζχω ἐποίοιω. ἐν γαρ μὸ- 49 

γον ἡπίςοιου, οὐδ, μόνον Οἕκ ἤκϑοι, αλα καὶ ἐπολέμοιου μὰ ᾿ σφόδρα. αἰδὼς Εἶχον πὸ 

ᾳ λεγόμδιυα ὑπερ ἴω ππενφητέων Εἰσασει κρυτηγϑεϑεοῦτα,, ᾿ λέγεν βωρέως ν᾽ γχου- 

σαν. αλλ᾽ ὁυκεἰκεῖνοι ζοιούτοι᾽ δ͵9 χα ἐμακάολζεν ὠδούς. χαὶ ἑτέρωθεν δὲ ὠδοις βεξαρῖ 
παλιν λέγων" 

17 Αμῶυ δ λέγω ὑμῶν, πολλοὶ φξλφιται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδὲ ὦ βλέπετε, 3) 

χαὶ Οὐκ Εἷδο Ὁ! ̓αἰκρέσαι, ὼ ἀκούετε, χα Οὐκ ἡκύσαν, τω πδυσίαν τίω ἐμέω, 
φησι, ζᾳ λεώματε αὐτὰ, Ῥ φωνίω, Ὁ διϑασκαλίδν. ἐγζῦλα ἐχὶ δμ διεφϑαρ- 

μδύων τάτον, λα Ὁ Μ᾽ καιτορθωκότιν αὐτῶν σσϑοτίϑησι.. Ὁ ὁ γὸ ἡ κείνων μακαξίως 

τίρφις ἀδθυς ΧΙ φησι, Τἰ δέποτθ; ὅτι αὶ μόνον περι ὦ Ἰουδοῖοι δυ Εἶδον βλέπουσιν ἧ- 

7} ̓ ὁγα ἣν ἀπερ ὄκῴνοι ἐπεϑυμιησαιν δεῖν, ὀκένοι ἅ δ: τή ἢ πίῃ μόνον ἐϑφαίσοινη ὅτι 40 

ὑ τὴ ἼΔΩ ὁ πολλῷ σαφέςερον. Εἶδες πῶς παλιν τίω; παλαιδὶ (μά αῆα τῇ τῇ χαρῆ,δεικυς 

ὀυ μόνον ἰδὸντῷ Ὅς ὀκεύους (ἡ μέλλοντα," ὁηώ ἡ ἡ σφόδρα Ἐχιϑυμοιυζς; σζκ ἐμ δὲ, Εἰ 9η- 
λοτοίου ἐνὸς χα ὀνλυτίου Θεού ἤσαν, ἐπεϑυμιησαιν. 

)8 Ὑμῴς ὁ αἰχϑύσωτε τίου πὐοαςολέω' (11 Ὁ αὐτί οϑντός, φησι 

Καὶ 



χὐχίν. 

ΕΥ̓ΑΓΓῈ Δ. Ομμλ, με, 295 χον ἰγ. 
Καὶ λέγ ᾷῷᾳ ἔμισοϑοϑεν ἡμῖ ν Εὐρηνδμα ̓  ῷῳῷ ΠΣ ῥαϑυμίας ἀ απσουδὴς, ζῷᾳ αἰξὶ δειλί- 

ας ἡ λύδρείας, ζοὶ αἰδὲ ον ὼ αἰκἸημοσιώης, δεικψυς “' κεῖθεν βλαϊοιωὺ τ οὐτέῦλεν 
ὠφέλφαν.ἶτα ὼ Ὅρε εἰσοίγει δρε φόρους πους. φιλαν,ϑο πος γαἱρ ὧν, ἐν μίαν ἔτεμϑρ 

ὁδὸν, σύοὲ Εἶπεν, ἐαὐ μὴ ὅις ἐκατον “πποιήσνν, “ξέπεσεν᾽ γα αὶ ὁ ζῳ ἑξήκοντα, ποιῶν σωξεται, 

φὶὶ ἐχ ἕξ μόνος, ὀγγὼ ἡ ο(ἀὰ τοκαΐκοντοι δ τὸ δὲ ἐποίησεν θυκολϑυ καιτοσκθυαζων δ σωτηρίαν. 

Καὶ σι τοίνιων ἐν δωωύασοι “ϑρϑενίαν αἰσκῆσομ ; γα μσον σωφρόνως. ὁυ δωωϑα.- 
σα! “δνέεϑαι αἰκ)ήμων , δὸς ἐκ “Μ᾽ ὄντων. ἐὺ φέρεις ὠκᾷο ὃ φορτίον ; μέραστωι μ' 
τῷ Χοιφοδζῳ ὑπώρχοντα. οὺ βουλά αὐτῷ χωρῆσαι απτλῥτων; καὶ Τ ἡμίσειαν, 
καὺ τίω ποἰτίω ἔχίδος μοῖσφοιν. ἀδελφός σῷ 581 ἡ συγκλιιρϑνόμος " ποίησον αὐτὸν ἡ οὖς 

ιο ζῦϑα συγκληρϑνόμον᾽ ὅσοι αὐ ὠκείνῳ δῷς, σουτῳ δώσεις. Οὔκ αἰκουᾷς τί φησιν ὁ τσθ9- 
φήτης: ὧν οἰκείοις τῷ ασέρματὸς σὰ ἐχ αἰπροψί. Εἰ κὶ συβλμᾷς αὐπβοραν ἐν χοὴ, 

χολλῶ μᾶλλον (δὴ δεασοτίωυ, κ(' τῆς δεασοτείας ᾧ Ὁ τὴς συϊρείας δικαίωμια ασοὸς σὲ 
" τς “- “ὦ νῷ, » . "δ ἊΝ» ἔχονται, ὃ πολλῷ πὴ είονα ἕτερρι. νὸ γὸ ἡ ῥμιεδαφ΄ ἕω σφ ἐποίησε “ΜΨ ἰντῳ,, σον «θα σῶ 
λαθὼν, λα ᾧ χατάρξας τὴς αφαύτυ ζῴωτης δ)εργεσίας. “πῶς δξχυ (σύρε ἐοραίτης αἹοίας, 

15 ὃ μηδὲ τῇ δωρεὰ ζαύτη διμέοϑαι φιλφν.ϑφ»» πον, μιηδὲ αἱ μοιοζω δῤτὶ γϑῤιτος δοιῶαι, ὦ 
ἐλοίῆονα αὐτὶ μειζόνων; αὑτὸς (( γόσε ΟΜ ἀρρναΐν κληρονόμον ἐποίησε σὺ καὶ αὑτῷ οὐδὲ 
ὯὮΨὋἜὦᾧὦὼ τῇ γῆ μεταδιδως; αὑτὸς σε συὲν χατωρϑωκότα, λα “ὴ ἐϑρὸν ὀγτα κουτηλλαζξε" 

σιὶ καὶ οὐὐϑξ φίλον ἔνταικὶ θὐεργέτίωυ αἰ μείξῃ » χαήτοιτε ἢ πο τὴς βασιλείας, ὶ στο Ψ ἀλ.- 
λων από των, ὦ Αἱ ὐὐτϑ τῷ δοιώναι ̓ ν δίχαιον ἔχεν αἰτῳ. ὠ »»»ὺ οἰκέται δεαυύζς 

10 ἐπ᾿ ἄραφον καιλϑιώτες,Κ πϑρέχει, ὄλλω λαμθόμειν νομείζοισιν ᾿ὐζωϑθϑα ὃ τοιωδρτίον γέ- 

9.6». 9 Ὁ» ὁ οἰκέτης 1 δεασότίωυ, δνλαὶ ὁ δεασύτης 1’ οἰκέτίω [τοϑτς] ὠκάλεσεν Ἐχὶ 

τίω ἀνττφάπεζον. συ ἢ Οὐοδὲ κ( δ᾽ τ καλᾷο; αορότος σε Εἰς τίω ἐντύ φεγάω Εἶσ- 

ἡγαγε᾽ σὺ 5 Οὐδ δεύτερος ; γυμνὸν ὄγσοι σε αἰϑιέςομε᾽ συ ὃ Οὐεβ κ(Τ' ζωῦτα ξένον ὅτα 
(Ὠιωεισείγεις νι πυρϑτὸς σε ἐπότισε Ὁ ἑαυΐ ποτήρμον᾽ σὺ "ἢ οτος ψυχροῦ μεταδίδως ὕδωτος; 

19 ἐπυτισέ σε πγεύμα ἁγιον᾽ σὺ ὃ σδυδὲ τίου σωμιᾳτικίων χῖδαι μωϑὴ δίἧαν ; ἐπύτισέ σε πνεύ- 
μα, ἄξιον ὄντοι κϑλοίσεως᾽ σὺ ὃ γα ϑυψώντω πὐθκορας, ἢ (τα ὁκ ὟὮΜ αὐούμένλων ἀπὸρ.- 
τῷ ζωῦτα ποιξνν [})] μέγα ἡγῇ Ὁ ποτιΐδλον καταϑαῖν, δ ὶ πίνειν ὁ ΧΚρλφὸς μοέλλει, χαὶ 

πυϑόσοίγειν τῳ τοματὶ » ὧχ ὁρᾷς οἷ ὦ ἱερᾷ μόγῳ ϑέμις ὃ τῷ αἵματος Ῥπδιδῦναι ποτήφλον ; 
ἐγὼ οὐὐοὲν ἰῷ τύτων ἀκριβολουρύμαι, φησιν᾽ αἰλλα κἀν αὐτὸς ἔχιδῳς, δέχο (αι ᾿ κῷ 

20 λαϊκὸς ἧς, αὶ χροαιτούμαι, ὁ ἐκ ἀπαιτῶ δῇ ἔδωκα. ἐὺ γὸ αἰμα ζητῶ, αὐλλ᾽ ὕδωρ "κἂν 
ψυχροῦ. οὐνόησον τίνα ποτίζει ἡ φείζον᾽ οὐνόησον δή ἱερεις Φ Χριφούῦ γένῃ σὺ, ἰδία χει- 

εἰ διδουῤ, ἐυ ᾷρκα, αἰλλ᾽ αὐτον, ὀνχ αἢμϑι, αἰλλα ψυχροῦ ὕδατος ποτήρλον. «ὐέδυσε σε 
ἱμάτιον σωτηρίου, αὶ ἐἰγέδυσέ σε δὶ ἑαντ" σὺ καὶ δζρ Ἔ παιδὸς ἐιδυσον. ἐποίησέ σε ἐνδὺξον 
οὖ» ὀυρφινοῖς " σὺ τὴς Φοίκης ἀἰποίλλωζον, ἡ τῆς γυμψότητος ἢ τῆς αοσιμοσωύης, ἐποίησέ 

24 σε αγίλων πολίτίωι" σὺ κἀν φεγης μετάδος μόγον. κἂν ὡς ἦ κίτι ᾧ σῷ δὸς οἰκίδν, ὑκ 

Ὁποςρέφομα τοτὶ ὦ χαταγώγιον, ὦ ζῦπί Οἱ ἢ ὀυρανὸν αἰοίξας πόρτα. ἀπηλλαῖξα 

σε φυλφκῆς χαλεπωτάτης ' ἐγὼ Ὁ» ὀυκ αἰπομτῶ » Οὐδ λέγω, ἀπαλλαξω (4, ἀλλ δω 

ἴδῃς με μόνον δεδεψδβον, Σ,ρκεῖ ἤδη» Εἰς οἶδα μυϑίαν ἐμοί, γεκρὸν ὄντοι σε ὀϑέφησαι ἐγω᾽ 
σῷ δυικ. απταιτὼ ἴτο, ἀλλὰ λέγω, ἐχίσκοψα! με μόνον αἰβῥωφοιώῶτα. δτλν δέζυ ὁυτωφ 

49 ἢ μεγάλ, τὸ δεδυνϑμα, κἡὶ πολυ κούφα τὸ ἀπο τούνϑμα,ὺ μηδὲ ζωτα »,χλέεχωμϑρ, πό- 

σης ὀυκ αὖ ΘἼημδμ ἀξιοι γεέννης » Εἰκότως Εἷς ὃ πὸρ ὠπιηνᾶν τὸ ἡτοιμασμένον [966 
λῳ ἡ Οἷς ἀήέλοις ἀδξυ, πέτρας ὄντες ἀϑαιαϑητότορφι. πόσης ὙῈ ὀμαιαϑησίας, Εἰπέ μοι, 
Ὄσαῦτα λοιξόνζῷε, Ὀσοιῦτω ληνορῦμοις, “χρημάτων δὴ) δούλυς ὧν μκρὸν ὕξερον Ὄιποση- 
σι ῶθα χα ἀκοντες; χα) ἔτεφϑι δὴ ὸ τίω ψυχίὼ ἐπέδωχῳψ, Ὀχὸ αἷμα δξέχελν "σὺ σνϑὲ 

τὰ 



226. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΊΤΘ. 

τὰ αἷδιῆα ποϑϑΐεσαι ΧΡ ἊΨ ὀυρφινεῖν, “ἷΡ Μ Ὀσώτων φεφαύων; ὼ ποίας ἐῤ ἄξιος ἐ. 

σι συγζνωμμης, τίνος “διπολογίας, εν ἢ ᾧ ασύρῳ τῆς γῆς πλρζᾳ ἡδέως πσοϑϊενϑμος, χαὶ ἐν 

ῷ ϑυμείζειν αὐ, ϑοϑΐποις Οὐ σϊγὸς φειδόνϑμος᾿ ὧν ὃ τῷ τρέφειν σὺ τὸν δεασύτζου ΤΡ δι. 

οὐϑρων, ὠμὸς ὸ ἀπὸμ,ϑοοπος ὧν; ζαῦτ᾽ δὲὼν πόρτα οὐνοήσειντες, χαὶ λογισούμϑμοι ὧν 
Εἰλήφαμϑρ, ὡπαὖ λαμξαλειν μέλλομϑυ, ἀνεἷρ αἰτού θα, ,μ τίω ασουδέωῦ ἐν ἴοϊς βιω-. 
ἄικοὶς ὩὨπδερώνω ἄθα ̓ »νωΐβα' ποτε ἥμερ9ι χαὶ φιλδν,ϑο9: ποι, ἵγα μὴ τίω ἀφ ὁρῆτον δ. 

κῴωυ ἐφ᾽ ῥαυτοις ἑλκύσωμϑμ. τί γ)5 ἡμᾶς ουχ ἰχϑμὸν κατακρῖναι " τὸ τοσύτων ἢ τη λικούς: 
τῶν δἰπολαῦσαι, τὸ μηδὲν μέγα, αἰ τείαϑου,ζς τοιαῦτα, αἰτείοαϑαι ὦ χαὶ ὠκοντες ἐνταῦθα Ὡπο- 
λείψομϑμυ, Ὁ πολλζωὺ ἐν τοῖς βιωτικοῖς φιλοτι είδν ἐχηδείκρυοϑαι » τούτων γαὶρ ἕκϑιφον χαὶ 

χα 9 ἑαυτὸ ἱκανὸν ἡμᾶς κατα δικαίσοι “ ὁτὴν ἣ ὁμοῦ τὰ πόρτα ς ἐὠέλϑη,τίς ἔςπι σωτηρίας 10 

ἐλπίς ἣν δω ὡπασαν ταὐτέωυ τίωὐ καταίκρισιν Αἱ αφύγωμϑρ, ϑχιδειξωμεϑοαὶ τίνα δὼν- 
λειαν ἴδ ὸ (ἂν διοομδέοις. δυτῶ γάρ καὶ ΔΜ εγζοζῶ χα) ὦ ἐκξ ἀπαγτων ἀστολοαύσομϑμ αἰ. 

γαϑών᾽ ὧν ϑοιη» παγίς ἡμᾶς Ἐχιτυχεῖν, ὙΟΡίὰ ἡ φιλον, ϑοϑπία, αὖ Κυρίν ἡμῶν ἴησὺ 

Χευφού, ᾧ ἡ δόξα αὶ τὸ κράτος, Εἰς τους αἰώγας “δ ' αἰώνων. Αμέω. 
1 

Ομίλ, ς,. ἃ4 ΑΛΛΗΝ. ΠΑΡΑΒΟΛῊΝ ΠΑΡΕΘΗ.- 

καν ἀδζῖς λέγων᾽ ὠμοιωϑη κὶ βασιλεία ΦΙ ἰρανων αὐ ϑοούπῳ ασείροντι 

χα λϑν απέρμα ἣν ῷ ἀγρῷ αυτού. 25 Εν ᾧ καϑεύδειν (ἂν ὁὀω- 

εϑοσίποις, ἦλθεν αὐτὸ ἐθρός, κὴ ἔασειρε ζιξόρια ὀύα μέσον τῷ σίτν, καὶ 
αἰπήλϑεν. 26 Οτοῦ ἐδλαίφησιν ὁ χόρτος, νὸ καρπὸν ἐποίησε, ἴτε 1ὁ 
ἐφόῥη ἡ τὰ ζιζλύϊα. 27 Πρϑσολθοντες Ὁ (ὦ δϑλοι τῷ οἰκοδ- 
αὐὐτυ, Εἶπον αὐτῷ κύοιε, ὀυχὶ καλὸν ασέρ μα ἐασειρεαις εν τῷ αἰγρῷ συ; 
πύϑεν δϊίυ ἔχει ζιδομια; 280 ὃ ἔφη αὑτοῖς, ἐϑρὸς δὐ,ϑοϑπος 

τούτο ἐποίησεν. (ἢ ὃ δοῦλοι Εἶπον ἀὐτῳῖ, ϑέλεις δῶν ἀπελθόντες συλλέ- 
ξωμδυ αὑτά; 29 Ο δ ἐφη, δυ᾽ μήποτο συλλέγοντες τὰ ζιζόρια, 14 

ΝΕ ὀκοιξζωώσινα ὧμα αὑτοῖς (δ) σῖτον... 

30 Αφεέτε δὰ (μμαυξαϑεοϑαι αμφότεραᾳ ἀρ τοῦ ϑερασμου, ὼ ὧπ ἐ- 

ρώ τοῖς γερλφαίς, συλλέξαντα φροῦτον ᾳῳ ζιξόμια. 

ἀξώ Οθ} (ὃ μέσον ζοωύτης ἢ τὴς αὐοϑτέροις κυ ἡραᾳξολὴς ' ὁκᾷ (ν᾽ μιησὶ, δι 39 
ἌΧ ὦ. λὼς πγρλσεοηκόζας [ἀὐτῳ ] φησιν, δλλ᾽ Ὡἰποπτηδησουνζως αὶ 

δ 6 ! Κα, . ε ν ; . δ πσόρον ασϑϑίενϑμοις᾿ ογζῦϑα 5, Μ αἱρετικϑῖν λέγη ᾿ὰ συφζημα- 

τα. ἵνα » μηδὲ τὔτυ καϑυζω ϑορυξῃ , ἢ τὸν πσϑόλέγαι, 
σὰ Ι ) ; 12] » »Ἡ . Ἰ «κε 

ὦ μα Ὁ διδείξαι ὠΐδις Αἱ οἱ ἐν τὐραζολαῖς λαλᾷ. ὠκείνη μὲ ἢ 

ὐ  αξολή, φησιν, ὅτι Οὐκ ἐδέξλνγ»᾽ αὐτὴ ὃ, ὅτι ὁ φϑορέας ἐδεξ- 9 
ὀμηρ. ᾧ 7» ἡ τῦτο τῆς τῷ αἰ οθύλε ἄϑοδείας, τῇ ἀλυϑεία, ἀεὶ ϑλήσαι γήν τίω πλά- 
γζωυ, πολλά Ὀχιγρωννιώτω αὑτῇ ζὶ ὁμοιώματα, ὦφε ϑὐκόλως κλέψαι ὥν' δὐεξαπτωτήτυς. 

δζκ τῦτο οέρι ἄλλο τί ασέρμα, δλλα ζιδλῥια καλῷ, δ ἃ χτὶ τίω δψψιν ἐοικέ πως τῳ σἱ- 
τῳ. Εἶτα λέγει 4ὃ πον τὴς Ὠχιξελῆς. ἐν) τῳ καϑεύδεν (ὅν' ὁμ,ϑοθποις, Φη- 
σίν. καὶ μικρὸν τοῖς ἀρηϑύσιν ἐγτεύϑεν ᾿ἐχικρεμν ἃ ( χίνδεωυον, Τοῖς μοείλιφα τῆς “ϑρούροις Ἢ 40 
φυλακζω ἐμπεπιςευμϑμοις" ὶ τοῖς ἀρηρίσι ἢ μόνον, διλλαὶ ἡ τοῖς ὄρχονϑμοις. δείκνυσι ἢ ὺ 
τίω πλόλύζω μ(᾽ τίω αἰλήθϑήδλν σαν, ὁπερ ἢ ἡ ΤΜ'ποραγμαάτων ἐκξασις μδοτυρᾷ. ὁ ̓ὸ 

κα «δὲ ασενφήζᾳς, (Ὁ ψθυδοαρονφῆται" αὶ (Ὁ (ὧν ᾿ὠἰποσόλους, (Ὁ ψθυδωπότολοι" ᾧ 
τὸ 2. , 4 Ἂ "ἃ "ἢ τί ! ς 6 ΔΩ! γχις λϑ- 

μῳ ( Χοιςὸν, ὁ δὲ ἸγθΆφος. δ γὸ μη! ἡ τί μεμησηται ὁ δζορίοολθς, ἡ ὑὐσιν Ὁ, 

σῇ, 
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σῃ, ὅτε Ἐχιχήρει ὅτε οἶδε. νὰ νιωῦ τοίνιωυ, Κ γῆν ΕἾδεν, ὅτι ὁ «ὦ ἐποίησεν ἐχᾳ τὸν, ὁ ὃ ἐξυκονπου, 
ὁ 5, πριακονγα, ὠλλζω ἔργεται [ λοιπὸν ] ὁδὸν. ἐπεὶ γὸ αὐῤπασαι σἕχ ἡδευωυηϑη το ῥιζω- 
ἐν, ουδὲ αἰποπνίζαι, Οὐ δ κατακα ἴσαι, δὲ ἐτέρρις αἰ ποίτης δχιζουλθύει,  εμξαλλων τὰ 

“τὲ ἑαυ. ὦ αἰ αφέρρυσιν ὡ καϑόυδὸντές, φησι, “ἣν τίω ὁδὲν μιμουμδων 59: ὁκῶ 

ς ϑύλέως ὕρπασεν ( σαοῖε γὃ βιζωϑίώω ἀφῆκεν )ἰν ζυῦϑα ὃ, πλείονος ἐδεήθη τὴς μῶὴ χϑρῆς. 

ζῶτα ὃ λέγᾳ ὁ Χολτος, παιδοων ἡμας Αἰ οὐπαντὸς ἐγεπηϑρέναι. κἀν Νὴ ἐκείνας ῥζᾳφύ.. ᾿ 

γος β λοΐξας, φησίν, ἐς! ᾧ ἑτέρᾳ ῥλᾳίζη. ὥασερ γον ὠκζ Δ, οἱ τῆς ὁδού αὶ τὴς πέτρας ' 
ἡ ΛΜ ακόνϑον, ὅτω καὶ ἐγζωϑα δ(ρὲ τῷ ὕπνου καὶ ἀπώλεια “2 ὡςε δϑιεσεκους φυλακῆς 
δι. δ[9 ὁ ἐλεχν δὲ «ἰασομείνας Εἰς τέλος, ὗν σωϑήσεται. τοιούτον ι γέχϑνε ὁ ΟΝ Ματῇ,.".κβ, 

1ο τίωυ Ῥρχίω. πολλοὶ γϑιῶ ἿΜ ασϑϑεςώτων πονηε9ις Εἰἰσαγϑντες ὀέδοας ω ταῖς ὠκκλη- : 

σίας, αἱρεσιαυρχας κρυτήομϑίοις, πολλίω ἐυκολίλυ τὴ ζοιαύτη πϑλέοον Ἐχιζουλῆ. συλ 

Δ} πίνων σγφ τῳ δζρεξόλῳ λοιπὸν, στὴν κείνοις Εἰς μέσυν φυτούσῃ. ἡ πῶς δυινατὸ Ι. 
μὴ καϑεύδει, φησί; (δ (ὦ δὼ φυσικῶν ὕπνον, ἐυ δυνατὸν (ὃ δὲ τῆς πυδϑαιρέστως, διωα.- 

τόν. δ[9καὶ Παύλος ἔλογε᾽ Γρηγρρῴτε, φήκετο οὖ τῇ πιφῴ, εἶτω δείκψεσι ἢὶ αἰδεῆον Ὁ ὡρὰὮ 
τς μα, ὀχί βλαξερθν μένον. μ᾽ γδβ Ὁ γεωργηϑέονωι τίμὐ αὐῤύραν, αὶ μὴ γρείλν ἐῃ μῆς: 

δεινός, τότε θ᾿ τασείρ ἔτ καϑώπερ ἡ ὦ αἱρέτικοὶ ποιούσιν, οἱ δὶ σδΓεϊδν ὁτεφοον, ἢ δγρὶ κενο-- 
δοξίαν ἐμξαίλλουσι () ἑαυ τ ἰον. Οὐκ εἰντεῦθην δὲ μόνον, δλλὰ ὁ ἐκ ΜΚ ζῦτα καὶ 

αἰχριξείας αὐδὴν “ἰανογφάφει τίω σκζιυζω ἅπασοιν. ὅτε Ὁ» ἐθλαίφψισέ, φησιν, ὁ ϑριου ᾧ 

καρπὸν ἐποίησε, τῦτε ἐφ μη ᾧ τὰ ζιζλυια" ὁ7τῈρ ἡ ὅτοι “ποιοῦσι. κὐδοὶ Ζ  Ν τίω; Φρ- 

20 χέω συσκιαζουσιν ἑαύθιφ᾽ ἐπειδδμ δὲ πολλέω λοίξωσι τίω “ϑρησίδν, αὐ λθγϑυ φς ἀὐοῖς 

μεταδῷ, τε (ὃ ἰὸν ὠνχέουσι. ἥϊνος Ἀ ἕνεκεν Ε-ἰσοίγ4 «ὧν δουλους λέγονζᾷς Ὁ γελμυνδίον; 
ὕα Εἶπ, ὅτι ἰ δι αὐαιρᾷν ἀὐδζυς. ἀΘρον 8. δῥίϑοφπον αὐτὸν καλῷ, δζου Ἐ Εἰς αὐ, ϑούποις 

βλάξίω. ἡ ἊΝ ἐπήρεια καθ᾿ ημμ" "5 Φοχῦ τὴς ἐπηρείας, Οὔκ Ὁσὸ τὴς Εἰς ἡμας, 

δλλ᾽ πὸ τὴς Εἰς Θεὸν ἔγϑρας ἐπλνενο. ὁ9εν δέον, ὁτι μῶλλον ὁ Θεὸς ἡμας φιλεῖ, ἢ ἡμεῖς 
15 ἑαύοιφ, ὅρῳ ὃ ᾧ ἑτέρωϑεν τὸ δικολεν χακοργίαν. δ τϑϑτότου ἔασειρεν, ἡ, μ5- 

δὲ Εἶχον φπτολέσαι, ὄνν στα ζω ὡπϑμτα πεπληρωρμϑβα, ἵνα τῇ ατουϑῃ λυμζωηται τοῦ 

᾿ πωρηϑύ, ἅτω πρός ὀκῴϑον ἐγθρωδῶς ἔχων πόρτα ἐποίει. σχόπει δὲ ὦ Τὴν οἰκεῦμ) Ὁ φιλο- 
φοργίαν. ὦ γαὶρ ἐπείχϑνται ἤδνη τα ζιζλμια λύα «τᾶ σου, Εἰ τὴ μὴ διεσκεμμένως ποιοιΐσιν "ὁπ 
δείκψεσι Ὲ τ τῷ ασῦρϑ μέσαμψαν αὐ ᾧ πσοὲς ἐν μόνον βλέπονῷε, ὧχ ἕπὼς ὠκεῖνος ΄ 

40 δῷ δίκζω, δυλ᾽ ὡςε (αὶ κατα ληϑενζᾳ μὴ ὡσολέοϑα!. ὃ γαρ δὲ τῷτο ἐς! ὦ χα Το τε 79. 

δοπερ ὅπως ὦ γίσημα πέως ὄξέλωσι, σχϑπούσι. καὶ Φο εἶ τϑη» α'ἰπὰ αἷς ζητοῦσιν. καὶ γα ἐ- 
αὐτοῖς Ὀχιπφέπουσιν, δλλα τῷ δεασότο τίου γγωμέυν ἀμαρδῥοισι λέχϑντεφ᾽ ϑέλεις ; τί διζω 
ὁ δεασπότης ; κωλύει λέγων ̓ μήποτε ὠκοιζωσητε ὧμα ἀὐὔζις ᾧῷ σῖτον. τϑτο 5 ἐλεγεικω- 

λύων πολέμιος γίνεοϑοι ἢ αἵματα ὃ σφαγάς. ὁ γάρ διᾷ αὐαιρᾷν αἱρετικὸν, ἐπεὶ πόλεμος 
45 ἀασονδὸς Εἰς τίωω οἰκαμλμίω ἔμϑηεν Εἰσατεοϑαι. δύο τοίνωυ τ ὅτοις ἀδξδυς χα τέχει τοῖς λϑ- 

γισμοῖς᾿ ἐνὶ ἃ, τῷ; μή ἢ σίηον βλαξζοα" ἑτέρῳ ΠῚ χαταλήνροϑτο ᾿ κόλασιν πλύτως 

ἀδρὺς ὀμιαίτως νοσοιευΐζᾷε. ὡςε Εἰ βούλει καὶ κολαοϑέώω αὐτῶν, κὺ χωρὶς τῆς τῷ σίτου 

βλάξης, ὀναίμεινον (2) πὐοοσήκϑντω χαηοϑν. 5 ἀλλο δχρα τῷ, μυῦ ὠκραζώσητε ἀμφ αὐ-: 

τοῖς Τ' σίτον, ἡ πἶτὸ Φησιν᾿ στ Εἰ μέλλοιτε κινήν ὅπλα ἡ καιτουστρ“ειν ὧν αἱρετικ9ἐς, αἰ- 

49 γαγκ πολλοὺς καὶ ΟΜ αἰ γίων συγχατα(αἰλλεοϑαι ἢ ὅτι αἰπτ' αὐ Ψ" ὧν Ζιξλυίων πολλοις εἰ. 
κὸς μετοι δε οϑι ᾧ “μέεϑαι σῖτον; Ἀν τοίγεου “αοϑλαξύντες ἀὐθις ὠκαιζωώσητε, λυμαίνεαθῃ 

τοῦ μέλλοντι γίνεαϑαι σίτῳ, ἧς ἐγχωρᾷ μετα(ληέοϑαι καὶ μέοϑαι βήπίοις ἀμωμοϑιοῶτες. ὧυ 
τοίνειυ κουτύγειν αἱρετιχοὺς νὴ Ἐχιςομίζειν, ἡ ὠκκότῆειν αὐδὴν ᾿ πδρνσίδι, Φ Φμ(μωόδι υφ, 

ὦ ζζασυϑδας αἰαλύεν κωλυφ δὰλ ἁἠαιρεῖν ὼ κριταστραῆεν. συ Ὁ) ἀὐυτοῖ σκόπει ἡ μας: 

οϑτητῶ, 

Κορ. 17} 



δ χιζ 'γ. "98 ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 
εἰ οϑτητα, πῶς οὐρα ϑιοφαιν) μόδιον ΟΣ εν κέλθθει, λα λογισμοὺς φίϑησι. Τ᾽ δζζυ δ μέ-- 

“ ̓ ΡΣ Τίλης μϑρὴ τὰ ἐ ζιζαμια: ; Τότε ἐρώ τοῖ τοῖς εξ σας" συλλέξατε “σοῷτον ζαι ζίζα. 

ἐ μα, ἐ δίσουτι αὐτιὰ δεσμεῖ τε: δ χαταικα ὗσαι αὑτά. Παλιν αὐαμμεμμνήσχᾷ ὐοις ἊΝ" 

ἦ!. ῬΜΊΤΩω ὀϑνου ρημῇ ἽΧ Μ χριτέωυ αὖτ: Εἰσαρόντων, καὶ Φησιν' ὅ7Ι ἑώς ἅ ἐξήχασιν ἐπες τὸ σίτου, 

᾿ Φείδεοϑαι χ 6" ̓(ἐγχωρᾷ γὺ ἀὐζις ᾧ σῖτον “βνέο) τὸν δ μηδὲν κερδλῥλυπες αἰπέλϑωσι, 5 χιγλ 

ΠΙ Ὅτε αδίυς ὀμωγκαίως ἡ ἀφ ραίτηρος "αἰ αδιξει) δίκη. ἐρώ γὸ τοῖς ϑεραςα!ς, φησι, συλλέξ- 

" στὸ «σεότον τὰ ἐ ζιζλρία, ἀωτί «οέξτον: } Νά (ΑῬ ἐφοξηϑαίσιν ὅτοι, ὡς (ωαπαγϑνϑῥου α; αμᾷ 

Ν ἀδοις τῷ σίτυ. Ὗ δήσουτε αὑτὰ ; δεσχμας, ' ὥςε χαταχκ οι ὗσοι αυὐζᾷ᾿ χοριὶ 

" Τὸν ὃ σῖτον (μα γαγετε, Εἰς τω ϑἰσοϑηκίω. 81 Αλλίω πο ραθολίω παρέϑη- 

᾿ ᾿ χὲν ἀΐοῖς λέγων᾽ ὁμοία ἔδ)νν ἡ βασιλεία ΔΨ 'ἀρανων κόκκῳ σινώπεως. Ἐπειδὴ ὃ εἰ εἰ- τὸ 
Μ πεν, ὅτί δἰπὸ τῷ αύρα τρία. μέρη Ὡσπλλυται ὁ σώζεται ὃ ἕν, αὶ οὐ αὐτῷ πάλιν πω σωξζομδύῳ 
ἡ: . Ὁσουΐτη γύ βλάζη, ἵνα μὴ λέγωσι, ὐ ἀνερὺ ἡ πόσοι ἔσονται ὡπιρί; ὦ αὔτον ὀξαρφὴ ἡ φοὸ- 
Ἣ (ον, δζγ! τῆς αὐ θκθολὴς τῷ τῷ σιναίπεως ογώγων Εἰς [ τίωυ 1 πίειν αὐτο, δεικρυς ὅτί πὸῴ- 
τ τῶς κτοιίϑησφται ΩΣ κήρυγμα. ΓΝ τϑοο τυ Ὁ λαχόμου δ εἰκόνα Εἰς μέσον ἤγαπ σφο- 

᾿᾿ δρά ἐοικὴὰν τὴ αὐ πυϑέστι. ιφ' 

33 Ο μαρότερον δύ φησίν, ὅξι πόμτων “δι ̓απερμῶῳ ῬΧ' στὸμ 3 αὐξηθῇ, μεῖζον ἥ λδ- 

χόρων ὅ6], ἢ οὗ δένδρον, ὧςε ὀλϑεῖν (αὶ ποτεινα ὅ ὑρανού, ὶ Ὁ χριτοισκηνοιοῦ ον τοῖς κλάδοις 

«τύ, Τὸ νὰ κεγέους ( τεκβεήφλον οὐδείξαοδ, ἠξουλήϑη. ὅτω δὴ "» ὺ ἔχὶ τό χη- 
ρύγλατος ἐςαι, φησί. χ᾽ ὁ) ἀπόμτων αἰεϑενέφερϑι ἡ ἦχον 0) μαιϑητα, ὃ πότων ἐλα'Πσ ς᾽ 

ἀλλ᾿ ὅμως ἢ μιογαϊλη μεθ η ον αγοῖς διωύαμμις, ὄξηπλωϑη πὸρμτουχοῦ τὴς οἰκουνϑμης. 10 

Εἴτα καὶ τω ̓ζύμέωυ (αὕτη πσϑϑείϑησι τῇ εἰκόνι, λέγων" 

33 Ομμία ὅβὴν ἡ βασιλεία δὴν ὑρανων ζύμῳ, κὦ λαξούσοω γωνὴ ἔκρυψαν εἰς ἀλεύρου 
ϑοίτα τοία, ἕως 4 ἐζυκυίϑη ΟΛϑγ. 

Καλούπερ γάρ αὗτι ἴω πολὺ ἄλευρον μεδίφησιν εἰς τί ἐ ἑαυτῆς ἰαεω, ἕυτῶ ᾧυ ὑμεῖς κῷ 

πϑύτα κύσμον μιεταφήσετε, ἢ ὅρα (εν. τε ἰδὸ τὴ τῆς Φύστως αἰνή, δεικνες ὅτι ὡασερ ἐ- 15 
χενώ ἀὐεγηώρητον 7) ̓δμέοϑαι, ὁ ουτὼώ ὃ ζώτω. 5) γ μοι τῶτο λέγε τἱ διιυησό ὅα 

δώδεκα δὺ, ϑφϑποι Εἰς πλυλο ἐμπεσόντες ἴοσϑτον; αὶ γὸ τῶν ἀδρ' μάλικα ὑμδβ ποιᾷ ἢ Υ 
ἰαυμὶ ὀκλόμηψαι, 2 αὐαμεεγέδαι τῷ πλήδι, αὶ Ὁ μὴ φυγεῖν ὥασερ ἡ ἡ ̓ ζυ μων τῦτο ὦ φύ. 
ἔκμα ζυμοΐ, στὸ ἐπιᾷ δἔηται τῷ ἀλεύρου καὶ ὀυχ ἁπλοῖς ἐπύς, δλλ᾿ δυτως ὡςε ὁ μι- 

γάδαι. υ Ἔν Εἶπω, ἐϑηχεν «πλώς, δον ἐκφυψυ ὁ ὅτω ἢ υμέρ, ὑτὸμ κρλληῦντε ὑέ- 49 

νωδητε τοῖς πολεμοάσινν ὑμῖν, ζ τε αὐδμ «δ εσιοϑε. Ὁ ὁ καϑουαὖ ὁ ὀχείνη χαταώννυται δὰ ̓ 

οὐκ α ̓ φανίς ται ὃ ὃ, δλλώ κι μικρὸν τοός Ὁ ἑαυτῆς ἐξιν ἀἰπόμτα μεταποιζ᾽ ᾧῷ αὐτὸν δὴ 

στον κὶ ἐχὶ τ κηρύγματος τῷτο συμβήσεται. μη ᾿ τούνωυ, γη' πολλὰς Εἶπον "(εὲ ἐπ. "ἢ 

ρέίαρ, Φοδηϑητε. ὦ γὸ αὶ ν τως ὀκλάμψετι, κα! ᾿ἀπϑύτων αἰθκέστοϑς. ποία Ἀ σείτα ὡ»- 

φ», πὸ πολλὰ ̓ Εἴρηκε. οἶδ γὺ ᾧ ἀειϑμον: σϑν ἔχ! πλλήθοις λαμθόβειν. μη ,)αυμά- 14 

σης ἥ, Εἰ «δὶ βασιλείας “Τ Ἰσλεγϑμδμος, κόκκῳ χϑὴ ζύμης ὀμψηϑη. λύ,ϑεύποις Ὁ 

διελέγετο ἀπείφριρᾷ ἰδιώταις (ἢ δεονθβοις δἰπὸτύτων ᾿λβαττοϑα. ουτώ γάρ ἦσαν ἀφελῴ;, χὺ 

ὡς ὦ ( ζῦτα πανταὰ δεηνϑίεναι ἐρμάμνείας πολλῆς. πού τοῦ τονε ἐλλζωύων παϊδὲς ΠΩ ; 
μανδανότωσαιν: τοῦ Χοιοούτίω δια μϑ, ὁρανγτες τῶν ξαγμίῇ πίω ἀληγψλν᾽ κα! ἐ- 

χατέρωϑον αἱ αὐτὸν σαξυσκιιυείτωσει, ὁ τί ὦ πσοϑᾷπε πράγμα τοσῦτον, τὴ ὀπλήρωσε. ἡ ΤΩΣ 40 

αὐτὸς ὄβινὸ ὁ τίω δευϊα μεν οὐθεὶς τῇ γζύμῃ. κο τοῦτο ἡ αὐέμιξετῳ; πλὴν τοὺς ἀυτῳ πι- 
«ευογζᾷε, ἵνα. μεταδώμϑν ἃ δλλήλοις τῆς ἡμθτέροις (μμυέσιως. μηδεὶς τοίνιω ὀλιοῤτητα αἹ- 

τιάοϑω. πολλὴ γδρ πὸ κηρύγματος ἡ διωαμιφ' ὁ Ὁ δ ζυμωλὸ ἅπαξ, ζύμη τ τῷ 
Δλοιγγῷ πάλην. καὶ ̓ χαϑούπερ ὁ ασιιδὴρ, στὸν Ὀχιλόζηται ξύλων, τὰ ἤδη κατακαυλφία 

μ 

ποιήσεις 
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πτύσας τῆς φλολος χυδοοϑηκζωυ,υτα τοῖς λοις ἔπεισιν ὕτω δὰ ὦ χὰ κήρυγμα. αλλ οὔκ 

Εἶπε πῦρ, δολα ζύμδω. πἰ ποτε» ζπινὶ τὸ πυρός ὅν ἐκ ὃ ὅλο, διννα καὶ ΔΨ 
αατ]ονϑρϑων ξυλων᾽ εἐγζωῶϑα ὃ ὦ ὅλοι ἡ ζύμη ἐργαίξετω δὶ ἑαυτῆς. Εἰ) αὐ, δοφ ποι 
Σωπκαὰ τίω οἰκομϑμίω ἀΐπασοιν ἐζύμωσαν, οὐνόνσον ὁσῊ ἡ ἦν ἢ κακία στὸμ τοσῶτοι ὅγτες 

ς ὧν αἰ πσαλειπορόρος μὴ δεν σῶϑν δἰϑμϑοιῶ, ὅς μυρίοις κόσμοις “εἰρκῷ ὀγοίὼ ἡ γνέ- 

αἰ ζυμζω. αλλ ὁκφοί, φησιν, δἰσυφολθι ἤσουν. χαὶ Ὁ τούτο, ὅχι δμ αὐ δ σοι ματέθον 

οὐκ οὐ πολεσὶν ἐφραϊφυσοιν "Ὁ ὙΜΨ αὐνὖὦἋὋἅλΨ ἀπέλανῷ : ἐχί τέχνας Μετε χειδάσαντο ;κἡ γαῤ 
ἀπέλοι γσαν ; μὴ γοὶρ δξ φανοῦ χα τέρησαν ; αλλα ζᾳ σεμᾷα,, φησιν, Εἴη. ἐὶ ζῷ σημεῖα 

γα μαφοὺς αὐςδν ἐποίησε. 
1ὸ Μέζϑα πῦτι πσοϑχαλυμμασι κεγρδνάῖθα τὴς ἡμετέοφις βαϑυμίας τοῖς θυ μασιν ὠκεί- 

γο! 6 Ὁ [. (ὃ χοοϑν "δὲ" ἁἰ γίων ὁυ τοῖς ϑαυ μασιν ὠκείιοις λοίμοψαντοι.Ἷ πολλοὶ γὸ ᾧ δαῤμο-: 

γᾶς ὀκθάγόντες, Κ) 5, τίω λύομίαν Εἰργάσαντο, σόν ἐϑμοντοῦνω μαςοὶ, λα αὶ ὦχο- 

λούϑησον. τὴ τί ποτ᾽ δζω ὅ91, Φησιν, ὃ μεγάλυς αὐτῶν ἐδειξε; ῶ Τὰ καταφρονᾷν ὃ 

δόξης ἰαΐροραν" ὃ οραγμῶς ἀπηλλάσϑαι βιωτικϑῖν. ὡς Εἴγε μὴ τα Εἴχον, ̓ - 

.ς λα δυύλοι δ]ὦΨ' παϑαὖν ἥσειν, Εἰ ᾧ μυοίας νεχρεὶς ἡγάοφιν, ὁ μόνον Φονὲν αὐ ὠφέλησαν, ᾿- 

λά κ αἰπατεώνες αὐ οὐγομι(αϑησταιν ἐῇ. ὑτῶως ὁ βίος δο]ν ὁ πϑωταχού λάμπων, ὁ χαὶ τοῦ 

πνθύματος τίω ὙΡνν Ἐχιασωϑμος. ποῖον σημεῖον Ἰωϑμγνς ἐποίησεν, ὁτὶ πόλεις τοσαύζᾳα 

ζύνν. 

ἩΘΙΚΟΝ 

ὀβηρτήσοιηο; δὴ "ὺ συσὲν ἐγαω ματύργησιν, ὠκῶσον τῇ ϑυαπελιςοίῖ λέμρνος ̓ Οτι Ἰωαύνης Ἰωαν, μα, 

(ὦ ἐποίησε σημεῖον σοθῖν. πύϑεν 5 ϑαυ μαφὺς Ἠλίας ἐλμετο ; Οἕπι Ὥπο τῆς γϑεῥησίας τὴς 
29 ῷϑς ᾧῷ βασιλέα ; Οὔκ ὐπὸ τ ζήλε τοῦ τσϑὸς ῷ Θεὸν; οὔκ ἰιπὸ τῆς αἰζ)ημο(ιωὴς } 

οὐκ Θὰ πῆς μη λωτῆς ὶ τῷ αϑηλαίν ᾧ “ῥ ὀρέων; ζῴῳ Ὁ» σημῆα, μα ζωῦτα ἅπαντα ἐ- 

ποίησε. (ἦὺ δὲ ὡς ποῖον σημζον ὁρωΐν “ποιοιῶτα ἀξεπλαΐγη ὁ δγρέξολος ν σημῴον ὦ συυὶν, 
βίου ἣ λάμπον χα] αἰ ασομονζω αἰδεώμόντος φεῤροτέραν Ἐχιδεικψύμϑμον. “ποῖόν σηβ(εῖον ὁ 

Δαξίδ ἐποίησεν ἔτινέος ὧν, ὡς Εἰπεῖν (2) Θεὼν, Εὖρον Δι (Εἰ) (δ) τοδεοσαὶ, ὀύδρα κτ' ΠΡ"17' κ΄. 
25 τίιῦ καυρϑὶδν μα ν ὁ ὃ Αὐρφιαῖμε αὶ ἴσαακ ἡ Ἰακω ποῖον νεκρὸν ἡγήσαν ; ποῖον δὲ λέτσοιν " 

ὠκαϑηραν ; οὐκ οἴαϑα ὁτι ζῷ σημᾷα, ἐδὼ μὴ νήφωμϑρ,  βλαπῆει πολλάκις: ὅτω [γ5» ] 
πολλοὶ ἢ Κοραγθίων αἀἰπεοῤόϑησοιν απ ὀνδήλων᾽ ὅτ Φολλοὶ μ᾽ Ῥωμαίων αἰπενοή,ϑησαν" 
ὀυτω Σίμων ὄξεξλη,ϑη, δνυτως ἐφ Χοιςᾧ τότε ἔχιθυμιήσας αἰχολυιϑῆσαι αἀστεδοκιμοι-- 
ξετο, ὠκούσας δ α᾿ αλώπεχες φωλεῦς ἐχούσι, ζᾳ πετιινα τῷ ϑρᾳνοΐ κουτασκηνωσειῷ. 

30 τότων γὺ ἕκαφος, ὁ (ὦ χϑημοίτων, ὁ δὲ δόξης ἐφιένϑμος τῆς δἰπὸ ΝΜ σημείων, ἐξέπιυτον ἡ 
αἰπωλοντὸ. βίου δὲ ἔχημέλεια τὴ ἐλρε δὴ ἔρως, ου μόνον οὐ τίει ζυιαύ τίου Τχιϑυμίαν, ἀλ- 

λοὶ καὶ ὅσων ὀῥαιρὲ. (ἢ αὐτὸς δέστε ογομοϑέτει τοῖς ἑαυ μαϑηταῖς, {( ἔλεγε, ποιήσατε σὴ- 

μῴα, ἵνα ἴδωσιν (Ὁ) ὀὐ, 86 φ΄ποι; ὁδα κῶς. αἰλλαὶ (, Λαρμεψαίτω τὸ Φαῖς ὑμδμ! ἔμασο9- Ματθ.εμς, 
2} 

ὃεν Ὁ ὀυθρωτεων, ὅπως ἴδωσιν ὑ δ᾽ α χκαλὰ ἔργα ᾧ δοξαάσωσι Τ' παϊέρα ὑμδῇν Τ' ὧν τοῖς υ. 

45 βάνο!φ..Ν) ᾧ Πέτεῳ ἢ θκ εἶπεν, Εἰ φιλᾷς με,ποίει σημεῖα᾽ Δα ποίμαινε τοὶ ρίξτα μικν) τωαν, κα, Ν,᾿ 
πανταχοῦ δὲ αὐτ' ωρό] δ ἄλλων μα Ἰακωξο καὶ Ἰωλώνου, πόθεν, εἰπέ μοι, ωροοτί μα; ἀ- 
ποῖ σημείων μὴν πόρτες ἑμοίως ὠκαίϑαιρον «ὄν λεωρθὸς, ᾧὶ «ὧν νεκρους ἡγήφϑν,ὁ πάσιν 
ὁμοίως τὶ δδυσίλυ ἔδωκε. πόθεν δξζυ εἶχον Ὁ πλέον δυτοι;Σ πὸ Ὁ κτ' ψυχίω ὭρεΡ. ὁρᾶς ὅτι 

σϑυταχοῦ βίου γούίᾳ Ὁ Ὁ “4 ἢ ἐργὼν δχιδείξεως; Απὸ δ καρ πῶν Ν᾽ εὐ δὝμ,φησιν, Ματθ. ζ. . 

40 Ὀχιγρωσεοϑε αὑτοις. τί 5' τέων ζωζω ((ωυίησι τέων ἡ μετίραν " αἶοφι μὴ σημείων ἐχίδειξις, 
ἢ πολιτείας δοίης ἀχρίρεια; δὕδηλον οτι Ὁ δε τερόν᾽ ζῷ ὃ σημεῖα αὶ (μὰ αἰφορμαὰςς ἐντεύ. 
}υ ἐχει,ὸ Εἰς τούγο χαταλήγή ὦ τέλος. ὁ τὸ "ὃ βίον ἀφριφον Ἐπιδεικψύνϑιος, Ἑχτασάται 

ώπω ἢ γδῤιν᾽ ὁ τὰ λαίκολμων τίω Ὑ Ριν, δρβ τούη λαιμλμ, ἵνα “' ἑτέρων δϑρϑωσιι) 
βίοι. ἐπεὶ αὶ ὀΧοιτὸς α καύματα ὀκφνα δα το ἐποίησεν, ἵνα αἰξιόπιςος φλυεὶς ογτόῦϑεν, 

ζ 



κα 'γ. 300 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
ὼ πσϑος ἑαυ ὁ λκχύσας, ΦΡΕΈΣ εἰς ΤΠ βίον εἰσοιγαίγη. δἰϑ ὺὴ τίω πλείογα ὑωῷ τῶτυν ποιήται 

ἀπουδὴν. Ουυὲ Ν᾽ τοῖς σημείοις “δὐρκεῖται μόνον, Φολα καὶ γέειναν αἰπειλᾷ, ἡ βασιλεῖλω 
ἐπαγίέ λλεϊ)ὺ τους ὐϑαδυξος ἐκείνους ζίϑησι νόμους, ὁ παντα ὑπαϑὸ τῶτιν φραγματεύς!) ἣνα, 

ἰσαήξλοες ἐργάσηται. καὶ τί λέγω,ὔψτι ὁ Χολσὸς πείντο, φῶτα ἐγεκὸν ποιφ; (ἱ Νὴ Εἴπις ἔδω- 

χα, Εἰπέ μοι, αἱρεσιγ,νεκρους ὀμαφῆσοι οὖν τω νόμιατι ἀὐτν, ἢ δζῳ Ὁ ὄγομα αὐ »σοθαγῷ, 9 
τ ὡ ἐδέξω μᾶλλον ; Οὐκ θὐδολον ὅτι ζ δεύτερον ΤΣ μέ ὃ ὥ σημεῖον ὅ2η, τὸ ἔρον. εἰ 
ἡ Θἢ τίς (ι παροὺ ϑηκε ποιῆσαι γθρτον “ερυσῦν, ἢ δγυυηϑέουαι παντῶν 7} χουμίς ως γρτε χ»ιδά, 
χαταφρϑνῆσαι,τκ ἐν τῷτο ἐδεξω μᾶλλον ; ἡ μιώλα, εἰκότως. ἢ δ᾽ τοις δύ, ϑούποις τῷ το 
ἐὺ μάλιςα ἐπεασῶ». Εἰ ΝΜ Εἰδνῷ χρρτον χουσον γινόνϑμον, κα ἐπεθύμησαιν χαὶ 
ἀν(ὶ λας ᾧ τίω δουύαμιω, ὥασερ ὁ Σίμου, ὶ ἡυξήϑη αὐ ἀδοῖς ὁ ὝΨ χρΗΩΣ ἔρως. Εἰ ὃ το 
Εἶδον ὡς ἡντὸ τῇ γϑυσῷ παγίς καταφοϑνοιουζοις χα) αἰπὐρορώνζ, παλφι αὐ τῆς γύσου 

ζωτης ἀπηλλάγησαν. ὁρᾷς ὅτ ὁ βίος μόιλλον ὠφελᾷ, δυυίαται ; βίον ὃ λέγω νιῶ, ἐχὶ αὐ 
γηφφύσῃς, ΟΠ εἶδ δ ὺ σοίκικϑν ἡ ἀπσοδὸν «ἰπωυφρωσῃς᾽ δλλ᾽ ἐὸν χουν αἰαρίδης,ὡς χριδεν 
γ65᾽ ἐδ φιλοφοργήσῃς᾽ ἐδιὶ διῷς πεινώντι (ὃ) αὐῤτον συ΄ ἐαὐ ϑυμού κρτήσης " ἑαὶ κενο-- 

Ματθ,ικικθ, δοξίλν ὀκξάλῃης᾿ ἐαν βασκϑυίλμ ἀγέλης. ὅτω αὶ αὑτὸς ἐπαίδοσε. Μαΐϑετε γδγῤ, φησιν, ες 
ἀπ᾿ ἐμού, ὅτι πρᾳὸς Εἰμιᾷ ζᾳπεινὸς τὴ κωρδια" [ὑ]ούκ Εἶπεν, ὅτι ἰὐγήξευσει. καίτοι 
Εἶχον Εὐπεῖν ζις τεοσα οοἴκοντα ἡμέρρις, δλλ᾽ ἐν λέγει τθτο᾿ ἀλλ᾽ ὅτιωρᾷός Εἰμιὼ .- 

. πεινὸς τῇ καρδία. ᾧ πάλιν πέμπτων ἀδοις, στ Εἶπεν, τινηφεύοτε᾽ αἰλλαὶ πᾶν τὸ ων κ- 

λυκοδ, τιϑένϑρον ὑμῶν ἐαϑίετε. γρημῶν μδὺ τοὶ ἕνεκεν πολλζιωὺ αἀἰκρίξζειαν ἀπήτησε, λέγων᾽ Μὴ 
«λήσνναϑε γουσὸν ἃ εὐῤῥγυρον, μηδὲ χαλκὸν Εἷς Καὶ ζώνας ὑμϑν. ζῳῦτα ἢ λέγω, ἐχε νηφείαν 29 
κακίζων {μὴ “λυοιο) ἀλλὰ ᾧ σφόδρα ἐπευμεῖν αἰλγὼ ὃ στὸν δ) ἄγων ἡμδιηνϑύων ζω. 
τίω νομιίζητε ἰοκεῖν Εἰς σωτηρίαν ὑμῖν, τὸ ἔχωτον τῷ χορού τὴς Φρετὴς ἔχουσαν μέρος. 

; ι Ὶ Ἅ; " ! .»ὕ ἐν Φ β Ω) τὸ ΔῈ μόγεφον, ἀγάπη ᾧ Ὀχιείκεια ἡ ἐλοημοσιώη, ἣ αὶ πδλανίλν αὐαίρηκόγτισιγ, ὡςι Εἰ 
βούλει ὐποφόλων δ νέοϑαι ἶσος, Φ εῖδγ Ὁ κωλύον. Ῥρχεῖ νὰ» ζω τίω τίω Ὁ ροτίω "(-ὀ χὶ 
πιλυελόντα μόνον, μυηδὲν ἔλονῆον ὠκείνων ἔχήν. μηδεὶς τοίου Εἰς σημεῖα, λϑαξδρέαϑρ. 5ς 
ἀλγεῖ ΚΖ )» ὑτὸρ εἰἴξολαϑη σώματος δαί ιον᾿ πολλῷ ὃ μάλλον, στὸν αἱ μδοτίας ἀἐπαλ.- 
λοιηουϑῥέου ἴλῃ ψυχίω καὶ γὸ αὐτὴ Ἐδνν ἡ δυωαμις ὠκεῖνα ἡ μεγάλη, δζρὶ ζζωτην ἀπέθανεν 
ὁ Χοιοὸς, ἥα ζωυτίω καταλύσμοὺ Ν᾽ ὧντη" ϑανατον εἰσήγαγα. ὁζρὶ ζουύτίωυ τὰ αἴω κάτω 

“έχϑνεν. λδὺ Οὐ ζωυτίω ὄξέλῃς, ἐϊξέχονψας Ὁ δζαθύλου τὰ νδῦρφ, (μυέτοιψας ἐνιν ἢ 

καφάλζρ, κατέλυσας εἰστοῖ  ἰομυὺ ὥπασαν, διέασασας ὧ ςρατόπεδον, ἀπόύτων σημείων 39 

. ἐπεδείξω σημεῖον μεῖξον, ὑκ ἐμὸς οὗ ὁ λόλϑο, ἀλλὰ τῷ μακαρίου Παύλου: Εἰπὼν "Ὁ, 

κι Κηραβιλα, Ζηλούτε τὰ Δϑοίσματα πἰκρείῆρνα, ὺ ἔτι χαϑ' χὐπροιλώω ὁδὸν ὑμῖν δεύψυμι, ὕκ ὁπή- 
γα 76 σημεῖον, ΩῚ ὠγαπζω, τίου πόρτων ῥίζδυ ΤΜἝἀἰγαϑών. ὃν τοίνιωυ ζωυτίω ἀσκώμϑι, 

ὶ τί ἐκ ζύτης φιλοσοφίαν ὥπασαιν, συνιὶν δεηγησόμοϑου σημείων" ὧαυτρ ὅζω ἐδυ" μὴ 
αἰσκεΐϑι, δὲν κερδϑνϑυδν πὸ ΡΜ σημείων. ζῳῦτ᾽ δέῶυ ἀπόντα «ὐνοοιῶτες, ἀφ᾽ ὧν ἐγέ- " 
νογ)ο (ὦ) δἰπόφολοι μεγάλοι, ζωῦτα ζηλώσωμνϑμ. πόθῳ δξῶυ ἐϑῥονν» ὠκῴνοι μεγάλοι » ἀ- 

Μωτϑ. εν, ουσον λέρρντος Πέξω ̓1δοὺ ἡμῴς ἀφήκαμδν πλρτα,ὐ ἠκϑλου δήσω ϑρ (οι... ἶρᾳ ἔξαι 
κηνθ, ἡμῖν! ἀκϑυσον ἡ τῷ Κοισού λέρρντος ἀὐοῖς " ὅτι ἐχὶ δώδεκα, ϑρόνοις καϑισεοῦς᾽ ἃ δι 

στῆς ὅςις αἰφηκενοἰκίας ἢ αἰδελφους ἢ πατέρφι ἢ μιγτέρα,ἐχατονταστλασίονα λήψεται ἐν ὦ 

αἰωδνι τύτῳ, τὸ ζωζω αἰωνιον κλληρϑνομωήσει. αππλμτων τοίνεευ ἑαυςἦν' δἰσοςήσαντες ΤΜ βι- 40 
ἵοδὰν, αναϑώμιϑα ἑαυςῶν: τῳ Χεις-ᾧ, δα αὶ Μ᾽ ἀἰποφόλων δμὼ θα ἴσοι τὶ τίω Οὀἰπὸ. 
φασιν τίωυ αἰστι, ἡ τὴς αἰωνίον ζωὴς “Σἰπολαυύσωρμϑμ ᾿ ἧς ϑροιοο πόμίᾳς ὑμᾶς Ἐγτυ χεῖν, 
“ϑύμτι  φιλανιϑενπίαᾳ Ὁ Κυρίν μϑμ]ησῶ Χοιτού, ᾧ ἡ δόξα καὶ ὃ κρύτος,Εἰς οὖν αἰώ-. 
νας “δὴ αἰώνων. Αμώωυ. ᾿ 

Ομ: 
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Ομιλ. μζ. 34ΤΑΥ̓ΤΑ ΠΑΝΤᾺ ἘΛΑΔΗΣΕΝ Ο 1Η- 

σοῖς ῳ Ὡἰραξολᾳῖς τοῖς ὄχϑις, ἀ  χρεὶς «οὐ ϑαξολῆς δὼ ἐλάλει 

τοῖς 354 Οπως πληρωθῇ ζὴ ῥηϑὼν δὲ τῷ παοοφήτυ λέ- 

ς Ἴϑντος ᾿ αὐγοίξω ὧν φῇ αζολαῖς ὃ ὃ σύμᾳ μιῦ, ἀξερθυξομαι κεκρυμμένα 
Ὄστὸ καταζολῦς κόσμου. 

ΝῊ Δὲ Μαριος φησὶν, ὅτι καϑῶς ἠδιυύαντο α ἀκούω, ἐλάλει αὑτοῖς, ῷ 

ὯΣ 4: λόγϑν οὕ αὐ αζολαις. ΕἾτα δεικψεὶ δὲν αὐτὸν χαμοτομοίώτα, εἰσοί-- 

γὴ 7 τ «αολφήτην Ε ὁ ὅτον ποξλλναφωνῆγτα ὃ διδασκαλίας ᾧῷ ὅσπιν. 

αὶ διδοίσκων ἡμᾶς υ Ὁ Χοιτοὺ Ἔ γνώμιην, ὅτι ἐχ α αἰγνοαΐσι, ἀλλ᾽ ἵνα 

Ὦ αὐΐοις εἰς ἐρώτησιν ἀγὴ, ὅτω διελέγετο ἐπήγαγε" ὺ χρεὶς αὐ ϑλῶ- 

ΜΝ λῆς συν ἐλάλᾳ ἀὐοῖς. χαίτοιτε “πολλὰ χϑεὶς τὐθαθολῆς πεν ἂν 

λα ΤῊ ἰδέ. χα ὅμως συ δὶς αὑτὸν ἠρώτησε. χφίτοιγα ζις ποφήζαε πολλέκις ἡρώτῶν, ὡς 

15 Ττ' ̓]εζομήλ ὦ ὡς ὀτύρρος πολλοις τοι ἣ , ἰδὲν ζοιούτον ἐ ὁποίοιω υσίτοιρε ἱχάμαὶ ᾳ Εἰρημϑῥα εἶ 

Εἰς ἀγωνίαν αὐτοις  ἐμμιρἀγᾷ τ ὁ διεγείρειν. προς τίω ἐ ἐρώτησιν. Ὁ  γὗ κόλασιν μεγίς ἴω ἡπεί- 

θεω αἱ ' αἰ θαζολαί. δλ᾽ ὁμῶς σϑοϊ' ὕτως ὠκινήϑησεν. δ καὶ ὃ ἀφεὶς αὐςν,, ἀπῆλϑι.. 
46 ἼἸότε γ», φυσιν, ἀφεὶς (ἄν ὁ ὄχλοις, ἀπῆλθον Εἰς τίω οἰκίϑῳ εἰντύῖο ἰησῦς᾽ 

Καὶ σϑοϊεὶς ἔπεται ΤΜ γραμματέων Ὁ ὅϑηγ δῆλον, ὅτι δὲ συ᾿εὲν ἑ " ἕτερον Εἵπον», ἢ ὡςε 

10 Ἐχιλαξέοϑαι. ὯΝ ὃ Υ̓ [(μωνχὸν τὰ ἱ λεγῤμδμα, Εἴασιν. αὐςῶν λοιπὸν. 

Καὶ παρλσέρχονται (ὦ μαϑηταὶ ἀὐτεέ ἐρωτῶντες «ἷδὶτη τῆς αἰ δαθολῆε ἿἋΨ ζιανίων᾽ 
Καί τοι ἐ ἐφῖν ὅπου βουλόρυϑυοι μμαϑῳν ̓ ς »ἡ δεδοικότες ἐ ἐρωτῆσαι. πόλιν δὰ δῶ ἐγζωϑα ,γέ- 

2 Ρ Εν αὑτοῖς ἡ“  ρησία εὕκόσαν δι υ εὐμῶν δέδοται γνώναι τοὶ μιυζήρλα τῆς βασιλείας οι ϑρᾳ- 
γοΐν, ἐθαίῤρησαιν. δοὺ αὶ ἰδία ἐ ἐρωτῶσιν, δ τω πληρή βασκαβοντε, ἀλλὰ ᾧ τὸ δεαυύτν 

25 τηρϑεώτες γόμων. τούτοις γΝ, Φησιν, Οὔκ ἐδῦϑ᾽. καὶ τί δήποτε τίω τὴς ζύμη καὶ Ὄ Ὁ σιναί-- 

πεῶως ἀφώτες φὐνκθολμ, «ἰδὲ ὥπες σπιωθαγονται ε ὡς σειφεςέρφις ὀκείνας ἀφῆχων" 

ταὐτίω ὃ, ὡς ἔχουσαν συζένειαν ποὸς τίω ποξϑειρηρδύεω, πλέον τι εὐδεικψυμδῥζι ὠκεί.- 

νης, μαϑῷ ἡξυλήδησον. συ πὰ ἱγᾺ} αἢ "κ δυυτέρου τίω αὐτίω Εἶπεν Ὠλχιϑυμούσι μα-- 
ἡ. καὶ Ὁ γΣ δὲ ἑώρων πολλίω "ὃς αὑτῆς ἐμεφαινομϑ μευ τίω ἀπτιλέω. 8,9 συ ἐγκαλᾷ αὖ-- 

12 τὸς, αἰλλαὰ χα ἀμ ασηληφϑὶ τὰ  Εέρηρδία. Χὰ ἡ δα ἐλέγϑν αἐεὶ, δ τί ζς ̓ οὐ Ῥαξολος 1 ἰκν πίω 

ῥῆσιν ἐπεξιέναι δεῖ͵, ἐπεὶ πολλαὶ τὰ ἀτοπα ἕψεται, τϑτο ὺ αὐτὸς ταῦθα, παιδίων ἡμᾶς, 
ὅτως δξητύται τίω αἰ ϑαξολίω. πω ̓  λέτε, τἶνες εἰσὶν Φ δούλοι ὦ σαξσελϑόντερ" 

ἀλλα δεικρὺς ὅ7| ἀἰκολουλίας τιγὸς ἕνοαν αὐτοὺς αβρεϊληφο ὶ ἢ Αἰ αιπλάσαι τίω εἰκόνα, 

ὠκάνο ἀφεὶς ὦ μέρος, τὰ χα τεπείλονται ὀρμέωυθρει καὶ ἡ (ὐωέχοντα μάλιρα, καὶ δὲ ᾧ ἡ ΤΟΥ 
μή 1} (ζολὴ εἴρηται, δεικψύς αὐτὸν ὄντα "κριτέων ἀἂ κό : Κύξλον [ ὅ πϑρτύς. 

37 Καὶ ὩτοΚρ )είς, φησιν, εἶστεν αὐτοῖς ὁ ασείρων ὦ καυλόν αὐέρμα , γνὸ ες τὰ 

ανιϑοϑπου " 

48 ΟΚ αἰγρ3ο, ἔβιν ὁ ἢ κόσμος" ὦ ἡ χαλὸν ατίρμα, ὅτοί εἰσιν οἱ ἐοὶ τὴς βασιλείας" 
τα ὃ ἰξιζαιια, ὦ αὶ ΠΣ ὃ ἰ πονηρρῦ " 

4. 3 3 ΟΣ ̓ἐϑρὸς ὁ απείρωι αἰντά, ἐς!ν ὁ ὁ δζμολος ὁ ὁ δὲ ϑερλσμὸς ὅν, ἡ (ωτέλεια Ῥ αἰαῖ. 

γὺς "ὦ δὲ ϑεραςτιὶ, ἀτίελοί εἰσιν. 

40 ὥλασερ δ ὄξω συλλέγεται τὰ ἐ ξιξαῖμα, ἡ πυοὶ καίεται " ὅυτως ἔςαι οὖ τῇ (ἰωπελεία ἢ 

αἰαῖνος πύτε. 4: Αποφελᾷο ὁ ἐς Ῥ αὐ, ϑεούσπυ ὥν' απέλοις αἰτεῖ, ᾧ συλλέξοισιν 
ὁκ τῆς βασιλείας ἀντ πϑμτα τὰ σκαϊγνδωωλρι ὃ ζουὺς ποιοιιυζῷς τω αἰγομίδ μ᾽ 

Ομβεγίοιξ, τοη,.2.. σς 4» Καὶ 

.ϑΘ ὉῸῸῸῸῸῚἪὋὯὋὯὃὯὮἝἕἝἕ͵.ὃ8ὃ 

Μαρκχ.δ',λγ. 



4.Θελτ δ ις, 

30» ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΊΤΘ. 

4» Καὶ βαλοῦσι αὐζους εἰς τίοϑ' καίμεινον ἢ πυρός. ὀκφέξαι ὁ κλαυθμὸς ὁ βρυγμὸς 
ὟΜ ὀδόντων. . 

43 Τότε (ὦ δίκαιοι ἐκ λάμοισιν, ὡς ὁ ἥλιος, ον τῇ βασιλείᾳ, τῷ παΐξος αὐτὴν, 

Οτὸν γ5} αὐτὸς ἤ ὁ ἀπείρων χαὶ ᾧ ΓΟΥ͂Ν Ὁ ῥαυζν, καὶ ὠκ τῆς βασιλείας “τῆς ἑαυ, 

(μυαΐγη, θύϑυλον ὅτί καὶ ὁ πόνων κόσμος ἀὐτο ἐς!. σχκθπτει ὃ ἰτ Φιλον,ϑοςπίλν ἀφατον, ς 
ἢ ῶ σσοῆς ϑυεργεσίδν Ἐχιρρεπές, ν ῶ (σοϑς κόλαισιν ἠλλοτοιωυϑμον. ὁτὸὰν δὴ δ) ασείρῃ, 

δὲ ἑαυ ἀσείρει᾽ στὸμ ἢ οολαζῃ, δὲ ἑτέρων, τετές!, ΟΜ αἀπέλων. Ὅτε (Ὁ δίκαιοι ἐκλεμ- 
“ψουσιν ὡς ὁ ἥλιος, οὖν τῇ βασιλείᾳ τῇ παΐξ9ς αὐδΨἶὌ. οὐκ ΚΦ) ϑτω μόνον, δ ἔχ δ' τύ- 

τὰ τῷ ἀςρου φλνερώτερον Οὔκ ἴσμεν ὅτερϑν, τοῖς γγωφάμοις ἡ μὴν κέ ρηται ποὐϑαδείγμασι. 
χα τοῖγε ἀλλαχοῦ φησι" ϑεελσμὼ ἤδη ηβοφναι,ὡς ὁτὸμ λέγῃ αὐδα Ὁ Σαρϑϑεἰ: ᾿Ἐπαρϑιτε το 

τοὺς ἐφϑαιλμους ὑ μδμ αὶ ϑθεάσαοϑε ζις χύρας,θτι λόυχα; Εἰσι πσϑϑς γεολσμὸν ἤδη. ὁ παλιν, 

Ο ( ϑεοισμὸς πολυς, (ὦ) 5 ἐργάται ὀλίγοι πῶς δῶ ἐκ ΚΑ δὴ 1, ϑερλσμὸν ϑρᾷαι φησιν, 

οὐ» 5 μένῳ Τ᾿ ϑερασμιὸν εἰστεικοίϊ ἀΐδλο ση μαινόμενον ᾧ πῶς ἀλλαχοῦ εἰπών, [τι] άλλος 

ὄβην οὶ ασείρων,ὶ ἄλλος ὀϑεοίξων" ὠς [3] ἑαυ τὸν φησιν 61) Ἐ Ἐχιασείροντο ; τί κακεῖ 

ὧχ ἑαυῷ, ἀχλα ὠροφήταις δἰποτόλους ὀῤτιδζαφέλλων ἔλεγε ρὸ 6Χ] ἢ Ἰσδοαίων ἡ Σα μδιειῆξ, κς 
ὶὶ Κ᾽. αὶ σ᾽ ὙΜασδοφηνῆν αὐτὸς ἔασειρεν. ἔς! ἢ στ ὦ ϑερλσμιὸν ᾧ ασύφϑν αὑτὸ τῶτοχαᾳ- 
λῷ, ασοὺς ἀλλο ὠλλο αὑτὸ ὀνομαάξων, στὸν Α Ὁ τίω πειθὼ ἃ τίω «ἰ “σἀκοίω ὙὨ 
αὐ αν’ακϑυσείντων λέγῃ, ϑεσλσμὸ ὃ πράγμα καλῷ, ὡς ὃ πὸῤρ αν τίσοας᾽ ὅτὸν 8“ καρ- 
πὸ δχιζητὴ ̓  ἀκροάσεως, ασύφϑν καὶ γεσσμον Ὁ ((μυτέλειδν λέγων.κἡ “πῶς ἀλλαχοῦ φησιν 
τί χυρῷτοι (ὦ) δίκαιοι αρπαζον"): αὐπαξζονἢ) 7 προῦτοι χυδοκγνομδῥου τῷ Χοι- 
σοῦ χὐ δα δίϑον.) 5 ὅτοι κολοίσει, ᾧ Ὅτε Εἰς βασιλείαν εἰροιγοῦν αἰαδχον) ὠκῴνοι. Τὴν 
Ὁ} ὡ ἐρφινῷ δὲῖ αὐτοὺς τῇ, εἰντουύθου 5. αὐτὸς ἡξει χαὶ κρινᾷ πλμίᾷς αἱ, ϑούποις, δοὺς τίω 
᾿ὐπύφασιν ζούτοις, καϑοια» τις βασιλθὺς ὀνίςα. ) κν' ΔΜ φίλων ἀντι, ἀσεϑς τίωὐ μαχαᾳ- 

οἰδν ὠκείνμιυ λῆξιν αυςδὸ ἄγων. Εἶδες δυσλίω τίω κόλασιν ὅσον, τῳ" τ καταχαέοϑαι, 

τῷ τε τὴς δόξης ὠκπί τειν ὠκείνης ; διλλαὶ τίνος ἔνεχόν Ἄθι πον, ὀμαγωρησαντων ὀὠκείνων, χαὶ ἐς 

ἀὐδζῖς ον αρ)οαζολαῖς λαλᾷ; Θφωώτερϑι ἐκ Μ Εἰρηνδύων ἐήρον»», ὡς ᾧ ((μωιώναι. ἀ:- 
μϑίει ριον λέγ ἐύις μῷ ζαύτοω, συγήκωτε ζαύτα πούτα; λέχϑεσιν αὐτῳ" ναὶ ΚΚύρλε. ὅτω 

ΛΜ άλλων καὶ τθ» χατώρθωσεν ἡ ωὐϑαζολή, Ὁ δϑρατικωτέρφες αὐτᾶν, ποίῆσομ. 
δίυ φησι πάλῃ 

44. Ὁμοία δβδὴν ἡ βασιλεία ὟὩ  ἐροινοΐν ϑησαουρῷ κεκρυμμμένῳ ἐν ἀγρῷ, ὃν θύρων αἷ-- 30 
ὥρφος ἐχρυήε, ἢ ὐπὸ τὴς γϑράς ἰντϑ πωλεῖ πόῤτα ὅσα ἔχει, καὶ αἰγϑροαζεοι ᾧ«-᾿ 

26» ὀκῷον. 
45 Παλν ὁμοία δδὴν κἡὶ βασιλεία “Μ᾽ ὀρανοῖν ἐμ-πόρῳ ζυτοιῶτι χαλοις μδογ ρίζας" 
46 Ος δθύρωνένα πολύτιμον δ γ»δρίτέω, ἀπελθὼν πέναυρακεν ὅσω Εἶχο, ποόρϑισεν 

αὐτὸ. ὯὩασε ὠκξο κόκκος τῷ σναίπεως ἡ ἡ ζύμη μικραν ἦνα ἐγρέσι ἀσξὶς ἀλ- 19 
ληλας αἰ αφοραν ̓ ὅτω δὴ οὐταύθα αἱ δύο τ ναζ(ολαὶ αὗται, ἡ τε τῷ δησασροῦ ᾧ Ω 

εδογδρίτε. χα! γΟρτϑο δὲ αἰμφοτέρων αἰγνίῆοτω, δ τί δεῖ ζ κήρυγμα πότων αὐϑ9τ|- 

μιᾷν. κακείνη (ὦ ἡ τὴς ζύμωης ᾧ τῷ σινή πεως ασοὸς τέο δυώα μιν Εἴρηται τῷ κηρύγμμα- 
τος, κ) ὁτὶ αἰϑκέςαι τῆς οἰκουνϑμης παγτὼς ᾿ ἄυται Ἁ ὧ ζΐμιον κ) πυλυτελὲς ἐμφανουσιν. 

ὠκτιίνοται (ὦ γὴοβ ὡς σίναπι, ἡ αἰδεγίνεται ὡς ζύμων᾽ πολυτελὴς δὲ ὅδην ὡς μδογδγίτης, 4ο 
ὼ μυολὸν πρρέχει τίω δυωρέπειδν ὡς ϑησειυρφς. Ὁ δὲ τούτο μόνον ἐξὶ μαϑάν, ὅτι πάντα 
δε ζα ἄλλα Σποδυσανδμοις Ἔ χηρύγματος ἔχεοϑαι ̓ λ᾽ ὅτι ὶ α' ἡρρὰς το δεῖ ποιζ'' 

ἡ διποκτώμϑυον ζᾳ ὄντα δεῖ Εἰδέναι, ὅτι ὃ ποράγμα ἐμπορία 6], καὶ ουχὶ ζημία. ὁρᾷς 
πῶς κεκρυτῦῆαι ἢ ὧν τῳ κόσμῳ Ὁ κἠρυγμμαρὸ ον τω κηρύγματι ζῷ ἀγαθοί» κὠὶ μὴ πω- 

λησης 
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ΩΣ 

ΕΥ̓ΑΓΤῈ Δὶ Ομϑλ. μζ. 303 χον Ιγ. 
λήσῃες πείντα, Οὔκ. αἰχϑοφίξεις᾽ κν μυὴ ψυγζω ζιαυτίω ἔχῃς μειμεθαμψυμδῥδευ χαὶ ζη- 
τούσαν, ὑχ βὐολσκᾷς. δύο τοίνεω δὲῖ ποϑσείναι, καὶ »ὴὝὟὋ ρβιωτικδ αἰπέχεοϑερ, χα ὃ ἐ- 

σρηγϑρῶταιτον ἐϊ). ζητοιῶτι γ 9, φησι, καλοὺς μδογ ρίζας" ὃς θύρων ἕνα πολύτιμον πέ- 

πορακε πάντα, καὶ ἤλθροισεν αὐτὸν. μέα γδ 661, κὶ αἰ ληθήα χαὶ ἐυ πολ υοπδς. χαὶ καϑώπερ 
ς ὁὙ κδογδρίτίω ἔχων, αὐτὸς  οἵδεν στι πλουτῴ͵, τοῖς ἢ λοιποῖς Οὔ» ἔς! γγώρλμος πολλά- 

κις τῇ χειρὶ καιτόχωνζυ Ὁ ὅθιν ογίος σώματος) δυτῶ δὴ χαὶ δχὶ ἢ κηρύγματος" (ὦ Ζ 
ἰδ κατέχοντες ἴσοισιν ὅτι στλουτούσιν᾽ (ὦ) ὃ ἀπιφοι“ ϑυσοινοϑν σύν Εἰδότες ἴἔτον, καὶ (ὃ 
πλούτον ἡμῶν αἰγφοούσιν. Εἶπεἥα μὴ ϑαρρώ, μὃμ τῳ! κηρύγματι μόνον, μηδὲ φροκᾷν τίω 

πίςιν μόνζου γομιίζωμϑιυ Εἰς σωτηφίαν ἡμῖν, λέγ καὶ ἑτέραν φοδερον χργρριξολέω. ποίς 
το αἱ δὴ ταὐτζωυ ; τίου τὴς σουγάωης. 

47 Ὁμοία ἡ ὅδ ἡ βασιλεία ΜᾺ ὀυρφιναῦν (ἀγώωη βληϑείσῃ Εἰς τ ϑώλασσθυ, καὶ 

ὧκ πόρτὸς γῆύους (εναγαχουσιν" 
48 Ἦν λῤεέγχωντες Εἰς Τ᾽ αἰγιαλόν, καϑίσοντες καὶ συλλέξλντες ᾧ καλαὶ Εἰς ἀγί- 

ον ἔδαλον,ζοὶ ὃ σαπορα ἔξω ἔδάμον. Καὶ τί διέφηκεν ἀντη τῆς ΟΜ ἝΖιξαρίων ἴδαθο- 

"5 λῆς; ᾧ 2} ὀχφ ὦ ἅ σωξοντω, (ὦ Ἀ Ὀἰπόλλι) ἐμ, οχᾷ δ πονηρωῦν δογμματων αἵρεσιν" 

ὺ ὦ “πθ9 τούτου 3, [6 τὸ μὴ πυϑοσέχειν τοῖς λογρρϑροις . δυτοι Ἧ, ΟῚ βιου πονηολὸμ" 

δὲ πτλύτων Εἰσὶν ἀϑλιώτερφι, τῆς (Κ γνώσεως Ἐχιτυχόντες καὶ αἰλιθυϑέντες, ὁυ δυυνηϑέντες 
ἢ Ουοδὲ ουτω σὼ ϑίοϑαι. χαγτοιγὰ ̓ Φηαχοῦ Φησιν, ὅτί αὐτὸς αἰφορίξει ὁ ποιμιζου" ἐγζχϑου 
ὃ (ἂν αγίέλες τῶτο ποιῷ φησιν, ὡς ὦ 'πχὶ ὟΜ ζιζλνίων. 4 δὼ ὅ61, ποτὲ (Κ᾿ ἀδοῖς παχύ. 

20 τέρον ὀζρ λέγε.), ποτὲ ὃ ὑψηλότερον. ἡ ζουωτίων, σγεῖὲ ἐρωτηϑεὶς, τίωὐ αὐ Ῥαιολίω ἐρ-- 
μάμωει, ἀλλ᾽ ἀὐξ μώτως πὸ ἢ μέρους αὑτίω ἐγνώρισε, αὶ ὁ φόξον ηυξησεν. ἥα )» μὴ 

αἰχούσας ὅτι ζεὶ σα αὶ ἔθαλον ἔξω, αἰκίνδυυνον τὴ τίω ἀπώλειθν νομίσῃς, δου τος ἐρο 
μώυυείας ἔδειξε αἰων κόλᾳσιν, Εἰ πων᾽ ὅτι Εἰς καύμινον βαλούσι, καὶ (ὃ βρυγμὼ “ὉΠ ὀδόντων, 
αὶ τέων ὀδυωύζωυ ἀβῥητον ὅσοιν ἐ)έφηνεν. Εἶδες πόσοι τὴς πωλείας αὐ ὁδοί 1 ἡ ὁζῳ τῆς πά- Ν 

15 τας, ἡ δζοὶ ΝἢΨΜ ἀἰχανθῶν, ἡ δχρ τὴς ὁδού, ἡ δ δ᾽ ζιζλυίων,ἡ ϑζρὰ τῆς σαγάώης. οἕκ ἀ. 
ἐφ. ἀπεικότως ἔλεμ, ὅτι ϑύρξα! ὅ81ν ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάορυσα Εἰς τίω ἀπώλειαν, αὶ πολλοί Εἶσιν Ματθ.ζ.,.γ. 
(Ὁ Εἰσερχόκϑροι δὶ αὐτῆς. ζαῦτα τοίνων Εἰπὼν, ὁ Εἰς τὸ φοξερθν κατακλείσοις Τ' λό- 
ορ", ὁ πλείονα ζωῦτα δείξας (μάλλον Ν᾽ ἀδζῖς εγνδιέτοι 4) φησί" 

41 Σιωήκατε τα πόμτω; λέχϑυσιν αὐτῷ "ναὶ, Κύρμε. Εἶτα ῺΦ (ἀωῦχϑμ, 

29 παλιν αὐζῶν' ἐπαρῴ, λέγων 
42. Διὰ τῇ» πες γραμμωτϑὺς μαϑιυτϑυϑεὶς ἐν τῇ βασιλεία ΜῊ ἀἰρρινωῖν, δμοιός ἔδην 

δύ ,ϑοόπίῳ οἰκοδεασυύτη, ὃς!ς ὠκδάλλει ὧν τῷ ϑησαυρφό εἰντνχαμναὶ ᾧ παλαιά, 
Διὸ κ) δλλαχοῦ Φησιν᾽ Αποςελα ὑμῖν σοφοὺς ἡ γφαμματέας. Εἶδες πῶς οἵκ "ἐγ- Μαῖθικγ.λδ, 

χλείει τίω: παλαιόν, δια καὶ ἐγκωμιώξε{ᾷ δ μι ηϑρει 1 ϑησαωρϑν αὐτίωὶ γαλών; ὥςε 
45 ὅσοι ἫΜ ϑοίων Εἰσὶν ὠπειρϑι γραφῶν, οὐκ δὼ Εἶν οἰκοδεασόται, ὅσοι μιτε αὐτοὶ ἔχουσι, 

μήτε ΤΡ ἑτέρων λαμί(αΐουσιν, δλλα αἰδωορώσιν ἑαδζὺς λιμῷ φϑειρϑμθμους. δχ ὅτοι ἢ. μό-. 

γ0., δλλά αὶ ᾧ αἱρετικοὶ ἐκτὸς Εἰσ τῷ μαχᾳρασμοΐ σϑτα, ὁυ ΝῚ ἐκβάλλουσι χϑηνοῦ ἡ 

παλαιω. Οκοὲ ). ἔχουσι παλοια,, δ[9 συν χαγναἱ᾿ ὥασερ δίῶυ (ὦ) χαναὶ οὐκ ἔχοντες, 
Οὐ' παλαιαὶ ἔχουσιν, δλλ᾽ ἑχατέρων ἐφέρζωυται. ζῶτα ΝῚ δλλήλων ((μυδέδεται  συμ- 

49 πλέχεται. Ν 

Ακούσω νϑμ τοίνιωω ὅσοι τὴς “Ἷ γφαφων ἀἰμελούνϑρ αἰαγνώσεως, ὁσίου αἰσσομϑίομδρ ἮΘΙΚΟΝ 

βλάξωωυ, ὁσζω πενίλν. πότε ΜΝ “τὴς “5 Μ ἔργων Ἐχιληνό θα πολιτείας, ὦ μηδὲ αὖ- 

τὰς τοὺς νόμας Εἰδότες, καθ᾽ ὃς πολιτθύξεϑαι χα: ἘΝ [] ὥ “πἈουτοιῦτες, ᾧ αἰεὶ 

χρήματα μεμΖωότες, ((μωεχῶς “ναΐοσουσιν ἑαυ ΝΝΨ πὰ ἱμάτια, ὥξε μὴ σητόορωτα “νέο δ᾽ 
ΟΠ γίο,, τοι, 2. ες» σὺ 



χον ᾿γ. 304 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΟΘ. 

συ ἢ σητὸς “χόλεττερον ὁρωῖν τίω ληϑίω λυμῳνομϑμίωυ συ ψυχίω, οὐκ ἐντυγχόμᾷς 
βιξλίοις, ἐυ “ἡ ϑχρούῃ τίω λύμέων, καὶ χαλλωπίζεις συ ψυχίω, οὐκ ὄχισχοπεις (τωνε-- 

Ὁ Ὁ Εἰκόνα τὸς τρρετῆς, κὶ Τὰ μέλη αὑτῆς χατα μονϑοίνεις καὶ τίου κεφαλέω αὶ γὸ  κε- 
φαλίω χει ἡ μέλη πιλυτὸς σω ματος δ  φδούς καὶ καλοί δυωρεπέςεροι. Τίς δΐχω ἡ κεφαλή, 

Μματβ., γ. Φῆσι, τὴς ιρετῆς ἡ ζῳπεινοφρϑσιώη. δ[9 ἢ αἰπ' αὐτὴς ὠὔῤχεται ὁ Χολφος λέγων Μα.- 5 
καί θλοι (Ὁ αἹωχοί . αὑτῇ ἡ χεφαλὴ 8 κύμας ἐχά χ βοφρύχοις, δλλαὶ χαίλλος τοιούτον, δ 1: 

Ἡσ, ἔς. «.8β. Θεὸν Ἰχιασασαοϑαι. Ἐπὶ γα γὃ Ἐχιολέψω, φησὶν, δ λ ἡ χι (ὃ Ὡρᾷον ἡ) ζῳπεινὸν ἢ 
ΨΙ Α Ν ".“,λ.ἡ “͵ἌἼΟΝς Ι “ ψ μλγεῖη, Ἰφέμοντα μὰ ὧν λόχϑυς ὁ, Οἱ ἐφ. μοί μα ὅλ: τοὺς φραής τὸς γῆι ,Εδὺς Κύειορ τοῖς 

ὑλμολδς, ( μωτετοιμμένοις τίου καρδιὰν. αὑτὴ ἡ κεφαλὴ, ὀυ τὶ τδίχῶν τὸ κόμης, θύματα, φέροι ᾧ 
Ὑλμνηζ, Θεῷ χωσρισμένα, βωμός ὅ81 γρυσούς ὺ ϑυσιαφήοκον πνϑυμιατικόν. Θυσία γὸ τῳ Θεῷ το΄) 

πνεΐωνι ( μωτευτοιμρϑβον. αὕτη δβὴν ἡ τὴς σοφίας μήτηρ. δὺ ζτίω ἔχη τις, (αὶ λοι- 
πὰ ἕξει. Εἶδες κεφαλίω, οἵαν ξ εέποτε Εἶδες: βούλει καὶ ὦ πυοέσωπον ἰδεῖν, μᾶλλον ὃ 

μαϑοῖν ;Οὐκοιῶν μαϑε τέως αὐτὸ ὃ γεω, μα Ὁ ἐρυ ϑρϑν κὶ θὐλρϑὲς ἡὶ πολλέω ἔχον τέων γον, 
ὶὸ μιαῖϑε ποθεν ((ἐουΐςταται. ποθεν δξζυ ((μυἱξατω πὸ τῷ αἰογευύεαϑαι Χ) ἐρυκϑριᾳν., δ χαὶ 

Σερ. λβ, τα. ηἰς φησι" Πρ9 αἰαευυτηρφί κσϑϑελθύσιτα Ὑϑρις. το: ὦ ἿἋἍ ἄλλων μελῶν πολυ κατα-- 14 

χε καίλλος, καὶ μνθία, μίξης γοώματα, Οὐκ ἐργάσῃ ζοιαύτίωυ ὥραν. (8 ἡ τοὺς 
ὀφθαλ μους ἰδιᾷ βούλει, ὁρφι κοσμιότητι ἢ σωφρφσιιώη μ(Τ' ἀἰκριξείας αἰπρογε)ραμμένος. 

Ματῇ, φ.η.. ἢ ὁ ὸὶ ὅτω καλοὶ ἡ ὀξυδερκῇς γένον"), ὡς καὶ αὐτὸν () Κύδλον ὁρᾶν. Μακοίθμοι γ»δῥ, φησιν, 
( καϑαροὶ τῇ καρδία, ὅτι ἀδοὶ ( Θεὸν ὁψονῖ). φύμα ὃ αὐτῆς, σοφία καὶ (μώεσις, ἡ ὃ 
πνϑυματικοὺς ὕμνοις Εἰδέναι " κευρδία ἢ, γραφῶν ἐμπειοία ὶ δυγμαίτων ἀἰχριξων ὀζρ- 20 
τήρησις ὦ φιλαν,ϑοσπία ᾧ γρηςότης. Ὁ κριϑούπερ ζωώτης ὀὐϑυ οι ἔνι ζῆσαι, ἐδὲ ὀκεί- 

νης γωρὶς σω ϑέεσαι ἐπι ποτε. ἡ γὸ οκάῖϑεν πϑώτα ἰΚ]61) καιλα΄. Εἰσὶν αὐτὴ αὶ πόδες 
χέρες, ΔΨ Ἕαἰγαθῶν ἔργων αἱ Τπχιδείξεις ἔσιν αὖτῇ αὶ ψυχὴ, ἡ δὐσέξεια ἔξιν αὖ τὴ  φῆϑος γου- 
σϑιοῦ ) αἰδούμαψτος φεῤῥότερον, ἡ ὀυδρεία (ἢ 'σϑώτοι αἰλῶνγαι θὔχθλον, ἡ τη αἱ αῤῥαγώσωι 
Ὁ φῆϑος. Ὁ ὃ πνεύμαι ὃ ἐν ἐγκεφάλῳ ἢ καρδία, κὶ ἀγάπη 681. βούλει καὶ ἐπ αὐ Ψ' ΟἿ ἐς 
ἔργων δείξω σοι τέων Εἰ ἰκόνα,; οὐγνδησόν μοι“τῶτον αὐτὸν () ἐναήελις ἰω" χα]τοι ν᾽ πόϑτα αὺ.- 
τῷ (Ὁ βίον ὀϑα γραπῆον ἔχονδθν, δλλ᾽ ὅμως καὶ ἐξ ὀλίγων" ἔγεςῖν αὐτο τέων Εἰκόγα ἰδεῖν ϑζμ-.- κδὸ 
λαΐμπουσεν. ὅτι (ὦ ζαπειιὸς καὶ (μοτετδαμμένος ζω, ἀκυύσο, μ(' τὸ ἐναήδλιον πελωνίωυ 
ἑαυτὸν καιλϑιώτα. ὁ ὃ καὶ ἐλεήμων, ὅρφι πόρτω δσωδυσανϑρον χαὶ ἰχολουϑήσαντα ῷ [ησῶ, 
ὅτι δ᾽ χαὶ ἐυσνὴς, δῆμον οἰπὸ δογμάτων. χαὶ τίω (ἰώεσιν 3 αὐτὰ ἀφ᾽ ὃ (ἰωέϑηκεν ἐυ-- χ0 

αἡελίου ῥαΐδιόν ὅθην ἰδεῖν, ὶ τέωὐ εἰγαπίω ( τὴς γδὲ οἰκεμδύης ἐπεμϑιίσα"» ) ὶ τω ἿὟΜ 
ἔργων Μ᾽ αἰγαϑῶν ἐχέδειξιν, στὸ τῦ ϑρϑιου ἐφ᾽ αὶ μέλλει καϑιφοϑαι ᾿ καὶ τίω αὐδρείαν ὃ, 

Οἷς ὧν χαίρων “ὑπο ἐφρεψεν οἰπὸ αὐδυσώπου τοῦ (Πενεδρίου. ζηλώσωμδϑν τοίνεευ τέω Φρε- 
τίω ζιύτίω, καὶ μοίλιςα. πόῤτων τίω ζωπενοφρφσιωΐω χαὶ ἐλεημοσιωώζων, ὧν ἀγβυ σω- 
ϑϑίωα σον ἔνι" χαὶ δυιλούσιν αἱ πέντε  ϑενοι, χαὶ μετ᾽ ὠκείνων ὁ Φασασαῖος. χωρὶς δὴ 14 

»ὺ πὐλϑενίας, δευνατὸν βασιλείδῳ ἰδ" χωρὶς ὃ ἐλεημοσιωώης, αἰ μωήχόμον, “Μ᾽ Ὁ ἁ- 
ναγχανῶν τῶτο ἐς! χαὶ ((μυεηθυτῶν τὸ πὸ. Οὐκ ὦρᾳ αἰπερώτως καυρδιδν ἀὐδ' κεκλήκαμϑρ 
Ὡρετῆς, δλλ᾽ ἡ καρδία αὑτη, ἐὸμ' μὴ πᾶσι )ρρηγῇ πνεύμα ζω χέως σξέννυται᾽ ὡασερ δέ 
χα ἢ πηγῇ, ἐαὺ μὴ ἔχη ((μυεχὴ ζά ναίμαιτα ,,Ἵ) ἑαυτῆς, σήπεται ουτω καὶ (ὦ) πλουτοιω. 
τες, στὴμ “ον εαὐηοῖς ζοβ ὄγτα χατέχωσι. ΟΝ τϑο ᾧ ὧν τῇ κοινῇ ((ωηϑεία λέγομϑμ᾽ πολ- 49 

λὴ ἡ σῆψις τῷ πλούτο ΟΝ ᾧ δεῖνι" χαὶ Ὁ λέγϑμϑμ,ποννὴ ἡ ἀφθονία, πολὺς ὁ ϑησαυ- 

οθς. καὶ γὸ σήψίς ὅθην,ἐχὶ δμ κεκληυϑῥων, δυλλαὶ καὶ ἀντ τῷ πλλούτε, καὶ γὸ Ὁ ἱμάτια κεί. 
βϑινα φϑείρεται, ἢ ὃ “χουσίον ἰούται, ᾧ ὁ σῖτος " διαβιξρώσκοται,ὺ ἡ ψυχὴ ἢ τὸ ζῶτα ἔχον- 

τὸς τϑτων ὠπόμτων μάλλον ταὶς Φουντίσι αὶ ἰούγω ὼ σήπε.). καν ἔλύλῃς Φιλάργύθου ὡ- 

ζ΄ 

7 

χἰδέν 
κι] 
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χίω Εἰς Ὁ μέσον ἐϊξεγεγκῷ,, καθυύπερ ἱμαίτιον (ποῦ μινοίων βρωϑὲν σκωλήκων καὶ Οἕκ ἔχον 
οὐ εἰν ὑγιές, ἅτως ϑύρήσεις δζριτετουπη ϑμίου πϑρτοῦαν αὐτίω κἰαὐὸ φροντίδων, κ᾿ «σὸ Μ᾽ 

αἰ μδοτη μῶν σεσυπῆαν αὶ ἰσρϑμέω. δλλ᾽ εἰχὶ τῷ πένητος τοιαύτη, τῷ πένητος ΤῊ ἐκόντορ δα, 
ἰποσίλθει ζ' ὡς γουσίον, λοίμιπει ὃ ὥασερ μι γαφάτης, ὀύϑε! ὃ ὠασερ βόδὲν. ὦ γὰ} ἔθῚν 

 ς ὐκὼ σής,ὐκ ἔν ὁχᾷ κλέτήης, δὐκ ἐς! φροντὶς ιωτικη" Σλλ᾿ ὡς ἀπέελοι δυτω πολιτϑύονται. 

βούλει τὴς ψυχὴς ζω της Φ καλλος δῷ; βούλει τὰς πενίας “: στλούτον κατα μαϑεῖν; ον 

Ἰλχιτώῆοι ὀὀδραίσῳ, δλλὰ δαίμοσιν ἐχιτώῆει"  χϑρίςα τα βασιλᾷ, διλλαὶ βέφηκε Θεῷ; 
ἐφρωτεύε:) μ᾽ δύ, ϑούπων, δλλαὶ ςρωτούεται μ(᾽ ἀγζέλων" οὐν ἔχφκιξώπον ὁ δύο χαὶ 

τρία ᾧ Εἴνωσιν, δλλαὶ (οιαύτίω ϑὐποοίδν,ως (ὃ κόσμον ὕπόντα μηδὲν ἐΠ) νοικίδων ᾿ Οὐκ 
10 ἔχει ϑησαυρϑν, δλλαὶ ῷ εἰρφινὸν “θυ διέται δούλων, μάλλον ἢ ἔχει δουλοςζᾳ πο σ᾽, ἔχει 

δούλυς (ὦν βασιλέων κροῳτοιωζοις λογισμούς, ὁ Ν᾽ Ἐχιπίηων ᾧ τίω αἀἰλουργίδω αϑακᾷ- 
υϑέῳ, δὲ αἰντὸν κατέγηηχεν ὁ λογισμός, ὀῤτιξλέψαι ἐν τολμά. βασιλείαν ὃ καὶ γουσὺν 

ἡ πϑώότα πὸὼ τοιαύτοι, καϑοίπερ παίδων ἀθύρματα γελά, ᾧ καϑαπερ ( γχοις ᾧ ἀςραγά- 

λὺφ ὦ κεφαλοὶς ᾧ σφαίσας, ὅτω ζωστα πόμταω ἡγεῖται τῇ θυκαταφρϑνῆτα. ἔχμγδβ 

15 κόσμον, ὃν σσ εἰλ ἰδιῷν (ὦ) οὖν πότοις παίξοντες δυωαν). Οἱ Οοίνιω τῷ πένηνος τούτο βέλτιον 
[οιτ᾽ δῤ', ἔδωφος οριῶ ἔχει (ἦδ ὀυρρνόν. Εἰ ὃ τὸ ἔδωφος τοιούτον, εὐγνόησον “ὁ ὄσφφον.᾿δγ 

οἵκ ἔχει ἵσσους κ) ὀχήματα. τί γὰ αὐτωΐ τούτων χεεία, ᾧ μέλλοντι ἔχ Ῥιμνεφελών ὀχεῖο δ 

ὰ μτ' τῷ Χειφοὺ ἐὴ ,ζαῦτ' δἶυ «ὐγννοήσοιντες, χαὶ αὐδρες καὶ γοωνάγκες, ὡκ ᾧνον ζητώμϑμ "Ὁ 
πλιούτον χαὶ τίω αγαίλωτον ἐυπορίθν, ἵνα χαι' τῆς βασιλείας “ἥν ὀνροινων Ἐχιτυχωμϑμ, 

20 χοθμτί ταὶ Φιλαν,ϑο»πία τῷ Κυρίου ἡ ρδι Ἰησῦ ΣΧ ολφού ᾧ ἡ δόξα χαὶ τὸ χρώτος, Εἰς (ὧν αἰ- 

οὗγας ἥΨ' αἰώνων. Αμώυ. 

Ομὶλ. μὴ" 43 ΚΑῚ ἘΓΈΝΕΤΟ ΟΤῈ ἘΤΈΛΕΣΕΝ Ο 
τ Ἰησούς ζω ὐα(ολοὶς ζωζα, μτῆρεν ὑκῴϑεν. 

25 

Ξε τς νος ἕνεκεν Εἶπε, ζαύζις; Τὶ ὄλχας ἔμϑηεν ἐρᾷν. “νος δὲ ἕνεκεν 
κῶς ἡ μιωταξαίνει; πὸυταηρῦ (ὃ λθλον ασεῖρφι βουλόμϑμος. 

44 Καὶ ἐλθὼν Εἰς τίω πατρίδα, «υτν' ἐδίδασκεν αυςᾶν' ἐν 

τῇ (ωαγωγῇ αὐνδἕμ. Καὶ ποίαν πατοίδα το καιλφνιω; 
ἐμοὶ δυκεῖ, το Ναζαρέτ. καὶ) ἐποίησεν ὠκᾷ διωαμᾷς πολ-- 
λοῖς, φησιν᾽ εἰν δὲ Καπερναούμι ἐποίησε σημιᾷα. ὃ ἡ ἔλεγε᾽ Καὶ Ματϑ,μαικγ. 

σὺ Καπερναούμ," ἕως τοῦ ἐρχνοῦ; ὑψωϑείσω, ἕως ἀδῳ κατα(ιζαοϑήσῃ᾽ ὅτι Εἰ εὐ Σοδὸμοις 9 Λυν αμσ.) 

ἐλῥονηο αἱ δυυνα μεις αἱ “ϑβμόμϑμαι εἰν σοὶ, ἔμειναν ἐν μέλοα τὴς σήμερον. ἐλθὼν δὲ ὁκῷ, “ 
γϑὺ) σημιφίων χαϑυφίησιν, ὡςε μὴ Εἰς πλείονα αὐτοις φϑῦνον ὠκχαύσαι, μηδὲ κοιτοικρίγαι 

35 μειξόγως τὴς ἀπιείας ἐχττεινουϑμης᾽ διδωσκαλίλυ παρλτείνε:), ἢμ σημείων Οὐκ ἔλα-ῆον 
ϑαῦμᾳ ἔχουσαν. (ᾧ )ὃ πόρτα ὀμόητοι, δέον ϑαυμάσαι ἢ ὀκπλαγάσω, ἢ λεηϑρϑύων 
τίω δυωά μιν, ὅτοι δὲ τὐνμωνντίον ὀϊξέυτελιξουσιν αὐντ' ὠσπὸ τὰ δυκοιοτος τὴ παΐδος, χφίτοι--: 

γε πολλὰ τείτων χα δείγματα ἔγοντες οὖν τοῖς ἔμιασόϑαϑεν χεύοις, χαὶ ποτέρων αἰδήκκον 
σλυναίας ἑωρφικώτες παίδως. ᾿ ΝῚ ὁ Δα(ὶδι βὐτελούς τινος ζω γεωρηϑ τοῦ Ἰεοσαι᾽ αὶ ὁ Α-- 

40 αϑς, αἰπύλυ; ἡ [ αὑτὸς «δι αἰπόλος" ἡ ὁ Μωύσῆς Ὁ ὁνομοθέότης, στρέδρα αἰστο οἰπτοδέοντα 
ἐσ πτυτέρᾳ. δέον δίων ὀζγ' τούτο μοαίλιςα; παδϑσκιωυῷ χαὶ ἐκπληήξοϑαι, ὅτι τοιούτων ὧν 
πιαύτα ἐφϑεηετο(εϑνλον γὸ, σἂ οὐκ ἀξ αὐ, ϑεφ πένης ὑχιμϑδηείας ζ αἰλλαὶ θείας ιλδῤιτος) 
καὶ ἀφ᾽ ὧν ἔδει θαυ μοίζειν, ἐπὸ τούτων χατα φρϑνούοι, [(μνόέχως ἢ (ἐμυαγωγαὶς ἔχιχω-- 
εκάΐξει, ἵνα μὴ 9) πϑωτος ἔχὶ τῆς ἐρήμα αἰατεΐδοντος ἀὐτ μᾶλλον κωτνλϑρήσωσιν ὡς 

Ομεγίοιζ, τοι. 2. ὡς 3 ἰποοάδογτος 
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Δυκ, δικόικρ. 
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Ὡὐποσάζοντος καὶ τῇ πολιτείᾳ, μαχορϑιου. ὀκπλιηῤμϑμοι τοίνωυ καὶ ἐν ὡἰπορλα ὄντες 
ἐλέγϑν᾿ 
Τέθϑον αὕτη ἡὶ σοφία τύτῳ ἡ αἱ διωάμος;, Ἡπι τὰ σημεῖα διωυαίμεις καιλφιῶτες, 

ἢχαὶ αὑτίωυ τίω σοφίδυ. 

45. Ουχ ϑτὸς 661) τῷ τέκ]ονος ἐς: Ουκοιω μεῖζον ὃ ϑυῦμα, ὦ μείϑων ἡ ἔν. 5 
σληξις. Οὐχὶ καὶ μήτηρ αὐτῦ λέγεται Μαρία, καὶ ᾧ αἰλᾷφοὶ εντν ]ακωζος καὶ 
Ἰωσὴς ἡ Σίμων ἡ 1έδας; 

46 Καϊαὶ αδῇφαὶ ὐτνὶ εἐχὶ πυίσαι ἡμῖν Εἰσι , πόθεν τύτῳ ζχῦτα; 
47 Κω ἐσκόυδωλίζοντο οὖν αὑτῷ. Οράς δῇ τὴ Ναζωρὲτ διελέγετο. 

εχ ἀδελφοὶ αἴτον φησιν, ὁ δεῖνα καὶ ὁ δεῖνα Εἶσιν αὶ τί τῦτο; οντεύθεν »δὺὸ ὑμας μάλι- 19 

τα Εἰς πίςιν ογαΐγεοϑαι ἔδῳ, ἀλλα γὸ πον 0 9) ὁ φϑύνος, ἢ ἑαυτῳ ἰθεπίαηει πολλάκις. 
ἃ ὃ ὦ ὐράδοξα ἡ ϑαυμαςα καὶ ἱκαναὶ αὐ(ᾷν' ἐφελκύσαοϑαι, ζαυζα ὠκείνας ἐσκὸρ- 
δώλιξε, Ὧἰ δ ὁ Χειφὸς ποὺς αὑτοις ; 

Ουκ ἔςι πσδηφήτης, φησὶν, διμος, Εἰ μὴ ἐν τῇ πατείδι ἀντι ἢ οὖν τῇ οἰκίᾳ, αὐτν'. 
48 Καί οὐκ ἐποίησέ,φησι,δυω αἰμεις πολλαὶς ὅζρα Ὁ ἐπιείδυ αὐ, Ο δὲ Λυχος φη- "" 

σι, αὶ οὔκ ἐπούισεν ἐκᾷ σημεῖα πολλαί, χαΐτοι ποίῦσοῳ Εἰκὸς ὦ. Εἰ ἡ ὃ ϑαυμαΐζεοϑαι 
αὐτο αυορεγώρᾳ (ὁ γὸ ἡ τότε ἐδαυμαίξοτο) ἥΐνος ἐγεκεν ̓ ύκ ἐποίησεν ὅτι τὶ πχοἧς Ὠχίδειξιν 
ἔδλοπε τίω ἑαυ) ἀἰλλαὶ ασοϑς τὸ ὀκεήοις συμφέρον. τύτυ τοίνωυ μὴ παδλχωρϑιοτος, 

πὔρφδι Ὁ ἑαυ, ὧξε μὴ τίω κόλασιν ἀδθ!ς αὐ ξῆσομ. χαύτοι ὅρα κ᾽ πῦσον τοὺς αὐςᾷν 
ἤλϑε γρύνον, καὶ πόσζω σημείων ἐχίδειξιν. δλλ υ͵δὲ ὕτως ὀῥἠωδεγκόμιδολα πάλιν ἔξοχα ον. 19 

το τῳ φθόνῳ. τίνος δξζυ ἕνεκεν ὁ ὀλίγα ἐποίησε σημφα » ἦα μὴ λέγωσιν, ἰατρὰ, ϑεροίγγάνσον 
σταυτὸν ᾿ ἥα μὴ λέγωσι, πολέμιος ἡμῖν 661 καὶ ἐϑρὸρ ὦ τις οἰκείως αἰ χυρορᾷ᾽ ἕω μὴ λέγω-: 
σιν, ὅτι Εἰ ἐγεγόνει σημεᾷα, καὶ ἡμκῇς Τχιφεύσαιμϑρ ὁ. τ οἱ τοῦτο αὶ ἐποίησε καὶ ὀπέας᾿ ὃ 
Κ᾿ ἴα ὃ ἀυιϑπλερωσν" Ὁ δὲ, ἵνα μυὴ μειζόνως ὠκείνες κατακχρίνῃ. οὐνόησον δὲ ὅλο». 
υϑύων τίω διωύώαμιν, ὁπουγε" ἡ “ἰσσὸ φϑόνν χατεγόμϑμοι ὁμοίως ἐθαύμαζον. Φλλ᾽ ὥασερ 3 χ ἡ 
ὩΣΥΜ ἔργων ὁ τὸ γιγόνϑμον μέμφονἶ), δλλ᾽ αἰτίας πλαίῆοισιν Οὐο ουστις, λέρφρντερ᾽ Ἐν 
Βεελζεξελ ὠκξαίλλει (α δαιμόνια" ὅτω ἢ ἐγ ζώϑει, καὶ τίω διδοισκαλίαν αὐτιοὗνται, δον 
Ἰχὶ τίω θὐτέλειθν χαταφθύφρισι τοῦ ὅρος. σὺ δὲ μοι σχόπει τέωυ (χιείκειων τοῦ διδασκα;- 

συ, πῶς ἀδῶις ἐχ ὑξρίξει, δυλαὶ μ᾽ πολλὺς τῆς ἡμερϑτητός φησιγ᾽ Οὐκ ἔς! αροοφήτης 
ἄτιμος, Εἰ μὴ εἰν τῇ πατοίδι ἐστ. ἡ οὐὲ ον ζωῦϑα, ἔφα, αἰλλαὶ ποφοσέϑυκε, ᾧ εὖν τῇ 
οἰκία αὑτοῦ. ἐμοὶ δυχεῖ αὶ ζῶ αἰ δφοις αἰννῆόμϑμος τεὺς ἑαυ τούτο ασοὺςιϑεικέγαι. οὖ 
δ τῳ λυκα ᾧ αὐ Ῥοκδεματα τότν τίϑησι, λέγων Οτι φὐδδὲ Η λίας ἦλϑε ανοϑς (ἦν οἰ- 
κείν, δυλαὶ «σοὺς τίωὐ ἀλλόφυλον χύραιν᾽ συνὲ ΠΕΡ Ἑλιοσαίου ἄλλος δὶς ἐδερατπίϑη λε- 
“αϑϑς, ἀλλ᾽ ἡ ὁ δλλόφυλος Μεεμαῤ. Ἰσρᾳηλῖται ὃ ουτε 67 ἔπαϑον, ὄντε 6) ὀποίησαν, δλλ᾽ 
(ὦ ξώοι. ζαύτα ὃ λέγ, πανταηϑό δεικψυὴ τίωὐ πονηροὲν αὐ οδὲ' (μυύθήδν, ὅτι ογοδὲν ἐπ᾽ 3; 
ἀΐου δ ΑΚ χανώ. 

1 Ἐν ὠκείνῳ τῳ χαιρῷ ἤκουσεν Ἡρώδος ὁ τετράργες τίωυ αἰκοίω Ἰησῷ, 
Ο Ν᾽ βασιλευᾷ Ηρώδος ὁ τότε πατὴρ τετελβυτηχκῶς ἐμ, ὁ οὶ παιδία ὀμελων. ἰχ ἀἰ- 

πλαΐς5 (Ὁ καιοῦν Ἰχισημαινοι) ὁ βὐαγίολιςὴς, δλ᾽ ὕα μάϑης (ὃ τύφον τῷ τυράννου ἡ 
τίω ὀλιγωράδν. σϑοὲ ΝΣ - ποϑλοιμίοις ἔμαϑεᾳᾷ κατ᾽ «ὑὲ, λα μα χέϑιον ἄπειρον. 49 

τοιούτοι "ὃ (ὦ ὦν διωαςεἴίαις ἢ πολιὼ ᾧῷ ὄγχϑν αἰϑεξεοληρδμοι᾿ ὁψα ζμῶτα μόμϑεῖνα.- χ ἢ 

σι, δζῷ Ὁ μὴ πολιωὺ αὐννῈῈᾺὉ ποιζοῖ, λόγον, σὺ δὲ μοι σκόπει ἡλίκον ἡ ϑροτή᾽ ὅτι ᾧ τιπελθω- 
τηκότω αὑτὸν δίδοικε,ὼ ὡὀἰσὸ ὦ φόξιε καὶ αἰθδὲ αἰαςασεως φιλοσοφῴ, 

2 Εἶπε δ, φησι, τοῖς γτευσὶν στ" “ἶπ’ ὅν Ἰωαύνης, ὃν ἐγὼ εἰπύζενα " εἶτα λυέση 

ς»ν 

Ὁ» 
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ὠκτ γεκρών᾽ ᾧ δῷ ὅτοαι διωυαίμεις οὐγερχϑῦσιν οὐ τα. Ἐἶδες δ Φόξον ἐπιτεταιϑρον; 

οὐ γὸ τότε ὀξειπεῖν ὁτόλμιησεν ἔξω, δλλάὰ καὶ τότε τοῖς οἰκέταις λέγ τοῖς ἑαυΐγ. δλλ᾽ 
“μος ἃ αὕτη ἡ δόξα ςρατιωτικὴ αὶ κρδφίλοχος. ἢ γὸ καὶ πολλοὶ ὀύέφησαν ὑπονεκραΐ, ἢ 
Ο τεθεὶς Ουεὲν γοιούγον Εἰργαάσει». δυκᾷ δὲ μι ὼ φιλατιμίας τὴ ἡ φόον αὶ ρήματαίζι- 

5 οδγον νὸν αἱ ἀλουρι ψυχαὶ ̓ογόντίων μίξιν δέχονται παϑῶὼν πολλάκις. ὁ ὃ Λυχος Φησιν, 

χε ιδ. 

ὅτι (ὃ ὑχλοιόλεχϑν, Οὗτος ὅδιν Ηλίας, ἡ Ἱερεμίας, ΑΥ͂Μ σοοφητώι Εἧς Μ Φρχαήων " Δυκιθιζη. 
ἥ ὃ, ὡς δὴ τι ΤῬΜ) ἄλλων σοφώτερϑν λέγων, «οὗτο Εἴρηκφ. Εἰκὸς ἣ αὐτὸν πρόϑτερον μϑὺ 

“ποῆς (ὧω λέλϑνζζε, αὑτὸν ἐδ ( Ιωαϑϑίω (πολλοὶ γὸ αὶ 15» ἐλο)5ν) φρνέοϑαι ὁ λέγν, 
ὅτι ὀγαὶ αὐτ' ἀπτόζιενα,φιλοτιμούνϑρμον ὦ εὐγα(ξρευυομϑνον. τῷ» γὰγὴὁ Μαρκος ὶ ὁ Λου- 

το χας φησιν, ὅτι ἔλελμ᾿ ὅτι ἐγὼ Ἰωλώγώευ ὠπεχεφάλισοι. τῆς ὃ φήμης Φὴρ)είσης, 
ΔϑΙΤΌΥ χαὶ αὑτὸς ζᾳ" αὐτὰ λέν τοῖς πολλοῖς. Εἶτα καὶ τίω! ἱφορίαν ἡμῖν ὁ ϑυαγίελιςφῆς 

διηγεῖται. ἡ ὁ δὴ πστε κ πσϑϑηχϑυμῦμως αὑτίωυ Εἰσήγαλμ: ὅτ ἡ ἡ πᾶσα ποραγμάτεία 

ἐστ πὶ αὐδὶ τῷ Χοιςο Εἰπεν᾿ ᾧ συνῆν ἐποιοῦ» τῦτε παρέρ᾽ϑι ὅτορον, πτλίω Εἰ μἢ 

πάλιν Εἰς ὃ ἀζ' (ωτελῷν ἔμϑηεν. Οἔχοιρὸ να, δ νωῶ ὀμφημόγθυσαν τῆς ἱφορίας, Εἰ 

ις μὴ αἰ γΚρισον, ὁ 19 ὦ χέγν Ἡρωδέωυ, “τὶ ὀλυάφη ὀκῴος. ὁ Μωρκος φησὶν, στί 

σφόδρα ἐΐίμᾳ (δ αὔδρα ὁ Ἡρωδος, ἢ ζωῦτα ἐλογχόμϑμος. τοσῦτον ὅθινὴ “δροτή, Εἶτα 
διηγρύμϑμος. ἅτω φησιν" 20 ΝΣ Ἡρώδεις κρωτήσας (δ Ἰωανίω, ἔδησεν αὐτὶ ᾧ ἔ- 
Ἀν» ὦν φυλάκῇ, ὄχ Ἡ ρωδιαιδὼ τω γων χα Φιλίστου τῷ ἀδελφοί ἐντν. 

4 Ἔλεγε γ}» αὑτῷ ὁ Ἰωαΐνης᾽ Οὧοι ἔξεε! σοι ἔχειν αὐτέων. 
5. 4, Κα ϑέλων αὑτὸν δἰποκΊφναι, ἐφοξηϑη ᾧ ογῦϑν, ὅτι ὡς αυδοφήτίω αὐτὸν Εἶχον. 

Καὶ τίνος ἐνωκεν σε δὲν ὠκθίνῃ δζρλόγετω, δυλαὶ τ αὐδρί ;δὅη χυρλώτερος ἔξ. ζω, ο- 

ἐᾳ ὃ πῶς ἀμεπαρϑὴ ποιέται τίω κωτηχϑοίαν, ὡς ἱφοφίαν διηγϑύχϑμος μάλλον, " κουτη)9-- 
εἰαν Ε ἰσείγων. 6 Τνεσίων δὲ ϑινουϑῥέων τῷ Ἡρωδὸυ, Φησίν,ὠργήστωτο ἡ ϑυγατηρ 

τὴς Ηρωδιώδὸς οΨ τῷ μέσῳ,ὼ ἡρεσι τῷ Ἡρωδῃ. Ω συμεπύσιον δχθολικόν ὦ ϑια.- 

ὃς ον σωτὸ γικόν" ὦ αρϑανομος ὑρχασις, ἃ μιοϑὸς ὀργήσφως πγοδανοκίϑίτερος. Φόνος “Δ γ Ὁ 
πότων φόνων εἰναι γόςερος ἐτολμι5, καὶ ὁ φεφανγούοϑαι καὶ ὀμακηρυήεαϑαι ἄξιος, ὦ 5 μέ- 

σῳ κατεσφφα ῆνν», καὶ ὃ ΥΨ δαιμόνων ξόπαμον ΚΧὴ ὁ τραπέζης ἵξα γ᾽ καὶ ὁ ζπος τὴς νἱ- 
χης ΝΜ μορϑμων ἀξιος. ὠργῆσου» γδνβ, φησιν, ἡ θυγάτηρ τῆς Ηρωδιαδὸς ὧν μέσῳ,δ 
“ἤρεσε τῳ Ἡρώδῃ 2 Οϑεν ἴθ᾽ ὅρκου ὠμοσεν αὐτῇ δοιόῶαι,ὁ ἐδὼ αἰπήσι!). 

4.2. 8. Ηϑ «προς (αἰϑεῖσα κἰ πασὸ τὴς ρωι696᾽, δὺς μοι, φησὶν [ὦ] Ἐχ πίνακι τίω κε- 

φαλίω Ἰωαίνη τῷ βατῆιεοί. Δισλοιὼ Ὁ ὄγκλημια, ἡ ὅτι ὠρχήσα», ὸ ὅτι ἡρέσερὼ ὕτως 
ἡρεσεν,ὡς  Φώον φν τὸν μιαϑόν. Εἶδες “πτῶς ὠμός, πὼς ὀμαίαϑητος; πτῶς ὀμόηγος ; ἑαυ-- 
δ ϑὸ ὼ ὅρκῳ αἰ συ εύϑευον ποιᾷ᾽ ὠκείνζωυ 5. κωρἰλυ τὴς αἰτήσεως χαϑίτησνν. ὯΦ' σὲ 

Εἶδιῶ κακὼν ὅτι ἀξέξη, ἐλυπηϑη,Φησί᾽ χαίτοιγα ἄξ ῆοχὴς ἔδησεν αὐτὸν. Ἥίνος δξῶυ ἑγοκεν 
39. λυπεῖται; ζριούτον καὶ “οροτή, ἡ τ Ῥαὶ τοῖς κακοῖς ϑαώμαος καὶ ἐπαίνων ἀξία. δλλ᾽ ὦ τῆς 

μαμομδῥης. δέον αὐτὸν ϑαυμάζξειν, διέον ποφοσκιοᾷν, δι ἠμμιωυον ὑσραξομδμη ̓ ἡδὲ ὁ συγ- 

κατασκόναζω ὁ δρώμα, ὦ παγιδὰ 2, ϑησι, καὶ αὐτῷ χϑῤν σατὸμικίω. 
90 δὲ ἔδεισε δζᾳ φυς Ὁρκς, φησὶ, ᾧ τις (μωυλνακέιϑμοις. 

Καὶ πῶς ὃ χαλεπώτερον ἐκ ὀδεισοιεεἰ γὺ ὧ μδότυρας ὄχειν Ἐχτορχίας ἐδεδοίκεις, πολλῷ 
49 μάλλον Φοζηϑίεναι ἐγοίω σφαγῆς ἅτῳ πο οαινόμν αὗντυροις ἔχεν τοσύτος δὴ δ᾽ δὲ πολ-: 

λοιᾷ ἡγοῦμαι ἡ Ὁ ἐϊμλη ματος, ὅθεν ὁ Φόνος ἐτέηθη, Ὁ ὑπόϑασιν ἀἰγνοΐν, αὐαίκφτον καὶ ἦτο ἔξει- 

πε δα μίϑητε ζγομοθέτιν Ἐὶ σώγεσικ, ἤἰς δξζυ ἰω ὁ παλαιὸς νόμος,(ν κατεπιίτησε (ἃ ὁ Ηρώ- 
δης, ὑδεδίκησε δὲ ὁ Ἰωαϑνηρ; ΤὉ τολΑ)ήσαντος ἀΐπταιδὸς Ὁ γυναζχᾳ ῷ ἀδελφῷ διδοοῦ ἐδι4, Δώτικο.9. 
ὯΝ ὦ ἀπὐδαμύύϑυτω κακὸν ὁθονατος ἑω, ὁ πόρτα αὐ ζωῆς ὁ τυραγματεύετο, νομο-- ι ἊΝ 
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ϑετά γαμεῖν ᾧ ξώντα ἀἰδολφοι, ἡ ἐστ᾽ ὀνόματι τῷ πετελϑυτηκότος δ τἰκίονϑμον κοιλῶν 

“τα δέον, ὦφε μή δχζουπεσεῖν τέων οἰκίον τίω ὠκεινου. Εἰ Ν᾽ μὴ παϊδεις ἔϑηεκαταλιμ- 

πόρεν ὁ τετελθυτηκως, ὅπτερ μιογίφη τῷ ϑανώτα 68) ὐδαμωθία, αὐήκεξογ ἐμϑνεν ἐὴ 

πύϑος. Α, 9 δὲ την ἐπενόησε τίω χρϑαψυχέω ζυτίω ὁ νομοθέτης τοῖς ἐκ φύσεως παΐ. 
δὼν αὐπεφερηρϑίοις, ὃ ἀκζ νϑμον ὠκέλδυσεν ὀκείνῳ λογίξεωϑαι ᾿ ὄντος ὃ παμδὺς, οὐκ ἔτι ς 

ἐφίεν ὧὲ ὁ γάμος. ᾧ ἄνος ἐγεκέν, φησιν Εἰ γὺ ἑτέρῳ ὄξω, πολλῷ μᾶλλον τῶ! ἀδελφῴ, 

εἐδωκῶς. βουλεῖ) γὰ} ὀκίοίνξοϑαι τίω συηένειθμ, ὸ πολλαῤ ἐῇ (ὰὲ ἀφορμας ὃ ασοθς 
δλλήλῃς οἰκοιωσεώς. ο[ατἰ δζχυ ) ἀϊπειδὸς τελθυτήσαντος (ύκ ἄλλος ἐγάμωι ; ὃ) Οὐκ 

ἐν ὅτως οἰὐγομίοϑη τῷ αἰπΐοντος ΠΟ παιδίον " γωυὶ ἢ. σῷ ἀϑᾷφοδ ασείαοντος, “πιθανὸν ὦ 

σύφισμα ἔδμετο. ἀλλως ὃ, Οὐεῖᾷ ααύγκέω ΞἾχων ἕτερος τέωὺ οἰκίαν ζῆσαι τῷ πυτελβυτη.. το 
κότος ὅπ 5 Ὁ χκχὴ τὴς συηενείας ὠκέκίητο διχαίω μαι. ἐπεὶ δξευ ὁ Ἡρωώδος στα δίον ἔχουσαν 
Υ̓ γιώκαι τῷ ἀδυλφού ἔγημα, δζμ τῇ ἐγχαλᾷὸ Ἰωδλύγης, ἡ ὀγχαλεῖ συμμέτρως, (Γ᾽ τ 

“ϑῆρησίας ὦ Ἔ Ὠχιείκειον Ὠχιδεικρύνϑρος. σὺ δὲ μοι σκόπει ὅπως Φ ϑέαίζον ὅλον σωτϑμικόν. 
πσόῷτον ( γὸ οἰπὸ μέϑης ἢ τρυφῆς ((μωυειφήκει, ὅϑεν συ φδὲν δὺ γβροιρο ὑγκέφ. δυύτερον, (ἦν 
ϑεαίᾷς διεφθειρνϑροις εἰ γεν, δ ἐξιατορα αἀὐπόρτωι ὡτιμότερονν τρίτον, τέρψις ἡ χρλθρίλο. ας 
.96. τοταρ]ον,ἢ κορη,δὲ ἔμ χρζοφγομος ζω ὁ γάμος, ζω αὶ κρυτῆεοῖ, ἔδω ὡς ὑβοιζομδμης αὐτῇ χιωὶ 
ὃ μιΐξο9, ἡ ὃν ἐπεισέργγοται ἐμπομηγάλουσα, ὃ πόρνας αἰπασοις δι ποκρύτ) σευ πηρϑενος. 

ὀχαιφθς ὃ νὶ μικρὸν εἰς χατηγϑοίαν (υτολῷ ὃ αὐ Ῥανομίας ζώτης ὅτε γὸ αὐτὶ θθλσρα- 
ζεΐν ἐχοίω τῳ Θεῷ, ὅτι καὶ τίω ἡμέραν ὠκείνίω Εἰς φως αὐτὸν ὅγαγο, τότε (αὶ αρδανο- 
μα ὀκόνα τολμᾶται᾿ ὅτε λύσαι ὀγφίω δεδυρϑιύον, τότε σφάγάὼ τοῖς δεσμοῖς πρῶ 35),ϑησιν. 20 

αὔὐχϑυσουτε “ἦν πον ϑένων, μᾶλλον ὃ ὸ “ν᾽ γεγα μιηνϑμων ὑσαι οὖν “οἷς ἑτέρων γοίμιοις τοια ύτα 
αἰοσιμονᾷν καταδέχεοϑε, αλλέμϑναι ᾧ πηδώσαι, ᾧ τέων χοινεὼ καιταιακουνουσου φύσιν. ἀἰ- 
χϑύστυτε ἢ ὀῤόρες, ὁσοι ζᾷ πολυτελῆ συμεπύσιᾳ ἡ μέθης γέμοντου διώκφτε᾽ ᾧ δείσατε “οὗ 
“θόλου δ βωῤα͵ 909. ὦ ΣΡ ὅτω κτ' κράτος Εἷλε (Ὁ ἀϑλων ὠκάνογ τε, ὡς ὁ.- 

! ΗΝ ν , - Ν ᾿ Ἣ ἜΘΟΣ Μαριδικγ, ἑδόσα καὶ τὰ ἡμίση δούναι της βασιλείας. τότ »ὰ» ὁ Μωριος Φησίν' οτι ἕόμοσεν αὔντῃ, ἐ5 

τ οὐδὲν μ8 αμτήσῃς, διόσω σοι, ἐως ἡμίσυς τὴς βασιλείας μι... Οσυτα τίωω ὡρχίω ἐτίμιαι- 
νει Γ΄" ΠῚ] ᾽ ! ἘΚΡῃ.ΕΙΝ νη} . ,Ψ9' »“»ιι τι 

“5 τίω ἑαυ ὅτω χαϑυύττοξ αὐἰχμιωλωτος “(σὺ τὰ παϑοις ἐθεν, ὡς δὲ οργησιν αὐτῆς ἡ 

το αχωρήσοωι!. ἢ ἀιϑαυμάζεις, Εἰτότε ζωῦτα ἐλμοτο, ὅπτογε  νιῶ (Τ᾽ τυστωυτίω φι- 
λοσοφίον ὀρχήσεως ἕγεχκον ΤἿ" μαλσκιζουϑρων τύτων νέων πολλοὶ καὶ (ς ψυχας αὐτὖ ἔχει. 
διδόώσιν, Οὐ οὴ ἀβαύγκίωυ ἔγοντος δρκα, αἰπὺ δ τῆς ἡδονῆς οὐχ μοιλῶτοι γινόνϑμοι,ἀιθού- 19 

περ βοσκή ματω ὠλϑνται, ἥπερ ὀῤ ὁ λύκος σύρῃ" ὃ δὲ ὶ ὅτε ἔπαοκν ὁ αὐ ραπλὴξ ἐκ ῴνος, 
δύο ζῷ ἀἰθαςα πα φρονήσοις, πτῳΐτο ὠκείνζυ κυρίαν ποίησαι ΓΩ μαινονϑβίευ ἢ μαϑύου.. 

σοιν τῳ παϑ4, ἡ σγοῦν χϑρωτανϑρίον᾽ ῷ τε ὀϑαγκῇ ϑρκὰ χαταδῆσαι τὸ οραγμά. ΩἿ 
ὅτως ὄντος ὠκείνου χρ δ ανόμα; τρ σανομιθτέρον απλϑτων Ὁ γοωϑαιον ζωώ, ᾧ τῆς κόρης ὶ τῷ 
τυροίννου. ἢ γῈ ἡ ͵ὉΜ κακϑὲν ἀπόμτων “διρχιτύζων ᾧ τὸ πϑὸ ὑφόμασω δρώ μια αὕτη ζῶ, 
ζὺ μάλιςα ὙΡΡν Εἰδέναι ἐγοζω ῷ πσοϑφήτη. ἢ δ. ἡ ϑυγούτηρ αὖ τῇ πειαϑείσου, ἤθη 

μόνησε νὴ ὠρχησειηο ᾧ (ὸ Φονον ἥτησε, αὶ ὁ Ἡ ὠδὴς ἰπο’ αὐτῆς ἐσοιγώνθυϑη. ὁρᾶς ττῶς δι-- 
Ματβ, ". λζ, χαίως ἐλέλ ὁ Χριφῦς᾽ Ο φιλῶν πατέρα ἡ μιητέροι αἰ ὺρ ἐμὲ, σα ἔς) μα ἀξιος. Εἰ γὺ 

αὕτη Τ᾽ νόμον την ἐτήρησεν, Οὐκ ὸν Ὀσότυς χϑρέξη νόμυς, οὐκ δ τίω μιαιφονίδν ζωύ- 
τίων Εὐργάσατο. 1 γὰ» τῆς ϑησλωδίας ζω της χοῖρον γένοιτ᾽ ἐμ ̓ φόνον οὗν γόριτος αὐτῷ 40 

᾿ μϑρά, Φόγον πβάνομον, Φόγον μοταϊξεὺ δείπνου, Φόνον δημοσία, Ὁ αγοωμιοαέύτως. ἐν ἡ ρἰ- 

δία “πϑτσελϑούσα διελέηϑη κὐϑὰ τὕτων, νλὰ δυμοσιανὺ τὸ τσδϑσωπειον ρίψασα,γυμφῇ 

τῆ κεφαλῇ, ὶ τ ὀζρθολον λαιξούσω ((μνήγθρϑν, ὅτω φησίν ὃ φησι. Ὁ γ»δν ὠκῴᾷνος ἐποίησιν 
αὐτέου καὶ θ)δοχιμῆσοι ὀρηθυμϑυζου,ὼ (ἢ Ἡρωδέωυ ἐλᾷ τότε. ἔνϑτυ γῈ ὄρχησις, ὠκᾷ (}6 

ΝΝ δθυθολο 7. 
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δίβθολος, συ" ΧΩ Εἰς ἅτο ἔδωκεν γι πύδους ὁ Θεὸς, ἵνα ἀἰαριμονλοϑι" λλ᾽ ἵα δ)- 

(α βαδιζωμδν' ὅχ, ἵα Χῷ ζββκαμήλυς πηδωρδρ(ὺ χω; ϑ ὄκῴιαι ἀηδᾷρ ὀρηρύμϑμαι, 
μήτι δὰ γειυαϊκες ) δὶ ὅα (ιω αἰήέλοις ὥβρθυωμδν. Εἰ γάρ τ σώμα ἰδ, ον τὸ  Οια ύτα 

οἰχρημονοιεῦ, πολλῷ, μᾶλλον κα ψυχή. ζιαύτα ὁ ὀρχριεῦται! (ὦ δαίμονες Ὅοιαύτε Ὡλπτωϑού- 

ζουσιν Φ ΔΨ δαιμόνων δζρύκϑνοι. σχόητᾳ ἢ 3), αὐτίω τίω αἴτησιν. δὸς μοι ὧδε Ἐχὶ πίνακι τίω 

κεφαλίω Ἰωαίνου τῷ βαπῆιξο. Εἶδες τίω ̓ἀἰπηρυϑριασμένευ; τίω ὁλξωυ Ὁ δίμξύλυ τε- 

νυνδρίωνὸ τῷ Τ ἀξιώματος μεμψη,)νὶ ἡ σοὶ ὃ ὅτως ὀγκαλυπῆρ) δ ὡς ἰδί μος ἐδὲσ- 
μᾶτος ῥζαλεγϑνϑρη, ὅτω τίω ἱερϑι' ἐκεύζω « μαχᾳοίὰν αἰτῷ χεφαλζου Ἐχὶ πίνακος 

Εἰσενογθέώαι. ὦ συξτὶ' αἰτίου πίγησι ( σχοὶ .»» εἶχν Εἰπεῖ) αλλ απλούς Πιμιγιϑίωαι 
10 Τῶις ἐτέρων ἀξιοῖ συμιφορᾳίς, ἡ ζύκ Εἶπεν, Ε ἰσεέγαγε αὐτὸν ἐνζῦλα χρὴ  καισείστφ αὔξων. 

οὐδ ἊΨ μέλλοντος τελόυταν τίωὼ ζὰ βησίθν ἤνεγκεν δώ χαὶ γὰρ ἐδεδοίκει καὶ ᾿ κατο- 

σφαήοιϑιου τῇ τῆς φεικης. αἰκούσου φωνῆς. σξοὶὶ γάρ πὐποτέμψεαϑει μέλλων ἐ ἐσίγησεν αἦ. 

δ αϑτὸ Φησι" δὺς μοι ὦδε Ἐχὶ πίνακι" ἰδῷ γάρ ὑχιϑυμῷ τίω γλώῆαν κοινῶν σιγῶο 

σαν. Ουοὶὲ γάρ ἀπαλλαγάζαι Με ἐλέγχων ἐαστυδὲ μένον, αἰλλὰ ὐ Ὄλερεαι χα ὄχττω- 
ις ϑώσαι χεινϑρῳ.ὁ ὃ ̓ Θεὸς ἐὐέρατο, ται ὅτε κερφυγὸὶ ἀἰφῆχεν αἰών, κὶ Ὁ ̓ αγαίογόυντον κοῦϊε- 

φλεξω ὄψιν ὅτε τῇ γῇ ἢ ὀχ φῆναι ς ὠκέλευσε ἐπ τὸ πονηρῶν ὀκῶνο συριπέσιον δέξα δ, ομεϑ χαὶ 
τ ϑίχαγον μειζόνως ζεφδυών, ὦ τοῖς κ᾿ ἕωτα αἰδίκως ᾳ παρρυσι πολλὴν χαταλιμιπλμων 

αὐδαμυϑίαν. ἀκύσωμδν ζίνωω ὅσοι ϑεια παρυϑῳ οἰ ο Ξρετῇ ἤζωῦτες «ρα πινηραὖν ανθρω- 

πῶν. καὶ Ὁ» ἡ τότε ὁ Θεὸς ἐώίδτο τ ὦ ἐρήμῳ, Τ' οὐ τῇ 7 ζῶν τῇ τὴ δερματίηι τ ον τειλάνῳ 

20 ἱματίῳ, ̓  παξλφητίωυ, τὴν ππρϑφηΝ μείζοια, ἡ τ' μηδ (νά μείζοια ἢ ἔχοντα ων τλυνυτοῖς 

γευναικϑῷ κα κ᾿ ,καιτασφα γάσαι “αὐ κόρης αἰχϑλθίσου τὴ) διεφϑαυρμδύης πόρνης » ὃ ζωτα 

νόμοις αἰμεμύοντοι λίοιρ. τα τοίγιιυ λογιζόμδμοι, φέρωμϑῳ πύμτα ϑλυναίως ἃ οσα δὰ πιί- 

λοιϑν. ἐ Ν᾽ καὶ πτεή μιαιφόνος Ὁ ὃ φὐθάνομος αὖ αυτή, σὸν αἰμεύαοϑαι 1 Υ̓ λελυπηκότα ἐ- 

πεδύμησε, τοσῶτον ἴσυσε, κ᾿ τ λυμὸν ἀπόντα ογέπλησε, ἡ ὁ Θεὸς ζ ὠυρλώρει. καίτοιγε 

ις ασοὸς αυτίω οὐῖν Εἶπον, οἷ κατηγϑρησεν, δολά τῷ ὀυδὶ μόνῳ ὠνεκάίλει. δνλὰ ὃ 

(ιωειδὸς πικρὸς κρυτήσορϑς ὦ. δ 9 Ὁ Εἰς μείζονά ἐκεξακχιύεν καικα, αἰλγϑύσοι καὶ " δα. 

κγονϑρὴ, χὰ Ἢ κατήαευυεν ὁμοῦ πόῤζμ, ἑαυτίω ,τίω ϑυγατέρᾳ, τ ἀἰπελϑόγτα λὐδρανν ζώ»- 

τι ἱμονχὸν, ἢ τοῖς ασοϑτέροις ἐπηγωνίζεν». Εἰ χὰ ἀλ γείφ,ς Φησιν, δτί μοιγαυει, ἐγὼ αὖ-- 
τὸ ἐργαίζομισι κα ὦ ὀυδροφονον, ᾧ ποιώ σφαγία τῷ ἐγκαιλριεῦτορ. ἀὐχκϑύσοτε ἴσοι πες 

39 γαιναϊκας ἐσε ἐπδ]ονμδύοι ρα Ὁ δέογ᾽ ἀκύσοτε ὅσοι ἐπ’ ̓αδήλοις ὀρκοῦς πὐϑϑτείνετε ς ἡ ἐ- 

τέρρες κυξίοις ποιξτε τῆς ὑμετέρᾳ αἰ πωλείας, ὺ βάφρα, ϑρον ἑ ἑαυτοῖς κατορυήϊοτε Χὴ χὰ 
ὺ ὧπ' ὕτως ἀπώλετο. Ἂ »» παϑϑσεδύκησεν ἀξιὸ Τί αὐτῇ ΤΜ δείπνων αἰτήσει, ᾧ κόρίευ 

ἔσαν, ὦ ὧν ἑορτῇ Ἂ συμποσίῳ Ρ πϑιηγύρει χορν" αἰτάσαιν φαιδρὸν να ἢὶ ἔχι: ΧΡ υ 

μέ κεφόμδε αἰτεῖν ἡ ἡπατή.ϑη. Δλλ ὁ ὁμῶς Οσεδν τούτων ἀὐτι πσϑόςήσεται. Εἰ Ν᾽ ἡ 
35 κείνη ὁμειομοίχων αἰδρωΐν ψυχέω ὠκτήσοιπο,δλλ' αὐτιν ὧν τ δρι λογίσειεϑαν Οὖκ ἔδει, οὐ εἰὶ 

τυρδμνικϑίς ὅτω ἐλ! αικϑνήσουοτϑαυ ἔχιταγμασι. πσοϑτον κα Φ ὡς οὐκ ἂν ἰφειξε τίωυ ἱερὸ ὼ 

ὀκείνζωυ χεφάλέωυ αἷμα σαζουσαι ὁρών πχὶ δείπνου φρροχειρδρίω ΝΥ ὑυχο  φρἴθονο- 

μος Η ρώδος φϑ ἢ ἢ οὐνατεφέραι τότ γέωυη. ,ἰιαύται γὸ αἱ ὶ πορνδυόμϑυαι γοιναμκάς, ἀπόμτων 

εἰσίν ἱταιμότεραι ἡ ὠμότερᾳι. εἰ ἡμῆς αἰκούοντες ζωῶτα φείῆομδυ,τί Εἰκος μὦ ὁκῷ Ὁ 

40 ὄψιν τό τοῦτο ἐργαίσοιοϑαρ ᾧ παλεῖν ὧν ὁ (ὑμυανακειυδέοις νεοσφαγϑες κεφαλῆς αἦμα ραζονὸ 0- 

μώνζας ῳ» μέσῳ τῶϑ. συμποσίῳ; αὐλλ᾽ ὐχ, Π ̓ αἱμοξόρος ὀχείνη χα) ἐδαννύων ἀγοιωτίρᾳ ἔπα- 

ϑέ τί πσδὲς τίω δεωρίδυ ὀκείνζω, ἀλλὰ ὶὶ «ὐγηθρεεύετο καίτοιγε Εἰ  μιηϑουμό)εν ἀλλοῦ, 
Ἂν τῆς ὄψεως μόνης Εἰκὸς ἰώ γουρκῆϊστει λϑιπὸν, ἀνὰ ᾿οξεὶὲν ζοιούτον ὑπαιεν ἡ μαι φόνος 

ν αἰμμώτων διψώπαι “ὐϑϑφητικϑῶ. τοιούτου δὴ { πορνεία, ̓ ὑκ ἀσελγεῖς ϑνον,αἰλλαὶ δ, μι- 

“ἢ φόνοις 
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3592. ΧΡΥΣΟΣΈΤ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΟΘ. 

αἰφόνοες ποιᾷ. αἰ γϑεοῦ μοιγευϑέεσαι, ἴῆπλο μοῦσαν, καὶ τεὸς σφαγάμ Θίσι χϑβεσκθνασ: 
ψϑμα ΔΜ ἀδικυρδων Δλὐδρων᾽ ὁ ὐχ ἕνα μόνον οὐ δύο, λα ὺ μωφίοις ἕτοιμα τολριή- 

σα! Φόγοις. ἡ τούτων πολλοὶ αὗρτυρερ ἊΨ δραμῶξ εἰσίν. δ δ φ ὀκεῖνη τὸτο ἐποίησεν, 
πε  σδοκώσει λήσεαϑαι λοιπὸν αὶ χαρά θ᾽ λ μύρα, ὃ τοιωῤ δον ὡπὸρ δξέξαρε. 

αὶ γὸ μειζένως μῷ ̓Φυτα ἐδοησεν ὁ Ἰωαλιης. αὐλα «σϑϑς ὃ αϑρὸ ἡ ἡ κακία μιῶνον ὁρᾶ, χα- 5 
γειαῦ; Φ πυρέῆοντες στὸν ψυχοὺ ἀἰχσίρως, αἰτῶσι. ᾧ»» εἰ ἐμὴ ᾿ ἐσφαζεὺ τ' λαυτήλρρρν, 

ἐκ αὐ ὅτως ὀξεκαλυφϑη δ Ὄλμημαν ΦΘ' ορευ Ὁ μαιϑηταὶ, ὅτε αὐτὸν Εἰς δ δεσμωτής 

θλον “ονέδαλον, Ο σὸν τοιούτον ΕἾ πον᾿ ὅτε ὃ ̓ἀπύζενν, ὅτε ζωὐαγκοίοϑησοιν χα ̓ «ἰὼ ἰδίαν ᾿ ἷω 

Εἰπώ. τίω Ἂ μοιχαλίδα, χρυαῆειν ἐθούλονν», χα οὐκ Ἰλελρν ὀκπομιπτέψεν Ος ἕπλη- 

σίον συμιφοραι. 45 » εἰς λῥα: γκῴυ οὐγέπτεσον τὴς ἱσοξίας, τότε λέγϑεσι ῶ τὸλ ῷ ὡ- 19 

τόρ. ἵνα, Ν᾿ μὴ πονηρφὲν τὶς εκ. «σοτῆεύσῃ τὴς σφαγῆς τίω αἰτίλυγκοιλούεῆν Ἐχὶ Θωδὰ καὶ 
Ιουδα, αὐαγκκίοπει Ὁ ' τίω Ὡρόφασι εἰπεῖν τῷ Φόωυ. ὧςε ὅσῳ αὐ βουληθῇς ἀλμὶς 

συσκιᾳῖσαι ᾧ γπτῳ τύτῳ, σότῳ μάλλον αὑτίωυ ἐκ πομιπγάσεις. ἀμδοτία γὸ ὑχ αἰεδῃ- 
“ας «περιϑήκῃ κρύτηεται, ἀλλα ματϑμοίᾳ ἜΣ  ὀξομολυγήσει. λα 2 ὡ ὧ ᾿ δϑαγίελιιω πῶς, 

δὐεπαρϑῶς παᾶντα διηγεῖται, αἱ ὡς δῇ τε ἴθι, αὐτῷ, χα ̓  πολογίαν (μωΐίϑησιν. χἷ'κῷ ᾧ ιξ 

γ» τ Ηρωδῳ φησί" ΟΝ ̓ξ ὃ οῤκρες ὼ ὧν (ἀιυλυακειμόοις, χα ὅτ ἐλυπήθη" αἰεὶ ὃ 

τὴς κόρηρ, ὅτι ἀρεϑΟιραϑεῖσοι νὐσσὺ τὴς μινίξς, χα ὁτί ἀύεγκε τῇ μητεὶ τίω μφαλε 

ὡσανεὶ λον, ὠκοίνης Ὁ πσθόςαγμα ὀπλήφρειω, εἰ γαρ ὑῦ, ΕῊ κρικώς παρόντων, ἰλ- 
λα ἐυΣ "ποιοιουτων ἀλγϑόσι (ὦ δίκαιοι παύτες, τὴ χαὶ ὅτοι μαίλικε εἰσιν (Ὁ κα- χὰ 
χῶς πάφαντες. σΣοῖ γαρ ἰωαίνης ἡδίκηγ ̓  αλλ ὅτι (Ὁ "(ὐύτα ἕυτω κατασκθυαί. 10 ἡτέτω 

σοὴτίς. 

Τούτοις ἡ ἡμᾷς μιμυσωώμεθου, ἡ μιῇ  ἐπεμξαμωρϑῳ χαὶς ἣΝ πλησίον ανδοτίαις " δνΛ 

ὅσον αὐ ̓δύνσυσχιαϊωμδι, αὐαιλθίοωμϑν φιλόσοφον Μυχίω γίωἡ ν 2)» ἢ ὁ απ ελιτὴς ὑοῦ λμ δ, 
πύρνης ἡ μια φι ὀγου γαιναρως ̓ϑἰ φλελόμϑμος ἀϑεπαχϑὴς ἐγλμεν», ὡς ὅ" τε ζω. οὐδὲ 

Οἰπεν,ὑασὸ τῆς μιαιφόνου ἡ οναλϑες "λα πυοο(ιξα οϑεῖσαι αὑτοῦ τῆς μμησφὸς, Ὡ στὸ ἣ : 

βφημοτέρων καλων ὁ ὀνομιαίτων. συ ἢ αὶ ὑξείζεις ᾿' ̓χατηγϑρᾷο, “ὦν. πλλσίοι , ἢ οὐδε αὐ 
ὀβαίορις ποτὲ λελυπηκότος ἕτως ἀδελφούδ μγηοϑίεθαι, ὡς ὠκῴνος τῆς πόρνης᾽ λα μ(ν 
πολλῆς τὰς. ϑνειωδίας ὦ Ομ ὁνοιδῶν ΔΜ πονηρων, ἢ) χακούργϑν, [ῷ πονηρϑν, δ ὑπουδθν, 

Τ αὐόητον, ᾿ὼ πολλὰ ἕτερ: χαλεπώτερα τϑτων καλών. ὦ γὰρ ὠκϑηρλουῦθα μάλλον, ἢ 

ὡς αὐϑὶ ἀλλοίοις αὐϑεύπου "αἰ φλελῤμεϑει ̓ κοιχίζοντες , λοιδορφεώῦτες ̓  ὑδείζοντες, 10 

αἰλλ᾽ ἐχ θὰ ὧγιοι ὅτως᾽ αἰλλα εϑρίνούσι μᾶλλον ὧν αἰδρτόῥονζα, ἡ ἢ κα)οαυρώνται. αὔτ 
δ ̓ᾧ ἡμεῖς ποιοῤμδν, Ἢ δακρύωρϑυ τίω Ηρωδιά δα, (ὧν (ὧν ὠκείνζωω ζηλοιωζας. πολλαὶ γα 
Ὁ γιοῦ ζιαῦτο, συμπόσια, γ΄. κα γάρ, μη ᾿Ιωλύνης λὐαιρῆται αἰλλα τῷ Χοιφοῦ (αὶ μέλη, 
αὶ πολλῷ χαλεπώτερον. γε: κεφαλίω αἰτῶσιν ἐχὶ πίνακι (ὦ) νι υ ἐρχούμϑμοι, ἀλλα 

ψυχας ἫΜ (μμυλνακειμῦμων. στὸν γαρ δούλοις ἀδζις ποιώσι, ᾧ Εἰς αρ δανόμοις ἐ ἐρωΐαι 4 

ἄγωσι, ἡ πύρνας Ὀλειτειχάζωσιν, ὁ ουχί 'τίω κεφαλίω ὀὐαιρράσιν, ἀλλα ᾿ψυχίω ᾿ σφαῆϊυσι, 

μοιηρὺς ἐργαζόμϑροι κ) ϑηλυδγίας Φ πύρνός. δ γα δ μι ἐρᾷς , ὡς οἰνωρϑθμος χὰ Ὁ μοϑύων, χϑ) 

γεεναῖκα ὀρχουμθῥίωυ καὶ αἰαφολογϑόσαν ὁρῶν, ὁ ου παοής ῳ ποῦς. αὐ τίωὐ, συοδδ' ὀκφέρ 

πσδὸς ἀσωτίαν αὐ “σὺ τὴς ἡδὲγὴς ὑῆωρϑμορ" αἱ πα ἰχήο ὀκῷο ὃ φοικτὸν, ζὶ μέλυ τῷ 

Χοισοὖ μέλῃ ̓ἀπεργαζόμϑυος πύρνης. Εἰ γάρ « μή ̓ αἰξεονὴ ἢ υγατηρ Ηρωδιάδιος, 40 

δλλ ὁ δὲ ὠκείνης ὀρχασείμϑρος τότε διαϊζολορ, χα διὰ τῦτων χρρθοει γευὶ, καὶ ΧΩ ψυχας .} 
ὀἀμακχειμϑῥων λαξωὼν ἀπεισιν αἰχ μαλώτας. Εἰ δὲ ὑμεῖς δυύαοϑε μμόϑης ἐδύειν ὀκτος ἄν 
ἐτόρφις χαλεπωΐατης κϑινωνᾷτε αἰεδρτίας. σι [δ βπολλοὖν αὐῤπαγῶν πὰ γιαΐῦτα γέμει Ν 
συμεπόσιω. μή γδῇ μοιΐῳ " ξχικείνϑμω κρέα, ἰδης, μηδὲ τς πλακριώζαις, δνλὼ [υἱ μμ 
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ἰρμῃ 
αν ἢ 

χοῦ 



ΕΎΑΓΓΕ ΔΛ. Ομιμλ. μι. 311 χον Ιδι, 

πέϑεν (Ἰωεἰ λεκίαι οὐγνόει, κὶ θψ4 οτι ὅξ ἐπηρείας καὶ πλεονεξίας ὁ (βίας καὶ αὐῤπαγῆς. δολ᾽ ἐκ 
ἔξν ἐκ τύτων ζμώτα, φησι" μ"Ἱ “δυοιτο δὲ δ) ἐγὼ βούλομαι. πλζω εἰ α τότων καθα- 

ρύυοι,ἐδὲ ὅτως ἐϊκλυ μέν (κα πολυϊλελὰ δάπνα αἰπήλλακ!). ἀκυσον ,ϑόν πῶς κὰ χωρὶς τϑτων 
ἐκαλφὸ ὠροφήτης ὅτω λέγων Ουαὶ οἱ πίνοϊες Τ᾽ διυ λισμμένον οἶνον, ζῳ, ωρῶτα μύρα Δοιό- Αμι τ. τ. 

ὁ, μϑρμοιιὁρᾶς πῶς ὸ τρυφῆς καιτη]ορά. δὲ γὸ πλεονεξίθν εὐτζοὰ» αἰδιά ), ὁ» αἰσω]ΐλν μόνονοἡ 

σὺ εἰς αἀὐμυτοίλν ἐοϑίεις, ὁ δὲ ΧΚολφὺς θδὲ εἰς χοείδυ" σὺ Δ |[-]πλακθνζς αἰδιαφόρως, 
ἐκήνος ὃ Οϑ᾽εῖὲ αὐῤτον ξηφϑν᾽ σὺ ϑαίσιον οἶνον, ὠκείνῳ ἢ σστδὲ ποτυίολον " ψυγερὸν ἐπέδωχας δι- 
ψωντι" σὺ αὶ ἱ φρωμψῆς “παλῆς ὦ πεποκιλμϑρης, ὁ ὃ “ἰστὸ [-] 'χρυμψοΐ δαφϑκί. 
ρέται. δ καὶ πλεονεξίας καιϑοι ρὲ ἡὶ ζοὶ δεῖπνα, χα! ὅτως ογαγὴ ὅθ, δι σὺ ὦ ἰῷ τί 

ιο χφοαν πόρτα ποιᾷς ᾿ ὠκείήῳ δὲ συδὲ τίω χρείαν δίδως, καὶ ζωτο, εντουφών τοῖς 
ἀὐτῷ, δολ᾽ Εἰ πω δὸς ζ ἐπεξοπάυες, λαθὼν (αὶ αὐτι αὐἰξιεώροις αὐντ' οὖν τοῖς ἐσχύτοις 
ἄντα, μυοίος οὐ ἔσχες χατησόρϑις, ἢ τέων ὐπὸ ταὐγννόμων ἔδωκας αὖ δικέων᾽ (ᾳ ὃ τῷ Χρι- 
σοῦ λαῦων, χα ὁυτω ματέωυ ὀμαλίσκων, ἐχ ἡγῇ δῶώσεν θύθωύας  ᾧ ζωώτα καὶ οὐδὲ τῶν (αὶ 
πύρνας Ὁ πραπέζαις αὐδῇ ἐπεισειυόντων λέγω (σοϑς ))Ὲ}} ὠκείνεις συλϊείς μοι λόχϑο, ὥασερ 

ι: οὐδὲ χσϑϑς (ἦν κιωκε) ουδὲ οὐδὲ Τἶν᾽ πλλεονεκ)έντων ὦ ἐτέρες γαφριζόντων( ἐδὲ γὺ “ποῦς 

αὐτὸς ἐς! μοι κοινὸν ι, ὥαστρ οὐ “ϑϑς γὸς χρίρας ὸ λύκφι) δ λα τὐϑὶῦμ 'Σπολαυόνγ. 

» τὠν ἃ τῆς ἰδίας σίας, υἱ μετα διδόντων ὃ. ἑτέροις, πὐδξ “ὦ ζὰ πατρῷα " κατὸμαλισκόντων 
μ΄ ἀπλώς. Ουνὲ γὺ ὅτοι κατηγϑοίας ὑκτός. πῶς γδ, Εἰπέ μοι, ὀζρφϑύξη κατηγϑοίδν 

.} ͵ 4 . «Δ , ͵] . “Φῆλι" } Ι,4. Ὶ ἣ 
ἡ ἐγκλήματα, ,υτὰμ 0 μο τὐράσιτος σσ γαςρίζν.) Ὁ Χύων πλεςως 02 Χραςος ̓ μηδὲ τϑ- 

1ο τῶν ἀξιὸς σοι Φαίνηται : στὸψ ὁ νϑ χἰχὺρ γέλωτος ρσωῦπι λαμδλύη᾽ 68 “τῷ βασιλεῖς 
ας ἐρανοῦν σΥοὲὴ ὦ πολλοςὺν τότων; ἡ ὁ κϑιὶ ψα τὶ Εἴπη ἀἰφεῖον ἐμπληοϑεὶς ἀπῆλθεν ἡ 

ὧξ ἡ διδάξας ἡμας, ἃ μὴ μαϑύντες φυὴν δὼ ΡΠ κωωών διεφέεφιϑρ, συν ΔΨ αὐ! 
ἀξιοῦται ὠκείνῳ; φούῆεις ἀκούων, Οῴκοιῶ φοάξον ἔχη ΝΜ ἔργων. ἐκδάνε τὸς χρ σασίτοις, 

͵ 7 Ι! ἣ ! ᾿  ε ! ἢ ἐ ω ν 

ἡ), ποίησον συγχατακλινέοϑα! σοὶ ᾧῷ Χρλφον. ὧν ἀλών ἈΟΙΝΩΨΗΟῊ νὰ πραπέζης, ἡμάρ99 {- 

21 ςαι ύι διχάξων᾽ οἶδεν αἰδιάοϑιι πραπεζον. Εἰ Ὁ» ληςαὶ ἴσασι, πολλῷ μάλλον ὁ δὲ- 

ἰβῤη, ασότης. «ὠνόύησον γϑέεω τέων πόρνζωυ ὠκεινζου,πτῶς ἰπὸ τραπέζης "ἐποίησεν ἥμερον, χα! Σ ἰ- 

ΑΦΉ ὀνειδίδει λέγων᾽ Φίλημαί μοι Οὐκ ἔδωχας. Εἰ ))Ὲ Μιὴ ποιοιῶτα σε ζιώτω τρέφει, Δυκιζιμεμο, 
πολλῷ μάλλον ποιοιώτα αἰ μείψαται. μὴ πὐδὲς (ὃ πόντα ἴδῃς, οτι ῥυττῦν κροϑσέργεται ἀ 
αὐ δ᾽ δλλ᾽ οὐνόησον δτι ὁ οισὸς δὴ ὠκεύου ἐχιξαίνει τὴς σὴς οἰκίας, ὶ παύσει τῆς ὠ.- 

19 μότητος ὦ ΤΜ ἀἰπίωών ῥημῶν, οἷς ἀεἰ πλιώεις τὰς πυδϑσιόγζᾳς, Ὠχιδίῶς, ρηϑις, καὶ. 

ἔτηρᾳ χαλεπώτεροι τύτων καλαδν᾿ καὶ λογίζα στὸν ζωῶτω λέγῃς, (Ὁ αρὐδασιτοι ποῖα ἔρ.: 
γα κατασκθυαζασι᾽ δἰ τίω οἰκίδν ὠφελούσι τίω σίω. ἡδὺ πόμτως σοι ποιούσι (δ) ἀτρι- 
φον; ἡ πὼς ἡδυ,βαπιξόνϑμοι αἰσχραὶ λέϊοντες; καὶ τί τῶτυ ἀηδέςερον, ὁτὸμ “Τ᾽ κοί Εἰκόνα, 

τς Θεοῦ ἥνόμϑμον τύπ]ης ἢ κ ὁ εἰς ὠκάῴνον ὑξρεως τέρψιν ἑαυτῳ (ιωυαγῃς, ϑέαΐξον ποιῶν αὶ 

ἡμμ }5 οἰκίαν αὶ μίμων πληρῶν Ὁ συμιπόσιον ὼ τοὺς ΘΧῚ Φ σκηνῆς ὀἰξηρημδμός μιμούμϑμος ὁ θ)δμὴς 
ἡὀλθυϑεροουὺ γὸ ὀκᾷᾧ γέλως καὶ βαπίσματα. ζωῦτα δ ἡδονὴν κοιλῴ, εἰστέ μοι, ὦ στολλιοῖν 
ὦξια δακρύων δε], ὦ πολλών θρήνων καὶ οἰκ(φογωνγ:νὴ δέον εἰς (ϑίον ἀδζιυς ἐμάχῳν ἀσϑδὰγον, δὲον 

κρὐοαινέσαι ζᾳ δέοντω᾽ σὺ ὃ Εἰς Ἐχιορκίας αὶ ῥήματα ἀτακΊα εἰναι γές, ἡ τέρψιν ὥρα". 

μϑ χαλᾷς: ᾧ Ὁ γεέννης τσοόξεονον ἡδογὴς ἐῃ αἰαυόϑεσιν νομίζεις; ᾧ 5» ὁτὸν ̓ἰπυρήστωσιν 
40 ἀςείων ῥυμῶν, ὅρχοὶς Ἐχτορκίως ζ “πὸ αἱαλύο. ζω δὼ »ἐλ ὠ]ος ὦξια, δλλ᾽ 

Οὔκ ὀδυρμδϑ δὰ δακρύων ἡ Τἰς ἀν ζύτω Εἴποι νοιὼ ἔχων , χαὶ ζῴοτω λέγω, αὶ κωλύων 

πέφεοϑοι αὐτφ᾽ δλλαὶ μὴ Ὠχὶ τοιαύτῃ αἰτία. φιλον,ϑεφπίας γδρὴ φὴ τίω «ἰ αυό- 
λασῳ ἐχέτω, μή" ὠμότητος " ἔλεον, μη ὕδραν. ὅτι πένης 66], ϑρένψον᾽ οἷς Χ ριφὸς τρέφεται, 
εϑρέψον᾽ μὴ φὴ Φ σατὸμικα Εἰσωγά ῥήματα ἢ τίω ἐαιλν, κριταιαόυύει ζωΐω. μλ ἴδης 
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κα μδν 31: ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ: 
αὑτὸν ἔξωϑεν γελωύτα, δλλαὶ ὃ ((μωειδὸς" ἀξέταζε, αὶ τότε ὀψέ μυολάκις αὑτὸν ἑαυτῳ᾽ κεἰ 
χαταρωρϑρμον ἡ φένοντα ὦ ὀδυρόρϑμον. εἰ ὃ Οὐκ Ἐχιδείκψυτα ὁ τῶῦτο ΠΝ σέ ςωῷ πω 

λύθρωποι πέγητες ᾧ ἐλθ)ϑερ9ι σύοσιτοί συ, μὴ Ἐχίορκϑι μηδὲ μέμωοι,οἱ δὲ βούλει ᾧ ὃ οφῆς 

εἰὐθιυς αἰμοιξὴν ἀπαιτῆσαι,κέλέυσον, ἀν ἰδωσί νι Ἢ αἰτύπων γηόνϑμον, ἔπχισπλῆξαι, ἀὐγορινέ- 

σωμ,(ωδυτιλαθέω, ὄκτ' Ἔ οἰκίθν ἸὨγαμδιοίας,» Ἃ οἰκεῖβ πυρφοςασίας. πα δία ἐχής ; Κοιγοὶ 5 

παήέρες ἔξωσαν ὠκείνων, μ᾽ σῷ “ὃ πσοϑςασίδμ δζρμνεμέαϑωσοιν, κέρδει σοι Φερέτωσαν τὰ ὦ 
Θεῷ φίλα, Εἰς ἐμυποοίαν ὠδους ἔμξλιε πνθυματικίω. κἂν ἴδῃς τιναὶ δεόμϑμον “709-- 
ςασίας, ἔχίταϊξον βουνϑῆσαι Ἶ, κάλδυσον τα οι κϑνήσοιοϑει. ὄζρα τύτων ϑήρέυε τεὺς ξένους, ς 
“οἱ τύτων ἔνδυε τεὶς γυμνοις, αἱ δ᾽ τότων Εἰς δισμιωτήριον πτέμιστο, ζῳς ὀναίγχας λύε ᾿ 
(κ δλοτοίας. ζρω τίω σοι διδύτωσαν τὴς (ξοφὴς τίω ἀ μοιζίω) τίω καὶ σὲ ἡ ὀκείνες "ὡς το κωρ 
φελούσοιν, αὶ συϊδ' μίαν κατάγνωσιν ἔχουσαν. τ 9) τύτων δὴ φιλία σφίηεται μάλλον. δω 
γιοῦ ἐς Ν᾽ καὺ δοκῶσι Φιλύοϑειῳ, δλλ᾽ ὅμως αἰαγουύοντο!, ὡς Εἰκῇ ἕώντες αρὐδα Οἱ. οὗ 
ἢ τα ἀύύωσι, ἢ ἀΐρὶ βαΐδιον οἰονείσον'), ὁ σύ ἡδιον «ϑρένψής, ὧτε αὶ μαώτίων δωπα-- 
γών, κακείνοι μ( γϑϑρησίας θι ((μυέσονται, ὦ τῆς αὐδοσηκούσης ἐλθυϑεοίας, καὶ ἡ οἰκία (9υ 

δὐτὶ ϑεατον ὠκκλησία σοι γρήσι"), Ἂ ὁ δζρέξολος δραπετεύσει, ᾧὡ ὁ Χειςὸς Εἰσελθύσυται Ις 

αὶ ὁ ὮΨὉ αἰὐέλων χορϑς. ὅπου γ᾽ ὁ Χοιτὸς, ὀκφὺ (Ὁ ἀγίελοι, ἐκᾷ ἡ ὁ ὀυρανὸς, ὑκᾷ φώς, 
φώς τὔλλιακδ τιον Φαιϑρότερον. Εἰ ὃ. ἡ ὁτέραν βούλει δὲ αὐννδὍἌ καυρπούοϑτη ὐϑά- 

κλῆσιν, χάλθυσον οὀλίω αἰγῶν βιθλίᾳ λαξιγῶς ᾧῷ Θφ 0, νόμον αἹα γινώσκειν. ἡδϑεόγ(9ι ζωτα 

αὐ πσηρετήσον ),} ὀκῴα. ζωῦτα ἄ γδβὺ σέ κικείνες ποιᾷ σιμνοτέρϑες᾽ ἐκῴα ὃ ὦπὸρ.- 
ζω ὁμοῦ κριταια ύύει ̓ σὲ μϑβ ὡς ὑξοις ἴω ᾧ παΐρϑινον, ἐκείνος ὃ ὡς ἀθλίως γαφριμιδν-. 29 

οϑές. αὐ μϑρ γὸ ἐφ᾽ ὑζρει πέφης, χαλεπώτερον, ἢ Εἰ ὀμφλερ᾽ ἐν ὃ ἐπ᾿ ὠφολείᾳ καὶ κέρ- 
δι, γρησιρϑέτερον πτώλιν," Εἰ ἀπαηγϑιϑύος τίω Κχὶ θανάτῳ ἐπθμήγατες. ἡ νμωῦ νϑβ τῶν 
οἰκεῦμ μάλλον αὐτὸς καιτοιαουνεις ὦ (Ὁ οἰκέτω πλείονα τύτων ἔχουσι πρρησίθρ ἡ ἐλβ,. 

ϑερον ((μωειδὸς᾽ τότε ὃ ΨΜαὐέλων ἐργάσῃ ἴσυς. ἡ τύτες τοίνιω καὶ σουῦτ' ἀπάλλαξον, ἡ 
ὄξελων ὃ ΟΜ πο δασίτων"θιομα, συοσίτος κάλει, καὶ ὀκξάλων τίω «ὙΨ κολοίκων, τίω 2: ." 

φίλων Ἐχιτίθ4 πυρλσνγϑολαν. δορὶ τούτο καὶ (ὡς Φιλίας ἐποίησεν ὁ Θεὸς, οὐκ ἔχ κα- 
κῷ ΥΨΜἪφιλουνϑῥων χαὶ “Ὕι' φιλοιώτων, δυλ' ἐπ᾽ ἀὐγαϑῷ καὶ ησίμῳ. αὖται δὲ αἱ φιλίαι 
“πάσης ἔγϑρας Εἰσὶ χαλεπτώτεραι. νὰ μϑὺ ΡΨ ἐῶ ᾽, ἀὐϑόλωμϑυ, χαὶ χερδοινο- 

Ὶ αϑν" κυ ὃ τύτων ὀῥαύγκη πᾶσου χαὶ βιλδτήεοϑιι πόῴτως. μυὴ δὴ κοίτεχε φίλοις, λοί- 
(ης διδασκαλυς᾿ μὴ κατεχα φίλους τραπέζης μάλλον ἡ φιλίας ἐρριςας ὄντας. (ὦ γὙὰ} 39 

' τοιοῦτοι πόῤτις, αὐ τίω πυφίω καταλύσης, χα ταλύοισι χαὶ τίω φιλίαν" Φ μ) δὲ Ὅρε- χιμὼ 

| πίω (οι (ἰμυόγτες, ϑβοισι διϊιυεκῶς, πᾶσαν φέροντες ὁμωμαλίλν. Ὁ ἡ. δῇὝιο᾿τολοκσίτων γέ-. ον 
ἱ γος, χα αἰ μώγονταί σε πολλαΐκις, καὶ πονηρϑὶν χτ σὺ αὐθατιϑέωσι δοξὸν οἰντεύθεν γϑιὦὼ πολ- ᾿ 

Ϊ λοὺς Τὰ ἐλευθέρων οἶδα, πονηροῖς «ἰσπολήνψης λα(οζας ἢ ὦ «καὶ γρητείαις, (ὦ) 5 ἐχὶ 

Ι μμοιγείαις ἃ παίδων {.α φϑοραῦῆς διεθλήϑησαν. ὅτῳ γ β΄ μηδὲν ἔρηϑν ἔχωσιν, δλλ᾽ Εἰκῇ 29 
᾿ ῷ ἑαυ μ᾽ ξωσι βίον, ὡς ζωῦτα οἡ ϑκονούμνϑμοι τοῖς πᾶσι, ρα πολλῶν αἰ ασοτῆ εὐονται. καὶ 

Ι ἢ δύξης τοίνιω ἑαυ(βιὺ αἰπαιλλαίῆοντες πονηρϑὶς, ὃ ττσϑ 9 πλώτων τῆς μϑιούσης γεέννης, χαὶ 
ᾳ ᾧ Θεῷ δοχϑιώτα ποιοιώτες, τίου οἰ αθολικίω ζωτίω (μωήθάαν κα ὀἀγύσωρϑρ, ἥα χα! 

ἐοϑίοντες ὁ πίνοντες, πϑώτα Εἰς δύξλω τῷ Θεοῦ ποιωώνϑμ, ἡὶ τῆς “δὴ ἀἰτύ ἐἰπολαύσωμϑμ 
δόξης᾽ ἧς ϑιμομὸ πόϑζμ ἡμας Ἐχιτυχῷ, ,ϑέβιτι καὶ φιλαν,ϑεςπία, τῷ Κυρίου ἡμϑμ1η- 49 
σοῤ)χοιοού, ᾧ ̓ δῦξα ῷ ῶ κροίτος,νεὦ χαὶ «εἰ, χα Εἰς (ὄσ' αἰώνας ὟΨἪ αἰώνων. Αμέυ. 

Ομὶλ: 
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Ομιλ. μΜθ. 1.ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΑΣ ΟἸΗΣΟΥ͂Σ ΑΝΕΧΩΡΗ- 
σεν ὠκέϊϑεν οὐ πλοίῳ Εἰς ἢ ἔρημον τύπον Κριτ ̓ ἰδιϑν, ὼ ἀκύσαντες (ὦ 

" ὀχ λϑι,ἠκολου θησαν αὑτῷ πεξῇ Στὸ ΜΝ πόλεων. 

δὶ σΡα πϑρωταγοῦ αὐτὸν δϑαγωρϑεώτα, ὺ ὅτε αἴδεδυϑν Ιωαΐγης, καὶ Ὁ ὅτε α. 

Ὁ ΥΡΣ τ. γρρένθη, κα ἡ ὅτε (ὦ Ἰουδαῦοιἡ ἡκϑυστν ὅτι πγλείοις μᾳιϑηζας ( ποιᾷ. ζᾳ ὦ 

" πλείογα αἱ, 949» πινώτερον βούλεται δ,οικήν, συυϊδπτω τῷ καιρρὅ καὶ- 

ἷ λοιῶτος " υἰπυγυμναΐσαι τίω διότητα σφας. ΠΝ ̓ τοῖς μα ϑηταὰς 

ὅν ἔλετι μινδινὶ Εἰπεῖ ὅ ὅτ αὑτὸς ὅν ὁ Χοιρόρ, κῷ' Ὁ τίω ὀνάςασιν 
ως “«Ἅ. [ὧν Ἰἰζώλει τῦτο βμέοϑῳι γνώριμον ὅ9εν τοῖς τέως ὀρ πιφῆσει- 
" μωυδεβονὰ ου σφόδρα ἕω ὑβαρυ. διυλαὶ καὶ συτίνωμονικός. ,λαχωρισεια: ἢ Οὐδ εἰπεισιν 
Εἰς πόλιν, λ Εἰς ὀρημμον, ὲἐ ὦ πλοίῳ,ὠςε μιηδένα ἀἰκολϑυϑησαι. σὺ δὲ μοι σχόπει πῶς 

ὠ μμαίγηται Ἰωλύνου λοιπὸν μάλλον ἀκειώσηῷ ὦ ἴησν. αὐδοὶ »δ Εἰἶσιν ὠ αἰπηγίε λκότες 

ι αὐτῷ ὃ γελννιδροι. χα ̓γὃ πόμτα ἀφώτει, ἐπὶ αὐτὸν χαταφευϑεσι Ἄριτεῦν. ὅτως ὐμορον 

εἶμι μῷ' τῆς συβεφορφιρ ταὶ ᾿ζῳ ἤδὴ ζχ ἀὐτν οἱϑ' τῆς ̓ ὐποκρίσνων ̓ὀκείνης οὐἰκοομιηϑέτα τας 

τῷ ρϑώσεν, λα αἶνος ὄνεκεν ωρὺ ἥ ' ἀπαήϊέλαι αὑτῶν σόκ ἀμεχωρησε,καίτοιγε ἡ ἥδοι τ -Ὡρὶν 

ἡ ἀικηϊ ἐιλόν Ὁ δ γελννρδίον; δυκρὺς ὀρ παΐγτων «τῆς. οἰκϑγομίας τίω' αλήλειὸν. ὁυ » 

ἽΝ μόνον προψᾳ, λα ̓ τοῖς ἔργϑις τῶτο πισρύοϑαι ἐξωλετο, τἱσ' ὦ εἰδέναι τῷ ὅζεξο. 
τὸ λοὺ τίρ ἰϑημργίδυ, ἐδτι πόρτα ὀργείσεται, σε (ζυὐτίων αἰελεῖν τίωὶ δυξόν. . αὐτὲς “ 

ζω. ζὶ τῶ αὐαγῶρέ᾽ ὡ" ὄχλοι φυυὶ ζυτως ἀφίφανται, δ᾿ πον) «εσαλώμϑοι, κ᾽ 

οἰτὶ ῶ  ϑραίζμαι τ ἐφόξησε ῶ Ιωδῴνον. Φροϑτον 681 ὅβ1 πόλος, ζσῦτο αἱ αἰ γαΐπῃ, ὕγω παν. 

ταις Ὁ αἰ αφούιται ζὰ δενά. 5. ̓Νι τούτο! τέ μοι ζω ἐυϑέως ἀπελοίμθα 
4ὦ».: 

25... "- τ Βξελϑαν δ, φησιν, ὁ Ἰησῶς εἶν ἄρον πολι ὺ ἐαπλιαγχρίϑο ἐ ἐπ᾽ ̓ἀδοι, «ἱ 

᾿ ἐϑεραστάσε ὧν ἃ αῤῥώτους αὐ, ὑ Ἐὶ Ὁ ὁ πολλὴ (ώ αὐ Ὁ ΨἩ ἡ πσοσεδρία, ς ἄλλ᾽ ὃ- 

μως (αὶ αἣῷ αὐτν. γούμϑμα πασης σπου, χὐπρέδαμεν αἰμοιδζῦ, 89 ὁ ὠὐτίαν τῇ τὴς τοιαύο 
πὴς ἡποῤπείας (δὲ ἐλεον ὕλϑησιι, ἔλοον. θπιπεταμδον,: ᾧ δρατγόσει παι. καὶ οὐκ αν 
παιτή πίον ογζᾳοθα. μ᾽ ὃ), τὸ "πρφρσελ)εῖν, κὶ Ὁ Τὸ ζω πύλεις ἀφῴναμ καὶ Ὁ τὸ κα' ὠχριυ 

Ἴο (είας αὐτὸν ζητῆσαι, ὲ τὸ αἴϑαιϑίοιν ᾧ τῷ ὅ λιμοῦ κατλμαγκάζοντος, τέω “πἰςιν Ὠλιδείκο 

γυταὶ τίω αὐ. μέλλει ἢ πέφεν αὐούς. καὶ οὐ ποιῷ τῦτο φ᾿ ἑαυΐ αἰλλ᾽ ἀὐαρδύει πα- 
ἐριρονϑέώαι, ὁπερφέωυ, μα μαρὴν στὸ ἀζετεβείν,τὸ μοὶ παϑόδερος ἐχυπηδῷι τοῖς θυ. 

ὰ) κσιν,αἰλλαὶ κα λϑύμος. ὅζατί μηδεὶς’ δ ὀχλὼν πο’ σελϑῶν αὐτὴν " διελίαϑηι 

“ ἡδοιέντο αὐτοῦ Αϑ' ὐαρζυλῆς "ὦ ' σχοὶὶ τὴς πείνης ἐλσ μθανον αἸαϑησιν ᾧ πυϑῳ ᾽ “τ σ- 

15 ἐδρίας. αἰλλὰ σοὺ (. μα ϑηταὶ αἰντῷ πσϑόσελθόντες λέρρυσι, ϑρέψον εὐὐφυς ( ἔτι ζω 
«τελέφερον διέκειντο) ἀλλα {; 
. Ἃξ Οὐίας δ ρομδύης, φησὶ, καϑοῆλϑον ὦ μαϑηταὶ ἀντ λέγοντ᾽ ἔρημος ϑυν 

πε, καὶ Χ ἡ ὥφᾳ ἡδὺ αἴρνλ)ν. υὐπόλυσον ὧν ὄχλους, ἵνα, αἰπθυντες ἀγϑεΆσωον ἑαυ. 

πῖς βρωμίατον, Εἰγὰ» αἱ μῷ Τὶ τὸ ϑαῦμα. ἐπολοίλοντο τὸ ν᾿ γελνηνϑρου, καὶ κ( Ὁ ζω 

κοήμ᾽ 

χὸν ιδι, 

40 ἀσυρίδεις ς οὐνόμιιξον αὖ τ αἰξὸ αὔῤτω κα λέ γ᾿, ζυΐκᾳ ζύμάυ τίω ϑιδασκώλίαν μὲ φώφι-. Ματβ,ιειο, 
, σαίων ὁκώλεσε, πολλῷ μάλλον μηδέ πείρὸν λαξοντεθ πότῳ σημείου, Οὐκ ἂν αυρόσ- 

εδύκησαίν τ Οιὗτον ἔστοϑαι. αρέτοιτι ἀσοολαξων καὶ Ὄ αἰῤῥώςους πολλοις ἐλεροίπτάσιν" 4“) 

ἑκος ΟΣ εῖδ ντεύθον τὸ χω αὐὐτων παϑλσιδόκησοιν᾽ ὅτως ἡ, ῦ ἀπιλᾷς τέως, σὺ δέ μοι σχό- 

πε τὰ ν διδουσκάλε τίω συφίλυ, “πῶς ἀδοὺύς ὠχκουλήται σαφώς “9 “ὧδϑς τὸ ) πιφεύσαι. οὐὴ 

Οἰιεγίοἷ, τοηλ,»:. ἃ 
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οὐ Εἶπεν ἐυθέως, πφέφω ἀδοις( Οὐεῖδ γδ ἐμϑηεν ἐυχυϑαδεκζον 40) ἀλλα τι; 
16 ΟἹ Τησῶς, φησιν, Εἦπω ἀὐῖς" κα χρεῖλν ἔχουσιν αἰπελϑέν" ὅστε ὠϊοῖοὑμιᾷς φε- 

“εν, Οὐκ Εἶπε, δίδωμε αὐτοῖφ᾽ ἀλλαὶ ὑμεής δότε. ὅτι γὸ ὡς ὁ, ϑοδπῳ κοφϑσεῖ- 
χῦν. αὐτοὶ ἢ ϑσὴ ὅτω ὀζρνέφηζ, αλλ ἔτι ὡς δ, ϑεττῳ αἰαλέλονο), λέγοντες" 

17 Οὐκ ἔγαϑυ, Εἰ μὴ πέντε ὠρτος νὴ δυο ὑϑύας. Διὸ χαὶ Μωρκος φησίν" 5 

Μαριονζ. Οτ ἐ( μοῦκὸμ τὸ λῳϑύν καὶ γὸ {ὦ ἡκαρδία εἰν δὴ πεπωρωρδρη. ἐπεὶ ὀΐζυ ἔτι χαριαὶ ὁ- 

σύρρντο, ὅτε (αὶ, εαὐῦν λονπὸν εἰσεύγᾳ, χαὶ φησι" 
18 Φέρετέ μοι αὐεδο ὧδ, Ἐγδὲ ὰ ἔρημος ὀζόπος, δὴ ὁ τρέφων δ οἰκωρϑδύνν πα. 

μον. Εἰϑὺν ὥρϑι βρήλϑεν, αἶλλ' ὁ μιὰ ασοκοίωϑμος ὥρα, ὑμῶν ἀρλέρι). ΓῚ Ιωαίνη 

κριθίνου δ ἀῤτυς δῇ λέγᾳ, νὶ πβδέργως τῦτο διηϑύρϑνος, ἀλλὰ {δ τύφον τὴς πα. 19 
λυτελείαρ παιδιίγων ἡμοις χαταπιχτάν. τοι ρύτη ὁ ἡ ΟΜ σφ φημ “απιζαίώ. 

19. Λαξωνζοίνιω οὖν πόντε αὐτὰς εἰν δύο ἰμούας, ᾧ κελρύστες (ξ ὀχλνε, φησὶν, 
δϑανυθίωαι Ὠλὰ ὧν γρτέε, ϑϑαδλέλγας Εἰς ᾧῷ δσανον ἠυλόγησε, χα κλᾳσις ἔδωκε 

τοῖς μα ϑηταὶφ ἰντι" (Ὁ) 3. μαϑνοπι ονῖς ὄχ λϑιο, Ε τ μευ 

109 Καϊέφαν»» ἁπόντες ὦ ἀχορτοθησειν; ὼ ἦσαν ὃ «ἴδωσόον δ χρναρ μ ϑόδι. " 

κα κοφίνος σλχηροιφ. Ἢ 

δὶ Οἱ ἢ. ἐαϑίοντερ ἤσουν ὠσὶ πἰντακιόάλιο! ὀῤϑροδ, χωϑὶφ γμν αρϑᾷν καὶ παιδίων. 
Διατί ὀμέδλοψαν οὐ (ὦ ὀφχνονᾧ ϑυλθγησεν; ἔδει πιφευϑέοαι αἰντὸν, ὅπ" ορεύπαα "δ 

ζῳ ἔβθ1ν, ἡ ὅπ ἴσος Τ84.. (οἱ δ ιτϑτου χωτασκενα μια δλλήλοι ἐδῦκει μϑδ' χήαϑαι. τέρμ δὲ 
Ν᾽ ἰσύτητα, τῶϑ] ἕντ᾽ ἐνουσίοις σϑρμντανπκοιφεέδείεφυ" Ὁ ἡ δὰ αὖ παίδἐς ξχοίν ὡὐ ὑτέ.. 9 

μως ὀπείϑησαν, Θὲ μυὶ κ᾽ κέν τῷ, ζω πενότητος, ᾧ Εἰς ανὴν αϑρτα ἀῥαφέγων ἐς. 
ποία, ᾧ κα λών «ὐὐἌὶρ οὶ γυόρϑμα: “δ δὲ τῇ το οὐδὲ ζμοτα μένα ποιᾶ, ὅτο ὀκφνα 
μιῷῦτ σᾳ βοξαι δὴ εκ γωῦ ἕ. μφτ' ἐξουσία, γωῦ Ὁ. θύγθυϑρος ϑανκατοργεῖ. Θἶτα, ἡκ 

μὴ δύξη πάλιν μαίχο δι) ὦ γιγνόνϑμον, ἐν Δ τοῖς ἐλόῆοσιν ὁμασλέπει Εἷς (ὃ ἀρανόν "ὧν 
ἢ. τοῖ μείζοσιν, ὑπ ὀϊοιοιαὴ πλύτα ποιοῖ, ὕα μάθῃς στ! ἡ ὧν “οἷς ὀλοῆοσῃ Οὐκ ὠδινα-. 3 
μούυδρος ὁτέρωθεν, λα σι δὰ" (γελρνηκότα αν τ" ὅτὼ ποιᾷ. ὅτε χρῶ ἀρδοτήμαια χοῖὼ 
εἰφῆχο, κὶ (Ὁ) ὐἴρέδειεν ἐὐξῳξο, (Ὁ λῃφίω ΘἸσήγαγε, ἃ ὁ παλαιὸν (Ὁ πολλὺς τῆς 

κὐξεοιοίας ἔλυθὰ νόρων, ἡ γειρους΄ ἤγέρε μυθίους, ᾧ ϑείλοιηλν ἐχόλίνωσε, καὶ ζὰ Ὄστύῤῥητα χεῖρα ἢ 
ἽΜω δούπωνϑλέγξο, καὶ ὀφθόμμὸν ἐδημούργησεν, ὦ Θεοί μόνου κανορϑωματαὶ Θἶσι καὶ 
Φγείδγὸο ἑτέρα, ἐδοὰ μι φαλν.) ἐυχόνϑμο;" στε ἢ οὖν αὐτυς πηγάσαι “ἰεσκεύασεν, ὃ το-- 39 
λὺτνλων ὠπάντων ὀλφῆον(ώ, τε εἰς ῷ φανὸν ὀρ λέσει ̓ ὁμού δὴ ζτα κατα 

σμονάζαν, ἐμῷ ἢ, ὥπερ Θἶπον, πτουδυῦων ἡμαξ μιὴ πὐσδότερον ἀπ έοϑεο τραπέζης, ἕως δὼ 
ἐμλφφαηήσωμδμ ῷ τίου οφεὺ ἡμῖν ζωυτίων ηβνέχοντι. καὶ ὁζμετί υὶ ποιᾷ ὧκ μὴ ὄντων τἐμ- 
ᾧ σεῆων" στὰ ΜΝ ρκέωνος ὦ Μανιχαίου" φὸματῶ, ἢ γίωυ κίίσιν δλλοτθιοιωτων ἐντὶ αὶ δῷ 55 

ὟΜ ἜἝ ἔργων αννἷὦν σταιδυῦων, ὅτι ὶ τὰ δρῶνϑμα πάγτοι αἰστῳ ἔργα ἡ" χίσμευτα 681" αὶ δεικψυᾷ, 3 ἂν 

ὁτ| αὑτὸς ὅν ὁ τιεὺς καρποὺς διδοις, ὁ εἰπὼν ἐἷξ Φοχης᾿ βλφφησείτα ἡ γὴ βοτόμίου χόρτο 
ΓΝ ὁϊδαγαγίτω ᾳ ὑδατα ! ἡνυχίω ἑρπεῦμ ζωιτὰν, σενὶ ἡ. ἔλριπον τὸν ὀκεύνου. “ δ λαὸ 

δ δὲ οι ὅτων ὀκξα, λν ὅμως ξ ύϑατος. οὐ ρστῆον ὃ πῷ υίπὸ γεϑίξαι καρπὸν οἱ ἮΝ 
πὲ ὑϑώτοων ὀρητετοὶ ἔμνψνγα ὃ οἰπὲ αὐτου πέρτε ποῖσε αὐῤτας Ὧσύτυς; ἡ στο ἰ,ϑύων 66 
παλιν᾽ ὃ σημεῖον ἐεδ, Ὁ καὶ τῆς γὴσ ἡὶ τῆθ3α λόνῆηῃ αὐτὸν κοωτῷ. ἸΝ᾽ ΔΚ οὗ τὸς ὅ- 40 

«ϑυνούσιν ἀ εἰ ἐποίει θα μυαται, ποι α κριϑολιιζω ἐυερλεσίαν, ἥω μὴ γεωροὶ μόνον (ὦ) πολλοὶ 
ἫΜ ἐτέρφις συμξλύτων μων), ἀγλαὰ αὶ ἀὐδὶ τὴς δωρεῶς οἰπυλσύσωσι. χαὶ ὅπερ ἐδοκει ἐ- 

Ψημεοζικα. ἢ τῆς ἐρήμε τοῖς ἰουδαίοις 41) γανμιατὸν ( ἐλόλϑνγϑωῦ, Μὴ καὶ οὐρτον δυωώωται δοιιῦαι, ἥ 
ἐτοίμκαί σαι τρπεζλρ ον ἐρήμῳ; τῶν ὁζρ ΟὟΨΜ' ἔργων ̓  Ἰπιδεύων:). ὅχρ τῶτο καὶ ΟΑἱς ἔρη- ᾿ ω 

, μὸν 

Ἰνώ, ς. 0. 



ἘΥΑΓΓῈ λ.: Ομμλ, μθ,. 3:15 Χο δι, 
μον ἀνις ὠγή, ἥα 9) ἱαθολὴς αἰὐποτῆον ἢ ὦ θαῦμα, ᾧ μηδεὶς νομίσῃ πλησίον κώ.- 

“ἰὼ " μόιυ" αὐ δακειμϑῥίω Εἰσωεγκῷ τι Εἰς τίω πάπεζαν. ὧν τῦτο αὶ τὴς ὥρας αὐμψης), 
τῇ 5 ̓ ὅπου μένον. ο ὄτερον ὃ ̓ μόνθαννορδρ, τίω φιλοσαφίδν, τῶν μαϊγηῆβ τίωυ “δὲ τοῖς 
ἀϑαγκσίοιρ, ὺ “πῶς κρυτεζφρϑυοίου πφυφῆς. δώδεᾳ »δο ὄντες σπτώντε «ρτῶς Εἶχον μόνου καὶ 

4 δυο ἰϑύας. ὅτω πῆρ)» ζω ᾿ αὐθις ῳ σω μαιτί κοῦ, ἐ τῶν πρευμιατικδων Εἔχοντο μόνον. ἀ 

οὶ τῶν ὀλίγων λὐτείχοντο, ἀλλα αὶ ἐὔδις αἴτηϑέντες ἔδωκθν ̓  996» ποιδέεοϑαι χεῇ, τῆι 
κὠν ὀλίγα ἐχωμδν,καὶ αὐτὰ ἐαοϑίο ας, δῳ- τοῖς δεομόῥοις. κελευρϑέντος γι οὐόγκεῖν τοις 

πέντε αὐτυς, 6 ὁυ λέγϑεσι, σι ᾿ πόθον δΐζω ἡμῶν ἐξα! ̓  ἱ δ ξφή; ; πόλον ο υμῴς πρθμμω; - 

σὐβϑα τίω πεϊγὸν τίω ἡμετέραν αλλ ὑπ αὐύοισιν ἐυϑέως. πεὶς ὃ τοῖς, Θὐρηρδύοις, ὡς 

ιο ἐμιτι δοκεῖ, δὲ τῦτο ἐκ τ δ αἰ πσοχειοϑμων ποιφ, ἣ "να, αὐρις Θἰς πίον αἰγαάγῃ. ἔτι ὃ αἰοϑς- 

γέφερϑν διέκειντο δ,9 καὶ Εἰς ᾧ: ὕφαινον ὀναφλέπει. ἔν ΡΥ ἀλλῶὼν σημείων Εἶχον. πῦλ- 

ἡμέϑι- λθὶ ἰασοδεϊγμαζοι᾽ τὸτυ ὃ οὐ. λαῶν, Ὀίμω διέκλάσε χα ἐδιδιυ" δὰ μ μα ν, 

εὐνύπ αϑτῳ ἀὐδθις “ιν ὦ ἀιδίων 5) μόνον, δνλ᾽ ἡ ὁ 05) ὧ λαιῦμα, μὴ αἰπιφήσωσι, μηδὲ 
"» ὑχιλά)ων") πἰδελλόντος, Μ χειρων ἀδοῖς αὗρτυρασῶι.. δ9 χα! (ὦν ὕχροις ἀφίμη πτό- 

15 τερον τῆς πείνης αἰ ϑησιν λα άν,χαι τύτυς ὀῥαρϑρει. πέϑτερον πεϑσιλϑῷ τὶ ἐρωτῆσαι 

"ἡ καὶ δὶ αὐτῶν καζακλύνει, καἱ δὶ αὐτῶν ὀζανέμει, ταῖς οἰκεία ̓ομολογίαις καὶ τοῖς ἔρρρις 

“πϑοκαζαλᾳοῷ βουλόμϑμος ἑ ἐκάσν. ΟΝ τὸν καὶ ὶ αν αὑτῶν ὧν λαμίδανει ζις αὐτῃς ἢ ἴα 

πολλὰ ᾳᾳ αδοτύεια ἢ ἩτὉ ὁ γιγνομδιου,καὶ ὐσσομνήμαται. τὸ ϑαιύμριτος ἐ ἔχωσι. [ν] ἰγὸ χαρὶ 

τύτων συμοϑύτων ἐπελοί)ονηο,  ςῴ αὐ ἐπαϑον, Εἰ μι καὶ ζωώτα χατεσκύνασι: εχαὶ κεν 

20 λέῦει Ὁ αὖ ζει ἘΧῚ ςιδαδὸς ἀύα, πεσεῖν, Φιλοσοφήν ἄν οχλυς παιδαύρν. υ ἰὼ εδρόψαι τὰ τὰ 

σώματα μόνον ἐξούλεν», ϑλωκ ἡ τίω- ψυγω παιδεύσει. ὑ Ὁπὸ τῷ τύῶῦν τοί, ἢ Ὡἰπὸ 

τῷ μηδὰ σλέον αὐῤτων δοιεαι ᾧ ἀϑϑύων, ἡ πὸ τῷ πάσι, ζῷ αὐπὶ παξϑϑεῖναι ὑ ποιῆσαι 
χοινά;, ὦ μηδὲν ϑεωτέρῳ λευτέρου ἄλιεον τὐονοχῖν, κα ὃ ζω ππεινοφᾳρσαμίω καὶ ὁ ἐγχρώτάθῳ χαὶ 
ἀγασίω ἐδο ὁμοίως “«οϑς δλλήλεις ἀζοκείοϑει καὶ Ὁ ὦ κονα πλὐτανομείξενν ὁ τ ἐπαίδυζα. 

22 ὡ τχασοις ἔδωκε τοῖς μα ϑηταῖς' 3 ἣ μια ϑηταὶ τοῖς ὄχλοις. τοὺς: ὑπέγτε αὐτῶς κλαΐσας ἐ- 

δωχε, ὦ. (ὦ) πίντε ὧν ταῆς χερσι ΜΡ μα ἐπήγαζοις φυὶ μήχθα τὐτεῦ δεώμα ἱφτᾷ, 

δ λὰ κὶ ̓ αὐδιοσεύσαι ἐ ἐποίησε ̓ᾧ αἰϑεοσείσαι ἐ ὀυχὰς αρῖας ΤᾺ λα καὶ κ᾽ ὑλάσματ " ἡ άι 

ἰάνσπι δείξῃ οΤί ὀκείνων ὧν αβίων ὦτα λείψανα ζω, ὦ ὧςι πὸ ποίας μαιϑεῖν ὦ γεῦμη- 
μῦμον. “φῳ ̓ θ ὁ πεινώσοι ἀφῆκε τοὺς ὀχ λυ, Ἷ μὴ Ι ὡς Φαντοισίαν δὴ νομίσῃ ὯΝ »- 

20 ἡυνδοι δ Ὅ{9 “δαὶ δώδεκα φίνοις «ὐξιοσεύσαι ὁ ἐποίησεν, γα. ἢ Ἰούδας βαςασῃ. ἡδύ- 

γα (ὦ ἊΣ χ σξέσον τυ πῴων, αλλ᾽ οξα δ ἐγνωᾷ ((ᾧ μαϑηταὶ τίωὐ διωυαιμιν᾿ ἐπεὶ καὶ 

Ἰλὶ Ἡλίου τὸν γέγϑνεν. ὅτω φριοὼ αὐτὸν ν ἐξεπλάγη οὐτεύεν Φ. ἰουδοῦοι, τι κα 1.) βασιλέα 

"λέλησαιν ποιήθαι" καίτοιγε ἐχὶ μά ἄλλων σημείων θἰδειμοῦ τῷ Ὁ  ποιήσσινγτερ εἷς Οΐιω πα-- 

λίγη, ρφιφήσει " λόηϑς , πῶς ὀπήγαζον ) αὐτο; ; πῶς εὐπαῤῥεον ὡ τῇ ἐρήμῳ } πῶς ζρσύτοις ἢ ἢ "ρ- 

35 χεσαν! ὺ χὰ πωταχιλάλιοι ΥΩ, χρεὶς γωυαρίδ καὶ ἡ παιδίων, ὃ μέγεφον ζῶ τὰ δέμιν ἐγ- 
κῶμον, ὅτ ὦ γαθαϊκας χϑῶ ᾿ ὀὐδρερ «πέ»συδρόυον. τῶς ῳ λείψανα γέλϑνε; : ὺ ΝΣ ὠ ὁ τοίζηο 

ὅ ποτέρου οὐα ἐλαῆθον. ὺ Ὄσαῦτα γὲ γέϑρνον, ὧτε ἰσειφίθμωοις δ νέοϑαι τοῖς ὁ μα, ϑηταὶς 

κοφίνους κα μήτε πλείω, μήτε ἐλῴηω. λαᾷων τοίνιον ζὰ κλάσματα, ὀχ τοῖς ὀχϑοις ἐ- 
δέχε, αἰλλα "οἷς μια ηταῖς. ὁ γὸ Γ}} μαϑητον ὦ Ὁ οχλϑι ἀτελέφεοον διέκεοιγγο. ποιήσοις 

40 ὃ τὸ σημεῖον, 

2: Ευλέως ἐὐώγκασι, ὧν μανίας, ἐμιφαῦαι Εἰς τὸ πλοῖον ἃ καδϑαγειν αὑτὸν Εἰς 

“ὃ πέραν, ἕως ἃ Ὁ)ἰσολύσῃ (ἂν᾽ ὁ ὀχϑοιρ: ες Εἰ δ κ καὶ πόρων ἐδῦκει φόνταξεν, ΔΛ Οὐ 

ἀλήθφδν πεποιηκέναι δηπουῃ ἡὶ αὐτῶν. «ἰο δὴ τῦτο ἀχριξ4 βασείνῳ μ γελννρϑδῥα ἔχι- 
: “έπων,βα αἰσρομφήμριτα λαιζοζῳς καὶ Ἢ ᾧϑε ἐλεγχὸν ἿΜ σημείων ὀκέλῥσιν ἀντ χω- 

ΝΕ Οεγίοιζιτομλ,:, δά: εἰξεοϑα). 
»"-“᾿.. 

α.Βασοιζ. 



᾿ μὰ δι δό6 ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
εἰξεοϑαι. καὶ ἄδλλως ὃ, ὅτὸμ μεγάλᾳ ἐργαίσυται, ϑἰποσκϑυαζεῖ) «ἦν ὄχλοις αὶ «ὦν μαϑη.. 
(ς πείθων ἡμᾶς μηδαμοῦ πῦρ αὶ ἢ πολλῶν ϑύξαν διώκειν, αὐ μὴ ἐπχισύρεοδ, πλῆθος. χιτοῖὰ 
ὁτὸμ καὶ Εἴπη, ἑωμαΐγκασε, Ὁ πολλίω ἢ μα, ϑηδ! ασροσεδρίδρ δείκψεσι, ᾧὶ ἔπεμψε ὥ αὐ, 
ἕλὶ ἀσονφαϊσιι Κ τὴ Ἔ ὀχλῶν, αὐτὸς κὶ εἰς Ὁ ὅρος βιειλόμϑμος αὐαξίεσω. ἐποίει Ὁ τε, πά- 

᾿ λιν πουδόύων ἡμᾶς, μυήτε δγλϑις λϑαμίγνυδῖ, διϊωωεκῶς, μιϑ το φθύγήν ἀεὶ Ὁ πλήϑος, δολ᾽ ς 
᾿ ἔκαίτερα χϑησίμως ἢ ἐκϑίφον οὐδ αἰ Πονζῷς πυϑϑς ῶ δέον, μαΐϑω δ τοίνμωυ ὼ ἡμᾷς “0 2σι- 

' δρύωειν τω]ηοῦ "ἀλλά μὴ δῳ ΚΙ αἰοϑηἿΜ δὺσιν,ἑγα μὴ ὀγειδιοϑώ ὃν κτ' ὥν Ιουδαίοις. 

αὶ γδ ὶ ζυτεῖπέ μέ,φησιν,ἐχ ὅτι Εἴδυτε τοὶ σημεῖα, αἰλλ᾽ οτί ἐφάτετε ἐκ ΥΜ αὐῤτων ᾧ ἐχορ- 
ταόϑητε. αἱ τὗτο σσοὲ (μυεχῶς ποιᾷ τουτὶ Ὁ σημεῖον, ἀλλα δυύτερον μόγον᾽ ὥςι πτα- 
δυεαϑει αὐςδν᾽ μυὴ τὴ γαςρὶ δουλόύεν, ὠλλὰ Ὕἕὧἧ πνϑυματικϑῖν ἔχεαϑαι διίονεκῶς. ιο 

Τούτων δ ἐχώβθα. καὶ ἡμάς, ὁ ζητῶμδν (Ὁ) αὐτο (ὃ ἐπουράνιον, ὶ λαβόντες πᾶσαν 
ὠκξαλλωρδν φΦροντίδου βιωτικδωώ. Εἰ δ ὠκῴνοι ἡ οἰκίας ᾧ πολεις καὶ συ λμᾷς καὶ παν- 
γα ἀφῆχαν καὶ ὧν ἐρήμω διέτριβον, καὶ τῷ λιμοῦ κατόμαγκοιζοντος Οὔκ αὐεχωρϑεω" πολλῷ 

μάλλον ἡμᾶς τοιαύτῃ αὐρϑσιδγζος τραπέζῃ στλείονα, ἐχιδείκρυοϑαι “οὐ φιλοσοφίων ὴ Μ' 

πνϑυματικϑὰυ ἐρᾶν, καὶ ζῷ αἰοϑϑητὸὰ μ(' ζωῦτα ζητεῖν ἐπεὶ κα κεῖνοι εἰνοχαλοιεῦγο, ἐχ ὅτι ἐ- ιξ 
ζήτησοιν αὐτὸν ὅζρῳ ᾧ αὐὖτον, αἰλλ᾽ σῦν Δ, οἱ τῶτο μόνον αὐτὸν ἐξήτησειν, χαὶ ἐζρ τῶ» ασϑ-- 

! ἢ ! Ι! ζ ΠΡΨ “ «ἡ 2) . 
γϑυρϑρως. δω γὰρ Υ.} Μεγάλων μὲ δώρων χαταφρρνη, ἿἋἍ 4) μικρῶν ἔχητα, Ὁ ὧν λιδμῆ 

βουλέἢ) χαταφοϑνᾷν αὑτὸν ὁ διδὸες, χαὶ ὠκείνων ὠκπίπηει᾽" ὥασερ "δέ αὐ ἐκείνων ἐραΐνϑυ, 

χρῇ ζωῦτα πσοϑείϑησι, χαὶ γὸ πσοϑοϑήκη ζωτα ἐκείνων. ὅτως ϑύτελὴ ζωῶτα καὶ μικρῷ 
κατοἐς ἐκεῖνα, ἄξεταξόμϑμα, κἀν μεγάλα . μὴ τοίνωυ αὖξὶ ζῶτα. απουδώξωμϑμ, ἀλλ᾽ 
αἰδιαφορον αὐνὃἋ ἐ) νομείδωμδϑυ καὶ τίου κΊησιν χαὶ τίω ἀφαίρεσιν ᾿ ὥασερ δὼ καὶ ὁ Ἰωδ το 

ὅτε πϑροντων ὀϑτείχειο, ουτα Φτόντω ἐξήτει. καὶ "ὃ χθήματα δρῥ τῦτο λέγεται, ἐχ ἥα 
κατορυξωμδν, αλλ ἵνα Εἰς δέον ἀύζ!ς “χρησώμεϑου. καὶ καϑοίπερ δῇ τεχνν ἡ Μόκοτος ἰδίδμ 
Ἐχιφήμξν ἔχει ̓ϑυτῶ χαὶ ὁ πλουΜ' Οὐκ οἷδε χαλκχάύειν, ουδὲ γαυγτηγεῖν, Οῦτῖδ ὑφα νειν, 

ΘΟ οἱδ' οἰκοϑὸ μεεῖν, συ ῖδ' ἀΐλλο δι “[" τοιούτων Φυ ἷὴν. μιδμϑαινέτω τοίνυν τῳ σιλούτῳ κεγφὴ- 
οϑαι εἰς δέον, χαὶ ἐλεᾷ ὧν δεουϑῥοις, χαὶ πότων ἐκείνων εἴσεται, βελτίονα τέχνίω. 14 

χα γὸ ἅυτη ταῖν τυχνανν ὀχείνων ἀϑωτέρμι. πασῶν. ταύτης τὸ ἐργαφήολον ον ὀυρανῷ 4- 

κοδὸμηται ὧντη Οἐκ ὐπὸ σιδήρφυ χα χαλιοὺ ῷ ὀργόμα ὄχϑι , ἀλλ δ αἰγαϑότη- 
τος καὶ δστὸ γνώμης. ζαύτης “τῆς τέχνης ὁ Χραεύς 61 διδοίσκαλος, χαὶ ὁ ζυύτου πατήρ. 
σὐνεαϑε γλγλ,Φησιν, οἰκγίρμονες, ὡς ὁ πατὴρ ὑμδ)ο ἐν τοῖς ἰρανοῖς. ἡ Ὁ δὲ θαυ μα τον, ὃτ 
ὅτω Μ᾽ ἀἴλλων ὅσα βελτίων, εἰ πόνου, ὁυ χορὸν δεχαι σοῖς ὃ κατορϑώ ϑίώαι. Φρχᾷ 10 

[ὃ Θ᾽] λαλῆσαι, ἡ ὦ πὸ ἑώυςαι. ἰδωμϑμ 5 ὦ τίλος αὐτῆς οἷόν 581, αἱ δξυ ὅ61ν αὖ τὴς 
Ὁ τέλος; ὁ ἀρανὸς ἡ τὸ ον τοῖς ἀρανοῖς αἰγαϑεί᾽ κὶ δύξα ἡ ̓ἀἰπόρρητος ὠκείνη ᾿ αἱ πγεὺματί- 
χαὶ παςαϊδες᾽ [αἱ φα;δραὶ λαμπάδες" Τ᾽ Μ᾽ πϑ νυμφίου δζμγωγή 'ζῳ ἄλλα, ἃ μηδεὶς 

λόχϑς μηδὲ γῦς πο οαιτῆσαι δυυθωται᾿ ὦζεκαντόῦ9εν πολλὴ ασοός (ἄλλας " αὕτη ἢ πὶ 

αἰφοροί, ἍΜ δ τεχναΐν αἱ πλείους πσρϑς ῷαϑοᾳ Εεἰπ χ,Οήσιμοι "βίον μόνον ἡμῶν 39 })}}Ν 

αὑτὴ ὃ νὸ πσόός τίου μέλλασοιν ζωζωώ. Εἰ 5 Εἰς Ὁ χϑρον ἡμῶν ὀψαγχαίων τεχνῶν ΟΡ 
διενζούονεν, δῇ ἰωτιικῆς λέγω ᾧὶ οἰκοδὺμεικῆς, ὁ ὙΜἋἝ άλλων ΤΜ τοιούτων᾽ πολλῷ μῶλον ἢ 
ἄλλων, ἃς Εἴτις ἀκριδωώς δξετάστιεν, υοἢ τέχνας ὁ 40) Φαίη ἡ ον ἔγωγε ζμ ἄλλας τὰς 

Ἱ αἰδεῆας συὲ τέχνας Εἴποιμι δὼ ἐῇ. ποῦ γὺ ἡ ὀψαρτυτικὴ ᾧ καὶ κωρυκϑυτικὴ “χρήσιμοι 
ἡμῖν ὅδωμοδ᾽ δλα σφόδρα ἀϊγρηφοιὰ βλαθεραὶ, σώματι ᾧ ψυχὴ λυμρινέμϑμαι, ῷ 49 

τίω με τέροι ἡΜνοση μῶν απόμτων ᾧ παιϑημῶδ τίω σρυφιω μ᾿ πολλὺς ἐπεισοίγήν τὴς 

ἮΘΙΚΟΝ 

φιλοτιμίας. καὶ υὐνον ἢ ζωωζᾷε, δνλ' συν τίω ζωγραφικίω, ουδὲ πίω ποικιλ)ικίω ΕἾ. 
ΕΝ ποίμε εὐ ἔγωγε τέχνίω ζῇ). Εἰς γὺ δωπόμίευ μόδωυ ἐμξαΐγλοισι αὐἰθιῆϊω" (ἰ κ τί. 

; ρας 

| 
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γῆς ἫΜ ὀῤαγχαίων κ᾽ ὃ (ἐμυεγόντων ἡμδμ! τίω ζωΐω “πἰροζιχας τῇ σάν ν κατασκθυαςίκας. 
δβ γὸ τῦτο ἢ σοφίαν ἐδώχεν ἡμῖν ὁ Θεὸς, ἵνα, ὡὕρωμϑῳ Με ΩΣ δὲ ὡν ὧν δυυυνσόβξα ᾧ ς βίον 

συΎΧροτε!ν᾽ νῷ " ἡμέτερον. ὩΣ ) ζωδια, γίνολ ζ,, ἡ ἥ οὐ τρίχοις, ον ματίοις, ποῦ χείσιμον, Εἰ- 

πέμοι: εὔῆο δὴ τῦτο ΟΝ ὸ δμ αὐπυυδυμιατοῤῥαφων, ᾧ κὸ ὑφανἶ πολλὰ αὐξικοαηειν ἔδει Ὁ 
ς τέλψη. ὲ χὰ ἔχ! ὁ βλῥαυσοι τὰ πλείονα αὐπτῆὴς θξυγανον, ὃ λραγκχαιοι αὐπτὴς Δ[«.- 

φλείφοντε,, τέχνη χαικστελρίλυ μίξαντες" ὃ Ὁ "ἡ ἢ οἰκοδὸμεκή ἐπαϑεν. δλλ᾽ ὥατερ ζιυτίω ἕ- 
ὡς ὧν οἰκίαν οἰκοδομιη,ᾷ υ ἐλέατρα,ζᾳ, τ  αὐαγκααι ν αἰϑεῆα ὀργαζηται,τέχρίω καλώ" 

ὅτων ̓ὐφαλυτικιεὶ ἑως δρ ἱματια ποιῇ αὶ ὄχτο ολημμάται, ἀγα (μὴ τὰς ϑραχγας μμημῆται, 

αὶ πολιω Κα πρὶ "ὦ γέλωτα καὶ τωι ῥλακείαν ἄφατον, τέχνίωυ ἀομαΐζω. ὁ τίω. δι ὺύ. 

χὐπδνμαυ 10 ποδὴ κατοποιῶν, ἕως αὖ "αἰασιδε ματο ποίη, οὐκ Ὡιποζερισω ὃ τῆς τέχνης ὀγο μια ὑτὸῳ 
φρι, ὃ. ον ΓΝ εἰς ων γιωαρδν ὀξωγάνγῃ σήματα, ὼ ὁ μαλαχίζεοϑαι ποιή “1 οἱ Μ υ- 

ΓΧ  ϑρυπεοϑαι, μῷ Μ βλαθερων ἡὶ ἰδ οηων αὐτί ζᾳξορϑι, καὶ ΤΟ οί τ χρίων 

ἐφ9 εἶν καὶ οἶδα (ὅτι πολλοῖς σμικρολόγος ἐΐ ἐὴ δυκώ ζαυζᾳ «ἰβεργαζόμδμορ᾽ 5 μὴν 
τῶτο Ὀὐποφήσομίαι. ζω ̓  πόβτων αὔτιον ὝἹΜἍ) τᾶν τοῦπ, Ο καὶ μίκρᾳ ̓ ζωῶτα δυκεῖν 

1: Ὰ ὶ αἰ μδοτήματα, χαὶ ἘΣ τϑη0 ἀἰμδιφαν,. ἢ τί τύτα, Φησὶν, βυτῇέσερον ἀμδρτημα 

ἡ, ϑύτιρῃη" Ἄμοιτ᾽ Αὐρκεχαιλλωπισμένοι ἐ χει αἰπύδημια Υο ̓ πἰποσίλζον ὃ τῳ πιδὶ" σαρόσυρμοσμέ-- 

ἦν γον, Εἰτεχαὶ Ἰἀεδρτηκα τῦτο καλῷ δυκᾷ; βουλεοδε ὀξῶυ ἐπαφηήσω τίω γλωῆδν αὐτο, ὦ 
»ἷήων δείξω τέων αἰορημοσιοίζεω" ὅσῃ, τα! Οήκ ὀργεεϑε; μάᾶνδλον ὃ, καν ὀργέζνοϑε, πολες μοι 

λθ)ρ6. Κϑα "γὺ ὑμᾷς ὠτίοι τὴς ἀνοίας ζωύτης, ὦ μηδὲ ἀχόδτημα μ νομίζοντες, αἱ ο»- 

20 τεϑθενήμας  αἰαγκαζοντες Εἰς τίω κατηγρείδῳ τῆς ἀσωτία; ἐμξίωσαι ὥτις. φέρε ὧν, 

ἀΐθ' ϑξετάσωιϑυ, καὶ ἴδωμϑμ ὁποῖον 651 χαικόγ. στὸμ “ὦ ζβ νη ματα Ὁ σηρλχᾳ, ὦ μηδὲ Ν 

ἱματίοις ὑφαίνεασαι καλϑρ ζῦτα ῳ “ἰαρδήμασι ἀζοῥραπῖντε, πέσης ὑξρεωρ, πόσυ γ6- 

λώτος Ὦυτα ἄξια: : Εἰ: 3 τῆς ἡματέ ϑοις ψήφου καταφῥηγφε,άκν σὸν Τῆς Ἢ Παύλῃ φωνῆς 

Μ᾽ πολλῆς τῆς σφοδρότητος φᾷ αἀπαγϑρθύοντος, χρὴ τῦτε αἰδϑήσῃ τῷ γέλωτος, Ὧι δίζυ 

1 ὀκψις Φησι; Μη ον πλέγμασιν, ἢ χρυσῷ, ἡ ἡ αδργαείταις, ηἱ ἱματισμῷ ἡ πολυτελᾷ. ἄψος 
δὼ ἐν Εἰς συτγω μωρῷ ἀξ, ὑτὰμ τῇ ἢ γεγαμημδρν μή ἐχιτφέποντος Παύλου πολυτε- 

μξεμγνεν ληὶ ἱματια ἔχεν, σύχα ὅχι ιῳ “ἰσνοδὴ ἐϑῖτα τίω βλθκείαν ζαὐτίω " ὄξάγῃς, τὰ βυ- 

εἰα κατασκίυαζης αἰ τὴς χατογελαίσου ὑξρεως; ἐχαν "ὃ και γαῦςπ πίγνυται, χα ἐρέται 
κατα λέγονται καὶ ̓ωδρρθας καὶ Ι κυβερνήτης, χα ἱ πίον αἰαστοτθμνυ,), καὶ πελαγϑς πλεῖται, 

39 ᾿ γωυάϊκᾳ ( ᾧ παιδία ἡ πατοάδω αἰφεὶς, τίω ἑαυ » ψυχζω ο ὁέμπορος ὀκδίδωσι κυμασι, 

ὺ Εἰς τίω βαρθαρων αἰαδῤχεται λθϑϑι, ὼ μινοίας στομδίε κυδυωλις 3.5 ἴχστα ἰὰ 

νήματα, ἵνα, σὺ κμῷ πόρτα ὀκῷα λαξων Ἐχὶ “ὑπτοδυμῷ ἣ αἰσῥῥαψς, καὶ κ᾿ ὧ δέρυῳ 

καλλωπίσῃς. ὸ τί ζωτης τῆς αἰλογίας χεῖδν μοι ὀδεδλλ υ ἰα παλσια ζοιαύτοι,᾿ ὧ- 
λῷ ὁ αγδρασι πρέποτα. ὁ)ενὲ ἔγωγε “σδοσδοκῶ, χορὸν ππεϑϊέντορ, (διὸ γέυς (ὃν κυ ὑμέιν αὶ 

45 γωναμϑίυ κἰ ασοδή κατα αδίσειν, ὶ Οὔ αἰχωυζαϑαι" τὰ 'δ χαλεπώτεροι, δι (Ὁ πατέρες 
Οὐπι ὁραντες Οὔκ  αγανακἼϑόσιν, πα κα ὼ αἰδιίφορον δ ͵ ράχμα ἐῃ νομίζουσι. βωύ- 

λεῦϑε Εἰπω ὺ αὶ ὃ ἔτι χαλεπώτερον: ὅτι ᾧὶ πενήτων ὄντων πολλών ζαῦτα “ὖ. βέλεοϑε εἰς 

μέσον ἀγάγω ΦΧ ἐλφοι Φλιμσηνζῳ; (ὃ γυμνῷ (ὦ σλώμϑνον πϑμτοο: ᾧ διδι- 
ῥϑρον, (ᾧὶ πύσων οἕν δῦ Εἴῆ)ε σκηκό)αἷν ἀξιοι, ὠκᾷνον ̓ φυ φὴς ἀ αγαγκαίας ᾿ἰπορριοῖτου 

49 «ἰξωοραντες,ζα δέρματα ὃ μα’ Ὀσαύτης κρυλωπίζοντες τὴ “τὴς ασουδὴό; ἀ αὐτὸς ἅ ̓μόΐκοι 

τοῖς μαι ϑηταῖς οὐνομοϑέτει, Γοἰεδ απλώς ὑποδὲ ματα ἐχῳ ἐπέτρεπεν, ἠμκῴς ὃ αὶ ὑμένον γυμ- 

μἷς ποσὶν οἷν αὐγεχό θα βαδίζεν, ἀλλ ΣΎΝ αὐποδεδηνδύοις ὡς αἰ χσοδεδίοϑω δὲϊ. ἵ 

τοίνεου τῆς ἀκοσμίας ζᾳυτης χέῖον γμοιτ' ἀν; τί τῷ γέλωτος: Ὁ ὸ γὸ ψωχν ὅ21 μαλακώ- 
δὺς τὸ τὸ δόγμα ν αἰ'πζωυοις ζω ωὑμὴς ᾧ κἰδεέργϑυ ἜΝ ματαιοπονϑ, πότε "ΣΡ διωυήσεται 

Οἰιεγίοιϊ, τοπ. 2. 43 αγωγκαίῳ 

ἊΝ 1δι, 

«. Τκ. 6,8. 



α΄ δας π΄ κα΄. Ὁ ἐν, 318 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
Ι αγαγκαίῳ φυὴὶ πσοὐσέχᾳν, ὁ αἰϑὶ ταῦτα “τὰ ταἰϑοῆα ἠοφληνϑιος } πότε αγέξοται ὁ τοιοῦτος 

| νέος ψυχῆς ἐχιμδηισαοῖ, ἢ οὐνοῆσαι οι κάν ψυχέὼ χη: καὶ γὸ σμικρολέοϑ ἔσαι 6 ᾳᾷ τοι- 
αὔτα ϑαυμαζειν αναγχαζόρϑμος, κ᾿ ὠμὸς ὁ δζῳ ζχύτα ἿΜ πΠωχῶν αἰμϑηω, χαὶ Ὁροῦ ὀβη- 

μος ὁ πᾶσαν Εἰς ζαύτα κατανδλίσκων Ὁ ασουδέω. ὁ Ν γῦρον, ἃ ἡωμῆς ἄνθος, καὶ 

εἷδὲ κιοσοις δν ἐἰπὸ ἴ τοιύτων ὑφασ μὲν αὐθεεργαζόυϑμος, πότε εἰς δ θρανὸν δυνύσέ!) ἰδῆ ς 
“πῦτε τὸ ὠχκᾷ ϑαυμώσεται κοίλλος, ὁ σὸς κρέλλος ἐτήοηνϑβος δερμῶν, χα χα μὶ κυγήων) 

αι ὁ Ζ Θεὸς ἔτεινεν ἐρφινὸν, καί ἥλιον ἀϑήλψον, ἀύω σὰ (κυ ψης ἕλκων ᾿ σὺ ὃ κάτω σεαυτὸν 

καὶ πποϑς τίω γάῦ χκτὶ (ὧν γρϑίρνενθύων αἰαγχάζεις, χα τωΐ Ωἱ φθόλῳ πείθῃ. χαὶ γ ὁ 
πονηρθς δαίμων ὥῥ ζαυτίων ἐπενόησε τίωὐ αἰορημοσιεύζευ, ἢ ἐκείνου σε τῷ χάλλνς ἀπαγων. “ὁ 
ϑζᾳὶ τ τόσε ἐνταῦθα εἵλκυσε" χα! ϑρθυδυχιμαῖται Θεὸς ὀυφοινὸν δεικρυὶ «ἰπσὸ δῴεβόλου κο 

| δέρματα δεικψιτος᾽ μᾶλλον ὃ) συν δέρματω (ταν γαρ ζαυτα ἔργα Θεοῦ ) αἰλλαὶ βλαι- 

' κεΐαν καὶ καιοτεχνίλν. χαὶ χοίτω εἰς τίωυ γάῦ νϑϑων ὁ νέος αθάεισιν, ὁ ζὰ οὖν τοῖς ὁ ρφνοῖς 
φιλοσοφᾷν καλϑυαϑεὶς, μάλλον ὀγκώλωπιζόνϑρμος τϑτοις, ἢ οἱ ταὐν μεγάλων ι χαᾳτωρθώ- 

χῶς , χα αἰχροξ ταν ὩΣ τῆς αηϑώϑς, χα λύπας χα αϑυμ ἰας οντεῦϑον ἤκτων ῥανταΐ 

πἰβεῆαϊς᾽ μὴ μωλιώῃ τῳ πηλῷ χειρδῇμὸς ὄντος, μὴ καλύψῃ ὦ χονιορζῷ ϑέρρες Ὠγτιςαῦτος. ἐξ 
φ λέγης, δ, ϑ05πε; τίω ψυγίω ὦπασαν εἰς πη λϑν ἔβρνψας δα" ταύτης τὴς αἰσιντίας, κα χι πὶ 
χαμαὶ συρομδμίω αὐθεορᾷς, καὶ αἴθ ἰσσοδὴ μέν τοσῦτον ἔχεις α'γῶνα ; μιῖϑᾳ τέω χρῆσιν 
αὐτῶν, καὶ αἰδέαϑητι τω ψῆφον ἰοὺ αἰὲ αὖ τῶν φέρεις. ὦφε γαὶρ πηλὸν ποιτοῖν χα! ϑὀρξορϑν 
Ὁ πᾶσαν τίωυ ἔχ τῷ ἐδωύφους κηλίδουγγάγονε ἴᾷ αἰποιδήμοσπα. Εἰ ἢ σι ὀὐέχη, λδ. 

ὅων ὄξαῤτησον Ὁ παχήλο," τῇ κεφϑῇ αξϑϑες. ᾧ ὑμῶς ἃ μάτι ζαύτα αἰκούοντες᾽ ἐ- 10 

μοὶ ὃ δακρύειν ἔπεισι τίω τύτων μαφίδν, ᾧ τίω αὐἰδὲ ζμῦτα απουδέμώ, αὶ γὰρ ἡδϑύτερην 
δὺ ὅτοι ὃ σῶμα μολιώαμν πηλῷ, ἡᾳ δέρματα ὀκῴια, μεκρολὄγϑι δ ὅτω γίνονται, 

φιλογρή ματο! ὃ ποΐλην ἑτέρως. ὁ γὸ αὐδὲ ζᾳ τοιαῦτα μαίνευϑαι ᾧ ἀτουδαάξων ἐϑιοϑεὶς, καὶ 
ἐν τοῖς ἱματίοις ὸ εἰν τοῖς ἄλλοις ὥπασι, πολλῆς δεῖται δουπλμης αὶ πολλῆς τὴς τγρλσόδου. 
καν (φιλότιμον ἔχη πατέσᾳ, μάλλον αἰχμαίλωτος ον, τίω ἄτοπον ζῳυτίω Ἐχιτεΐων ες 

Ὠηπϑυμίαν᾽ δρ ἢ σμικρολόρον, αὐαγχοίζεται ἕτεροι αἰοσιμονᾷν, ὧχε χοίσιον Εἰσαιγαγεῖν εἰς 
(ὐἱ Οιαύζῳς δαπόμας. ἐντεῦθεν πολλοὶ ἦΜ' νέων ὸ τίου ὦ οαν αἰπέϑονν», ὁ φἴθαάσιτι τοῖς 

βὐπόρϑις ἐδρον», » ἑτέρας δουλφωρεπεῖς αἰ χυέμενλν φζρικονίας, αὐτὶ αὕτων ὠγού ψϑιοι ζ 

ζῳ τοιαύζω Ἐχιϑυμίας ἐκπληρφιῶ. ὅτι (ὦ δξχυ κα φιλογρύή οτος τ ἐςαι μικρολϑ- 

99, ὁ αἷδὲ (α λέαγκαια πλύτων “δἸρλότερος, ἡὶ πολλαὶ ὀψναγκα θήσεται αὐδοτάμειν, δ- 19 
λον ἐκ τϑτων. ὅτι ἢ [.] ὠμὸς κα κενόδοξος, Οὐδὲ το τό τις ὀντιρᾷ᾽ ὠμὸς (τὸ πένητα ἰ- 
δὼν, τῳ πόθῳ τῇ καλλωπισμοί μηδὲ ἐωροικένωι δυκῇ, λα ζωτω γϑυσῷ χαλλωπί- 

ζει, ἐκ ᾷοον ἢ «ἰποὸ λιμοῦ ΔἰαφΦθειοθνϑρμον αἴδεορα᾽ κενόδοξος Ὁ, στὸν ὁ εἰν τοῖς μικροῖς 

παιδοζηται τίωι χρῦδοι ΤΥ) ὁρώντων δόξαν ϑηρᾶν. γ5" ὅτως οἶκοι φρατηρρν ἐλὶ τοῖς ςρα- 
τοπτέδοις αὶ ξγπαίοις μέγα. Φοονήν,ὡς ἀἰκόλαφον νέον Ἐχὶ τῳ καλλωπισμῷ ΥΨ)  ασοδυμα- κ5 
τῶν, ἔλχὶ τοῖς συ οονϑμοις ἱ μαιτίοις, ἐΧῚ τῇ χουρᾷ τῆς κεφωλῆς καίτοιγε ζᾳ ὅτα πόμτα τε- 
ΗΜ ἔργα Ὧ} ἑτέρων. Εἰ ἐπὶ τοῖς δλλοτοίοις (ῴε ἀφίςανται καγοδὸ ζοιυτες, πῦτε Ὧπ 

τοῖς ἰδεοις “δστοφήσονται ; ΕἼ πω ὁ ἕτερα τύπτων χαλεπώτεροι, ἢ υ ζαὐτα ὑμῶν τό, θη ; ἐκ- 
οἰ αὐ γκηχαταλῦσο (δ λόγϑν ονταύθοι᾿ ἐπεὶ καὶ α ταί μοι Εἴρηται αἱ «ὦν. φιλονεί. 

χϑὲς καὶ συν ὠτοπον Ὁ πράγμα σὴ λέρρνζ. αὶ οἴδω (ζ ὅτι πολλοὶ δ) γέων συνδ' τσο7σ-- 49 

; ἔξοισι τοῖς λεχϑυϑύοις, μεϑύοντες ὥστ αὐξ τῳ παϑ4᾽ ὁ μέζω δχρὶ τῦτο σιγῆσαι ἔδει. (ὦ γὺ 
γοιω ἔγϑητες πατέρες καὶ ὑγιαδνοντες τέως καὶ ἀχονζᾳς αὐςῶν" Εἰς τίωὐ ποδοσήκοαστιν ϑύορημο-- 

σιούζωυ ἐμι(ιζαΐσαι δουυήσονται. μὴ τοίνιω λόγο, σσοδὲν τοι τῦτο, οὐ νὲν )ὉΣ ὠκχφνο. ἦτο 

γδρντῶτο πόύτα ἀπώλεσεν. ἔδει γὺ ὁ ὠζιύθω αὐῶν παιδύνεν, ἢ ὁσὸ ὙΦ δοχοιω- 

τῶν 



Ἂς 

ΕΥ̓ΑΓΓῈ ΔΛ. Ομιλ.». 319. χιν ιδι, 

τῶν ζἢ μικροῦ σημνοις ποιᾷν, μογαιλοψιχοις, χρείῆοις αγημό. ὑτω ὃ αὐεδὸ καὶ ὧν τοῖν 
μεγάλοις ϑυρήσονϑμ δοκίμας. Ὧι γ»ὰ» πῆς δὴν φοιχείων μαιϑήσεως ϑυτελέφερον! δνλ ο- 

μὼς Ὑπὸ τύτων Χ ῥτορες, ἡ σοφιςαὶ, "ὦ φιλόσοφοι γίνοντη. καὺ ταύτα αν γνοησῶωσιν, συτὶ 

ἐκᾷιαί ποτε Εἰσονδ. ζαύταω ἢ ἡμῶν αὶ ἀσο φνέοις μόνον, δυλὰ κα «εὶς γωναιχας κα κόρας 
, εἶν (σ᾽ γὺ ὦ αὗται τοῖς τοιούτοις ἐγκλήμασιν αἰ ασύκενται) πολλῷ μάλλον, ὁσῷ “5»»- 

ϑύγῳ κοσμιύτης δπττήδειον. ζῷ ζοίνμυ πγοὶς ὠκείνους Εἰρηυδέα κα σρϑἊς ὑμᾶς Εἦρποϑαινο- 
μίξετε, ἵα μὴ πάλιν (α αὐτὰ αἰδηςζωρϑρ. ἡ γὸ ὥρᾳ λίπον βυχὴ χατακλ σα (ὃ .- 

,"ν. ἀπόντις Οίνιω ἡμῖν (ωϑύξαιϑε, ὥςε εἶν νέοις, οἷν τῆς ὠκκλυσίας μάλιςα, δεωνη- 
ϑίεζαι κοσμίως ζῆν, ἡ Εἰς γῆρρις ἐλϑεῖν αὐτοῖς ωρέπον (ὡς τύς γε ἐχ ὅτω ζώγζς, σνεῖὶ 

ιο Εἰς γῆφας ἐλϑεὶν καλόν) (ὄν ὃ καὶ ὧν νεότητι γεγηρφικόζᾳς ϑθγομαι ὁ Εἰς πολιὸρ βαϑυτά- 

πίω ἐλϑεῖν, χαὶ πατέρας διμέοϑαι παίδων δοκὶ κιον,ὸ «ὦν' γελμνηκόζας ϑυῳ οοἰναι ὁ “σοϑ τε 

σύϑτων (Ὁ) πεποιηκότα αὐεᾶν: Θεὸν, ᾧὶ πόσειν ὄξελάσαι νόσον, καὶ τίου οὖν τοῖς «ἰσασοδυμία.- 
διν, σϑ᾽εῖδ' πίω ἐἰν τοῖς ἱματίοις μόιοι, διαὶ χαὶ τίου ἀλιν ὦπασαν. χαὶ Ν᾽ δῇ γῆ χέρσυ- 
μδύη, τοιοῦτον ὅ81 χαὶ νεότης αἰμδηουρδύη, πολλως " “πολλαη9)ον ὀχφέρφυσα (ᾳὶ αἰχόμθας. 

τῷ ὀκαφαΐνϑμ τοίνεου ὃ πῦρ τῇ πνθυμιατοφ, ἡ χαταχαύσωρμϑμ ζᾷς πονησοὶς ζαύζῳς ἔχιϑυμίας, 

ἡ πὡσωμδυ Καὶ δ,ρούρᾳις, ὁ ὁτοίμοις πσοϑς τίω τῷ ασύρϑυ ποιήσωνϑμ «ἰπυοδογζαὶ, χα 
ὧν νέοις ὅν πον πρῶν Μ᾽ δλλωχοῦ ώτων ἰποδείξωθμ σωφ φϑνεφέρϑις. χαὶ γὸ ὥϑαν- 

μαφὸν τϑτο ἐς, στὸμ οὐ νεύτητί σωφρϑσιούη λφμπτη ̓ ὡς δ “ὁ ὦ γύρα σωφρονῶν σσεὶ 

μιοϑὲν δὐ ἔχῃ πολιωὺ, [ἀκρι(5 τίω τὸ τὸς ἡλικίας ἀσφώλήδῳ ἔγων. ὃ Ὁ αὐϑοάδοξον, 
1ο ὧν κύμασι γαλξωϑηφ  σολαύειγ,ῷ οὐ καμίγῳ μὴ χαζαχαίεοαϑαι, και εἰν νεότητι μὴ ἀσελ- 

γάνεν. ζαὺτ᾽ δώ εἰρνοομῖτες ζηλώσωρδυ (ὃ) μαχάθιλον ἐκεῖνον Ἰωσήφ, (ὃ αἰ πασῶν 
λέμμψονζᾳ τύτων, ἡα καὶ ἡΨ αὐνὖἕὍ Ἠτιτύγωρδρ φξεφόμων ἀυτῳῖ" ὧν ϑμοιο πόμζως ἡμᾶς 

Ἰχιτυγεῖν, ἡρέπτι χαὶ φιλὸν, 69 πία τῷ Κυείου ἡμδ! Ἰησῦ ΧΚρλφού, θ᾽ ὶ τω πατοὶ ἡ 
δζα, ὡματῳ ἁγίῳ πγθύματ!, νὼ χαὶ αὶ, ἃ Εἰς του αἰώνας ἢ αἰώνων. Αμάυ. 

᾿ς 

Ομιλ.ν. 3 ΚΑῚ ΑΠΟΛΥΣΑΣ ΤΟΥΣ ΟΧΛΟΥΣ Α- 
ἔζη Εἰς τὸν τ᾿ ἰδὶ σεύξα ὀψίας ἢ ἧης, μό νέδη Εἰς τὸ δο96 χατ' ἰδ)ὸν πγοσεύξαιϑεη. ὀψίας ἢ ϑμονϑύης, μόγος 
ὦ ἐκῴ. 24 ΤῸ 5 πλοῖον ἤδη μέσον τὴς 9οιλοίοσης ἑω,βασα.- 

νἱζόνϑμοι κ'ἰ ποὸ κυ. τ Ὁ οὐνλρτίος ὁ αἴεμος. 

Ε]γος ἕνεχεν Εἰς ὃ ὅρος ὀμαθαίνει; πουιδυύων ἡμαξ ὅτι καλὸν ἡ ἐρημία, 
δι καὶ αὶ μόνωσις, ὅτὸν ἐγτυγχόμειν δέῃ ᾧ Θεῷ. ὁγρ τῶν» ((ἰωεχῶς Εἰς 

Οὐ ἐρήμος ὠπεισι, κακᾷ ὀζμνυκ)ερθίει πολλαΐκις θ᾽ γθυϑρος, στοῦ: 
δύων ἡμας ἡ τίω Ὅτ τῷ χαιοϑύ, ᾧ τίω πο τῷ τόπου ϑηρφιοῖ, 

οὖν ταῖς θ χαὴς αἰτοιραϊξίλν. ἡσυχίας γὸ μήτηρ ἡ ἔρημος, ᾧ γαλή- 
γηκαὶ λιμιόιυ αἀπϑϑτων ἀπαλλάῆοσα ϑορύξων ἡμαξ. αὑτὸς Α δὼ 

δῷ τῶτο αἰέξαινον ἐκέσε᾽ (ὦ αὶ μαιϑηταὶ κλυδωνίξογται πολιν, ὁ χειυδία Αἰ ασορϑύσσιν, 
δῇ αὶ πσοότεξον. δυλαὶ τότε μὴ ἔχοντες αὑτὸν ον τῳ πλοίῳ τού» ἐπαορν᾽ νιοὶ ἢ καθ᾽ ἐαυ- 
ὧν τας μόνοι. ἢ γὸ ἡρέμα καὶ χτὶ μικρῶν Ἰλὶ τὰ μείζονα αὑτοις οὐγα'γ4 καὶ ἐμοιδώζει, καὶ 

49 Εἰς ὃ Φέρεν πόρτα λιναίως, δζῳ δὴ τ, ὅτε δὴ ΟΡ οὶ κιδυονεύειν Ε ον; “ἡδίω ἅ, 

ὁκχαθευδι ἢ, ὡςε ἐξ ἑτοίμου δοιώωι τίω πὐραμυϑδυ ἀὐζις" γιωυϊ ἢ. 'Ἐχὶ μείζογα ἄγων αὖ-- 
τοῖς αὐ σσο μονζωὺ ( ᾽εἰὰ τούτο ποιῷ, αἰλλ᾽ α'πεισι,ῷ εν μέσῳ θα λοίοσης συγχωρῇ ᾧῷ χειμῷ- 
να διογερϑζωαι ὡς μιδὲ πυτδϑσδοχῆσαι ποϑὰν ἐλπίδω σωτηρλας, ὃ δλίωυ τίοὐ υὐκα, αἰφίη- 
συ αὐτὸς χλυδωνίζεοϑαι, διεγείρων αὐνἷὝ, ὡς οἴ μ9,, πεπῳρωμϑῥίω τίω καρδιίὸν. ᾧ δ 

Οιοῦτον 



Ξχφτωι: τς Ὡαξε- --τ-ς:Ξ-:---τ-πτ- τ πε ττς ς πόδ δ, δ. ὧς πτ ττ τ ον π“ὐϑσν οοοι 

Ἐπὶ 

ἀν ν 830.. ΧΡΥΣΟΣΤ, ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ, 

Τεν. λά: 

Τεν χθ, «Ὁ, 

ζοὔτον ὁ Φέζος, ὃν μ᾿ τῷ χειρδίνος ὶ ὁ χαιοθς ποι. μ᾽ δὲ τὴς χουτανύξεως ᾧ Εἰς ἐ.- 
πιϑυμίλυ μείξονα, ἀὐδθις ογέξδης τίω αὐτι; ἃ Εἷς μνήμέιυ δυηίμυεκη. δὼ δὴ τῦτο οὐκ δ..-- 

θεως ἀὐζις ἐπέτη. 

2ς Τετωρτη Ὑδρίφησι, φυλϑικῇ τῆςνυκ)ὸς ἧλος απτϑὸς αὐτοῖς αὐἰϑιπα μ᾽ Ὀχὶ τὴς 

θα λάοσηφ, Παιδυύων αὐτοις μὴ ζαχίως λύσιν ἐχιζητῷ ἿΜ ((μωεχόντων δειναῖν, ἀχ- ς 

λα φέρεν (κα συμιπιώγοντα ϑμναίως. ὅτι θοῦ απο σοδυχησαν ἀπόμαγήσεον, τι ἐπε- 

Ἰάϑη παλιν ὁ Φόρος. 
26 ᾿δῦντες ΝῚ αὐτόν, φησιν, (Ὁ μαιϑηταὶ τὐρεπατοιώτα, ἴχὶ ὃ θις λα οσὴς ἐτευραϊηδηῷ, 

λέχϑντες φαύτασμα {} καὶ Στὸ τῷ φοζυ ἐχραξόν. Καὶ γὸ αἰεἰ τούτο ποιᾷ. ὁτὸμ 
μέλλει λύε ζᾳ δειναὶ ἕτερα ἐπατι χα λεπτώτερφι αὶ φοξερωτερφι᾿ ὃ δὴ χαὶ τότε (μευέξη. μ᾽ το 
οὁ τῷ γε υϑδῆνος ᾧ ἡ οψις αν ἐθορύξησε τῇ χειμδῆμος ἐχ Μῆον. δζᾳ τούτο φυῖν!ὲ Ὁ σχότος ἔ-- 
λυτεν, ζυνὴ φόνερὸν ἑαυ" θύϑέως ἐποίησιν, αἰ λείφων αὐτοις, «αὴρ Εἶπον, ἐν τῇ (μωεχείᾳ, 
Ψ φοόξων τύτων, χαὶ πουιδυύων ἢ κωρτεριχεῖξ, “θ χα ὄχι τῷ Ἰὼ ἐποίησεν. ὅτε "ὃ 

ἐμθηε λύεν ᾧῷ φόβον χα ῷ πειρασμόν, ὅτι Ὁ τέλος χαλεπωτερον Εἴασε δέοι, ᾿ ὦ 

δ ὃ τὰ παίδων ϑαίγατον λέγω χα! τὰ ρήματα τῆς γιμαικὸς δλλα δκ (ἃ ὠείδη (ῷ τῶν τς 

οἰκεῖν καὶ δΨ φίλων. χα ὅτε (δ Ἰακως ἐξαρπαζειν ἐμδη: τὴς οὖν τῇ ξένη ζαλφιπωοί- 
ας, αἰ φῆκε διετεριϑέοσαι αὶ μείζονα “δινέοϑει (0) )γέρυθον. καὶ γὺ ὁκηδεξὴς καταλς (ων ϑαδα.. 

“ΟῚ ἠπείλει, ἢ μετ᾽ ὠκένον ὁ ἀδελφὸς οἰ ὁϑδέχεαϑαι μέλλων ῷ αἰδὲνμ ἐχώτων ἐπεχρέ- 

μάσε κίνδυνον, ὅὴ , γὸ Οέκ ἔν αὶ ἐν μακρῷ γρύνῳ πειροιζεκῖ, ὶ σφοδρώς, ὅτὸν μέλι- 
λώσιν ὀκθαμεῖν (ἄν' αἰγώνας οἱ δίκαιοι, βν λονόρος ἀὐζες πλέον κερδαι ψ, ἐλττείνει αὶ γυμι- 19 
νασια᾿ δικαὶ ἘΧῚ τὸ Αζρᾳαμ ἐποίησε, ᾧ ἔφκετον ἄθλον, 1 τῷ παιδὸς ϑείς. ὄυτω  } 

καὶ φορντοϊἔςα ιζῳ αφορνζᾳ, ὁτὸὰμ δὶ θύραις ἐπαγηται ἐγίης ἔχοντοι τίω ὠπαλλα γί. ζ- 

δέ χαὶ τότε ἐποίησε, χαὶ αὶ πσόότερον ὠπιχάλνψαν ἑαυτὴν [ὠδ!ς] ὁ Χοιτὸς, ἕως ὅτε ἔ- 
κραΐξὸν. ὅσῳ γΔ} ἐπετείνοτο τὸ τὴς αἰγωνίας, τοσύτῳ μᾶλλον ἠσμενίζογγ» εἰστυ τίωὐ πα- 
οφισίαν. Εἶτα, τ ἐξέησαν, φησιν ᾿ 2ς 

27 Εὐϑέως δὲ ἐλάλησεν αὐδοις ὁ Ἰησῦς λέγων" Θαρσεῖτε, ὧγὼ Εἶμι, μὴ φοξζειοῦς, 

Τούτο βῆμα (() φόξον ἔλυσε, κα ϑαρρῆσαι πρεσκϑύάσεν. τη δ αὐτὸν “διατὸ τὴς 
ὄψεως Οζα ἐπεγίνωσχον καὶ αἰ 4 ὃ πρὐϑαδοξον τὴς βαδίσεως αὶ δζρ () καιοϑν, εἰπὲ τῆς φως 
γὴφ δῆλον ἑαυτὸν ποιᾷ, τί δίζυ ὁ Πὲς, ὁπϑυταηρύ γερμὸς ᾧ αἰεἰ δὴν) ἄλλων πυροπηδῶν; 

28 Κύριε, Εἰ σύ Εἶ, φησι, κέλέυσόν με ασϑός σὲ ἐλϑεῖν ἔχιὶ (ᾳ ὕδοιτα. 40 
Ουκ Εἶπεν, δύξαι τ ϑακαλεσον, δλλαὶ χέλδυσον. Εἶδες πέση ἡ θερμότης; πίση ἡ 

πίς!ς: καίτοιγε ὧκ τότα πολλαχοῦ χυδεουθυει, ἐκ τῷ πέρρι τῷ μείΐξου ζητᾷν. ἡ γῈ αἱ 
οὐζοδπολὺ μέγα ἐξήτησα, δὶ αἰ γασζω μόνον, αὶ δὲ Ἐχ:δειίξιν. συνὶὲ Ν Εἶπε, κελϑυσόν 

με βαδίσαι ᾿ξχὶ τὰ ὑδὼωτα ᾿δλλα (ι, κέλ(υσον με ἐλϑεῖν πτόϑς σέ, συσὶὶς Ν᾿ ουτως ἐφί- 

λει (() Ιησῦν. τούτο κὶ κ(Τ' τίω ὀῥαίςασιν ἐποίησεν. σύκ ἐώϊετο (Ὁ ΝΜ ὠλλων ἐλϑεῖν, ὁγ- 15 
λθὶ πσδρεπήδησεν, (ὶ τίω α᾽γοίττζω δὲ μόνον, δλλαὶ χαὺ τίω" πίςιν ἐχιδεύκψυται. ἐν » 

μόνον Ἰητέχευ πεν, οἷ, αὐτὸς διιύαται αἴθεπατεῖν Τχὴ τῆς 9αι λοίοσης, διλλ᾽ ὅτι ἑτέρας οὐαί γᾷ, 
ἐ εθυμ ᾳχέως ἐς ἀν με, 

59 Ο Εὐποωνἔλϑῳ. ὁ καταξαὺς οἰπὸ τῷ πλοίν ὁ Πέζος, αἰδιεποίτησιν χὶ τοὶ ὕ. 
δῶτα, ὃ ἦλθε πσοός (δὲ Ἰησοιωῶ, 49 

30 Βλέπων3 τὸν ὀψεμον ἰουθϑν ἐφοζηϑη, ὁ τἰρξαμδνος χαταποντί  ἐοϑαὶ ἔκραξε 
λέγων Κύρλε, σῶσόν με. ὔ 

31 Ἐυλέως ὃ ὁ Ἰησῶς ὑκτείας τίωὐ χεῖρᾳ ἐπελοίξετο, χαὶ λέγᾳ ἀσί" ὀλιοῖς- 

πίφε, Εἰς τί ἐδίξασας ; Τόυ τοῦ πρϑοτέρϑυ πρραδυξότερον. δχν' τούτο μετ᾽ 

ὀκᾷο 



ΕΥ̓ΑΓΓΕΛ, Ομμλ. ν. 32:1. χον δι, 
ὠκῴο τῶτο ῦ. ὅτε ὃ ὀδειξεν οἷι κρατεῖ τῆς ϑαιλοίοσης, Ὅτε ᾧ χὶ τὸ ϑαυμιαςότερον ἐξ. 
αἰγητὸ σημῴον. Ὅτι μϑρ δ) τοῖς ὀμόμωοις ἐπετίμησε μόνρν᾽ νεωὶ ἢ ᾧὶ αὐτὸς βαδίξει, ᾧ ἐτέ- 

ρῳ ρρχωρᾷ τούτο ποιφ᾿ ὅπερ Εἰ ΟΝ τίω Φιογζω ὠκέλδησε ἡ νέο, οὐκ ἐν ὁμοίως 

, χατεδέξατο Πείζος, ὅζρὶ ὦ μηδέπω ζοσκτίω κεκλαϑαι πίςιν. " ἥίνος ὄξω ἕνεκεν αὑτὸν ὁ 
ὑμν , Χορεῦς ἐπέτρεψε "ὸ δὸ Εἰ Εἶπεν, ὶ διώασαι, πεέλιν )ϑερμὸς ὧν ὀῤτεῖπεν ὁ". δα τῶτο 
" Υπο δμ ρα μδν αὑτὸν πείθει, ἥα Εἰς τὸ μέλλον σωφρονοϑοῆ. δλλ᾽ συν ὀυτως αὐέ- 

χέτα!. χατα (αἷς Οίνω κλυδωγίξεται. ἐφοίή θη γ᾽ ὁ τούτο ὦ κλυδώνιον ἐποίησε" 4" δὲ 
Φόξον ὁ αὔεμωος Ε ἐργαίσου»». ὁ ὃ Ἰωϑώνης φησὶν, ΟἿ ἤθελον λαῷ αὐτὸν ἐς τὸ πλοῖον καὶ 
βἰϑέως τὸ πλοῖον ἐΐμεν Εἰς τίω γώ, Εἰς ὦ οὐ αυλλον᾽ τὸ ἀὐ' δὲ τῦτο δουλών. ὥξε 

ιό μδιώτων αὐδὴμᾶἌκνοϑς πίω γώῦ Ῥμέαῖ, ἐπέξη τῷ πλοίου. κωταβαὶς τοίνεωυ στο τῷ πλοίμ 
᾿ “ποὺς αὐτ' 'ἀη,όχ ὅτω ῷ αἰξεπατῷ (χὶ ἡμύδατων, ὡς τω ασοϑς αὑτὸν ἔρχεο κ ων. 

ἈΠ ὶ δ μείζονος εἰθελμόμδμος, ὐπὸ ' ἐλφῴῆονος ἔμϑηε πίον κακῶς ἢ Ἔ αὐέμι λέγω ρύμωης, 
εἰ τὸς θιλό΄ἥης. τοιούτον “ὃ ἡ αἱ, ϑοφπίνη φύσις᾽ πολλάκις (ᾳ μεγαίλα χαιτορϑούσοι, ἐν τοῖς 

ἐλαῆσσιν ἐλέγχε) δ ὁ Ἡλίας ἘχῚ δπζαζᾷ ἔπαϑεν᾽ “ἢ ὁ Μωύσυς Ἐχὶ Αἰγυγήϊου᾽ ἣἯ 

(4 ὁ Δα(ὶδ (χὲ ὁ Βηρσαξεέ, ὅτω δὲ καὶ “τ, ἔτι Ὁ φόζου ογανιμαΐζοντος Ἰιξίώωι “ ὑδαΐτων 
ἐϑαρρισε᾽ ποθ9ς ὃ τῷ λυέμυ ἐμξολίω Τόν, ἔτι ἡδυωυύϑη ςἑῶαι, ἡὺὸ ζᾳῦτα ἐτίς ὧν τῷ 

Χοιφού. ἅτως ϑδὲν ὠφᾷφἐηύς δὴ τῇ Χοιφοῦ μὴ πίτει ὅντα ἐγίύς. «τη» ἢ. ὁ Ὁ᾽ μέσον" ὁ» 
ἐδ) δίκγυ τῷ διδϑωσκαάλυ ἃ τῷ μαϑυτού, ἡ ὥν' ὠλλυς " πρεμωϑᾷ». Εἰ δ Ἐπὶ ἣΨ δύο αἰ. 

μὴ φιλφῶν ἡγαναίκίησαν, πολλῷ μᾶλλον ἐγζωώϑα. ϑπω 7) ἦσαν πγϑύματος ἠξιωμδβοι. 
19 (( γϑιὼ ζαστω ὶ ζοιούτοι. πϑρταηρ δ ῬΜὋ' ,ορτείων αὐ ναχωρούσι τῷ Πέπῳ, ὦ 

ψαῖς δημιηγροίαις αὐτὸν πσοϑθαλλονται, καήτονγε αἰ γρϑικότερϑν Τὴ" ἄλλων 1] φκείνϑμον. ἢ 
αἱατ Οὐχ ἐπέταξε τοῖς αἰέμοις πιούσμοϑει, δλλ᾽ αὑτὸς ὠχτείνας τίω χέρα ἐπελοῖξρ» 
ἀὐτεῖ, ὅτι τῆς οδοοίνου πίςεως ἔδει. στὸν γυβτὰ  ἠκ(δν ἐλλιμιπόμῃ,, χα! ΟΝ ἰὴ τῷ 
Θεοδύφαται. δεινοὺς τοίγων ὃτι χ ἡ τῷ αὐέμιν ἐμζολὴ, δλλ᾽ καὶ ὠκείνου ὁληϑπιεία, τίωΣ 

ΠῚ οἰϑεξζγπίω Εἰργασωτο, Φησν᾽ ὀλιοπιφε, Εἰς ᾳ ἐδίςασας: ὡς: Εἰ μὴ ἡ πίς!ς ἠαϑύνησε, 

ἡ Ὡρὸς (4) λύεμον αὖ ἐφὴ ῥαδίως." ο’ τοι τῦτο ὁ δχαλαρόνϑμος αἰστνὶ (ὃ αἴθμων ἐὰ πγῷ,, 
δακρὺς ὅτι συνῆν ἐκ ήνος καρ δα λοπηει, ὑτὸμ ἡ πίςις ἦπυπηγα. καὶ καϑοιαἷν νεοῆθν ασϑϑὶ 

ἰἰρδὴτε καιροί « καλιάς "ασδϑέλθόγτα ὼ μέλλοντα καταπίτηειν ἡ μα τὴρ ταῖς ἡΠδρυξι φζρθαςα. 

σεισιι,πείλο ἔχη τίω χαλιαὶ ἀγά᾽ ὅτω ὶ ὁ ΧΧολφὸς ἐποίησε. ' 
49 3Ψ} Καὶ ὑχιδλύτων αὐτοῖν τῷ πλοίου, ὅτι ἐπαύσατο ὁ λῥεμος. 

γῇ 

Πρ τύτυ ἃ ζῶ ἔλεχϑν᾽ Ποταπὸς ὅδιν ὁ ἐν, ϑφφ»πος ζπ᾽, ὅτι καὶ ὦ ἀγεμωι κοιὶ  ϑοί- Ματθ, ἡ. χφ, 
λάοσο ταν ἀκρύουσι αἰυτῳῖ; νμωὶ ὃ ουχ ὀυτως. 

33 Οἱ νὸ οὖ τῷ πλοίῳ, φυησὶν, ἐλθόντες τσοϑσεκύνησαν «ὐπῳ λέχοντες᾽ ἀληθῶς Θε- 

οὐ υἱὸς ΕἼ, Ομρᾷς πὼς κτὶ μικρὸν ζῆ ὃ ὑψηλότερον ὡπόμζ ἦγε ἡ). τσ βα- 
ὃς δίσαι οὖν τῷ ϑευλθοση, καὶ τπϑ ᾧ ἑτέρῳ κελδῦσαι ὅπο ποιῆσαι, καὶ κινδεμυθύοντα δισῶ. 
σαι, πολλιὴ λοιπὸν ἡ πίρῃς ἰῷ. Ὅτε (ὦ γαὶρ ὁπετίμησν τῇ 9 λοίυση᾽ μωΐ ἢ οὐκ ζχτὰμα,(- 
σέρῶς σέων διυύωμιιν αὐτο δεικψυς μειξῴως. δ καὶ ἔλογρν᾽ ἀληθῶς Θεοῦ ὑὸς Ε΄, δἰ δώ» 
ἐπεσίμησε τῷτο Εἰρηκόσι ; τοιυόμηίον ἕξ ὅξωυ ὠπὸρ, ἡ ἐξεξωίωσε ὃ λῳϑὲν, μ᾽ μείδογος 
δξζοισίας ϑερρτσάζων (ἂν πυδϑσιόνζᾳς, ὦ ἐχ ὡς θμιασδϑοϑνν. 

4“, 34 Κὼ οἱ ἀπερασοαντές, φησιν, ἦλθον Εἰς τίῳω γῴῶ Γοπ(ρέτ. 

35. Καὶ ὑχυγνόντες αὐτὴν (ὦ ὀέδρος. τῷ τόπου ὀκοίγου ἀπέχειλαν Εἰς ὅλῶν τίω περί. 

χϑον ὀκοίνίω, ὁ ππξλσύνεγκὸν αὑτῷ πὸ μζς τοι κακώς ἔχον, 
86 Καὶ προκοίλοιω ἵνα ἀδωνται τῷ χρμασέδου τῷ ἱματίου εἰστι " ᾧ ὅσοι ἡψαν»», δ“ 

σώδησαιν. Οὐδὲ οὺ ὁμιοίῳς ὡς πρότερον παφλσηέσον, Εἰς Τὸ οἰκίας αὑτὸν λοοντες, 

Ὁ 



ἀφ 3. ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
αὶ γειρὸς αἰφίω Ὀχιζητοιῦτες αὶ πτδόςξαγμα 9. ῥημῦδλ᾽ δλλ᾽ ὑψηλότερον, κὶ Ἔφιλοσο. "πο 

φώτερρν, ἡ μ᾿ πλείονος τῆς πίφεως τίου ϑεροιπείλν ἐπεασών». ἡ Ὑδ)" αἡμοῤῥοούϊσαι ἷ. 
πὸρᾷς ἐδίδιαΐε φιλοσοφῴι. δεικρυς ὃ ὁ ϑ α Γλαιτς, ὅτι ὦ Ὡσπὸ πολλοῦ φόνου τοῖς μέρεσιν 

,2Φϑ,. .,Δ,ὦἄν» Ι! ΗΠ] “»Μ! 2 3. ἡ Ι δ 
ὀὁπέζη, Φησίγ᾽ οτί 'ῬΝιγνόντες ὼ ὀυδρες τῷ τόπου, απιίλαῦ Εἰς Τ πεθλχώρόν, τ) σϑ9σ-- 

ἡγεγχϑν αἰνιῳ τοιὶ χαχῶς ἔγρνζα ΔΛ ὅμως ὁ χοῦνος {μόνον Οὐκ ὀξέλυσε τίω πίςιν, ἀλ- 9 
λρὶ αὶ μείζονα, Εἰργάσα», καὶ ἀκμεζξυῷ διοτήρησεν. 

Ανω μα, τοίνωυ ὶ ἡμιφς τῇ χρχασέδῳ τῷ ἑματίου αὐτῶ" μιῶλλον ἢ, ἐδμ ϑέλωρϑμ, ὅ- 
"λον αὐτὸν ἔγομϑν. ὦ "ὃ ἡὶ ὦ σῶμα αὐτὰ πσδόχειται νεὼ ἡμῖν". οὐ Ὁ ἱμιαΐτιον μόνον, δονκαὶ 

ὁ ὃ σῶμα ᾿ ὑχ ὧτε αἰψαοϑει μόνον, δλλ᾽ ὧφε ὦ" φαγεῖν καὶ ἐμιφορννϑέεζαι. πσοϑσερχ θα 
Ούῥιω μζ᾽ πίξεως, ἐχαφος αἰἀϑενειαν ἔχων. Εἰ) ὦ τὸ κρᾳασυέδυ τῇ ἱματίου ἀυτώ αἰ-- τὸ 

ψα ϑνοιζοστωυτίω εἰλκυᾷ, δυυύαμιν,πύσῳ μάλλον (ὦ ὅλον αὐτὶ κατέχοντες; Ὁ 5 ασοϑσ- 
ελϑῷν μ᾿ πίςεως, ἐῶ λαῦδῷν ὅ91 μῦνον ὧ πσροκείνϑμον, διλλαὶ ὁ Ω κῷ' κοιϑουράς χωρ- 

δίας  ψαιϑαι, ὃ ὑτω αἱ ακῴοϑαι, ὡς τῳ ασο»σιόζῳ τῳ Χοις ᾧ, 41 γ»ὲ Εἰ μὴφω- 
γῆς αἰχϑυρις Π δλλ᾽ ὁρῶς αὐ τὸν κείνϑμον᾽ μάλλον ὃ ἡ Φωνὴς ἀὐτο ἀχόυεις, 49ι ἡουϑ

ῴου αὐτῷ 

ΓΟ ὟὋ βϑαήελιςῶν. πικεύσατε τοίνιου ὅτι ἡ νι ὠκῴνο ὦ δεῖπνόν δθΊν, ον ᾧ ἡ αὐτὸς ἀμέ- τς 

κε, συοὶν δ) ὠκῴο τότε διονζεύονγεν. συτὴ »ὺ τῶτο (ὦ ὀριϑρϑπος ἐργάζεται, ὐκξνο 5 
4 »ν » , ’ὔ δε μν “» , 

αὑτὸς᾽ δλλαὶ χαὶ τϑ κἀκεῖνο αὑτὸς. στὸμ τοίνευυ ((ὺ ἱερέα" ἔτιδιδοιωῦτα (Οἱ ἴλης, μὴ δ) ᾿ κιπαμα 
ἱερέα νόμιζό Δ 59 ποιοιῶτα, διαὶ Ὁ ΣΧ ολφού χέρα δὴ δ᾽ ὠκτεινομϑῥζω ὡασερ Ν᾽ ὁτὸν 

βατῆϊξη, οζο αὐτός σε βατηϊζει, αἰλλ᾿ ὁ Θεὸς ὅθην ο χα τέχων σὰ Ὁ κεφαλζωὺ αϑροίτῳ δυιυά:- 
μαι ὼ ὀυτῦ ἀγίελος ὀυτέ Ἔγρχαγ}} ὅς, ὅτε ἄλλος ις Ὅλ μᾷ πρϑσελλεῖν καὶ ἁψαοϑαι ̓ ουτώ 20 

χαὶ νιῶ. ὁτὸμ γαρὸ Θεὺς μόνος γνώ, αὐτοί μόνου 5εὴν κα δωρεώ. ουχ ὁρᾷς Οις ἰοποίου- 

ἀϑύους ογζῦϑα, πὼς ἐυ δούλοις Ὀγιτξέποισι ὃ πράγμα, ἀλλ᾽ ἀὐδοὶ πόνοισι τῳ ϑικαφηο 
δίῳ; ἕυτω καὶ ὁ Θεὸς, οὐκ αἰήυλοις ἐπέτρεψε τίω δωρεαν, αἰλλ᾽ αὐτὸς πόδες! κελεύων καὶ 
λάγων᾽ μὴ κωλέσητε πατέρα. 711 τὴς γῆς οὐχ ἵνα αἰτιμιοίσῃ τοῖς γαλμνηκόζᾳς, ἀλλ᾽ ὕα 
πόμτων κείνων προϑϑὴς () ποιήσαντα σε καὶ ἐξζοφνψαντά σε Εἰς ζοις ἑαυζ παῖδας ὁ γάρ ὦ 25 
μεῖδογ δοις ,τατέςιν ἑαυτ' αὐ να ϑεὶς, πολλῷ μᾶλλον ἐκ αἰπαξιωστι καὶ δζᾳ δῦναι (Οἱ ὃ σῶμα. 
ἀἰκύσωμϑν Τίνωυ, ὦ ἱερὸς ἢ Ὄργϑλϑμοι, ἄγος κουτηξιωϑηρϑμ᾿ αἰκούσω ὃν ὦ φειξωρϑν. 

αἰγίων ρῶν αὐτύ ἐμπλιηαϑέουα, ἔδωκεν ἡμιν,ἐαυτ' πλειϑηκε τεϑυρῦμον. ἐς δίζυ ἔςαι Ἔἰπο. 

λογία ἡμῶν, στὸν τυιαυτα σιτύνϑμοι,ια ύτα αοδοτομωμϑρε τὸν Φρνίον ἐοϑίογτες, λύχϑι »{- 

γώμεϑα; ὁτὸμ τσοόβατον σιτύρϑροι, τὶ τοῖς λέονζαε αὐπαζωμδρ; τού» ὙΣ Ὁ μυςήφμον, 39 

. ἐν μόνον οὐρπαγῆς, αἰλλαὶ ὶ ψιλῆς ἔϑρας καϑουρεύειν κελεύει ὀζρὸ πϑρτός κα γοὶν εἰράωδης 681 
μιυφήριον ὅτο Ὁ μυςήφλον ἰκ αἰφίησιν δῤ πποιφοῖς γρη μέν. εἰ γαῖρ αὑτὸς ἑαυ ὐκ ἐφείσεινο δὲ 
ἡμιὰς,Τύος ὧν ἐἴημεν ἀξιοι, ρα μῶν φοιδόγϑροι καὶ ψυχις αἰ φειδοιίτες, ἑαϑῇ ἧς ἐκῴγος ὀυκ ἐφεί.. 
σου ἑαύττοῖς ὥ Ινδαίοις κα] ονιαγ αἰ αύμφημα Υ οἰκίων ἐυεργεσιών ζὲ ἑορζᾳς οὐνέδν- 

σεν ὁ Θεύρ᾽ σοὶ) καθ᾽ ἐκοίτην, ὡς εἰς, ἡμέροιν, δία τύτων ἢ, μυφηρίων. μεὴ τοίνων αἰογευύν 23 

δ ζαυρθν. τα Ν᾽) ἡμδ οι α σευνά᾽ (τω ἡ δὴ τὸ μυφήρλα" “ούτῳ κσμοι ἔβα 
» δωρῳ, ηούτῳ κρυλλωπιζομῖθα. καὶ Εἴπω, ὅτι (Ὁ) ὀυρδωὸν ἔτεινε ἡ τίωυ γέ, ὶ τίω 9εώ- 
λαοσὸμ ἥπλιωσι,πσοηφήζας ἡ ἀἰγίῥλους ἔπεμψεν, συ τεὸν ἐρωΐ ἴσον. τὸ γὺ κεφάλφιον ἢ α';- 

γαϑῶν ἥξ τὸ ἐς!ν, ὁτί ὦ ἰδίου ἐοδ φῴν ἐφείσοαο, ἱνὰ γοὺς αἰλλοποκωθένζᾳς οἰκέζως σώσῃ. «μη: 
δεὶς γοίνεου Ἰούδας ζιύτη προσίτω τῇ πτραπεζη, μηδεὶς Σίμων. χα) Ν᾽. αἰμφότερϑι ἣν 40 

φιλαργνοίαν αἰπτῴλονηο ὀντοι. φυγωμδρ ζοίνιω ζοῦτα τὸ βαῤα ϑρϑν, μηδὲνομιζωμϑν δρ- 
καὶν ἡμῶν Εἰς σωτηρίαν, Εἰ χίρριφ καὶ ὀρφόμους ἀσοδύσαντες, ποτήρλον γθυσθιω χα! λιϑο- 

κολλ νοῦ πσρϑσενέγκω δῳ τῇ τραπέζῃ. Εἰ γ}ὰ} βούλει τι μῆσοι τωι ϑυσίδν,τέω ψυχίὼ 
“οφόσεγόγκο, δὲ ἐὼ αὶ ἐτύϑη" ζω τίωυ γουσίοῦ ποίησον. ὁ ὃ αὕτη ψδύῃ μολίξδου καὶ ὑςρώ- 

κου 
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Ὧν χέων, τὸ ὃ  σκέξος χευσομῶ,ι τὸ ἐκερδνρ: ὙΠ "οιω ἢ Ὁ σχοπώλϑμ, ὁπὼ: λϑνπα σκενη 

" πρ)σφέρωμδυ μόνον, αι ὅπως τα οὐκ, διχαλων πϑιων, αὗται γὰρ 481 ἴα χᾳ; χευσῶν 

ἡιμιωτερα, ο χϑεὶς πλεονεξίας. ἐν)» “φυσοχοιίον, σοὶ φργυροκιητᾷο ὅξιε καὶ ἐὰν - 

»λυσία, ἀλλά πϑμήγυξις αγίέλων᾽ διὸ ψυχῶν καὶ ἡμῶν δ. τὰ γδῤχαὴ ζμωτα ρωι ψν- 

ξ χὰρ αολσίες ὁΘεὺς. οὐχ δ ̓ἡτράπιζα ἐξ ̓3ργύφου ὕπο κείνη, δυο τὸ πού 

χευσοιω,ξ ὁ ὁυ ἔδωκε ἴοϊς μαι ϑητεῖς ὁ Χολφυς τὸ αἥμα. τὸ ἑαυ" αλλά δρια νὰ γ» ἐλιξίῖνα πεὶ-- 

σαι χαὶ φέρ Ἃ Ὠΐ πρεύμοιτος ἔγεμ. βούλᾳ φιμιάσαι ᾧ Χοιοού τὸ σῶμα: μὴ «ἐδ. 

ἣ᾿ αὐτὸν γυμνὸν, μυδὲ ὠζώϑα «ἃ δ ἀντὸν σηφΑκϑῖς ἱματίοις ἡκμέσος ἐξω 9 ὃ ἀν ἐνρυμοΐ 

νι γυμρότητος ἀζρφϑήοθοϑιον αὐξάδης.᾿ ἀὀγδ Εἰπων, Τούτε μωύ ἐ “ σὰ σώμρι, χα ἡ μανϑινκιμδ. 

χες “ὅν, 

1ο τῷ λόγω τὸ τρλ)μὰ Οεβαιώσεις, εὔπα ΕἾπε᾽ Πφωμά με ἴδετε, τ ἔς ἐϑρέψατε Μφτῇιχε μέ. 

ΚΑ ἐφ᾽ ὅσον Οὐχ ἐποιήσουτε ἐν! ὶ Οὐτων ἐλσιχέσων, ἐδ ὁ ἐμοὶ ἐποιήσοιτα,. ὅτι ἅ ̓γδρὸ ευ δύγαι 

Ἰλτολεμόν, ἀλλ ψυχὰς καϑαρας" ὀκήνο ὃ ὃ πολλῆς ὅποι Ὠχιμελείας. μαθωμδι τοῖ- 
κι φιλοσοφῷ, χα ὦ ΣΧ ραφὸν τιμᾶν, ὡς αὐτὸς βουλέεΐ).᾿ ᾧ γϑν ἀμσμόνῳ ὥρμα ἡφύτη, ἂν 
ἀὐγὴςϑελά, ὀχ ἐμ ἡριᾷο μμίξουϑ. ἐπεὶ χα! Πέΐζος ἡ μᾶν αὐ ᾧδτο τῷ κωλύσαι " ἴωαν, ἐγ. ἡ. 

ι3 ψα Οις πύδιας, ἀλλ᾽ ζέκ ζω ῥμωὴ Ὁ γυνόυϑνον,᾿ φγαν ᾿ υναντίον. ὁντω ὦ σὺ ̓ ὐτίω αὑτὸν 

μα ΑΕ θμιόιο, ζω αὑτὸς οὐλομοϑέτησεν͵ εἰς στωνζοις ἀὐαλίσκῶν δ πλούτον; σο σὲ Ἂ σκευῶν 

ἽΡῚ ἐχᾷ χρυσῶν 6 ὁ Θυοός “δα "ψυχῶν γευσώνκ [ ζαῦτα λέγω," κωλύων ἀγαϑηματα χα- 

ζικωαζειλιιωτα: ἀξιών ὃ Ὁ Ὁ Ουτων, καὶ ἡ ροτάτων, δὲ ἐ ἐλεημοσιούζευ ποιῷ. δεχεῦ) 

ὥ γάρ ναι ̓ζωτα᾽ “πολλῷ μάλλον ἀχῴα. ογζῦλω ἅ γὴ γ»αρ ὁ πσξϑσενεγχῶν ὠφίηϑη 

10 μένον, ὀὁχ45 ταὶ ᾿ ὁλαίθών. ὀνζύλα δοκᾷ χαὶ φιλοτιμίας ἀφορμηῦ πηςάγμα ν1), ὐχᾷ 

ϑἐλιομοσιώη χα φίλαν ϑεφπία Ὁ πὸν ὅ81. ὦ ΡΝ ὄφελος, ὁτὸμ ἡ τράπεζα, αὐτῳ 

γίμῳ χενσῶν ποτηξίων, αὑτὸς ἢ λιμῳ Ὁ ἀρ φϑείρηται! ; πτεήτερνν αὐτ' ἐμεσπλησρν πεναντά, 

ὲ ὕτε ἐκ αἰϑροεσίας καὶ Ἔ Ῥ πα πεζαν εἰντεϊκὸ κόρμησον. πυτήθμον γουσθιμῷ ποιεῖ, [2 ποτή- 
ὅλον ψυγφδε δίδως αὶ «ἰ ὦ ὀφελορ χευσύπειςαι Ὀλιόληματω. κατασκβυα ζῶν τῇ τῇ τοοπέ- 

25 ζη" τῳ ὃ μηδὲ τέο λὐαγχσίδω πϑέχνν σκέπτζῳυ κυ χὰ κέρδος ἐκ τότ; Εἰπὶ ΣΡ 

μὴν, Εἴνα ἰδὼν πῆς ὀϑαγκχαίας Ὡἰπορρεῦτα Ὅφῆς, αἰφεὶῖς αὐτῳ λῦσαι ῷ λιμὸν πῴωυ 
πάπεξαυ ες γύρῃ «εέθλνες μόνον ἀἶρᾳι δὼ ἔγνω σοι γϑρη, δλλ᾽ ὠχὶ μιαλλον ἠγαψαί-. 
κτησε; τί ὃ εἰ ᾿ρβάκιον αἰϑεξεξληνϑμον ὁρνν κα Ὁ “«ἐὺϑ κρυμοῦ πηγνύμδνον, αἰφεὶς αὐτοὶ δού:. 

“αι ἱμάτιον χίογας χατασκίυᾳζεις γευσῶς, λέγων Εἰς ὠκείνου τιμέω ποιῷ, (ζκ δύ σι ὟΣ 

12 Εἰρωνόύεοϑαι ὦ ἔφη, ἡ ὕδοαν εἐγόμισε " ζιυτίω ἐράτίω: ; τὸν ὼ Ἐχὶ τῷ Κομφού λργίζου, 
στὸν ἀλήτης ὦ ξώος τ εέρχοται διεόνϑμος ὀργφῆρ᾽ σὺ ὃ αὐτὸν ἀφεὶς απ δέξαοϑαι ἔδα- 
Φος καλλωππίξειρ, κα . τοίχους ὺ κιόνων καφώλοίς, ἐ ϑογυρᾷς ἀλύσεις ὀρ λαμπάδων ὅξ.-. 

«πῆι, αὐτὸν ὃ οὖν δεσμωτηρίῳ δαδεμδμον μηδὲ ἰδῷ ἐλέλεις. ᾿ ζῶτα λέγω, ὀἰχί κῶς 
λύων ὦ οὐ τῦΐτοις φιλοτιμείανγα! αλλά ζαῦτα μετ᾽ ὀκείνων, μάλλον ὃ τα φο ἐ- 

11 χϑίνων αὐδαιώ, ποιῷ. τα ἃ κν τῷ ζωῦτα μιῇ ποιῆσαι, 6 σ εὶς οἰγεκλο,ϑη ποτέ, ̓.,ξῷ 
ἢ κείνων, ᾿ὸ γέοννα ἡπείλη),» κχὴ πῦρ σζεςον, ἢ ἡ " κ(ν δαιμόνων ἡμωρίχα. μὴ τονε ῷ 

οἶωνκοσ δι, ᾧ αδφὸ ϑλιξόμδνον αἰξεορα. ἐπ Νὴ ἐκείνου [ὁ  ]ναός" κυφιώτερος. ὃ 

τα ἕ' ὁ βασιλῴᾷς ἀπισοι, τύρϑωνοι, ὦ λῃκαὶ διμυήσον.) λαξεῖν Οὐκειμήλια' ἴσοι ἢ 
ἂν Εἰς ῶ ἀδελφὸν ποιήσῃς πενώδτα καὶ ὑ ξένον ογτα ὑγυμνὼ ονσὶ ὃ ὀζρέζολος σσλῆσαι δυ- 

40 ήσαν), αλλ ὦν ἀσύλῳ κείσεται φηιστευρῷ. ᾧ δὼ αὑτὸς Φησι᾿ Τοις πήωχους πόϑτοτε Ε-.- Μαρ. «8, ξ, 

λίπ ἑαυ δι" ἐμὰ ἢ δὶ πϑύτοτι ἔχετε ,δζρ Ὁ τὧτπ μάλλιρα ἐλεῷν διά, ὁτι ἡ πϑώτοτεῖ-- 
χορὸν αὖτ’ ἢ πεινοήντα, δι᾽ ὧν τῷ ἱ παρόντι βίῳ μόνω. Εἰ: 3 ) βούλει τὖ Εἰρηοδήου τίω ὅζο- 

Ἰοιλυ πα, ὑ μαϑῷ» ἀκυσον, ὁτί τὸν ν ΚΝ μαϑνζῴς Εἶμ) (εἰκ Ὠ ὕὅτω δὸοχεὶ 1) ἀγα 

ποῦν τίω ἀοϑύγειαν τὴς γωυαικός. ἙΝ γὸ ἀτιλέφερνν τ διέκερ», ἐκφοι δὲ αὑτίω διη- 
πόρϑιω, 



34 ΧΡΥΣΟΣΤΙΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΟ. 

πόρϑιω, ὀῥακἸωώυϑνος αὑτίωυ ζιῦτα λελν. ὅτι γὼ ὠκείδω κρδοκμυϑθεύιδμος ζῳῦτα ἔς. 
ΜΝ ͵ ,.! " ΌΣΦΕΙ ἴῳ»Ἅν» ν᾽ Ξ;»Ὰ ] Π) ! . 

Ἷ μα). ,δι ε. ΦῊ, ἐπήγατι᾽ ΤΊ κόπους γϑέχετε τῇ γοιυαικί" Ὡ ΣΡ ὶ αὐτὸν αεὶ κα) γι ἐγοαδῳ, φησι "ἡ 

" ἰδοὺ ἐγω θ᾽ ὑμδμ Εὖμι πάσας ζιὶ ἡμέροις ἕως τὺς (ἰιωτολείας τῷ αἰώνος. ἐξ ὧν ἀπὸμ. 

τῶν δῆλον, ὅτι δὲ Φυ εἰὶν ἕτερον ἐλέγετο ωῦτα, δλλ᾿ να τίωω πίςιν τῆς γον αριὸς, τέρω πῦτε 
| βλαᾳςησοισαν, μὴ κατα μζδο αὐ ἡ Μ᾽ μαϑὴν Ἐχιπίμησις. μὴ τοίνιου ζμῶτα Εἰς μέσον ς 

ἢ φέρωϑῳ γιῶ, δ ἕνα οἰκονοιίον ΕἸ") λα ὥδυνόμυς ἀπονζᾳς, τοὺς ὧν τῇ καινῇ, 

τοὺς οὖν τῇ παλαιᾷ αὐθὲ ἐλεημοσιώης ατῳ καινροις αἰά γνόντες, πολλίιυ Αἰ η πραῦ- 

᾿ ἀνκιαι μα, ματος τότυ ποιώμβθα ασουδόνλ, τῶ» γὸ κὶ αἰ μδρτίας κα αίρει( Δότε 7556, φησιν, ἐλενμος- 
᾿ ̓ ὥσιτ ας, σιφύζω, κἡὶ πόρτα ὑμῖν ἔςαι κάθα ρφ)τϑηο ϑυσίας μεϊφον( Ελϑον γὺ ϑέλωχξ ἐυ ϑυσίδν) τοῦ» 

Ι Ματῇ, ̓  » τες ϑρλνοις ὀψοίγνεσιν ( Αἱ δ χαὶ δ γ: συ αἱ ἐλέημοσιωώαι σὰ ὀμέξητοιν Εἰς μρημόσειωον το 
' ἐστ δ ΜΝ - ΦΨῃ0. "  ἀ4(Δὺ Ὁ. 5 ᾿ 
᾿ Μάτθ, κε, η, οφρωπίον τὰ Θεοῦ ) τῦτο ρ)υίας ὀναγχαιότερον. ὅτῳ ὃ ὀξεθλήθηξ Ῥνυμφώδος ὧκῴ- 
Ι γαι᾽ ἕστως αἱ ἀλλαι" Εἰσονέρμθησειν. ὧπερ ἀπόρτα ((ιωειδύτες ἀσείρωμϑμ φιλοτί κϑνς, Ἢ 

| : ἵα κ᾽ πλείονος ϑεράσωμδν δαψιλείας, χα ἊὋἜἝ.πμλλόντων Ἐχυιτυύχωμὸν ἀγαϑών, οῤιι νν 

᾿ Ὑ α φίλαν, 96» πία, τοῦ Κυφίου ν δὲ Ἰησού Χολφού, ᾧ ἡ δῦξα Εἰς τοὺς αἰώνας. Αμώω. δον 

: εν ἃς 

“Ὁ Ομιλ, 'α. Σ ΤΟΤΕ. ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΩ ἸΗΣΟΥ͂ ΟἹ 
χνὸ Μ. πὸ Ἱερρσολύμων »εαμματεῖς καὶ Φαρισαοι λέχϑντες ᾿ α[σπ|, 

β καῇ ἴᾳ ἐξης. 

φ ΦΩ͂ Οτε, πῦτε; ὅτ ζᾳ μυρία σημεῖα ξργασαν», ὅτε (ἦν αἰββώτους ἐ)ᾳ.. το 
ΤΣ ὃν ρα πάσεν ἐκ τῆς αφὴς τὸ ὠκρμασίδιῳ, 1 4' »ὺ τ αὶ ὁ ϑαγ- 

“ “Μιτὴς Ἐχισημᾳνόται ῷ κϑη69ν, ἵνα οὐδείξηται τίω ἄφατον αὐνὴἷὖἋμ 

ᾳ ποηείδωυ συνὴνὶ Εἴκουσαιν. Ὧ δὲ ὅφν, (Ὁ ὐπὸ Ἰεροσολύ ον γφαμο- 
Ἰ. ματπεῖς ὸ Φαρισαῖοι; πτλρτει δ Ἷν φυλαὖν ἦσαν διεασαρνδῥοι, ἢ 

Εἰς δωδιχσ. διηρημϑμοι μέρη ̓δνλ᾿ (Ὁ Ὁ μι δϑπολιν ἔχοντες, πονηρ9- 25 
πρϑι Μ᾽ ἄλλων ἥσειν, ὧτε αὶ πλείονος οἰτολσυύντες δι μῆς, ὦ πολιωὺ κεζηηυδῥοι () τύφον. 
γα δέ μοι πῶς ᾧ υὐπὸ τῆς ἐρωτήσεως αὐτὸς αἰλίσκθνται. συνε γὸ λέγευσι, αἰ στ οἶδα- 
(αβνοισι (ἢ) νόμον Μωυσέως ᾿ δλλα χἱωυ «οὐ αϑὸσιν γ᾽ πρεσβυτέρων, ὅ9εν δῆλον, ὁτί πλι ., 

᾿ λα ὀκαρμοτόμοιω (ὦ ἱερᾷε᾽ χαίτοι Μωύσέως μ πολλού τῷ φόζου ᾧ κα πιλλῆς τὴς α΄- 

ἢ δώτ, δι. πειλὴς ἔχισκηψαι,τος, ὡςξι μήτε το οϑεῖναι τε ἀφελᾷ,. Οὐ πγροϑαϑήσετε Ν᾿ “οοὶς ὃ 1ο 
στ ΞΞ πὰς -π- τ------- --- ------Ξ----- - ΞΞ 

ῥῦμα, ἐγὼ ὡντέλλομιαι ὑμωῖν σήμερϑν, ὶ οὐκ ἀφελᾷτε ἐπ᾽ αὐτν, δον συδὲν ἡήον ἐκαι- 
νοτύμοιων᾽᾿ δ δὴ ὸ τῶτο ἑωὺ, Ὁ μιη δεῖν λυϊπήοις χεροῖν ἐαϑιειν, ὃ 'ποτήρλον βατῆϊζεν ᾧ χαλ- 

κεῖα, Ὁ καὶ ἀύδις βατῆίζοιϑαι. ὅτε γὰ ἔδει λοιπὸν ἀὐοις ἀπαλλαγάδαι “Μ᾽ οἰ Ῥατορήστων 
τϑ χρόνου πσϑοελθόντος, τῦτε αὖ τἂν. μῶλον πλκείοσιν ἔδησοιν ταὺς τ δα τηρήσεσι, δεδοικότες 

ἡ μή Ἂς αὐτὖὅ ἀφέλυτω τίω' ὃ ἄω, καὶ Φοξερωτοφοι 4) βουλόνϑμοι, ὡς δὴ καὶ ὐὐδοὶ γομοϑέ- μα 

ται. Εἰς τοσῦτον δῶ σοι πλλ ωἰραινομίας ὃ πράγμα, ὡς (ὡς Κ᾿ αὐδὖὦἂἶἌτφυλοίῆεοϑαι 
ι οὐτολβῖ, ζὼ ὃ τὸ Θεοῦ πὐραθαμεοϑαι ᾿ ἡ ζοσῦτον ἐκραίτοιω, ὧςε μὴ καιτηγϑολὴν λοιπὸν 
Ι δδάνμα ἐδ. ὅπερ διπλοιὼ κατ᾽ αὐ ΤὋ» δ γκλημ ωῦ, ὅτι τε ὠκαμοτόμοιω,, τὸ στί ὅ(- 
) τως ἐϊξεδίκοιου ζα ἑαυ, τῦ Θεοῦ συνγα ποιούνϑμοι λόγον. ᾧ ἀφέντες ὰ ἀλλα Εἰπεῖν, 

᾿ " ὧν ξέςας ὼ ὰ χαλκφα(καταγέλαςα "ὃ (ω) δ ἿΝ  ώγλων ἐδόκει μάλλον λθ)9ν ἔχειν τὃς- 49 

: τὸ Εἰς μέσον πσοϑφέφεισιν, τως, ὼς ἔμοι γε δοκεῖ, Εἰς οργὠν αὑτὸν ὄξα γεν βουλόμϑμοι. δ9 
| ὁ ΤΜ ωρεσξυτέρων ἐμφημίγθυον, ἵν᾿ ὡς “ξουδινων αὑτοὺς, τ δο δῦ χαϑ᾽ ἑαῖν λφξζω. ἀξιον 

β ὁ σεδοι ὀξετάώσοι, δχρτὶ κα ὦ μιαιϑηταὶ χερσὶν ανίγηοις ἤαϑιον. σύκ, Ῥλχιτηδύζοντες τῦτο, 
Ι ΔΛ αἰρροραΐντες λοιπὸν δ, φβονη ων ὦ τοῖς λὐαγχαοις πγολσίγογτερ,θυτε ῶ νἰωεεϑαι, 

ὅτε 
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ὅτε ὃ μὴ νἰτῆοονδ, νόμον ἔχοντες, δλλ᾿ ὡς ἔτυχεν ἐκούτερον ποιοιεστες. (ὦ κὺ αὶ αὑτῆς τῆς 
" ί ΩΖ “ " “- »,} “ 'δὰ 2] ᾿ , Ψ Ἃ ῶῷῳω 

λύαγχα!ας δοφὴς καιταφρονοιτες, “πως ἔνδον ζαυτα «ἰξεασούδαςα. ἐχαν ᾽ ἔπει! ὀϊζω 
" “" ἌἜΒ. ) τ :« ε » “212! ᾽ « 

(ἀωέξανε πολλάχις τῷ» υπὸ ζωυτομαῖτα γώνεαϑαι, δῇ ὡς ὅτε ἐν τὴ ἐρήμῳ γοϑιον, ὡς ὅτε 
(υὺυς ἀἰξαιχυας ἔτιλλον, αὐτ' ἐγκλῆήμφτος ἰὐφ' “σϑλθάλλονται, Ὧ) (ᾳ μεγαλφ αεὶ " ϑα- 

- ῃ ,“ ν - . “Ψ 

ς πρέχοντες, ὰ ἣΜ' αἰϑιιῆων πολιω ποιούμϑροι λθλϑν.. ᾧι δίζυ ο Κραφύς ; Οὔκ ἔφη τρθϑ9 τῦτο, 

οὐοϊὲ' αἰπελογήσατο ᾿ Δλλ θύϑέως ὀὐτεγκαλᾷ χατὰ «σῶν αὖ νὴ τω πϑερησιδυ δεικνύς, 

ὅτι (ὃ μιγάλαᾳ αἱ μδότόμοντα αἰ μικρῶν οὸς ἑτέρφυς ἀκριξολογείεϑαι ἐν χοή. δίον 
Ν ὑμᾶς ἐγκαλάοϑαὶ, φησι, ἡ ἐγκαλᾷτε. σὺ ὃ κου τήρει, πῶς στὸν τι βούληται λό. 
σαι Ὄνομίκιον, ον ζάξει ὀἰσπολογίας αὐτὸ ποιῴ, ὁπῈρ ἡὶ Ὅτε ἐποίησεν. Οὐ οἶδ γ)5  θυϑέως ἐχὶ 

το πίω ὐράθασιν ἔργεται, σ᾽ λέγει, Οὐ εν ὅφΊν(η γὉ δ «ϑρασυτέρρες Εἰργασατο)άλ-. 
λοὶ σόϑτον ὀκκότήει αὐνδὄ,Ἢ τίω ϑρασύτητα, Ὁ πολλῷ μιάζον ἔγκλημα Εἰς μέσον 
ἄγων, κὶ Εἰς τίω κείνων αἰδιέλκων κεφαλίω. ἡὶ ὅτε λέγει, ὅτι χαλαΐς ποιοῦσι χγῖδα- 
(αβοντες, ἵνα μι») δϑιῷ λοφοζω ὐζις" ὅτε κακίζει ὦ γυνόνϑμον, ἥα μὴ βεξαιωσῃ (Ὁ νόμον᾽ 

ἐδ᾽ αὐ πάλη κα τηγϑρᾷ ΝΜ ὠρεσθυτέρων, ὡς κοὐ ανόμων ᾧ μιωρ ων (ἢ 25} αὐ ὡς λοίδο.- 
15 ὁϑι καὶ ὑδριφιζω. αἀπεςραϊφησαν) αἰλλαὶ πόμτα ζῶτα ἀφεὶς, ἑτέρδν ὁδὸν ἔρχεται. ὁ δὲκᾷ 

Κ᾽ ἀὐζὶς θχιτιμαν τοῖς πο αγινορδμοις, κα ϑοίωήεται ὃ ἦν ζμῦτα νομοϑοτησαγτων, “ν ὥ 
ρεσξυτέρων ὕδαμο { μνημονθύων, οὖν 5 τῇ τυδὲς τύτς χατηορρία καϊκείνας χαᾳταζα λ- 

λῶν, ἡ δεικψυς ὅτι δισηλοιῶ Ὁ αἱ μδὸ τή μα, δι ὁ τω Θεῷ καὶ πείθονται, καὶ δὲ αν, ιοϑἰ ποὺς Ἔτο 

ποιούσιν ᾿ ὡσανεὶ ἔλεγε ̓ σῷτο » ἰύζ' ὑμᾶς καχείνως αἰπώλεσε,τούτο, ζὼ πόρτα πεί- 

1. θεαῖν τοῖς ὡρεσξυτέρφις. δ 5 λέγά ὅτω τῷ δ αὐᾷ' αἰνίῆοται, ὅτως αὑτοῖς τ᾿ ποκριϑείς : 

3. Διώ τί χαὶ ὑμεῖς εοὐδαθαίνετε τίωλονολίω το Θεῦ ο[ο᾽ ὁ ὐἴδάδοσυ ὁ μδᾷ ὁ γὸ 
Θεὸς ἐνετείλατο" ᾿ “ ' Ὁ ᾿ 

4 Τίμα ( πατέρᾳ αὶ τίω μητέραν" καὶ, ὃ κακολογῶν 
πιλθυτάτω" ΠΤ ΟΣ Δ Ὰ ΣΤΟΝ ΝῚ 

-ς 4 Ὑμεῖς ἢ λέγετε ̓ ὃς ἀν εἴπῃ ᾧᾧ πωτοὶ ἢ ἡἠρ μητεὶ, δῶρον ἐαὶν ἐξ ἐμϑ ὠφεληϑῆς, 

6 Καὶ Ἵ μὴ ιμήσῃ Φᾧ πατέρᾳ καὶ τίω μητέρα. "ᾧ ἠκυρώσωτε τίου ἐγτολίω Ὁ Θεοῦ 

δζρ. τίωυ δ αϑοσιν ὑμδ ς᾽ Καὶ οὐκ Εἶπερ δΨ' ωρεσξυτέρων, δλλ᾽ ὑμδῆ" καὶ ὑμεῖς 
λέγετε, κἡ οὐκ Εἶπεν, (Ὁ ὠρεσξυτερϑι, ὦςξε αγοπαηϑέφερον “τοίῆσου τοὺ ̓ ϑλον. ὅ)  )5 9 

νόμος ἡϑέλησειν δείξω «ὃν μα ϑυζαᾳς, δείκγεσιν αὐσᾶν' τού» ποιοιυυζαις, τύτως Ὁ αἰ. 

15 πηλλάγμένος ἐγκλύίκατος. ἐυ γὸ δὴ νέμιοᾳ ὃ κἰ πρὸ ἢ αὐ,ϑούπων Ὁχιταρϑέν. δ,9 αὶ οὖδας 
δόσιν αὐτὸ καλῷ, ἡ αν, ϑοθητων μαλιξ αὐἴρανόκον. αὶ Ἰη ἡ) ούηο οὐκ ἰώ κὐὐαν ενλμτίον ῷ 

γύμω, ζὸ χελόύειν (ας ἤρα γί τειν, ἑτέροιν πρόδάδοσιν Εἰς μέσον ἀγῴ, ἐνδυτιαρμϑίω τωΐ 
νόμῳ, ὁ 8 λέγ ζοιοῦτοι ὅδην ἐπαίδγσαν ἀδδλνέως θὐσεξεἰας νήματι καταφρονῷ ἥΜ'πα-- 
τρῶν. πὼς ὑ τόν ὥπῳ; Εἴτις τὺ γϑνέων Εἶπε το! παιδὶ ̓ δὸς μοι ὃ χγούθαπν τοῦ ὃ 

35 ἔχεις, ἢ τὸν μύθρν, ἢ ὦλλο τί τοιοῦτον, ἐλένρν᾽ δῶρϑν 581 τῷτο τῳ Θεῷ, ὃ ϑέλεις οἰ ἐμού ὠ.- 

φεληϑέωαι, αὶ αὶ διώασαι λαξᾷ,. ἡ ϑιπλοιῶ ογτεῦϑεν ἐγίγνετο ὃ' κακόν. ὄτε ὃ ἡ Θεῷ 

«σϑϑστλϑν, τους γρνέας ὀγόμιωτι τῆς ασοϑστρορ δὲς αἰπτεέρϑεου, τῶς τε γεγμνηκόζας δζεὉ 
Θεὸν υδράζοντες, καὶ τὸν Θεὸν φχρα τοὺς γελωνυκύζᾳς. δλλ᾽ ἐυ λέγ τού» ἐυθέως. δυλαὶ κυϑΆ.-. 
τερον τὸν νόμον αὐγαγινώσκει, δὲ ὁυ δείλψεσι σφῶλα, βουλόνϑρον αὑτοῦ “ιμάεϑαι "ϑνέας. 4|- 

40 μα γὰ», φησι, ᾧ πατερϑι σϑ κ᾿ τίω μμητέρᾳ, ἵνα ἔσῃ μαιχροκξόνιος ἔχι τὴς γῆς. ὦ παί. 

λυ, καιχϑλθηών πατέρᾳι ἢ μητέρα, ϑαναάτῳ πλϑίζίτω. ΔΛ αὐτὸς ὥκᾷνο ἀφεὶς, κεῖ. 
μϑνον ἔπαθλον Οἷς ἡμκῷσι (ὧν: νέας, δ Φφοζ(ερώτερον ζίϑησι , τίου κόλασιν λέγω τίω τοῖς 
ατιμαΐζρισι ἡπειληνϑμίωυ, ὶ αὐςβν κοιτουπλλῆξαι βουλόμϑμος, καὶ (διὲ νοωῦ ἔχονζρις 'ἔχι- 

ἀσοσαιϑαι ᾿ κα δείκψεσιν εἰγτεύϑεν ϑαιγαιτο αἰξίους γᾷ. Εἰ )Ὰ} ὁ ῥήμοιτ ἀτιμάζων χ»- 
Οιεγίοιδ, τοῦλ. 2. Ες λάζεται, 

Ἔ . -Ξ ε ἮΝ 
τατέρο, ἢ μητόροι, θαινώτω 
ντ' - " 

ξ 

Ἐξοδ,, κοιβ, ᾿ 

Δάξτικ.θ. 



Μαρ, ζ. μα. 

Ἦν. κῇἢ, "γ. 

226 ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΊΑ ΜΑΤΘ. 
λαζεται, πολλῷ μᾶλλον ὑμεῖς (ὦ ἔργῳ ̓  ᾧ ὐὐ μόνον ὡτιμιαιζοντες, δλλα καὶ ἐτέρφες ττο δι- 
ϑασχοντες. (ἢ τοίιωυ μηδὲ ζῆν ὀφείλοντες, πὼς ἐγκαιλᾷτε τοῖς μα,ϑηταὺς ; ὦ 5. θαυ μα:- 
σὸν, Εἰ Εἰς ἐμὲ (δ τέως ἀἰγνοούνϑρον τοιαῦτα ὑξρίξοτε, στὸν ᾧ Εἰς πατέρα φαζνηοὺς 

Οιαῦτα ποιοιῶῦτες ; τπλυτουχού γὸ αὶ λέγη ὶ δείκψεσιν,δτι ὠκ4θεν τὴς δἰ πονοίας ἠρξνν» ζωω.- 
της. Ἵνὲς ἊΨ ὶ ἑτέρως ἐρμέωιυδυοισι, ὦ δῶρον δὲδῳ δὲ ἐμ ὠφελυϑῆς, τυτέςιν, Οὐχ ὁ- β 
φείλω (οι ἡιμώυ, αἰλλαὶ ἡσρλξομᾳ (οι, ἐν ἀφο σε ὡμήσω. αἰλλ᾽ Οὐ αν ὁ Κριςὸς τοιαύ.. 
τὴς ἐβλψημόνθυσεν ὕξρεως. ὁ Μαωρκος ὃ σαφέςερον τῦτο ποιᾷ λέγων" Κορθλυὺ ἐδ ἐξ έ.. 

μοΐ ὠφεληθῇς, ὅπερ οὐκ ἔς! δωρεα ἡ ασολὶξ, αἰλλαὰὶ ποϑόσφορϑὶ κυρίως λέγεται. δείξας 

τοίνιωυ ὅτι οὔκ οὖ αἦω δίκαιοι ἐγκοιλᾷν αὐ αξαγνουσιν ογωλίω ωρεσξυτέρων ) ᾧῷ γόμον 

χαταπατοιοώτις, δείκγισι τ ὕπο αὐ καὶ δπὸ Ὁ πρϑφήτε . ὯΝ δὴ ἀύζις λε σφοδρώς, ιϑ 

περφιτέρω καθ όεισιν᾿ ὃ δὴ πὸρμταχοὺ “ποιῷ, (ὲ οφάφας Εἰς μέσον ἀνγων,ὺ ζω τη διοωυς ἐ- 

αὐτὸν συμ αἰνογτα τω Θεῷ. (( δα! ὁ πυοφήτης φησίν; 
8 Ο λαὸς ὧδ τοῖς χείλεσί μο τιμώ, ἡ ἢ καρδία, αὐ ἦῥ᾽ πόῤῥω ἀπέχει ὑπ’ ἐμού. 
9 Ματίω ὃἣ σέξονταὶ με, ϑιδασκοντες διδοισκαλίας ἐντάλματα δρ, ϑ6σ'πων. 
Εἶδες ασοοφητείαν " συμιδαίνουσοιν τοῖς Εἰρημδύοις μ᾽ αἰκριδείας, ἡ αὔωϑεν αὐ ρας χιπμμὴ 

κυδλαναφωναυϑμέω τίου κακίαν; ὅπερ 7} ὁ Χελφὺς ογεκοίλεσενιῶ, τῶτο ὁ Ἡσαΐας ἀ- Ὁ 

νωῦῳν Εἶπεν,στι Φ δὴ ὦ Θεοῦ καταφρϑνουσι ματίων Ψ σέζογται μὲ φησι ))Ὲ ἰδίων πο- 

λεω ποιοιῶται λϑγϑν (δϑιδωσκήϊες γαὶρ )τώλματα διδασκαλίας αὐ,ϑε5 πων) Οὐκοιῶ Εἰ- 
κότως αὐζακὶ αὶ τηρούσι. δους τοίγωυ ἀϑδοῖς χαηοίαν τίω πλληγέω αὶ πὸ ἢ' γραμμαΐτων, καὶ 
ὐπὸ τῆς οἰκείας ψηφου,ὶ ὐπὸ τῷ προοφήτυ τίω κα]ηγροίαν αὐξήσας" ὠκχείνοις ὧ Οὐδὲν ὃς 
“ἰαλέγεται αἰδίϑρσώτως λϑιπὸν ἔγεσι, Ὁ δὲ λόγον τρέπει “οὶς ἂν ὄχλας, ὦφε τὸ δόγμα 

Εἰσενεγκεῖν ὑψηλὸν χαὶ μέγα δ, καὶ πολλῆς φιλοσοφίας γέμον. καὶ λᾳζων ἀἶφορ ἀπ᾽ 

ὠχείνου, "τὸ μεῖζον ὕφαννει λοιπὸν, καὶ τίω! βρωμάτων τ αι τήρησιν ἐκξαΐλλῳ. δολ᾽ δρϑὲ 
- ; ᾽ 4. ε δυ 

πύτειῦτε 1 λεασθϑν ἐκαθθειρον, ὅτε τὸ ὀτέξοατον ἔλυσιν, ὅτε γῆς καὶ θα λώήης βασιλέα ἐ- 

«υὖ' ἀπέφίιυεν, ὅτε ἐγομοϑύτησιν, στε αἱ μὖοτή μαι τὼ ἀφῆκεν, ὅτε νεκρεὶς ἐἰγέρεν, ὅτο πολλαὶ ἐς 
δείγμιατά τῆς ϑοότητος ἰὐτν Ὁ ἔσεν ἀδζῖς, ττε αἰθὶ βρωμῖς οἱ 3λέτεται. δ ὁ ὁπᾶς 
Ισδαϊσμὸς ἐν τύτῳ (ωόχεται" κἀν τῷ.» ὀϑέλῃης, ἢ Ὁ πὸ ὀύφλες. ἐντεῦθεν γδ δοί-ς τ 
κρέσιν, δῇ, ἡ αὐἰθετομέζωυ λᾷλύφν. αλλ αὑτὸς ἅ, τῦτο ασξϑνγϑυνϑρως ον Εἰἰσηγεῖται,(-- 

πειδὴ Μ' ἀλλὼν ὠγτολών ῳρεσξύτορον ζῶ, ὼ πλείονα Εἶχε τίω “σσύληνιν ᾿ ΕΥΡῚ δὲ 

ὴῬ μα ϑι»ὃ»)" ἐὐο' νομοϑοτᾷ, ὅτω δ. μέγα ζω, δὴ, καὶ (ὦ μαιϑηταὶ μΩ' τοσούτον χελο 20 χ' πῆ 

βουλθμϑροι ἀφ᾽ δῥελῷ, ατοότερον ἀὐ' μετα χειφίξογται, ὦ ὅτω καταλύουσιν. ὅρφι ἢ πτῶς 
Εἰσείγᾳ 1 νόμων. 

10 Προσκαλέσοωρμϑμος γδ  «ἦν' σχλυς Εἶπεν ἀδοῖς᾽ ἀκούσατε (ἀωίετε. 
Ουδὲ γὺ απλαΐς ἀδοῖς Φπυφανε.)" δλλαὶ τὴ ϑμμῇ αὶ τῇ ϑεραποία, «στον δ ωἶδά- 

δεκῖον ποιᾷ τὸν λόγον (τῷ» ΝΣ ἐδήλωσεν ὁ β᾽αγίελιςῆς Εἰπων, πσϑϑσκαλεσαί ϑμος) ἔπειτο 25 

αὶ τωίϊχαιρῷ. κ( γὺ Ὁ κείνων ἔλεγχον  Ἔ νύν Ἐ κατ᾽ αὐ, καὶ Ἐ αὐὐδοὶ ὃ πσδοφήτου 
κατηϑρίδν, τότε οὐβχέται τὴς νομοϑεσίᾳς, ὅτε τὸ δυκϑλώτερον" χαιτεδέχοντοζᾳ λέφριϑρα. 
αὶ εχ ἀπλωίς αὐεδν ἀποϑσκωλήται, δλλὰ καὶ πσρϑσεκ)ικωτέρεις ποιᾷ, ( (μυΐοτε γϑ , φησι" 
“στές!, γοήσειτε, “λ| σνάφητε. Ὁιούτος ΡΨ μέλλων γ»ραφέοϑαι γόμος. Εἰ γάρ ἀὐδθὶ τὸν 

γόμον ἔλυσαν, καὶ φὐΡκὰ χαιοϑν θ(ρα τίω ἰδιὰν τ ραδοσιν, ὁ ἠκούσευτε ᾿ πολλῷ μιάλλον ἐμοῦ 40 

αἰκούειν “χοῦ ταχτ Τ' ἀὐδόσύκοντοι χαιοϑν δχὶ μείζονα ὑμας ἀγϑήηος φιλοσοφίλν. ἡ Οὐκ 
Εἡπεν, συ τδν ὅθην ἡ ὐ δα τήρησις Ὦ βρωμαίτων, ἐσὴ᾽ σἢ, Μωύσὴς χακῶς πσοοσέταϊξον,ἐσὶ 
δτισυγκαταξαινων᾽ δλλ τάξει κοὐ βαινέσεως καὶ συμιθσλῆς, ᾧ ἀπὸ τῆς δΨμ' ταν 
φύσιως “ἐ αοτυοίαν λαξών, Φησιν" 

χιῆ ΐ 

{. 

Φ εἰ ον 



ΒΥΑΓΓ ΕΛ. Ομμλ. να, 317. χῷν ΠΝ 
11 Ου πὸ Εἰσερχόμϑμα Εἰς Ὁ σόμα κοινοῖ Τ' δὐ, ϑοϑπον, δλλα (αὶ ὠκπορθυόνϑμα δα 

τῷ φόματος, Ἐπὶ τίωω φύσιν αυτίω καταφδύγων, ὁ νομοῦς ὙΨ ᾧ Σὀιποφαρόμϑνος. χαὶ 

ζωῦτα ἀκούοντες οὐδὲν αὐτῷπον ἐἰκῶνοι,σσσὲ Εἶπον, λέγης » τῷ Θεοῦ μυεία οὐδαυζεί- 
λαντος αἰδὲ βρωμξὰ πο δατηρήσεως, σὺ τοιαύτα νομοϑοτῴριδυλ δ νν σφόδρα ἀὐθις ἐπε: 

ς φύμισεν, τω] ἐλέγξαι μόνον, λα ἡ τῶ Τ δῦλον αὐ! Εἰς μέσον ἀγαγεῖν, ᾧ τοῖτὸ λά- 
ϑρά γι ἀμϑμον" κα αὐὴν ὠκπομιπεύσαι ὁ ῷ ὐὐτθββυτα τῆς δἰ ανοίας αὐ ὀμαχαλύ- 

αι, Ἐχιτομιοϑέντες απῆλϑον. σύ δὲ μοι σχϑπει, πῶς Οδείνπω ϑειῤρᾷ σαφαΐς κασωτολ μή- 

σαι βρωμΐν. ΟῚ πούτο συ σὲ Εἶπε τα βρωματα,δνλ αἱ Εἰσεργόνϑνα ω ΚϑΝΟΙ Ὁ 
α ϑεϑπον᾽ ὅπερ Εἰκὸς ὦ ᾧ ἰδὲ Ψ ὀυίπηων χειρῶν αὐπυπήδυειν. αὐτὸς μὲν γᾺ καθ. 

1ο βρωμίκ ἔλενν, οὐ)οήϑη δ᾽ δι ὼ πἰϑὸ τ ὕτων. Ὀσαύτι ΡΝ ἢ πὐρατίρησις ἿΨΜ βρωμώτων 

εν, ὡς ἡ μ᾽ τίω ῥῥαςασιν ““ΠΠέξ..» Εἰπῷ᾽ Οὐχι, Κύριε,δτι συυίεποτε ἐφαγϑν πολύ χϑι- γον, ἐδ, 
γον ἡ αχᾳιϑουρτον. εἰ "Ὰ»Ρ ἡ δι ἑτέροις ζωῦτα ἔλετε, ᾧ ὧτε καταλισν ἑαυτῳ Ὡπολϑγίϑῳ 

δῆς τοὺς ἐγκαλοιώζῳ, ἡ ἕω δείξῃ ὅτ ἡ αὐτῴπε, ὦ σδ᾽ εἶδ ὅυτω (ἀωεχωρήϑη, ὅμως δεῖς 

χρύσι πολλζιϑ ὀυσαν τοῦ ξηραγματος τίου αἰ πσόνοιλν. δχρέ ποὶ τοῦτο ἡ αὑτὸς ἐξ οχὴς υ 

ις φλνερώς εἶπε αἷδὲ βρωμῶλ΄ λαῷ εἰσερχονϑμα εἰς τὸ φῦμα. καὶ παίλιν, ὅτε σαφέφερον 
ὄδυξεν ὕφερον λέγῳ, στο Φ τόλους ἀὐζο' ( μνεσκίασεν εἰπων "πὸ δὲ ὀυΐαηοις χερσὶ φασίν ἐυ 

χϑιο! 1: αὐ, ϑοφπον᾿ ἵνα δοξῃ τθῦϑεν τυ διρχίω εἰληφέναι, χα δὶ 
ἀστῷ ΓᾺ Ν γειϑαι 

πίως. δζρ ὥ το σύ εἶπε᾿ τὸ δὲ βρωματα φαγεῖν ὁυ κθΙΟΙ 7’ ὀρ, ϑοφπου ̓ ΩῚ ὡς «Ὅὰ ἐκείο 

νυ δἰ φλοχρμϑμος, ἥα μηδὲν ἔχωσιν αὐτάπᾷ ὠκεῖνοι. ζοιύτα τοίνεωυ ἀκούσαντες ἐσκαν.- 
1ο δωλιιϑησοίν, φησίν, ὡ Φαρασαίοι, ὀυχ ὦ ὀχ ΘΙ, 

1» Προσελϑόντες »», Φησιν, ὦ μαϑηταὶ αὐτὸ Εἶπον αὑτῷ ̓ οἶδας ὅτι ὼὡ φάρλο 

σαῖοι αἰχϑύσαντες “Μ᾽ λόγων ἐσκόνδουλίο)νᾧ ; Καρτοιγε σον πγοθς ἀὐοιῤ Εἴρητο. 
ῳὶ δῶ ὁ Χοιςός » οὐκ ἔλυσε ὦ σκόύδαιλον κείνοις, αἰλλ᾽ ἐπετί μισε λέγων 

11 Πάσα φυπία, ζωὼ οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πα τὴρ μ' ὁδυρφίγιος, ὠκελξω,ϑήσεται. οι, 

-: Οἷδὲ γὺ ἡὶ κατεεφορνῷ σκὸνδώλῳν, ᾧ μὴ κατα φορνέν. δλλαχοῦ" ηϑιώὼ φησιν, “ἦα 
μῆσκανδοωυλίσωμϑμ αὑτούς, βάλε ἀγκιςρον Εἰς τίω ϑαλαοσὸμ᾽ ογζωϑα δέ φησιν, 

14 Αφετε αὐτῶς ᾿ δυο» Εἰσι "τυφλών. τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐδ ὁδηγὴ, αἰμιφότερϑι 
Εἰς βόϑιωυοι ἐμιπεσοιώται. Ἰαύτα δὲ ἐλ ἔχϑν (Ὁ μαϑηναὶ, ὀυχ ὅτως καρ ὠκοίων 

φη)ϑιώτες μόνον, δλλαὶ αὶ αὐ) ἡρέμια ϑορυδούμδμοι, ἐὴῆ, δὲ οὖ. ἐπόλιον Εἰπῷ ἐξ οἱ. 
29 χείου πσοϑσώστε ἧτο, ἐν τῇ αὐἰθὶ ἑτέρων διηγήσει ἴ το μιόμϑεύγειν ἐξούλογτο. ὅτι "δ τοῦτο 

ἔξιν, ὥχφυσον ποὺς μ᾽ ζῳῦτα ὁ ϑερμιὸς ὶ πϑμταγδῦ ἀσοοφϑανων Πέζος πυδόσιλθαν φη- 
σιν Φφίσον ἡμῖν τίου πο αζολίω ζαυτίωυ, “᾿ εἰν τῇ ψυχῆ ϑέρυζον ὀκκαλύπηων,ὼ φαν- 

ρως ζ᾽ ἐτολ δ Εἰπεῖν ὅτι σκανδαλίζομαι, ἀξιων δὲ δζο τῆς ἑρμέιυείας ἀπαλλαγάώαι 
δ υρύξου "δ [9 ὁ ἐπετι μάᾶτο. φι δ ὁ Χοιςός φησι; πᾶσα φυτεία, ζὼ οὐκ ἐφύτόυσεν ὁ 

Ὁ} πατχρ μὲ ὁ ὀυρφίγιος κφαξωϑήσεται. ὅτο πἰδὲ Ἔ νόμα φασὶν Εἰρηδῖ, (ὦ τὰ Μδλνιχαήων 
νοσομντες᾿ δλλ᾿ Ἐλτφομίζει (αὶ ἐμ τσοϑοϑεν Εἰρημδύα ἀὐδουᾷ, Εἰ) «ὐδὲ νόμου ἔλειι, 
πῶς ὀϑωτέρω ἰπολοτεῖται κ᾿ χὺβ αὐτ ἢ μάχεται λέγων᾽ δὶ τί πρθδκραίνετε τίω ἐἰγτο. 
λίμ ̓ ᾿ Θρού ὁζᾳ τίω ὐοαδυσιν ὑ δὰ, πῶς δ (ἢ πυφοφήτίω Ἑ ἰσαΐγει Εἷς μέσον λέγϑν» 
γα ὁ λαὸς (ὗγ τοῖς χείλεσί μα “μι, ἢ ζὰ ὄξος τ λλα αὐθὲ αὐνγδᾶ ὀκείνων αὶ ῇΜ ὐδαδὲ- 

40 σιῶν αὐτοὖν ζοιότοί φησιν. Εἰ γὰ " ὁ Θεὸς Εἶπε, τίμα (ὃ πατέρρι συ ἡ τίω μιγτέροι, πῶς 
Οὔκ ἔς! φυτεία Θεού͵ ὃ ΩΝ ᾧ Θεοῦ Εἔρημϑρον" ὃ ἐξης δὲ δείκψεσιν, στ αἰϑὸὶ αταῖρ 

Εἴρηπη ὁ τῶν πρδοιαϑύστων αὐ. ἐπήγαγε χϑεω " ὁδηγϑ Εἶσι τυφλοὶ τυφλαΐγ. Εἰδὲ 
αἷϑὲ τῷ νόμι ἔλεγε Ἔτο, Εἶπεν δ΄ ὁδυιοός ὅ8ι τυφλὸς τυφλών. Σλ᾽ ὀυχ ὕτως Εἶπον" 
ΔΛ ̓  ὁδηγϑί Εἶσι τυφλοὶ τυφλών, «ἰκᾶνγον ' ἀπαλλαΐῆων τῆς κουτηγροίας, Εἰς ἢ τύτες 

Οἰεγίοίξ, τοι. 2. Ἐεν:ἤ, 
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ὃ πὴ αἰϑεέλκων. Εἶτα αὶ ὃ πλῆθος Ὡποοίζων αὐ ΜΨ, ὡς μέλλον Εἰς βαρα,ϑρον ἐμι- 
πἰπῆων δὲ αὐδύς, φησι τυφλὸς καὶ τυφλόν ἐδὼ ὁδηγῆ, ἀμφότερϑι Εἰς βόθεωον ἐμιγτεσοιοὺ. 
πῳ. μόχα ὦ κακὸν, ἢ τυφλὸν τῇ "ὦ δὲ νὴ τοιῦτον ὄντ, μιῦτε ἔχεν ᾧ χϑιρρυγώνθν, χα ὁ- 
διηϑθ ζξν ὑπόνγεν, ϑιπλοοιῶ ἡὶ τειπλοιώ ἔγκχροιμα.. ΕΟ ) ὃ μὴ ἔχειν ὀδοργθν ᾧ τυ- 

φλὸ, ἔχισφαλές, πολλῷ μάλλον Ὁ ἢ ἑτέρου τῦτο βούλεοϑαι 61). Τἱ ὅχυ ὁ Πές, ἐὺ 9 
λέγᾳ, δἰ ποτε οἷς δὶ ὅτο Εἴρνκας: δλλ᾽ ὡς ἀσαφείας γέμον το ἐρωτᾷ, αὶ ἐν λέγ, δζμ- 
ηἰ πρόϑάνομων Εἶπας ( ἐδεδοίκει γδ, ἵνα μυὴ νομίσῃ αὑτὸν ἐσκδυ δ λίαϑαι ) δρυν ὡς αἶσα.- 
Φεϊας Ῥἢ φησιν. στ) κα οὐκ ζω ἀσαφοίας, δλλ ἐσκδυδωλίζετο, δῆλον. οὐτῖδν ἡ «- 
σαφείαρ ΘἾχι. δἰϑ πχιπλῆει ὠδὶς λέγων χιλὶ 

16 Ακμάω καὶ ὑμῷς αἰσιωύοτοί ἐφε: ΟἹ ὦ γρῦχλοι σγοϊ ((μυῦχαν ἴσως τὸ λει το 
ϑύ᾽ δὶ δὲ ἡσων (ὦ σκανδουλιαϑήντερ, δ[ αὶ τρῦθν, νϑρ τίω Ὡοχζω, ὡς ἰα ΤΨΜ φαρι- 

σά ων δ). ἐρω ἥτε, ὀξούλοντο μιαϑνν. ὯΦ δὲ ἤκουσειν εἰστν μεγάλέω ἀπειλίω ἀπει-. 

λνιῶτος ὶ λόγϑντος᾽ δΉ πᾶσα φυτεία, ὦ οὐκ ἐφύτϑυσιν ὁ πα τήρ μὺ ὁ νἱοοινιος, ἐκριξω δή. 
σε) δ νόδηυοῖ Εἰσι τυφλοὶ τυφλών,κατιςαίλησαν. ὁ δὲ πὸρταχοῦ θερμὸς ουυὶ ὕτως ἀ. 

"ἔχεται σιγήσαι, αἰλλα' φυσι" φρο σίσον ἡμῶν Ὁ ωὐδαζολίω ζω τίω. ῳι ξζζυ ὁ Χριοῦς } σφῳό. 1 

ὅρα Ὀχιπλληκήοκοἰς υἰπυκρίνε.) ἀκρμιδυὺ αὶ ὑμᾷς αἰσιωνετοί ἐφε; ϑίπω νοῦτε; (ζῶτα δὲ ἔλε- 
“4 καὶ ἐπετίμα, ὦφε τίω ἀσοῤληψι ὠκδαλῴν. ἐν μέωυ' ἔφη μέχρι τῶτν, δλλαὶ αὶ ἕτιρρ ἐ- 
πιίγά λέγων᾽ 

17 Οὐ ποὺ τὸ οἰασορευόνϑμον εἰς τὸ φόμια, εἰς τίω χοιλίλν χωρᾷ, καὶ εἰς τὸν ἀφε- 
δρώνα ἐκΟαλλετα᾿ 20 

. 38 Τὰ δὲ ὠκπορευόμϑμα ὧκ Ὦ φόματος, ὧκ τῆς καρδίας δξ(ρχεταιρκαἰκεῖνω κενοῦ ἢ 
) " ῷ 

ΡΥ. 

19 Ἐκ γὺ τήρκαρδίας ἐξέρχονν) αἰ φλιγιομοὶ πονηροὶ, φόνοι, μοιγχαίαι, ποργείαι, Κλο- 

παὶ βλασφημίαι ψδυδορδϑτυοίαι, 
20. Καὶ τα [81 τὰ κονοιῶτα (ἢ αἴιϑεν πον ὃ κἢὶ ὀύ αῆοις χερσὶν ἐοϑίειν, κοινοῖ (δ) τ 
αὐ, ϑοφπιν. Εἶδις πῶς ἀΐζῖς σφοδραίς κόγον ) Ἰλιτιμυπικαῖς Εἶτα κατασκώ.- 
ζει ὃ Εἰρηνδμον ὐπὸ τὴρ κοινῆς φύσεως, ἢ ποϑός τίω γερο πείδω τίωὐ ὠκείνων. στὸν Ν᾿ 
ΘἸ πη εἰς τίω κφιλίαν χωρᾷ, ὁ Εἰς"ὃ ἀφεδρώνα ὠκξαάλλεται, εἴν χυὶ Ιουδου αι ᾳ πει- 
νάτηηα ᾿οτοχρίνεται. λέγ )Ὁ “ὅτι αὶ νϑμει, δολ᾽ δξέρχεται. χαήτοι ὁ Θἐ ἔνϑνεν, Οέκ ἐποίᾳ 

ἀκαϑώρτον. δλλ᾽ συοίητω δυιυατοὶ ἦσαν τῦτο αἰκούσαι. δχρὶ οι τῶτο ᾧ ὁνομοϑότης ζ.- 29 
σξτον γϑύνον αἰφίησιν, ὅσον δὼ ὀνδὸν μϑβῃ᾽ στὸμ ὶ ἐἰζέλθη, Οὐκ ἔτι, οὖν ἑασέρᾳ γϑιμὸ χελθι4 
λνύροϑαι» αὶ καϑαρϑν ἐἢ), Ὁ καιρὸν τὴς πέψεως ἀῥαμετρανν καὶ τῆς ὀκκρίσιως "(ᾳ καὶ τῆς 
κιορδίας, Φησὶν, ἐνδὸν νϑρει, ὸ δξελϑόντα, χϑινοῖ, νἱ ̓ ϑμοντῶ μόνον. καὶ πσοότερον “ι,ϑησι «ἦν; 

πογηρϑυᾷ “] φλϑγισμοιᾷ, διτὴρ ζω Ἰουδουϊκὸν, ὦ συ θδητω οἰτὸ τὴς Μ᾽ ποραγμαάτων Φύσεως 

πράτ ὁ ἐλεγχὸν, δλλ᾿ διποὶ τῷ τύκυ τὴς χϑιλίας ἢ τῆς καρδίας, ὁ ἐκ τϑ(ᾳ ( γϑύον, γ5 

ταὶ ὃ μὴ νϑρεν. (Κα 25» ἔξωθεν Εἰσιόντα, ἔξω πάλιν ἀπεισι᾽ πὰ 5) ὄδοϑεν " τίζ]εται,Ἠ επί 
ὸ ἐζελθύντα κοινοῖ, ἡὸ τότε μᾶλλον, στ δξέλϑη. ὕπο “δ ἦσαι διωωατοὶ τ ἐφίω,«.- 

κούστω μ(Τ' τῆς παϑϑσηκούσης φιλοσοφίας ἤχῶτα. ὁ ΒΜούρκος φησὶν, τι καϑειοίζων Ὁ χρῷ 
βρώματα, ζωτα ἔλελν. ὃυ μιν ἀνέφηνεν οὐοὲ Εἶπε, ὦ καὶ βρώματα τοία!δε φαγεῖν, ζωπ' 
δ πυροὶ Τ' ρεϑοθπον (ὅτε γΝ ἐευεύχοντο σὰ φαΐς ἕως αἰτοῦ ἀκούσαι ) δ[ ὦ ἐπήγατε᾽ τὸ 40 
ᾧ ὑμίγηοις χερσὶ φαγεῖν, ὁυ κοινοὶ 1 ἀν μθοφΠον. " 

ἩΘΙΚΟΝ ΜΜαϑωμᾶν τοίνεω τέρα ἘῚ ζᾷ χοποιῦτα Τ' ἐνιϑόφπον᾿ μαϑωμϑυ,ᾷ φύγωμϑρ, ὶ γαῦ 
ο τὰ κκλησίᾳ τοιοῦτον ὁρῶμϑρ ἔθος χε τοι κδαὶ τοῖς πολλοί ς,ὐ ὅπως ἅ καιϑαρϑ!ς εἰσ 

ἕλλοιεν ἱματίοις αϑουδαζονς, ᾧ τως (αὶ χεῖρρις νἔψαμντο᾽ ὅπως ὃ ψυχίω καϑωρὰ 
. - [ 

φῆσαι ῦ 



ζε-- 

ἙΥΑΓΓῈ ΔΛ, Ομίλ. να. 3:19 χῷς ΜΝ, 
“αἰϑαφέσαι ον τῳ" Θεῷ, φυοῖνα ποιουμδίύεις λόγον. καὶ ζυῦτα λέγω, ὦ κωλύων ὡςενίς. 
εν χεῖρρις, σσεὶ φομα᾿ δ λαὶ βουλόνϑρμος οὕτω νειν, ὡς πσϑϑσήκει, ὁυχ ὕδοωτί μόνον, 

ἶβς Σλλ᾽ αὐτὶ τῷ ὕϑωτος Κὶ ξἰρεπῆς. ῥύπος γαὶρ φύματος, "καυτηοροία, βλασφημία, λοιδορία, 
ὀργίλοι βήματου, αἰο,φολογία, γέλως, δὐτφαπελία. Εἰ τοίνεου σύνοιϑους σαύτῳ μηδὲν τύ- 

ς τῶν φϑεήομϑύῳ, μηδὲ βυπῶντι Τ' ῥύπον τῶτον, πσοόσελὴς ϑαῤῥων. Εἰ μυομακις ἐδέξω 

ζωζς ῤκηλίδαως, ᾧς ματαιοπονᾷς, ὕδατι ἀ «ὐξδεκλύζων τί γλωῆϑδι, τὸν δὲ ὀλέβρι- 

ονὲ βλαβερϑν αἰξδεφέρων ἐν αὐτῇ ρύπον; Εἰπὲ γαρ μοι, Εἰ κδισθον ον τὰς χερσὶν εἶχες ἡ εἰ 
βόρξορον, ἄρ. ἀν ἐτόλμησας θυξααΐῖ,» ἐδωμῶς. ἡ μέωυ τῶτο σοδ μία, βλοίξη " ἐ- [ 
κῴοϑ ὄλε,ϑρος. “πῶς δξίω εἰν (ζ᾽ τοῖς ἀφ αφόροις θυλᾳξής, οὖν ὃ τοῖς κεκωλυρϑῥοις ῥαϑυ-- ᾿ 

1ο μθ6) φ δ υνὰ διᾷ ταδϑσεύχεος, φησι ; σὴ δὶ μδμ΄ δλλ᾽ ὐἰχὶ βυπώντα,ἐδὲ τοιοῦτον ἔχοντα βόρ- 

ορρν. τί δῶν, ἐλ πσοοληφϑώ, φησι ; κοίθαιρον σοειύτον. πῶς ὃ, καὶ τίνι ξπω ; κλαῦσον, 
φίναξον, δὸς ἐλευμοσιωύζωυ, ἰπολόγησοαι τῳ ὑδρισμμένῳ, κουταλλαγηϑι αὐτῇ “] οὐ τούτων, 

ὐπίσμηξον τίω γλαίηλν, ἵνα μὴ μειξόγως πελοξιώης Τ' Θεὸν, καὶ γὰρ Εὔτις κόσσοσυ ζς 

εῖφοις πληρώσας, ὅτω συ κατέοέ (δν' πύδως ἱκετεύων, ἐυ μόνον σΐκ αὐ ἡκασας, διλαὶ χαὶ 
ι, τοί ποδὶ ἐλοίζηισας. πῶς δέ σύ Ὧλμᾷς ὅτω Θεῷ πυδϑσιέναμ ἢ γδὶ χείρ ὅθιν ἡ γλώτο 
πῊΜ δύχομϑῥων, ὦ δὶ αὑτῆς κατέχονϑρ ζῳᾳ οὐνατα τῷ Θεοῦ. μὴ τοίνωυ μολιοωύῃς αὐτίω, 

ἥχα μὴ ὸ πσοϑς σε Εὐπη᾿ Ἐαν πληϑιίώητε τίω' δέησιν, Οῴς Εἰσακούσομαι. Καὶ ))Ὲ ὧν τισι αν. 
χειεὶ γλώοσης ζωὴ ἡ ϑανατος᾿ Καὶ πὸ Μ λόγων σν διχαιω θήσῃ, ἢ ἰτὸ Μ᾽ λόγων σὰ μη Φ ΜᾺ 
κατακρι σ᾽ μᾶλλον τοίνιου τῆς κόρης φύλοιῆε τίου γλώῆδυ. ἵπαο;" Τ6] βασιλικς ἡ' 

19 γλώοσω. ἀρ υϑιὶ δέν Ὠτιϑὴς αὐτὴ χαλινὸν, αὶ διδεώξῃς βαδίζειν θύρυθ μα, ἐπθνωπαώύσε.- 
ταὶ αὑτῇ ᾧ ἔχικαϑιέτωι ὁβασιλθυς᾽ ὁῤ ἢ αἰχωλίνωτον αἰ φῆς φέρεαϑαι ᾧὶ σκιρτάν, 5 α5- 
Οὐλυὰ “ἦν δαιμόνων ὄγημα “εὖ. συ ἢ ὑπὸ (μωυσίας ὧν τὴς σοιύτοδ γωναικὺς, ἐτολ.-- 
μὰς θ)ξαοῖ, καίτοιγε σενὲ ἔγκλημα Τηο Σπὸ ἢ λοιδορίας ὧν ᾧ ὑόρεως,ὃ ἡ γέειναν Ὡροξε- 
ψᾧ, τρὴν ἡ καϑραισαύτον κα λώς, ὀψατείνεις ζω χᾷροοις : χαὶ πῶς καὶ Φοζῆεις, Εἰπέ μοι; 

39 Οὐκ ἤχϑυσοις Παύλου λέρνντος, Οτι Φέμιος ὁ γάμος, ᾧ ἡ κοίτη αἰμίδμτος ; εἰ ἢ Οἰστὸ τὴς αἰ-- πὸ, ,γ. δ, 
μιαΐτα κοίτης ανιςώμϑμος ἐτολμάς θύχη ασρϑσελϑεῖν, δἰπὸ τὴς κοίτης ὧν τὴς α[6θολι- 

χῆς πῶς καλής Ὁ Φουκὸν ὅνο μα ὠκῴο ὶ φοξερόν "χα 5} κοίτη αἰ αθολική, ὦ ἐν δέρεσι 
πλιώεοϑαι ᾧ λοιδοοίαις. καὶ χαϑούπερ ποννοθς τις μοιηθς, ὁ ϑυμὸς μ᾽ πολλῆς ἡμῖν συήΐΐ. 
γέται τῆς ἡδονῆς, ζαὶ ὁλέ,ϑρια πσοϑϊένϑμος οὖν ἡμῖν ἀτέρμιφτα, καὶ τίω δμμολικζω πποιών ἀἰ- 

. 2 ᾽ Ι ἴ» ἢ !. ὕ Ι .««α «αἃ ! ἼΡΨ) 
30 ποτίκ]εν ἐρϑρὰν ᾧ αἰπενδωτίας ᾧῷ γοίμῳ πόρτα ἐργαξόυϑμος.ὁ (δ γὸ γαίμος εἶν" δύο ποιῇ 

σαρχκ πρέοῦ, μίδν᾽ ὁ ἢ ϑυμὸς (δι ἑωωμϑῥυς εἰς πολλαὶ δχριρᾷ μέρη, ᾧ αὐν καταοίξ4 Ὁ 
χατατέμνψει τί ψυχίω ν᾿ δίων μ(τ' αϑερησίας τῳ Θεῷ ποϑϑσίης, μὴ δέξῃ ἀἰϑυμὸν ἐπεισ.- 
ιγτα σὰ τῇ “ψυχῆ, καὶ συτ[ἐνέον, βαλόνθρον ᾿ δλλ᾿ ὥασερ κιωύα, λυῆαδτα ἀπέλασον. ὕτω 

ἡ ἡ Παῦλος ἐκέλξυσιν. Ἐπαίρενζος Ὑ  , φησιν, ὁσίους χεῖδφις, χωθὰὶς ὀργῆς τῷ Ὡ[6λο- α.Τίμ. ζι πο ι 
“5 γσμαΐγ. μὴ δὴ χαταιο,ουύῃς τίου γλώῆαν ᾿" ἐπεὶ πῶς χὺ οὗ δυνήσεται, ὕτὸρ τίω οἰκεΐ. 
ἣν πϑπρισίον Ὁ πολέσῃ; δλλαὶ κόσμησον αὐτίω Ἐχτεικεία, ζῳπινοφοϑσιωῃ "ποίησον αἰ- 
ξίαν ἐν τοὐϑδακαλουνϑῥου Θεού, δ λογίας αὑτίω ἔμσλλησον, ἐλεημοσιωύης πολλῆς. ἐς! γὸ 

Ὁ δζῳ ῥιζῶν ἐλεημοσιουζευ ποιᾷν {χρᾷῆον γὸ λόγϑς, ἡ δόσις" ᾧ, Απτχρίϑητι τω πηωχῷ ς, . 2.». 
οὐ πραύτητι Εἰρίωυικα Υὸ ᾧ ἄλλω κὶ ἁπουτα φόρον τὴ διηγήσει Τὴ ϑείων χαλλώπιξε 

νιον. Πάσα γὸ ἢ διύγησίς συ ἔξω οὖν νόμω ὑψίφον. ὅτως ἑαυζξηκ κου “σαντες, ασδϑσερ-- 
χιῖθα τῳ]δασιλᾷ, ἡ πίπθω ϑυ ὁχὶ αὶ λϑνατα, μυὴ τῳ σώματι μόνον, δολαὶ καὶ τῇ ἀζρονοία, 
Οὐνγοήσωρϑρ τίνι ατείσιμϑμ, ὑπ Μίνω, καὶ τί βουλόμϑμοι αἰῦσοῳ. Θεῷ πποόσιμϑῳ, ὃν 
ΟΣεραφὶμ ἰδόντα ζιὶ οψής ἀπέφρεψομ καὶ φέρϑιτα τίωὐ λαμιπηδόγω, ὃν ἡ γὴ βλέπουσα 
πέμει" Θεῷ προδήσινϑμ, τω φώς οἰκϑιρτί ἀσοσιτον, αὶ πσϑόσινϑμ ῦ γεόνης ἰπαλο 

ΟὨεγίοι, τοη,2. Ες 3 λΘγη6, 

Σηρ.8. κι, 
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λάγῆς, νῷ αρδοτημδι ἀφέσεως, κα τῷ λυϑίώω (ας αἰφορητὺς ἡμῶν ἐμίφρίας ἐ-. 

κείγας, ΠΣ τ εἰ φανοῦν τυχεῖν, τἷρ ἫὮ ἀγαϑώϊ μοχεῖ, “«αθϑασέσωμϑρ τοίννω κα 

τῳ σώματι ὶ τῇ αἱ φνοΐα, (να αὑτὸς αὐαφήσῃ κεινϑῥοις " μ᾿ Ὡπωκίας αἰ αλροϑώμϑυ καὶ 
πραότητος αἰ πυίσης. ἡ Τὶς ὅτως ἀολιός, φησι, ὁ ζαλαίπωρος, ὡς ὧν ἐυχῇ μη “μμέοαϑεω 

Ἐχιεικής; ὁ μ᾽ αἰσοὶς ϑύγϑιϑνος, ᾧ θυμοῦ πληραν ἑαυτὸν, ἢ ὟὌὋ ἐϑρών καταζοῶν. εἰ  ς 

βούλει κι υτη ϑρν, σαυτῦ χατησρέι . Εἰβούλει τίου γλώῆλνὄν ἀκχϑνὰν χϑι ϑήγῳ, κτ' ἿΜ 

σῶν αμδοτημόδ᾽ ἡ μὴ τί ὅτερϑς σε Εἰργασατο κακὸν Εἴπης, ἀλλα Οἱ σὺ σελυτὸν Εἰργαϊ- 
σώ. τούτο γὸ μώλιρα 81 χακόν. Οὐσὲ γδγ ἕτερός σὲ τὶς ἀἰδικῆσαι δικυήσεται, δύ ριὴ σὺ 
σου τον αἴδικῆς, ὡς αἰ κτ' Ἢ Ἕαἰδικοιωτων Ῥμέσϊ, βούλει, κτὶ σοι πῇ ποοόσελϑε ὧὦὐϑ- 

τον, συ δὶς ὁ κωλύων" ὡς α᾽ κῦ ἐτέρυ παϑόσέλϑης, μείξογᾳ αἰδικηϑεὶς αἰπῆλϑες. αἶγα ἢ ὃ- τὸ 

λὼς ὼ αἰδικίον ἔχεις Εἰπεῖν ὅτι ὁ δ᾽να, ὑξρισε ἃ ἥρπασε αὶ χυδυούοις πἰϑκέζαλεν; διρλαὶ 

τού» οὐκ ἔςιν ἠσγικῆοϑαι, δλλ᾽, ἐαὐ νήφωμϑν, ἡ ὠφελῴφαϑαι ζοὶ μέγιςα. ὁ Ν᾽ ἡδικημδίος, 

ὁ τὸὶ τοιαῦτα ποιήσοις ὅβ]ν, ὀυχ ὁ παθῶν. καὶ τοὖ» μολιςεί ὅδι Ὁ πϑρτων ὠτίον “ἢ χακϑιν, 

ὅτι σύτν ἴσμεν Ἴἰς ποτέ ὅ81ν ὁ αἰϑικούμϑμος, κὶ τίς ὁ ἀδικδὼ ὡς εἰ τῶ» ἤδεινδυ καλώς, ξύν δὲ 
ἑαυτοις ποτε ἡδικίσα ϑυ,Οέκ ὁῤ χαθ᾽ ἑτέρου ἠυξαί θα, μαϑύντες ὅτι ᾿ ἐτέρφυ ἀδιωα.. τς 

τον παϑεην καχώς. δυνδ Ν᾽ ὃ αὐβπαζεοϑαι, λα αὐρπάξειν, κοικόν. ὡςε Εἰ ἃ ἥρπα- 

σας, κουτηούρει σαωύτοῦ" Εἰ ὃ ἡρπαάγης, ᾧ θύχου ὑχὺρ τῷ ἡρπακότος, ὅτι σε ζᾳ μέγιςα ὠ- 
γησιν. Εἰ γὦ ᾧ μὴ Οιαύτη καὶ γγώμη τῷ πεποιηκότος, αἰλλαὰὶ σὺ ταὶ μέγιςα, ὠφεληϑης, ὸὼ 
νιαίως οὐνέγκῃς. ὀχῷο κ᾽ Ν᾿ ὦ (ἢ ἀν, ϑοοποι καὶ Ὁ ϑεῖοι ζωλανίζουσι νόμοι" σὲ ὃ ᾧ 

ἠδικηνϑῥον ὦ φεφάνούσι ᾧ ἀγακηρυῆοισιν. Ουσὶ )ὸ Εἰ πυρέῆων τις ἥρπασε ρα τίνος 19 
αἰγίοιον ὕδὼρ ἔχον, ἡ ὠγεφορήϑη τῆς βλαξεροις ἐχιθυμίας, (ὃ ρπαΐρτα Εἴποιρδν δὺ 

ἠδικῆοϑαι, δλλα Τὶ αρπασοαντω. () δ᾽ πυρέτον ἤνξησε, νὴ τίωυ νόσον χαιλόπωτέρριν ἐποί- 
ἡσε. πῶτο τούωυ ἡ ἔχὶ τῷ φιλογφημῶτα  Φιλαργύρϑυ λογίξῳ καὶ γὺ τ πυρέῆων πολ-- 
λῷ χαλεπώτερον ὠκέον, Δ οὶ τὴς αῤπειγῆς ζωύτης τίω ς λόγα ὀϑῆψα τίω ἑαυζ καὶ 
ξίφος ἀ ὡς μαμόνϑμος αὐὐὺπάσας ΤΡ» ὁτυοιῶ ἑαυτὸν διεχοἴσοι»»,τίς ζω ὁ ἡδικημδύος ποό- 15 
λιν αὐῥπαπὲς, ἢ ὁ αρῤπαίσοις; θύϑολον ὃτι ὁ αρπαίσας. Οζχόιρ καὶ Ὠτὶ τὴς ΝΜ χρημῶν αὑ- 
παγῆς ὃ ἀδ» τῷ» ψεφιζω θα. ὅπερ) μσινομνῦμῳ ξίφος, τῶτο ἡ φιλαργύρῳ πλοῦ. 
τος᾿ μάλλον ἢ ᾧ χαλεπώτερον. ὁ ὦ γὰρ μαινόρϑμος, τὸ ξίφος λαιδων ὶ ὠἰϑήσοις δὶ ἑαυζ, 
τῆς τὰ μανίας ἐπηλλαΐγη, ἡ Οὐκ ἔτι δυυτίραιν λαμἝλώοι πληγάω "δ ἢ φιλθίργνρϑς μυρία, 

χαλ ὁπωτέρᾳι κείνου τραύματα καϑ' ἐχαφ᾿ῶυ δέχεται τίω ἡμιέφοιν,ςξκ απαλλαίῆων τὴς 10 

μϑυίας ἑαυτὸν, δλλ᾽ Τχετείνων μειζίνως" καὶ ὁσῳηΐρ ἀὺ λϑΐξη πλείονα τραύματα, ζοσύτῳ 
μᾶλλον οἰ αούϑεσιν" ὀτέρφις χὐβέχει πληγῆς χαλεπωτέρφις. ζοιῶτ᾽ δέζυ “ὐγγοήσαντες, Φί- ἰείηρι 
γωρδν τυτὶ τὸ ξίφος, φυγωμϑρ τίω μανίον ̓ καὶ ὀψέ ποτε νήψωμϑρ. χα! )ὰ» ἡ ζωτίω. 

τίω “ϑροτέου σωφρφσιωΐω δ΄ καλεῖν, υχ ἤῆοι ὀκείγης τῆς χρῦραα πὰ σι νεγομισμένης. ὀχ. 
δ᾿ »»», “οὖς μίὸρν ἐχιϑυμίας τυραγνίδου ἡ παλη ον ̓ ὠζ ἢ γπόλλων καὶ πϑυτοδοωυπῶν 33 

Ἐχϑυμιών αἰδεγύεοϑαι " δᾷ, φυϑὶν δ συν αἰφρονέφερον τῷ δὴμΜ᾽. ρη μῶν δουλου. δυκᾷ. αι χὶ 
κρατῷν, χρντόμδμος ᾿ δοκεῖ κύφλος 41), ϑυύλος ὠγ᾿ ὑδισμαὰ αὐϑετιϑεῖς ἑαυτῳ χαίρει᾽ χα.- 
λεπώτερον τὸ, ϑηθίον ἐργαζόνϑμος, ἐυφρᾳίνεῖ)᾽ καὶ αἰχιμοίλωτος γθορϑνος αἰ γαϊλλε.) ᾧ πα-- 

λᾷ᾽ κὶ ὁρωίνκιωύα λυῆωύντοω αὶ ἐφαλλόμδνον αὐτο τῇ ψυχῇ, δῆσαι δέον ἡ λιμῷ τῆξαι, ὁ ὃ 
ἀφϑονον αὐτῷ χορ «πίω ξοφδύ δα μειξύιως ἐ φαϊλλη.) ' Φοξερϑς ἡ. ζωώτα δῶν πϑμ- 40 
τῷ οὐγιοῦγτες λυσωρμϑμ (ἡ δισμια " «έλωμϑρ τὸ θηρίον " αἰπελόσωμϑμ τίω νόσογ᾽ ἐκ-- 

ὀὠλωμν πίω μόμίαν ζαὐτίωυ να γαλδιώης ἐπολαύσωμϑρ καὶ ὑγιείας καϑουρϑὶς, καὶ με- 
τὰ πολλὴς τὴς ἡδονῆς Εἰς (ὃ) δῦδιον χαταπλϑύσαντες λιωϑία, αἰωνίων ἸἘχιτύχωρϑμ 
αγαϑῶν ᾿ ὧν Ἄμορο πόβζῳς ἡμαξ Ὀχιτυχεῖν, σέ χαὶ φιλαν,ϑεοπία, τῇ Κυείου 
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ἡν [ησο ολφού, ᾧῷ ἡ δόξα κα δ χράτος, γιωῦ καὶ αἰεὶ, χαὶ Εἰς ὧν αἰώγας ΝΜ ἕἅαώ. 

νω. Αμέωυ. 

Ομιλ. ἢ. 2 ΚΑΙ ΕΞΕΔΛ Θ ΩΝ ΕΚΕΙ͂ΘΕΝ ΟἸΉΗΣΟΥΣ, 
ς λϑελόρησεν, Εεἰφῷ μέρη Τύρου σι Σιδῶνος. 1: Καὶ ἰδοὺ γυ- 

νὴ ᾿ Χλναναῖα πὸ ὁσίων κείνων ὀξελϑούσα,, ἐ ἐχραύγασιν αὑτῷ λές 
ὑῦκαι ᾿ ἐλέησον με κύρμε ἡὲ Διαξίδι" ἡ ϑυγατηρ μν κακῶς δαιμο- 

νγἱζἐται.. 

ΘΝ ἢ ̓Μαῤκρ φησὶν, ὁτί Οὐκ ἠδρουήθη λαλεῖν ἐλϑων Εἰς τίω οἰκίον. 4 

ἢ δαὶ ὅλως αὕτήει εἰςᾷᾳ μέρη (αὖται Ὁ ; ὅτῃ τῆς ὙΨ βρωμῖν φϑατη- 

ρύσεως εὐδν ὠπήλλαζε, τι καὶ τοῖς ἔογυσι ϑύφαν ὀἀμοίγῃ λϑιπὸν, ὃ- 

δ λίσα ὁ τ νόμον, πέμπεται πσϑϑς Ὁ Κορνήλιον: Εἰϑ , λέγϑι ὡς, “πὺς 

μρήιπη ᾿αγεϑίεται! ὐϑτο ἅ ᾿ ὀκφο" αὖ " ΑἸποιρὸν, ὁ τί “-«“ ὥασερ ἐπέταξε τοῖς μιϑϑνπαῖς, 'χυ- 
ὧδ τοὺ αὐτὸς αὐ δϑιοος δ᾽ δούτερϑν ὃ, σῆι συυϊὶ ὡς κηρυξων ἀπῆήλ). ὁ κα “0 ̓ Μαρ- 

χοὸς αἰνῆοιϑμος ὀλεὴμ,Ὁ Τί αὶ ἔκρυψω ὁ ἑαυτὸν, ὺ Οίκ ἔλσϑεν. ὡασερ "ὃ τὸ μη ᾿ δραμεῖνἐ ἐπ᾽ 

μι ὀδρις προϑότυς, τὴς ἰκολυϑλίας Γ} ρα ματαν ὡῶ᾿ ὅτω Ὁ απελσερηονδίοις ἡ ̓ διώχειν, 
““ λὐάξιον ἀυτύ τὴς φιλανεϑεγπίαρ. Εἰ ἰγὸ «δὶ φθυγονζας διώχειν ἐ ἐγρίω, πολλῷ μάλλον 

ὧν διωκνζας φόυγῳ οὐκ ἔδει. δρφι φρικὼ πῶς ἐςῖν Δἰεργεσίας αἰπάσης ἀξία ἡ γιωή. οὐυὲ 

μον γον ἐπα μβησεν ἤλϑθεν Εἰςζᾳ Ἰεροσύλυμα, φοξιημδῥ κα ἡ αϑαϊξίαν ἑαωτίωὐ ἐβθερϑῥη. ὅτι γ, 

οἱ με ἕω ζω, ἐχκᾷ πϑρολύετο αἱ αὐ, δόλον ἡ στὸ Ὑ ἣς αἴδουσος  σφοϑρότηπτοί, κι ὦ τ Μ 
ὁδίωγ αὐτῆς ἐζελϑεν. Τνὲς ὃ χαὶ ̓ )Μληρρρριωτέρ φασιν, ὅτι ὅτι ὅξι θεν ὧχ τῆς Ἰουδαίας 

1“ ὍΧριφος, τε αὐτῶ χσϑλσιλϑεῖν ἐτόλ ίησεν ἡ ὀκκλοσία, αὶ αὕτη ἐχ Μ ὁρίων ἀυτῆς 

" δῷ σσϑλξαινων" ὡασερ δχυὶ Πέζος, πυοότερον τῦτον ὅχιταν εὶ εἰς Πραξ., 

δῶ τοῖς μιαιϑηταῖς λέγων᾽ Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ αὐπέλϑητε, ζαὐτίων Ματῇ, ,... 

δξελϑούσω. Ἐπιλαΐλου »», φυσι, τοῦ λαοῦ σού, χαὶ ̓ τοδ οἴ οἴκϑυ τὰ παίζει σῦν. χρὴ ἔχω ὁ Φ μιμδιζ, 

Χριςὸς ἐκ ΝὝὦὌἪ ὁρίων τ ἤζηλῆς, χα! ἡ γιωὴ ἐκ ΝΜ ὁοίων αὐτῆς καὶ ουτως ἡδευυήίϑη.- 
σαν (τυχεῖν δλλήλοις: ἰδοὺ γ» βγιωὴ Χλυλυαῖα, Φησιν,ἐξελλούσα ἐν ἑοίων αὐ, 

Ὑατμϑροι. τῆς γιωαικὸς ὁ » θυαελιςής, ἴα, δείξη τόϑαωμᾳ, χα! ̓ αὑτίω αγακηρύξῃ μειξάως. 
12 σι! γάρ αἰκλύσαις Χλυδνα δμ,αναμψήοϑητι τῶν ὧν τρ νόμων ὁ ὀκείνων ἐϑναΐν, ἃ (ἰ χϑὴ ἐς τῇ τῆς 

φύσεως γόμυς ὧκ βα,ϑεφον ἀνέτονψαι" μνμαϑκὶς 5 ᾿ὶ αὐτῶνγ,οὐγνόει χα τῆς τῷ “ Χειφοὺ αὔὮ- 

οἰσίας τω διυύαμιν. ὦ γαβ ὀκθληλύτες, ἢ 'γα μὴ Ἰόζααρόψωσιν ἰουδούζοις, ὅτοι τοσῦτον ἐ- 

Φανηστιν Ἰουδαίων Ἰηπιτηδειότερρι, ὦ ὡς αὶ 'ὀζιώαι ἐκ 7 ὁρίων χαρ «πεϑσιέναι τῳ Χει- 

φῷ, ὀκενων χαὶ ρθῆ ἀδους ἐρηυϑμο ἐ ἐλεμυόντων. παεοσελ)οῦσαι τοίνμυ σεν ὃ ὁτερόν 

3: φησιν, ΩἿ ὀλένσοι με, χαὶ πολὺ ἂν τῆς χραυγῆς αὐξάφησι το ϑέαζον. ὼ γαρ μὴ γέω μα ἐ- 
λειμὸν, γωωναῆχᾳ ἰδ βουύσοιν τ ̓συμιπεϑείας Ὁσαύτης,ὼ γοωιυαῖχρ, μιντέρᾳ, Ὁ αἷφρϑυ- 
γαΐζός διονδμίω, καὶ ᾿,υ γα 96 ουτώ κακῶς δ (ϑνεημδίνς. Ουον' γαβ ἐτόλμησεν ΠΡ ψωἕ 
διδασκαίλου τίω διαὶ μονωσαιν αἱ αἰγαγεῖ, ΩΥ ἀφεῖσα οἶχϑι κείοϑιαρ ὦυτη τἰϑησι τίω᾽ ἷκε. 

τιρίδρ, χα ̓λέγᾳ Ὁ παϑος μόνον, χα ' σσῖὴν πλέον πο τίθησιν, σῦσὲ ἑλκει ὦ ἰαζϑ εἰς 
40 τίω οἱ οἰκίαν, καϑοι περ ὁ ὃ βασιλικὸς ὠκεῖνος, λέγων' Ελϑὼν ὕχίλας τίω χεῖρα σώ, καὶ ἴο- Ματϑ.θ,"ν. 

ταξηϑι ας Ὡρὶν ἣ ̓ὐποϑ νῷ ζ  παδιον (δ᾿ Συλαὰ χαὶ ̓τίω συμιφοραν δηγησαι μδβη, ἡ μ᾿ τῆς νόσῳ 

τίω ἐχίπωσιν, Φ ὄλεον τῷ δεασῦτα πξϑθείλλεται, ὼΦ κράξει μεγαῖλρ! ἡ αὶ λέπι, ἐλέησον 
“ » ἰδές Ὁ ̓λυγατέρᾳ μϑ,ώλλ᾽ ἐλέησον πὰ ὠκείνη ,ν" Ζ ὃ αὐεπαίαϑητος ὅ21 τηςνόσυ᾽ ἐγὼ ἢ 'ἀ μν- 

εἰα, παορουσώ, Εἰμεδεια, ἡ μὰ ̓ αἰαϑήσεως νοσούσα, ἡ μῷ τ᾿ τῷ Εἰδέναι Αϑηνομδῥη. 

2.0 



3». ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΟΘ. 
2. Ο ἤαχ ἐπικρίϑη αὖ τὴ λόγϑν. Τί ὃ χαρὸν ὁ παράδοξον α ὧν ( Ἰου- 

δαίους καὶ αἰγρωμονοιυζας οὐαγή, ὃ βλασφημοιῦζς οὐδακαλᾷ, ὐ στειροι δ γίῷς ὑκ ἀφίη- 
σι᾿ πίω αὶ Ὠτιτρέχουσαιν αὑτῷ ᾧ χὐθαχαιλούσων καὶ διομδέζευ, ὅτε γόμω ἅτε προφήταις 

εὐτρα φήσαν, κ᾽ ἡοστεύτίου βὐλάξοιδν Ἐχιδεικψυμδῥίευ, τυ τίωυ ξυὶνὶ ᾿ὡἰποὶρίσιως ἀξιοῖ, Μ(.. 

γα ἐκ ὁ ὅτο ἐσκό δώλισεν, ὁρώντα οὐδυτία τῇ φήμῃ γυόνϑμα; γὸ ἡκύσοιν, ὅτι κί (.. 5 

ἡπι αἐ κώμας ϑεραπτάων᾽ ζαυτίω ὃ ὀλϑούσαν οἱ σκβούεται. ἡ γα ὃ ἐκ ἐν ἐπέκλασι ὃ ᾿ 

πυῖθος ὦ ἡ ἱκετηρία, ζὦ ἐποίησεν Αἱ τὴς ϑυγαΐφεὕτω χακῶς Αἰ φκεινϑμης» Ουτῆδ' δ᾽ ὡς 
ἀξία ὅσα, σεϑδ' ὡς ὀφειλίω αἀπαμτούσω, ὕτω τσϑλσηλῦαεν, αλλρέλεηϑίωνωι ἐδεῖτο, αὶ τίω 

συμιφορφιν τέω οἰκείαν ὅξετρωγῴδει μόνον, χα σε ὐπυκρίσεως αἰξιούται. ζα.« πολλοὶ 
ἰκαόντων ἐσκαγδεουλίοϑησαν᾽ ὠκείνη ἢ ὑκ ἐσκανδωλίωϑη. ᾧ τί λόγω, ΔἿὝΨ' ἀἰκσσοίγτων ; χαὶ 10 

“δ οἶμαι ὶ τοις μα ϑηζας ἀδιυὲ παϑεῖν ὅν αγ639 τίωὐ συμιφορον τῆς γωναμκὸς, ᾧ ὄζμτα- 
ἐκεϑέώαι χαὶ ἀϑυμῆσοι. αἰλλ᾿ ὅμως σὲ ταραρϑέντες ἐτὸλμιησαν Ε πεῖν" δὺς αὑτῇ τίω 

ν, ἀλλὰ Πρφτελϑύντες (ὦ μαϑνταί, ἠρώτων αὐτὶ λέγοντες" ἀἰπέλυσον αὐ, ὅτι 
χραξᾳ ὑπιϑον ἡ μῦθ. Καὶ ὙᾺΡ ἡμεῖς στὸν βουληϑώμϑμ ἧινα πεῖσαι ,ζαγαντία πολ- 

λθχις λόγριϑμ᾽ οὃ Χολεὺς λέτε, φησίν" :ς 
24 Οὐκαπισώλζω,Εἰ μὴ εἰ ᾳ πσϑέζατα ζ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. 

Τί δζο ἡ γωυή Κ᾽ ζωτα ἤκυσεν, ἐσίγησεν ; ἢ αἰπτέφη ; ἢ χαϑυφῆκε τῆς αὐφοϑυμίας ;- 
ὕδωρὸς ᾿λλὰ μᾶλλον ἐπέκειτο." ἀλλ᾽ ὃχ ἡμεῖς ὅτως ἘΠῊΝ στὸ μῆ τύχωμϑμ, ἀφιςα- 

κἴθα, δέον δζρα τῶτο ἐχικείοϑαι μάλλον. καίτοι ζψγα ὑκ αὖ ὀϊξητύρησε τῦτο τὸτε ῥνϑὼ ; χα. 

νὴ δῶ καὶ κὶ σιγὴ Εἰς ἀπόγνωσιν αὐτέου ἐμιοδηφν᾽ κἡὶ ὃ δἰσπύκρισις καὶ πολλῷ μῶλλον [ἐ- 10 

ποίει.}] ὁ 2) κὔϑ' ἑαυτης ᾧ τοὺς ((ἰωνοῤρϑις ΠΆΜΑ, ἰδεῖν, ἡ Ὁ αἰκούσοι, ὅτι τὸ "ὺ 
ποράγλα δμέοϑα) αἰμιήχόμον, Εἰς ἄφατον Ῥιποοίλυ οὐνέδάνον. αλλ ὅμως ὑκ ἠπορεῖτο ἢ 

γιή ̓ ἀλλ Εἰδὰ σϑ δ ἰχϑονζῳ, Ομ προς, ἀπίωααοώτησε κοιλζω ὀμαμ- 

αμὐυτίθμ. ποϑϑ τῦτυ "ὃ συυὰ Εἰς ὃψν ἐλϑεῖν ἐτολμαί(κραζοι γϑῤ,φησιν, ὁπιαϑον ἢ- 

μδμ) στο 8 Εἰκὸς ζω αὐτίω καὶ ποῤῥδτέρω ἀπελθεῖν δξαπορηϑεῖσαν, Ὅτε ὁ ἐπυτέρω ἐρ- 15 
χίται καὶ πσφοσκιωδι λέγυσο" 

24) Κυρμε, βονθᾷ μοι. Τί τῦτο, ὦ γώαι ν μὴ Ν μείζονα ϑέρησίθν ἔχεις ταῖν 
᾿Ἀποσύλων: μὴ γ δ πλείονα ἰχοω , αϑβρησίαν καὶ ἰαοω, φησιν, ὁδουμκῷς, ἐὐλλαὶ χαὶ αἱ- 
«οωδης γέμω " αὐλλ᾿ ὅμως αὐ Ὁ αἰαιαμιυτίθν αἰγτὶ ἱκετηρίας πσοϑ άλλομαι. αἰδειϑήσεταί 
μου Ἔ μερυσίλν. καὶ τί ὅτο; ὁυκ ἤκουσας ἀυτε λώγϑντος᾽ ὅτι ὀυκ ἀπεσάλζω, Εἰ μὰ Εἰς το 
“αοϑξάτα Σπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ ; Ἰκεσοί, φησιν, αἰλλ᾽ αὖ τὸς Κύριός 641. δίόπερ σσοὶὲ 

ὅλο “αὐ δκκάλεσον καὶ δεήϑητι,αἰλλαὶ βοήθᾳ μοι. τί δέζυ ὁ ΧΚολφός ; σσοῖδ εἰν (ούτοις ἠρχέ- 

εϑη,αλλ᾽ ἐλιτείνει Ἔ ἐϊζα πόρησιν πάλιν λέγων" :6. Οὐκ ἔςι καλὸν λαξῶν (ὃ) τον 
ὟΝ τέκνων ἡ δοιίῦαι τοῖς κεωυουρίοις. Καὶ στεηξίωσεν αὑτίωυ: λόγυ, τότε μειδόγως ἐπέπληξ- 
εν, δζρα τὴς σιγῆς. χαὶ ὑυκ ἔτι ἐφ᾿ ὅτερον μεταφέρει τω αἰτίαν, Θυεδ' λέγή, ὀυκ ὠπεςα.- 39 
λών᾽ Δλλ᾽ ὅσῳ ἐπέτεινεν ὀκείνη τέο ἱκοτηράδμ, τοσύτῳ καὶ αὐτὸς τίωὶ αρδαίτησιν Ὡχ εἰ- 
γει ᾿ χαὶ ουκ ὅτι ἀσοϑοωτα ὠδοι καλῶ, αἰλχαὰ τέκνα, καὶ αὐτίω κωυωριον. τί δέω ἡ γιωή; 
αἰπ' αὐτῶν ἣν εὐντι ημῖ πλέκει τίωὐ (μωηχοολαν. Εἰ γάρ κιωωναίολόν Εἶμ, φησιν, ὀυκ 

εἰμὲ ἀλλοτόχα. δικαίως ἔλθ ὁ Χοιςος, εἰς κρίμα ἐγὼ ἤλϑυν. ἢ γωυὴ φιλοσοφδι, χα) 

᾿κωρτερίον 'Ῥχιδείψυχαι πᾶσαν χαὶ πίςην, καὶ ζωῦτα υσραξομδύη᾽ ἐκεῖνοι ὃ.,ϑορφιπτδυόμε- 49 
νοῖ χαὶ ἐφ νϑροι, τοῖς ονθμτίοις αἰμοίζονται. ὅτι γα αγαγκαία ἡ (»φὴ ζοις τέκνοις, φη- 
σὶν, οἶδον κα γω" πλίὠωσυον' ἐγὼ χεχώλυμίϑι, κιωυουβιον ὅσου: εἰ ἃ γα μὴ ϑέμις λαξῶν, 

Οὐδὲ τον ψιχίων μεταλαιξ εν ϑέμις" εἰ ἢ καὶ ὧκ μικροῦ δεῖ χρπωνεῖν, Οϑεδ' ἐγὼ κεχώλυ- 
Ασιννιν κεουαΐφλον ὧ" ἀἰλλαὶ χαὶ ζρυύτῃ μείλιχα μετέχω,οὶ κιωνωριόν εἶμι, ὁγρὸ ζεῦτω αγον } (Οὐ κοῦ μὲ ' Κρ ΟΡΙΟΝ εἰμί. “ ζώληπι 
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δι χλετοὺ Χοιφὸς. ὀορύσαιν »αἱρ ζωτα ἤδει. δ» ζωταή ἡρνῶτο τίω δῦσιν, ̓ια δείξῃ αὑτης 

τίω φιλοσοφίαν. εἰ γάρ Μὰ ἱ δοιισαι ἔνϑῳιν, δ᾽ ἀν κῷ ̓ζωτα ἔδωκαν, ὀυδ᾽ ἀν ἐπεφόμισεν 
αὐτί πάλι. αλὰ ὑπτρ ὅχὶ ἐκατοντάρχου, ἐποίησε λέγων᾽ ἔγω ἐλϑαὶ λεεκπτίζσω αἱ αὖ-.- Ματθ. η.ζ. 

τὸν, ἥα μαλωμδῳ ἐκείνου τίω δὐλαθειδυ ὰ αἰκαύσωμὸν αἰντν λέλοντος᾽ ὀυκ μι ' ἀξιος να ΜΗ 

, αἰ αρὸ τίω φυγών εἰσάλϑης τ ; ὁ ἐλὶ τῆς αἡμοῤῥοούσης ποριδι λόγων" Ἐγὼ οἶδοι διώα- Λυκοην με. 

μιν ὀἰξελϑοῦσειν α; αἰτ' ὁμοῦ, ἵα κατάδηλον αὐτῆς τίου πίειν ποιήσῃ" χα ὑπερ Ἰχὶ τῆς Σα-- 1545. 

μδείτιδος, ἵ ἱγά δείξῃ ὃ ΟΤῚ οὐ ἐλεγχομϑίη ἀφίξαται᾽ ὅτω δὴ Ὄ Ὁ ἐὐζῳδ. υ Γ γβ ἐθουλον 

γυθίεῦαι “ποσοιύτίου γοιυαικῦς “Φρυτέωυ, ὧξε ὑχ ὑξαίζοντος Ἂ» περ ἐλοῖν, δρλω οκχ- 

κρλουρϑύου, καὶ , ᾧ συκείρδνον ϑησειυρὴν ὀκκαιλύαήοντος. συ δὲ μοι εκ τῆς ἴαπενο- 

1 φονζλμης ὃ ϑσφε αὶ τίου πίσιν, αὐτὸ μ ζ Ὁ τίκγα ὀκάλέσι γὺς Ἰνδαίαε᾽ αὕτη ὃ Οὔκ ἡμ- 

χϑαϑη τύτοις, δλαὶ καἰ κυρίοις ὠνόμασε. Ὧσῶτον αἱ πέραν αἰλγῆσοι τοῖς ἑτέρων ἐγκωμίοις. 

17 Καὶ γὺ ζᾳ κωυαφλα, φησιν, ξοϑίει Ὅσ ἢ δ ψχίωνῃ ἢ; πιρή)όντων οἰστὸ ὃ πραπτέζος ῃ' κυρί- 

ω αὐ. Βῖδες γυναικὸς (μεσιν, πῶς Οὐδὲ λὐτειπεῖν ἐτόλμησεν, σοὶ ἐδέθη τοῖς ἐ- 

τρῶν ἐπαίνοις, συν ἡγανακίησι τῇ ἢ ὕδρω; ; οἷδε ἀποίνν: αὐτὸς ἐλεῖν, οἕα ἐξι καλὸν, 
ι: αὗτη ̓ ἔλεγερα! Ὁ ΙΚυρμε" αὑτὸς τίκγὰ, ὀκάλει, αὕτη ἢ ̓  κυρίας αὐτὸς κιούα, ὠἰόμασιν,αὗ- 

πλὰ δὲ ϑρορν τϑ κωραυρίη πυϑόσέϑηκο. Εἶδες ζωτης τίω ζαπενοφροσωυίωω: ̓ ὠνυ- 
ση Ἰουδαίων μεγοιληχϑϑλόρ. Σπέρμα Αὐρκαὶμέ ἐσμεν, ὼ Οὐ δδὲνὶ δυδουλδύχαρϑυ πώπουτε᾽ Ἰραν. η.λγ. 

᾿ ἐκ τῷ Θεοῦ γεδυνήαθα. ἈΝ λ᾿ υχ [ὅπως] αὐ αὐτὴ δλλαὶ κιωναίφλον ἑαυτίω χαλᾷ, ἡ κω- 

εἷνς ὀκείνες. ὡς ὃν "πότο πέλρνο τέκρον. ἡ δώ ὁ Χειφόςι 

ο 22 γεαύαι, μεγαλη σὺ καὶ πίς!ς. Δια )))}» τῶτο ανεξαίλλετο, ἵνα τῶν ἀ- 

γαξοήσν ὭὟ. [ μα, ἕνα φιφάνώσῃ τίω γοιυαικαι. Γρηϑητω σοι ὡς ϑέλεις. 

Οἣ λέγ, ζυιούτο ὄφηγ. ἡ ΚΖ πίριν σι Ὁ) ὁ μείζονα τύτων αἰγύστι διωαπα" ́ σλῶυ ̓γνυϑή- ᾿ 
τῷ σοι ὡς ϑόλεις. αὕτη συτζενὴ ἐνης κείνη τῇ Φων! τῇ ἡ λογρυύσῃ' Γρωηϑήτω ὁ τἰρρινὸς, ὦ ὁ ἐλ ρμέϊο. Τιγ.α, 6," 

Καὶ ἰα ὃν ἣ ̓λυγαίτηρ αὑτῆς ὐπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης, 
ἃς. Εἶδες πῶς ν μμαεροὺ ὑ αὔτη Οἰσίωϑεγκεν Εἰς τίω ἰωτρείλυ τὰ λυγαπείου ΟΝ τοῦ» 

" γὰν σγοῖν Θἶπεν ὁ Χοισὶν, ἰαϑητω 'συ ὃ ϑυγάτριν δλλα, μεγαῖλη, σῳ ἡπίσίρ, Ἄννϑν. 
τ υ ( ὡς πέλει" ἥα μαϑης, ὃ στι ὀχ α«΄πλώς συν ̓ ολακείας ὠἶζὼρ βήματα, ἀλλαὶ "πολλὴ 

τῆς πίτεως ἡ δυωύαμις. τίω γρω  ἀχριξῃ βαΐσανον αὑτῆς κα ὁ ὠἰποδείξιν τῇ ΥΜΨ αργμεί- 
τῶι ἐπέτρεψων ὠκζαζσει. ἰαΐ δὰ δῶ, Φησι, [ ϑυγαύτειον αἰντὴς λέως. σὺ δὲ μοι σχόπτει, πῶς 

19 Μ᾽) ποφόλων ὑπηθέντων ὁ Οὔκ αὐγυσαίντων,αὗτη ζώυσε. τοσῶτον 21 «γοϑσεδγία βύγαφ. καὶ 

᾿ τρ ἥμη ἡμετέρων -» ἡμδ" βούλεπω μᾶλλον τῶν "ὑανθυϑιιύων ἀξιούεϑαι,᾿ ἡ» θα 

τίρων ὑεῇ ἡμδυ, ποι μείζονα. πϑρνσίορ Εἶχον ὀκᾷοι" ἄλλα πολλίω καρτεειὸν ἐπες- 

δέξαν αἱ αὕτη. αἰθὶ ) τῷ τέλυς καὶ μ᾿ “Ἂς ὥν μαϑηίας εὐπελογήσουτο τὴς ὀμαξολῆς ἔγε- 

κα, ᾧ ἔδειξεν, δ 57: ϑιχαίως, αὐ Ἂμ αἰξιωσείνταν, οἵκ ἐπώθυσε. 

2. 29 Καὶ μεταξας ὠκφθω ὁ Ἰησῦς, ἧλϑε ΟΝ τίωἡ ϑαίλαοσὸμ τῆς Γαλιλαίας. καὶ «Ὁ 

αξαῖς Εἰς ὦ ὅρος ἀκα ϑη» ὀκᾷ 
30 Καὶ ποϑϑσηλϑον αὐτοῦ ὃχλθι πολλοὶ ἔγοντες ἴθ᾽ ἑαυ) χωλιςς, τυφλοιῤ, κυλλϑς, 

κωφύρ᾽ κ᾿ ὁ ἐῤῥιψον αὐςἂν οὐἶδὰ (ὃν πόδας ἐντυ; 

31 Καὶ ἐλεφαίστέσιν ἀὐζοες, ὥςε (ὧν δ᾽ σχλῦθ λαιυμιαίσαι βλέπονζι κωφὺς λαλριώζᾳ, 

νῳ 40 κυλλοι ὑγιᾷς, χωλὲς πὐδεπατοιώζα, ᾿ποφλουὶ βλέπονζᾳς΄ ᾧ ἐδόξαζον ᾧ) Θεὼ 1σ. 
᾿ ὀκήλ. ΠΟτὲ (ὦ αὐτὸς αὐξίωσι, ποτὲ ἢ χαϑηται αἴξευδύων τὸς χάανοζμε χρλϑς 

Εἰς 699 ὀμα γᾷ. ᾧ οὐκ ἔτι ἀπῆονται συυὲ τῷ ἱματίου, δλ' Ὑχὶ ὦ ὑψηλότερνν αα- 

ἔφιωι ἐς ῥνεούρϑμοι “οὸς ἐν πύδὰς εἰστο" ᾧ διπλίω πίω πίςιν τίω ἑαυ ἐπεβείκψυν.- 
. ἡ τ χωλόνοντες Εἰς δὸ ὁδ9ς αϑαίξαινειν, ἢ τῳ μιηδεγὸς δέροϑαι ἐτέρφυ, δλαὶ τοῦ ῥ βι- 

φίωαι 
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Ἡσι « ἡ. 

Λυκηρ ΧΎ. 
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φίωαι “αοὶς (ὧν πύδας μόνον. ἡ Ἰώ πολὺ ( λῶμα καὶ ὺ ὐραδυξοι,τὺς Φερρμθμοις «ξι. 
πατοιρωίᾳς ἰδᾷ, τὺς πηρϑὺς  βλέπονζᾳε, ὸ ὁ ου υ χριὰν ἐλονζᾷε αιφϑιγωγϑεωύτων. ὑγὺ ῶ 
πλῖϑος μ λεεκτάνομδρων, ὰ ὃ αὔχολον τῆς ἰατρείας αὑτοῖς ξέπλιγῆεν. Εἶδες πῶς ἃ 

ὥ γιινάχᾳ, μῷ τοστεύτης μελλήσεως ἐλεραπτάνσε,9 τοῦτος ἢ 3 ϑλως! οὐκ δὴν, βελτίους 
κείνης ὅτι Χο. ὯΝ πιροτέρᾳ ὀκεύη πύτων. ὁ: δ» ἐπ᾿ ὠκείνης ὦ ζ᾽ λὐαζαλε ὺ μέλ- 
λοι Ὁ ἔυτονον αὐτῆς οὐδεικνύμδμορ" τούτοις ὃ) ἐυϑεως “"ϑέχᾳ Ἐ ίω δωρεϑρ, ἐμφραήων ἢ Ω εξ δέοι 

αἰπίζων Ἰσδαίων ῳᾳ σύματα, ὦ πᾶσαν αὐ ὠκκδτων ὐπολογίὰμ, ὅσῳ 7 ἐν τις μᾳί- 
ζοια ἐ ἐυεργοτῆται, τοσύτῳ μιαγλὸ ὅδην ὑπ εὐϑιοωυος κολοίσει ἀγνωμονεῖν Ὁ μηδὲ τῇ ἁμῇ 

δνόμϑυος βελτίων. δ ϑηὴ τούτο καὶ ̓ Φῷ πλουτοιῶτες ἣν πενορϑύων μάλλον λάξονται 

κακϑὶ ὄντες, ὅτί μηδὲ ὡ ϑ, ϑίωίᾳ γέγῥνασιν ἥμεροι, ΜΗ γι μοι λέτε, σῆμ ἐδωχλῳ ἐλεη- 19 
μοσμύξω. Εἰ νὸ μὴ κουτ ̓ «ξῶν ἐδωχὸμ τῆς Ὁσίας, [Ω ὅτω αἰ αφώνξοπται. ἐυ γὴ τῳ 

μέτρῳ Φ᾿Ψ' ϑιδυμϑμων ἡ ἐλημοσιωύη κρίνεται, δλλὰ τῇ ἢ ϑαψιλείᾳ τῇ τῆς ἡνώμης. Εἰϑ ὅτοι 
δίκζιυ διδοασι, πολλῷ μάλλον ΩΦ α«ξεῆὰ κεκ]ηνϑιώοι,οἱ τειώροφα κ) τετφα ώροφα, οἰἶχ9.. 
δὰριοιιίντες, ἀμ 3 πεινώντων καιταφρϑνοιουτες᾽ (ὦ φιλαργνοίας Ὠηαμδιούρδροι, ἐ μ᾿ 

μοσιμώης ἢ α ὅντερ. 

Αλλ᾽ ὯΝ, ἐ λευμοσειύης λόγϑε οὐέπεσε, Φέρε δὴ ιῷ λόγϑν ὀκᾷον, Ὁ ὃν το το, 
ἡμιεραΐν πἰϑὶ φιλαν, ϑοσπίας ποιούνϑμος ἀτέλεςον Εἴάσα, ἀναλθίξωρϑμ σὴ σήμερον. μέμοη- 

οϑεὶ ὅτε «ρώζω ΩΣ “προδομζν αὐἰδεεργίας διολ ερῤμέωυ, κα ἡ τὴς μιουταιοπτονίας ὠκείνης χαὶ 

τὸς ὙΡ νέων βλακείας ζότε πὸ ̓ἐλευμο(ιωηρῦ ἡμῖν Εἰς ὀκῷα ὁ ὸ λύγος ἐξέπεσε τὸὶ ἐγκλή. 
μφτα. ένα δζῶυ ζω τὰ τότε κυούμϑα: ; ὅτι τί ω εἰς ξινὴ ἐλ ἐημιοσιούηχον. ὀυρᾳνῷ. πὸ ἐρα- 10 

φήειον ἔροτα, ὼ λδώσκαλοι, οὐκ αἴϑερπον, δλλα Θεν,. Εἶπι ᾧπείντερ, τί τέχνη αἱ 

τ ἐυ τόλϑη, Εἰς μιαταιοπονίας Ὁ καχυτεχίας οὐοπεσορϑμ, - αἷς τ τῆς τέλη ζυτερὲ ἐ- 
μνημονθυσαιμϑῳ τὴς Με σσοδυμν . ὥρᾳ αὐοπολήσουτε: ; φέρε δὰ ὅζωυ καὶ τήμερον ῷ σῦτε εἰ- 

ρηνϑμα αἰαλφίζωμδ, κὶ ὼ δίξομδν πῶς τέχνη ᾧ ὠμεύων πασῶν τεχνῶν ἡ ἐλεημσώλη. εἰἡὸ 
πέρας ἴδιον, ὃ πες ᾳ χρήσιμον τελόστῷν, ἐλφημοσύγης ἢ σσοὶὰν χευσιοσίτερρν,ἔυδολον 2 
ὅτι χαὶ σπέχνη, κα τυλρο γ ἀπασῶν αὗτη αἰμαίνων. ὁυ γὰ “ὑποδήματα ἡμῶν ὁ ῥγαίξε- 

τῶι, συλ ἱμάτια, ὑφανοι , Οδονδ' οἰκίας οἰκοδὸμεῖ Τὶ πυλίας " ἀγλὰ ζωΐω αἰώνιον 
«αξξεν Η χαὶ τῶν τῷ ϑκυάτου χερῶν ὄξαρπαζει, κ᾽ ο, ἑκατέρᾳ τῇ ᾿ ζωῇ δᾶμ- 

“εϑὺς Ὑλτοφαίνει , χαὶ οἰκοδομὲ ΩΣ μογαὶς ζ ὧν ὠρᾳνοῖς, χα ὦ σκηνάς αὶ ὠκείνας ζς 

αἰωνίοις. αὕτη (ς λαμπάδωιρη ὑόν ὑκ ἰφίνσι σξεαϑέυσαι, σϑ εἴλ' ῥυπα οὶ ἔχον! ἱμάτια 4ὃ 
φανζωῶαι ῳ τοῦ γα γάμῳ, ἀλλὰ πλιώει καὶ χίδιος καϑοιρώτερᾳι ἐργάζεται. Εαὺ γὰρ ὥσιν αἱ 

ἀρϑδοτίαι ἡμδῥὼ ὡς Φοινικϑεώ, ὡς χιδνά, λδχϑμώ. οὔκ ἀφίησι ἡμᾶς ὀμεπεσαῖν ἔθου ὁ πλϑ- 
σιος ὀκφγος ουδὲ αἰκούσαι “Ψ φούεραΐν ῥημάτων" 'δι, Εἰς κόλπους χειξριγώγε! [τῷ Ὁ Αὐξα- 
ἀμ. χσήτοι ἫἭΜἍ τερον βιωτικδϑ ε ἐχρύρη Ὡἰπολαξοῦσα ἔ ἔχει κα τρ)ωμα" ἣ ἡ ῇ γεωργία, Ὁ 

τρέφειν᾽ ἤ ὶ ὑφαντιοὴ, Ὁ ὐδύειν, μάλλον: ἢ συ τῇηο σεῖς κα: χει μιδνη ῳ κὰν ἑαυ 59 

ἡ ὦ (ὑμοεισενείκεῆ. ζ, εἰ ἰβούλο ἢ γεωργικζωυ δξετάσωμϑῳ «εϑτίω. Ὁ} Μὴ ἔχη Υ̓ " ,αλ- 

κδυτικζω, ἵγα δίκενλθ καὶ Ε " ὑνΐωυ καὶ δρετλμίωυ καὶ πέλεκεω, καὶ ἐτύρφι πλείονα ϑαλυείζηται τ Ὁ 
αὐτῆς" Χ) ὺ τεκτονικω, ὧτε ἐ αὐῇοΐξον πῆξαι, και ᾿ ζαγλέω Ἰατασκθυάσοι χορ ̓ἀμαξν, 

ὦσε τείξιν ἀ ἀραίχυας "χα: σκυτοτομικζω, ὡς καὶ ἱμαντα ἐργοίσοιογ καὶ Ὁ Ὁ οἰκοδομεικίωὸ, ὦξι 
ἡ Τοῖό 'ς ἀροτειώῖσι ζύφρις βυςαάσιοι οἰκοδὺ μέσο τοῖς ασείρφισι γεωργϑίς οἰκίαν ὁ Τὶ δρυ- 49 
μοτομικίω, ὡςε ξύλῳ πέμψειν" ϑ  Ὲ ϑοτοποιητικίωυ μα ζαῦτα πλῤτο,ἐδαμοῦ " φϑρμέται. 

ὀυτῶ χα ἢ  ὑφαντικὴ στὸν τί ποιή,πολλας “ῷ ἑαυ καλέ τε Τεχνας, ὧξι αὐτῇ ἡ μωεφα 

χ «σεϑκειμδῥων᾽ καὶ Μὴ να δα μων " χῖφαι ὀρέξωσιν,ἔφηκι ὦ ἀντη καῇ ὀκείνζεν Ὡκπορϑ- 

ῥϑιη. καὶ ἐχοίφη ὃ ἣν τεχναΐν τῇ ΤῊς ὀτόρας δέται. στὸν ὃ μ) ὀλέσαι δέη, Οὐν νὸς ἡ ἡμῖν ὃ δι ἐ- 

τήρϑυ, 

ἐν 

᾿. μὲ! 
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" πέρφυ, 'ὀνγα; γνώμης δείτοωι μόνον. Εἰ3" λέπεις, ὅτι χρημάτων δυῖται ᾧ οἰκηματων δ ἱμα- 

τὰ ονολν μι ἀν, ϑιζᾳ ῥεοτα Φ᾿Χοιτοδ ὀκήμ, ὦ αϑὲ τβοχίρν: Εἶπεν, σὲ δνεκε γεν. 
παῦσαι ζωύτης τῆς αἰγωνίας. κἂν σφόδρα πένης ἧς, Ὁ κι} “ρϑ σοι τουγτον [χείρων ̓ ] δύο 

λεηῆα αὐ βάλης, Ὁ πὸν αἰπήρτισας ᾿ κἀν δῷς μαζὸν αὐτο, ζιυ τίωυ ἔχων μόνον, πσδϑς Ω 

» τέλος ἤλθες τὴς τέχνης. ζυτίω τοίνιευ δυξωμεϑαι τί ἐχιφημέωυ καὶ τέχνζωυγὸ κατορθώ- 
σωνδν. ἢ Ν᾽ βέλτιον ζαυτίω Εἰδέναι, ἢ βασιλέα δὴ ̓ οἰ όϑδομα «αἰξρκίοθαι. ῳ ὃ δὴ 

τῷ ἐςι ὃ πλεονέκλη μια αὐτῆς μόνον, ὅτι αὶ δεῖται ἐτέρων᾽ δλ 91] ἡ ποικίλων ΘΑ γ-- 

μάτων ὅθὴν Δὐυςικὴ, ὦ πολλωδν ὸ πιλύτοδαυπτῶν. ἢ , οἰκίας οἰκοδὸ μεεῖ ζὶ αἰεἰ μϑμούσεις ἐν 

ὑρανοῖς, αὶ διδασκει (ὄν; καυτωρθωκόζας αὐ τίω, πῶς ἐὺ (ὃ ἀθύνατον ϑαίνατον Αἰ οΦυγϑιεν' 

19 ἢ ϑησασρ9ι4 (ϑι δωράτω μηδέποτε δαπθνωρνϑροις, λα πᾶσαν αἰ αφϑυλρνζς βλο'- 

ὄκυ, ἢ τίωῦ -αἰπὸ ληςῶν, κὶ τίωυ "“δἰπὸ σκωλήκων, ἢ τέων ἀπὸ σηδν, αὶ τίωΣ οἰπὸ τῷ χρόνου, 
᾿ χείτοιγα Εἰ ἔλα πυρῶν φυλακῇ τῇ» μόνον σέ Κις ἐδιϑιαἶξε, ἃ, οέκ ἐὼ ἔδωχᾳς ὥφε ἢ δγωη- 

ϑίῶαι ἐχὶ πολλοῖς ἔτεσιν μα! λωτον Αἱ 5 τηρῆσαι ᾧ δἴτων, δλλ᾽ ἰδού σε αὐτὴ οἷκ Ἐχὶ πο. 
μόνοι, ὅλ᾿ ἐλχὶ πόύτων πορδυύει, ὸ πῶς δὼ ὶ ῷ «ὡσυωρχοντα ἡ υ ̓ καὶ ὦ σὼ εφϑ μόνον, παιδαύνει, ἡ πὼς οὐ καὶ αὐῤχοντα ᾧ καὶ ψυχὴ καὶ ὃ σῶμα 

ι5 ὀναίλωτα μϑβοιεν δείκψεσι. καὶ τί δῖ κτ' μέρος ὡπόντα λέγᾳν τῆς τέχνης ζᾳύτης ζᾳ κατορ- 
ϑώματω ; ἁυτη Ὁ» σε διδαίσκει, πῶς ὧν ϑοιο Θεῷ ὁμόίος, ὃ πόμτων δα] κιφαλαιονδῥ, 

ἀγαϑών. ὁρᾷς πὼς ἐχ ἕν αὐτὰς Ὁ ἐρηϑν, δλλα πολλαί; αὶ διονϑμη τόχνης ἑτέροις, οἰκίας οἱ- 
οδομεῖ, ἱμάτια ὑφαήνει, ϑηστασρϑες ὀυδρώτος κατασκέυαξει, ϑανώτυ τὐδ λμέαϑαι ποιεῖ, 

μη, αἰ αθόλου" χρῳτεῖ, Θεῷ κατασχέυαζει ὁμοίους, Ὃ τοίνευυ τὴς τέχνης ζαύτης γρησιμφτε- 
1ο ρον Ἄμοιτ᾽ ἀγνὰ κ᾿ Ν᾽ ἄλλαι κ( ΔΨ Εἰρννϑρων ἡὶ τα “ϑόντι συγκαταλύογτα (δίῳ, χαὶ 

νοσομύτων “Μ᾽ τοχνιτῶν ὀυδὲυμο(ϊ φαίνον΄), ἡ (ῷὶ ἔργα αὐτοῖν δζῳκρτεῖν οέκ ἰοίϊοισι, χϑὴ 
πόνου δέον) χόλου πολλοί,  μυφίων ἐτέρων᾽ ὡντη ὃ στὸμ ὁ κόσμος γπρέλθη, Ὧτο μά- 
λιζα φανεῖ)" οτὸμ παποθογωϑυ, τε μώλιςα ἰαλάμάσαι, ᾳᾳ ἔργα αὐτῆς ζᾳ “κγ μη- 

ὑϑέα. ϑείκψεσι᾽ ᾧ δυτε χοῦν, θυτε πόνου, ὄντε ἀλλης “νὸς διᾷται ἐργωδίας Οιαύτης ᾿ ϑλὰ 

15 ἡ νοσοιυζὸς σν ογοργεῖ, ἡ) γεγηδοικώτος, ᾧ πτθϑς τίω μέλλουσαν (9ι ζωζω (μυαποδημεῖ, ὃ 
Οὐνίψποτέ σε ἀἰπολιμπόμει, ὥντη σε ΟΦιςῶν ἡ ῥητόρων δυωυωτάτερον κοιτασκϑυάζει. (ὦ 
δὴ γὼ ὠκείναις θύυδυχιμοιῶῦτες ταῖς τέχναις, πολλοῖς ὀχοίσι (ὧσ' φϑονοιυζῳς ᾿ (Ὁ ὃ ὧν 

ζαύτη λόμεποντες, μινοίοις ζῶν: θύγονϑροις. κακείνοι (ὦ ανιϑούπων χχϑρεξήχασι βήματι, ; 

(μωπηρρφιεῶτες τοῖς αἰϑικουμϑμοις, πολλαίκις ἢ καὶ τοῖς αἰδικϑύσιν᾿ ἀντη ἢ βήματι σϑῥέφηκε 
10 τῷ Χοιφοῦ, ἐὺ μόνον (ζμωυηϑοφύσου, δυνναὶ αὐτὸν (δ) δικοίζοντω πείϑουσοι ((μοηχϑρᾷν τω 

γἠμ' χρινονϑέῳ, χα ζιὶ ψήφοις αἰ ἀὐτν" ὠκφέρειν᾽ κἀν μυθία ἡμδοτηκως ἢ, φεφαγοῖ χα 
ἀνακηρύῆει. Δότε ὙΝ»», φησιν, ἐλεημοσιοωυύζωυ, καὶ πθμίτοι ἔρπι! χαϑοιροί. χα! ί λέγω ζῳὶ λ’ο α. μα. 

μένοντα ; ΥΣ ΝΣ τῶ πΡρονΤΙ βίῳ Ε: ὥν ἀγ,ϑοφποις ἐρφίθα, ᾧ βουλον") μᾶλλον , 0 φι- 

φεις 4ὴ πολλοὺς χα βήτοροις, Ἢ ἐλεύμονας χαὶ φιλαν,ϑφϑποῦς, ἀἰκϑύσν ζω δούτερον οὐραμέ- 

12 γοῖς χα μαίλαι Εἰκότως. δὐγλωηίας ζ ἊΨ αναιρέρϑμης, Οὐ εἰὲν ὁ (ἴος βλαξήσεν) ( χαὰ 

Ὑ Ὁ χαὶ τρ69 ζαύτης ((μυφφηκει χέρνον πολιω) ῥα αὶ ὦ ἐλεῷ αὐξεέλης , πόρτα οἱ σε") 

κἱ ἀπόλωλε. χαὶ καϑπερ τίων ϑούλρῆαι Οὐκ ἔνι σιλιζαϑει, λίρϑῥων χαὶ ὁρμῶν “δῬσ- 
χεχῳσμένων οὕτως σοῖς ᾧῷ βίον ((μυεφηκέναι τον, ἂν ἔλεον καὶ συγνωμέων καὶ φιλαν- ] 

ϑϑερπίαν αγέλης, δζρὰ το» συ λογισμῷ μόνον αὐτὰ ἐπότφενψεν ὁ Θεός" ᾿Φηα πολλαὶ μ- 
40 ῥη τη, σ᾽ τῇ τὴς Φύσεως ογέασειρε τυρφινίδι, ὅτω (ᾳ) πατέρες παῖδας ἐλεούσιγ᾽ ὅτω μη- 

Τερές ̓ ψτω τίκψα ,ϑιᾷς οἷς ὅχὶ αν, ϑοϑέπων 3 μόνον, αἰ λλαὶ χα ἘΧῚΜ αἰ λόγων αἰπϑϑτων" 
ὅτως ὠδελφοις αἰδὲλ φοὶ, συ λυῷς χυρϑσήκονζοι ᾿ ὅτως αὔθρωπος ἀν, ϑοϑρττον. ἔχουϑμ γαΐρ 

ὅι χαὶ ἀἰτὸ ὁ Φφύστως ασεϑς ἔλεον Ὠχιῤρεπες. δ[9 ὁ ιίῷ Ὑ αδικανϑμων αἰγόμακτίμϑμ, ὡ 
σφαήορδιοις ὁρώντες Ἐχικαμτῆσαβα, καὶ πενθοιισζας βλέποντες δακρύονϑμ φηπ δ᾽ σφό- 

' δρα, 
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δρα βύλε χατοβλούοϑαι ἀΐῥ ς Θεὸς ,ὠκέλῶσε τὴ φύσει πολλὰ εἰσὶ ὅτο (ωμεισεγεγκεῖν, 

δενές, ὅΤὶ σφόδρα αὐτωῖ τοῦτο ἐς! «ὐξ ιαπούδοιτον. ᾿χαύτ᾽ δὲ δΐχυ οὐνοοιῶῦτες ὁ ἡμας ἑαυςῶν, 

Χὴ δ παιδια. Ὁ: ὃ ὧν πσϑοσηκονίις Εἰς τὸ τῆς ἐλεημοσμύης ἀγάγωμϑυ διδασκαλῴον,κὶ δ ὅτὸ 

ΓΝ πόρτων ἐύϑερπος μιαρϑεινέτω, ὅηδν [ἢ τῶτο ὀν,ϑοϑπος. μέγα δ ὀἀνιδέφπος, κα Ὁ ἰ- 

ἐκιαν λιὴρ ἐλεημῶν᾽ ὡς ῤ μὴ! τῶ ἔχῃ, δὴ τὺ 9 τῇ αὐϑενπος δξέπεσε. τϑτο σοφοις ἐρ- 

Λευχοτ λει γαίζε,). ὶ τί ̓ϑαυμάζεις Εὐσϑτο αὐϑεφπος: ἐαϑτο Θεός, Γίνεοϑε γν φησι, οὐκιπίρμενερ, 

ὡςφὸ πατήρ. ὑμῶν. μαώμδῳ τον 6) ἐ ἐλεήμονες ἀπόρτων ἐγέχᾳ ̓ μαλιςα ̓ , ὅτι ὧν ἡμεῖς 

πολλοί διάβα ἐλέους, ἢ μιυνδὲ ζῆν " πγϑυᾷῖθα (ἢ) χαιοϑν ὠκήνον, στὴν μὴ ἐλεαΐωϑμ. ἐλε- 
ἡμοσιωΐω κ᾿ λέγω, τέων πλεονεξίας χαϑουραν. Εἰ γ ὁ 0 τὸς αὐτοῦ ϑρκύρδρος κα Χ, μἰηδενὶ με.- 

ταιδιδους, οὔκ ἐλεήμων" ὁ τὰ ΤΜ ὁ τέρων λαμίδλψων, "πῶς ἐλοήμων, κα μωοία δῷ, Εἰ ἰγὸ ιο 
Ὁ Ὡἀἰπολᾷύοιν μόνον ΡΟ οντῶν, απὸν, εφπίαρ᾽ πολλῷ μαλλον δὲ ἑτέρας ἐφαρᾷεϑαι. Εἰ 

(Ὁ μηδὲν αδικήσαντερ ̓ κολαζον.). ὃ ὁπ ̓ μετέδωχαν, πολλῷ μᾶλλον (δ ὺ Ὁ ὁ ὁπέρων λαμος χιμλέρμ 
(αήοντες. μὴ τοίγεου ΤἈ9 Οὐπης ὅτι ἃ αἴλλος ἠδίκηται, ἄλλος ἐλεήται, δ )» δεινὸν τῶτὸ 

ἐςνν. ἔδει γὰρ ( ἀδικούμϑμον αὐὲ τῇ δ  ἐλεούνϑμονγ᾽ νεωὶ ἐδ ἑτέρας πραυματίξων, ὅς 

οι ὀπραυματισας λεραπγάσεις, δέον κείνοις ϑερασγάσει, μαλλον: ἢ μηδὲ Τραυματίξεν. ις 
φιλάνϑε;πος 7», ἔχ ὃ πλήτιον ϑ δεραπάσων, δλ᾿ ον: πϑὲ ὁτέρων πληγυοκὶ ἰώμε. 

γος, (' σαυτᾷ τοίνιωω ἴασαι κακοι,μὴ τα ἑτέρα " μώλλον ἢ μ;δὲ πλιῆε, μηδὲ χαταάξζαλλε 
(τϑ» "ΣΡ παϊζοντὸς ὅθΊν ) δλλ ὀμαΐφησον «ἄν καταξληλέζαε. σγοὶὲ ἐγ ϑιωωατὸ τῳ 

αὐτω μέτρῳ τὴς ἐλεημοσιρυης ϑεροισγδοσαι Ὁ ̓ὐτὺ τὴς πλεονεξίας κακὸν, οὐ γὰρ σλεο- 

νελήσοᾳ ὁδολόν, ὁ ὀνχ ὀξολούσοι δᾷπαλιν Εἰς ἐλεημιοσιούζευ ἵνα ὀμέλης τὸ Ὡστὸ τῆς στλἐο- 10 
μεξίαρ ἐλκος, δρλαὶ ζαλώντυ. Ὡ|9. τῦτο ὀκλέσηης αλϑις τετραπὰ ἀσιον καταξα, λοι Ἐ 
ὃ κλέπηοντος ῥαρπαζων χέίρων. Εἰδ ὀκείνον τοτραπλασίονα δοιῶῦαι δ4 ὧν ὄχλον, ῷ 

αρπα 'ζωντα δεκαπλασίονα αὶ πολλῷ ἡ πλέον" ἡ ἀγα ΓΗ Τὸν, οὶ ὅτω δμινηνθίεθαι τίω αἰδικί- 

ων ὀἰξιλεωσοοϑαι. ἐλοημοσιύης γαρ συσὲ ἴτε λήψει) καρποῦ, ὅοὶ τῦν ἢ  Ζακχαῦρς, 
Λυκοθ.η: Απουτίσω, φησὶν, ὧν ἐσυχοφαύτησοι, το τα σίογά (ἡ ἡμίση ΜΝ Τα αν αρχόντων Μμεὶ δω- 4 

σῳ ,«Ἰωχοῖς. Εἰ ον τωΐνόμω τετραπὰ ασίονα, δοιῶῦαι δῷ πολλῷ μᾶλλον οὖν τῇ ἡ χϑῤπι εἰ 
ᾧ κλόπῆοντα, πολλῷ μᾶλλον ἀρπαάζωντα, μ᾿ γαρτὴς ζημίαι οὐζυῦϑα, χα ἡ εὕροις 
πολλή. ὧξε κοὦ ἐκριτοντουπτλιασίογα σης, συνδδτῳ Ὁ πὸ ἐδωχας. ὁρᾷς ὡς ἃ ἰ ματέω 4- 

λεγϑν, ὅτι κάν ἐξολὸν α αρπασης ὺ ἴλαντον ἐχιϑῷς, τ μώόλιρ ὺ ὅτω γεραπίσειρ. Εἰ τϑὸ 

ποιαί,μέλιρ στὸ ὀὐτιφρέψῃ: 1 εχ ἐχκξιν,ὐ αἱ ἀρπαίσῃς Ζ εἰσίας ἀλοκλιήραρ, ὀλίγα: ἣ παραιχο, 19 

ὸὶ ῥίηδὲ κείνοις τὶς ἀἰδυκηλαεῖσιν,. δλλ᾿ ἐτέρφις δύ τ᾽ ὀκείνων, ποίλν ἕξεις Ὡπολογίαν: ἥ- 

να συτήν ὠμέιυ: ; ποιὰν σωτηρίας ἐλπίϑα; βούλει μαϑῷ ἃ ὁσῸν ἐργαίΐξη κϑικὸν ὅτως ἐλεῶν: 

ΣΗρ.λθλ. κβ, ἀκέσον Τῆς )φαΦῆς λεγϑύσνρ. Ως ν᾽ δ φοτοκ]έγων Τ᾽ ἡὸ αὐτο ἃ ὀμισέϑιϑεν τυ ἢ παίζϑς, δὶ ὀυτῶς ὁ 

ποξϑσείγων ϑυσίλν ἐκ χοῦ; Τ πωήτων. ζιυτίωυ τοίνιω τίω ἀπειλζω ἐήοαψάντερ τῇ ἡ δὲ- 

ἀνοίᾳ αἰπέλθωμϑι, ζυτίω ΟΝ, τοὶφτοίχοις, [, ζωτίω ἐν τῶς χροὶ, Ἰζφωτω ον, τς σύν- 

φνῦ, ζαυτίων πὸντωχοδ᾽ ἵνα κἀν ὁ φόζος (δ ὡκ' ᾿ἀκμαζων οὖ τῇ ὀζονοία ἡμδ) κωλύῃ ζὠ 
χείρας ἡρμ, νιϑυμεφναν φόνων. φόνου γερ «γπαγὴ λαλοπώτιρνν μικρὸν ὃ πῶντα 

αὐαλίσκυσα. ἵν δίωυ κρϑειρθύωρϑυ τὸ "οσήμιατος τότυ, μϑιετώ, ὃ καὶ Χ πὲς ἑαυῶῶν χαὶ 

πσδὸς δρλήλυς ζαύτα. ὅυτω γὰρ ᾧ πθῆς ἔλεον ἐσὺ ἴα κὐδογυμότερϑι, καὶ καϑοιρϑερ ὥν' 
Ἐπὶ ζῳυτὴ ληνόμιϑα μιοϑοις, καὶ ὙΜ αἱ αἰωνίων ̓ὐπολαυσομδῃ ἀγαϑών, χορ καὶ φιλόν- 49 
ϑερπίᾳ ὃ Τ Κυείου ἡμδμ ἰησὺ Χραφού, ᾧ ἡ δυξαὺ Ό χκρατος (Ἰὼ τῳ πατοὶ ὧμα τῳ «- 
γίῳ πγθυίκῷτι, νωῦ «εἰ, ὁ Εἰς Φρ αρὴ ἦε αἰωγων.᾿ Δμᾶυ. 

Ομλ. 
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Ομελε τ 35 ΟΔΕΙΗΣΟΥΣ ΠΡΟΣΚΑΛῈΣΆΜΕΝΟΣ, 
᾿ ὧν: μαϑηζαὲ αὐτι, Εἶπε. απὐλαγχρίξομαι ἔχὶ τ ὀχδον τι ἤδὴ ἡ ἡμό- 
ΥΥ τρεῖς «φρησμένοισί μι, χαὶ (ἔκ δχοισι ᾳ φαγὼσι᾽ ἡ υτολύσοιᾳ 

; ὐζιυς νήςεις ἐν ϑέλω, μή ποτε ὠκλυϑώσιν ὧν τῇ ὁδῷ, 

Ἐνῷ κ᾿ ὦ σῶώμιᾳ πεπηρωμϑδῥοις" χα! ᾿ γζῦ)α ὦ ἀὐδῥ' τῷ» ποιεῖ. απὸ 2 ἢ 

ἣ Ἶ , ἘΞ τυφλοὶ  χωλοδ ἰάσεως. Εἰς τὸν ἐμξαμνει κα Χ) παλιν. ἀνίαν 

Ἂ. ; ΝΖ τῦτε ἅ Εἶπον ὡ μίαϑητω), Σπέλυσον ὧν ὁ ὀχλϑς᾽ γωῦ ὃ Οζα Εἶπον, 

4} Ὁ! ᾿ Οῶτα πἰδβθουσῶν τριῶν ἡμεεραῖν, ἢ ἡ ὁ ἀὐθὶ βήτοις Ἄνόυϑμοι λοι- 

ὌΝ πον, ἡ ὠκχείνους ὁρώγτες ὃ σφόδρα. αἰοϑανορϑμους τῷ λιμοό, χα ἰγὸ 

ἐνξιζο Θεὼ Ὠλὶ τοῖς ε γυνομδίοι. ΌΥ ὀραι πῶς ̓ γε τ ἀπλώς ἔχ ὃ θαῦμα ἐῤχε- 

ταὶ» ΕΝ ὀκχαλεῖται αὐῶν Εἰς τίη. ὧὡΐξ ὃ ὄχλοι Ἐλὶ ἰατρείαν ἐλϑύντες, σέκ ἐτόλ.- 

19 ῥίϑην ὧν αὐτας αἰτῆσαι. αὐτὸς ὃ φιλαίνιϑονπος ὑκηδεμισν ἡ Οὗ αἰτοῦσι δίδεσι,χαι φην- 
΄ “δὸς ὧν μαϑηΐᾷς (" αὐλαγηρίξομαι ἘΧῚῈῸ ὄχον, Ὁ ὁ υὐπολόσαι αὐζῶν' γύφος λύλω. 

ἫΝ ̓  μὴ λέγωσιν, ὅτι ἐφόδια ἐ᾽ ἐχοντές ἦλθον, φησι' πον ἡμέρας: ἤδη μοὶ «οἰδανδῥοισιν, ὦ ὡςξ 

μέῤωη εἰ χαῇ ἔχοντες ἦλϑο, ̓λύαλωδ) ζῦτα. οἱ γὸ ΤΩ ν᾿ αὐτὸς οὐκ ὦ τῇ τοοϑτηὺ ὑδιύ- 
πρα τ πεποίηκεν, ἀλλ ὅτ  αὐζις ὠπόμτα μα λωτο᾽ ὧς πέϑτερν ἐδ Ὡν εἰῳ 

1ο καταςτίνζ, [μ "πλείονος “τῆς «αεολυμίας δέξαεϑαι ὡ δνόμδμον. οἱ ὅτὸ φησιν ἵγα μὴ 

ὀκλυλγώσιν ον τῇ Ὑοδῷ᾽ δεικρυς ὁτί ὼ ποῤρώλεν ἀφεφηχεσειν, δ σϑεδν ἀΐζις “πολεέλειμε- 

μδνο ζω καὶ ὸ αἱ ΠῚ) ̓λης Ὡὐἰπολόσοι γήςῴς, Ἧίνος ε ῥεκενς ἐυ ποιῴς Ὁ σημῴφρν να ὧν τῇ ἐρω- 
τήσει ἍΝς ἢ τῇ υὐτοκρίσει παρϑσεκζικωτεροὺς ποιήσῃ ὥν ὁ μαϑηζα, τίω πίσιν ἑανῆμὲ ἐ- 

πιδηικρευΐζαῳ, «περι Χ λέγονζῳε, ποίησον αὐτυς. ΔΛ συ τδ υ. ὅπ ς μυνχθῳ τῆς ἐρω- 

: ΨΚ τήσιως τίου αἰτίὰν. δλενὲ ὕζερον λέγ ζῇ, καώς Φησιν ο ὁ Μαρχος "" Ἐπ τως Εἰσὶ ́σε- 

πορωμδέαι α! ἱκωρδιαι ὑμδμ: ; ἀφιϑὀιοεὶς ἐ ἔχοντες ὃν βλέπετε; ;ᾧ ὦτα ἔχοντες Οὐκ ἀκούετε; 
ἐπεὶ Εἰ μὴ τῷ ὦ, Μυορὲ ἕγεκν τοῖς μαϊγητος, λέγή, ᾧ δείκψεσιν ἀξίως τῷ παϑεῖν 8) ὧν 
ὄχλές, ἢ ἢ πυφοείϑηδι κα ὼ Τ' ἔλεον 1" ζὰ ἀὐταῖ ὁ ᾽0ὅ ̓ Μωτ)ανος φησιν, ὅτ κῷ ̓Οὐτιὶ Ὁ: ὑπετί.. 

μησιν ἀὐζις λέγων Ολιρόπινοι, ὀυπκὼ νοξτε ο οὶ μιφήμονδύοτε τοὺς πέντε αὐτας Ων 
70 πιταχιραλίων, ὃ πόσας κοφίνες ἐλάξετε; οδο ςἦν' ἐπα; εὐῤτυς Μ᾽ τετρακιραλίων, χα 

πόσας ατυρίδας ἐ ἐλοῖς 61; ὀυπῶς αἰλλήλοιρ συμιφωνοὺσιν Φ ἐυαγίελιςαί. τί δὰ ὀΐωυ 0) μα- 

ὅνταν. ; ἔτι χαμαὶ ὅρποισι" χρήτοι μυρία ἐποίησενῶτι μνημμογθυνϑέωαι ὠκῴνο τὸ "αώμα χαὶ 
ὀῥ τῆς ἐ ἐρωτήσεως ὶ δὰ τὴς ̓ὐποκρίσεως,ἡ δὲ τὸ ποίησαι ἀζρνώνως αὐςᾷν, ὦ δζοῦ Ἢ ἐνα.- 

πορίφναι ὥἶν' κοφίνους αλλ᾽ ἔτι ἀτελέςερον διόκεινη». 589 ὦ έλρεσιν. αἰὐυτ" 

39. 33 Πώῶνν ἡμῶν: ω ἐρήμω αὐτοι τοσούι; Καὶ “σθ3 τῦτυ αὶ νμῶ τὴς ἐρημίας 
μάμψξωται" ἀὐοὶ ἅ ( ̓ ἀεϑενᾷ λογισμῷ τῷ» λέοντε, 3  σηβεᾷον χφ ̓οὐτεύλεν λμύποτῆον 
ποιοιεντες. ἵνα, γὃ μη τίς λέγῃ, ὑπερ ὃ ἡ ἡδὴ Εἶπον, ὅτι Ὄἰπὸ σιλησίον {ιγὲς χώμωης ὄσως ἢ ἐλα- 

δυν, ὁ ὁμολογεῖται ὁ Σ ὥπος, ἥα πιφευϑῇ δ ῥαῦμα. δορὶ τούτο καὶ υ. ζ ἀσόϑτερον σημεῖον ὦ τῷ το 

οὐ ἐρημίᾳ, ποιᾷ πολὺ χὰ κωρδυ' ἁ ἀπερούσῃ. ὧν συστὰν (ὑμιώτες ὦ μανϑηταὶ ἐλεγϑν᾽ πο- 
40 ιν ἡ ἡμῖν ῳΨ ἐρημίᾳ αὐτο τοσοῦτοι; καὶ ὃ οὐνόμιζον ζῦτα αὐτὸν Εἐρηκέναι, ὡς ἀύρις μέλλον- 

τκ ἴχηπέῆεν Δἰάτρέφεν αὐτύς" σφόδρα ὀμοήτως. ]ᾳ Ὁ» τῶτο χα Ὡρωΐω ἔλεγε 

δὸτε αὑτοῖς ὑμής φαγεῖν,) ἥα αὐῶν Εἰς ἀφορμιόω ἐμθαλῃ τῷ αὐτ' [αἰξὲ τὐτα] τἶα- 
καλέσαι. γύν ἢ. συπδ τῶτὸ φησ, δῦτε αὑτοῖς φατεῖν᾽ λα παῦλαν ἴζομαι [ὶ ᾧῷ 
ὀχλον] πολ όύσαι αὐτὸς γήφεις ω ̓ϑύλω, ἐγύτερον αὐτὸς ἀΐγων ῷ ἐρεθίζων μάλλον, κ᾿) δὲ- 

Ομ γίοιϊ, τομλ. 2. ΕΗ δους 

" 

Μαρ.π.7, 

“α Μαγῇ.ς.η.θ. 



ὧν τ᾿ 333 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 

Μαφθ. .Ὸδ. κ, 

Ἰοών . τ “ζ, 

κὸν σ΄. 

δὸις αἰαθλέναι α δὸς Ὁ χὰ ετψ ζοωπι αἱ αἰτήσει. ὲ Ὁ» δεικψύντος ζω παὶ βήματα, ὁ 

διώατω μὴ ̓ ὐπολύσου αὐτὰς νήςεισ, ἡ ἐμεφαίνοντος τίς ὀξοισίλμ. ζ δ» ν 1: ϑέλω,τθπον ᾷ- 

ςίν ὑδεονυρϑβν. Ὠδ ) τοῦ πλήχις ἐμψημόνίσαν λοιπὸν, τῷ τόπου ᾧ τῆς ἐρμιαζ. 

ϑεν γάρ, φησιν, ἡμῖν ο ἐρημίᾳ αὐπι Ὀσούτοι, ὦ ὧδε λδιτάσεῳ ὀχλοεζοσῦτον; ὁ οὐὐῇ καὶ 
(ωηχῳν Ω λῃϑὸ, λοιπὸν αὑτὸς τὰ ἐ ΔῈ ὁ ἑαυ ᾧ Εἰσφέρει, καί Φησιν αὐτοῖς ς 

34 Πόσως αὐτυς ἔχετε; ; ὧδ μ) λέγθυσιν, ἑαῆα, καὶ ὀλίγα ἰηϑύδια. 

Κα οὐκ ἔτι λέγϑυσιν, αλλα ζωτα τί ὅ61ν Εἰ ζσύτυς, ὦ ὠασερ ἐμυσέλαϑυ ΕἾπον. ̓ ν 

τως οἱ ἴὰ ἰῷ τὐπομτὸς ἐπελαμολύοντο, αὶ αλλ κοι ὑψηλύτεροι κτ' μικρῷ ἐγίνοντο. ἐ Ὁ 

αὑτὸς. Ὡ(9 ̓σύτων ἐ ἐπίρων αὐ τίω δζρόνοιαν ὁμοίως ἐρωτά, ὥᾳσρ Ω πρόϑτερον, ἥα χαὶ 

ἰΔη Ὅπῳτὴ τὴς ἐρωτήστως ὀὐαμνήσι αὐτὰς ων ἤδη γελνηρδύων. σὺ ἢ ανερ Εἶδες αὐ ἿὟΨ τὸ 
ὧ αἰτελὲς ἐκ των, ὦ ὅτω κατάμιαϑε κα ὁ τὸ φιλόσοφον τὴς γνώ μεη9, ὶ ππιύμοισον Ὁ φιλοί- 
ληθας, πῶς αὐτοὶ ἱ γραφοῇες, αι ἑαυδμεν ἰ χρυτῆρισιν ἐλοήωμοτα, καὶ ὁ τα μεγάλα ὄγτοῦυ. 

οΥοὲ γὺ τὸ τὸ τυγϑν ἰώ ἔγκλημα, δαγην, "οὐ σημείου τῶτν γεγνηιδβο ὦ ὕτὼς ἐυλέως ὕἔχιλῳ- 

λίοϑαι. δἰ 4 τῦτο καὶ ἡ Ἐππτιμδίται. κ(ν "3 ἰτύτων τίω ἀλλῶο φιλοσοφίδμ φὐνόησον" πῶς 

ἤσαν γαιφρὸς μεῆνε' πῶς ἐπαραῦντι μι πολὺν ποίοϑῳ παπεξη!λ λόγον. οὖ ἐρημίᾳ δὸς 
ὀν Τὰ, Ὁ ὁ τρήεν ὑμέφας ὀκᾷ αἰ ατείφοντες, ἐπῆ αὐτὸς Εἰ Ὁ ι ὅζω ἄλλα ὁμοίως 

ποϑοτέρϑις ποιᾷ, ἢ ὁ γὺ κατακλίνα αὐτὸς ζχὴ τίωὶ γάμο, ᾧ οὖν πως χα ὅμ καϑνὴμ πο 

πηγαάζεν τὰς αὐὖτυς. 
32. Ἐκέλδϑυσε γάρ, φησι, γὲς ὀχλυς αὐαστεσεῖν Ἐχὶ τέω γάδ᾽ 
146 Καὶ λαξων τυς ἑ)ὰ αὐτας ἡ τὺς ἰλϑύαρ, ἐυᾳσραφῆσεις ἔκλασε, χαὶ ἐδίδου γῆς 29 

μαϑητας" (5 μιϑιϑηταὶ τῷδ ὄχλῳ. Τοῦ τελρρ οὗν ἔςι ὁμωίον. 

37 Ἐφαγϑν γὺ πϑῥτες, φησὶ ὺ ἐχορταίϑϑησειν, ἡ ἦφοιν ὃ αἰθιοσεύον ἢ κλασμδὰ ἑαϊὰ 
ασυρίδας πλήρει. 

38 Οἱ"  ἐοϑίοντε ἡ σαν τοηφακισάλιοι ἀὐδρερ, οἷς »οναγϑ Ἢ παιδίων. 

Αλλα "4 τ τότε Δ πωτακιραλίων ὄντων, δὔναν κόφινοι ἐαἰξίοσευσαιν᾽ ονζμυλαι δ ις 
τεπφακιρᾳλίων, ἐτ]α ατυείδες, νος δὲ δῶ ἐνικὼ αὶ ὀζρτί ἐλφῆοια ὠζᾳ λείψανα, σήπι 
ἐυ Ὀσώτων ὁ) ὀγτῶν μ ἐσιωρϑύων εν ; ̓  τοίνιω τῦτο ἔτι Θὐπεῖν, δἷι αἱ ασυρίδες ὟΨ' κοφίνων μεί- 

ζους ἦ ἦσαν γα ὶ μὴ τῦτο, ἵνα μιὰ πάλιν καὶ ἰσότης τῷ σημείου Εἰς ληϑέω αὐεᾶν ̓ ἐμιλῃ, 

ΤῊ Τα φορᾷ τίω μνήμιν αὐνὟν διετείρων, ἵνα, ὁ οκ τῇ πρηλλαγμὸν ἀὐαμῳνοϑώσι καχεί-: 

γου ὃ ττυ, δ δ τθὴ» τῦτε δὴ τοῖς βιφϑηταῖς ἰ(ρίϑμοις ποιᾷ ὥν χοφίνες ἿΜ λφψανων᾽ γ0 

γιουὶ ὃ, τοῖς αὐτοῖς ὟΝ ασυείδαις, κα ντὐτῳ τίω ἀφώατον διυωύαμιν οὐδεοψύμϑμος καὶ Ὁ τίω 
βὐκολίδυ τῆς ἀξοισίας, δ᾽ ὅτ αὐτῷ διιυατὸν ἃ ὕτω ὦ ἑτέρως ζω τοιαῦτο ,λειωμιαυτυρεν. ν- 

δὲ χὰ μιχρς διιυώμεως ὦ, ὦ ᾧῷ ριϑ μὸν ὁζατηρῆσεω κα Ὁ τότε νι, τότε πεντοιχί- 

δάλίων ὄντων, μωὶ ἣ τεπφαχιρᾳλίωνγ᾽ χαὶ μήτ τὸτ ἢ χοφίνων, τι γιοῦ Ψ ἀσυρίδων μή- 

το ἐλδ΄Ἴονα, μήτε πλείονα “λνέοϑαι ἀφῷωαι τὰ λείψανα, κφίτοιγε τὰ ἡ πλήλοις Με ὁπωμί- 
"ων ὀζεφόρρυ ὃ ὄντος. ἢ ὃ τέλος ὃ ϑ ὑμοιον τῶ, πσϑϑτίρῳ. κα ἡ γὸ κα ἡ τότε (ἦν ὁ ὀχλοὲς ἀφεὶς λύε. ἢ 
λέρησεν ὦν τῳ πλοίῳ,ὸ νιῶ" κ᾿ ̓ Ἰωαινης ὃ ὁ τούτο! Φησιν. ζο δ Οϑὐοϊν ὕτω σημιξον αχ9- 

λουϑεῖν αὐτοί αἰδεσκείαξο, ὦ ὡς τὸ τῷ αὐτωι θυ μ᾽ ἢ Μὶ μόνον αἰχϑλουϑεῖν, δυλαὶ ἃ βα- 
σιλέα ποι ἐθούλοντο, τυραννίδος Φεύγων αἰαυψίαν ὔπηδα μ τίὼ ϑαυ ματυργία! 
ζυτίω"᾽ αὶ «οὶ πεζῇ ὦ ἀπτισιν, ἥα μὴ αἰχολυιϑησασι, δον’ Εἰς τὸ πλοῖον ἐμιδας. 

29 κα Ὡσολύσας νησὶ, τὰς ς ὀχλϑες ̓ ἀὐέξη Εἰς τὸ “πλοῖον, χαὶ ̓ ἤλϑεν Εἰς Οἰϑεια “ὁ 

Μαγδαλά. 

ϊῖ Καϊ σσϑλσιλϑόντες ὦ ζαφισαῖοι Σ σαδιδουχῶοι ἡ ἐρώτων αὐτοὶ δ συμῴον ἐχξν, 994.- 

δ δά ζω ἀὐζις, 

2 0 



“μ“π΄ |ἤὖΠ᾿ [3 

ΒΕΥΑΓΓΒΛ. Ομιλ.γ. 339 κὸν π΄. 

5, Ο δὲ φησιν" ὀψίας μομδῥης λέγετε ἐυδία (πυῤραζει 9 ὁ ϑρφινθς) 
ἢ ν, 1 ᾿ »ε! ᾿ ! .» Ι ᾽ ΚΔ ! “᾿ 

3 Καὶ «σοφὴ σημερϑν χειεκσν (πυρρα ζ4 γὸ ευγναΐζξων ὁ ὀυρφωνόρὴ) τὸ (Κ ὐϑόσωπον τά 

ἐρανοῦ γνωσκέϊς Δ] οἰκρίναι, (ἐδ σημίέία “Μ᾽ χαιρων οὐ δυυΐαϑε: 
4. Γρνεα πονηροὲ καὶ μοιχαλὶς σημιξον Ὀχηζητᾷ, ὁ σημεῖον αὶ δ, ϑήσεται αὐτῇ, εἰ μιῇ τὸ σης: 

ς μφονϊωνὰ τῷ ἀσρεφυτυ. ᾧ καταλιπὼν αὐςδν ἀπῆλϑεν. 

Ο Μωρκος φησίν, ὃτί πϑϑσελϑύντων αὐτῳ ᾧ συζητοιωύτων, Αναφενώξας τῳ πνεύ-- Μαρ. π, ζ, 
ματὶ ἀυτε᾽ λέγη᾽ τί ἡ ϑμεα αὗτη σημῴον ἐχτζητεῖ; καίτοιγε ὀργὴς αἰξία ἡὶ ἐρώτησις αὶ αἶγα- 
γακ)ήστως᾿ δλλ᾿ ὁμως ὁ φιλάν,ϑοξπος καὶ κηδεριϑὺ Οζοι ὀργίζεται» ὄννν ἐλεᾷ χα ζᾳλονίζωι 
ἅτε λῤίατα νοσοιωΐᾷε, καὶ κ᾽ Ὀσαύτίω ἐποδείξιν τὰς ἑαυζν διυνάμεως πειροίζονζῷς αὑ--: 

το τόρ. Οϑὐοϊὲ γὸ ὥςε πιφεύσωι ἐφήγριωυ, ἀν ὦςε ὑχιλαξέσϊ,. Εἰ) ὡς πιφεύσοντες Ὡροσ-- 
ἤλϑον, ἔδωκεν ὦν. ὁ γᾺ} τῇ γωνακὶ Εἰπὼν, σύν ἔςι χα λόν, καὶ μ᾽ τα δοὺς, πολλῷ 

μν μᾶλλον λὺτύτοις χϑρέογεν. αλλ ὅπ π, ν᾽ πιςεύσαι ἐξητεν, ὅζα' τῦτο αἰ αυοκρίζᾳς " ἐτίέ- 

μω»ι καλᾷ,ὅτι ἕτεροι (ὦ ἐλελϑν,ὅτερφι ὃ ἐφρϑνοωυ, Εἰ γὸ ὑλίςὐσαν,ἐσ) ἐν ἡτηῷ. ΙΝ 

πρωλεν ὃ δόλον σὰς οὐκ χίςευον. Ἐχιπμηϑῶτις γὺ Ἂ ἐλεξϑιντες, υὶ πϑρέμενων σεοδ' εἰ- 

15 πον, δ, αἰγνοουμὸν ἢ μιαϑεῖν ζητθμϑν. 2.) σημεῖον ἐκ τῷ εἰρρινοί ἤγοιω ; ἥλιον φῆσοι!, ἢ σ-- 
λίωζιν χαληώσο, ἡ κερφιυνοις χᾳτεγκεῖν, ἡ (δὲ «ἔρᾳι μετα λλῴν, ἡ ἶδλλο τι ζριούγον. αἰ 
ἔῶυ αὐτὸς φησι τὸ ὦ πρόσωπον τῷ δρφιοῦ. γινώσκετε διακρίνειν ᾿ᾧ ἢ σημᾷα ὟΨ χαιρών 

ἐδιιύαεϑε: ὁρᾶτε τέωὐ ὡραότητα ᾧ τίωὶ Ὀχιείκιαν; σευ γὸ ὡς πσοότερον ἠρνήσοιηο μέ.- 
μον χαὶ Εἶπεν, υὶ δὸ,ϑήσειται αὐτῇ, αἰλλαὶ αὶ τίω αἰτίδν λέγ, δὶ ζω ὶ ϑίδωσι, καίτοιγε ἐχ 

10 ἰῇ τῷ μαϑᾷν ἐρωτώντων αὐ δ. τις ἔξ ἡ αἰῦία; ὠασερ ἐχὶ τῷ Ἐρφνοῦ φησιν, ἀλ- 
λυ μϑὲ σημῴον τῷ χειρδμος, αἶλλο ὃ τῆς ἐυδίας ᾿ καὶ αξκ δῤ Ἴις τὸ σημεῖον ἰδὼν τῷ χεκφ- 
νος γαιλδωύζευ ζητήσειεν, ΟΠ  εἰὲ ον γα λέεύῃ ἐυδινῇ χειμϑίμα," ὅτῳ χαὶ ἐπτ᾽ ἐμοῦ λογίξεονϊ, γ,οή. 
ἄλλος γδ 9 ζτ' τῆς πϑρασίας ὁ χαιρθς, ἀλλοὸς 8 ὁ μέλλων. νι χρεία, τύτων τοῖν 
σημείων ὟΜ' οὖ» τῇ γῆ ἴα 5 εν τῳ ὑφοινῷ κείνῳ τυτομίθυται τῳ χριρῷ: νμῶ ὡς ἰαξ3ς ἦλ.-- 

15. ον, τότε ὡς δικαιςὴς πϑρέσομαι ᾿ γνῶ ὦφε ζητῆσαι ὃ πεπλανηνδϑον, τότε ὡς αἰππαχτῆσαι θ.-- 

ϑμύας. [9 τῦτο λόϑων ἦλϑον ̓ σῦτε 3 κα πολλῆς τὴς δημοσιδύσεως, ᾧῷ ϑριανὸν ἐλίῆων, 

Δ ἡλιον ποκρύπίων, τέων σελζωξω οἕκ αἰφιεὶς δουμῶαι ὃ φώς. ὅτι ἢ αἱ δυυναί μεις δῇΨὦᾳ' εἰ. 

φανῶν σαιλθυϑήσον"), ὁ ἐςραττζω αἱ ϑρόως πᾶσι φαμνονθῥέου μιμήσεται τῆς χϑβοισίας μεν 
ἡ ἔχιφδρμεια, δλ᾽ ἐχὶ νι τύτων ὁ χαιοθς “ν σημείων. ἦλθον), Δποθεινεῖν, ἡ (αὶ α}- 

10 δέξαι παῦτῖν. Ογκ ἠχϑύσουτε τῷ ἀασοοφήτυ λέλϑντος᾽ Οὐκ ἐράσει, οὐδ᾽ κραυγοίσει, Οὐ ἀ- Ἠσιμᾷ. β. 
κυϑήσε.) ἔξω ἡ Φωνὴ αὐτε, ᾧ ἐτέρφυ παλιν ᾿ Καταζήσετω ὡς ὑετὸς Ἐχὶ πόκον; Εἰ ἡ ζῳ Ἔδμιοαι, 

ὯΝ Φαρᾳκὼ λέγιν συμβία, πολεμίου τότε ἀπαλλαγάδαι ἔδει, ὁ Εἰκότως κᾷιᾳ ἐΐψετο ἦ 

ᾧ ὃ ασϑϑς Φίλους ἐλϑόντι πότων ἐυ γρεία ΝΜ σημείων, “πῶς δὲ ᾧὶ τὰ μεγάλα δώσω, Μ᾽ 
μικρῶν μι πιφευομδμων » μικρῶν ὡς προύς δχίδειξιν λέγω᾽ ἐπεὶ τῇ διυνώμει πολλῷ ζωῶτα 

15 ὀκείνων μείζογω ὦ. “(ἴσον ἐῤ Εἴη τῷ αἰ μδοτήματα λύσαι ἡ γεκρὸν ὀϑαιφῆσοι ὁ δαϊ- 
μονας ἰπτελοίσειι, ᾧ δυμιουργῆσαι σῶμα, αὶ ἵα ἀλλα πόμτω δ᾽ ρϑαΐσει ; σὺ δὲ αὐ δὝέῪδρῳ 
τί πεπωρωμϑῥζω καρρδιδυ,πῶς ἀκούσαντες, ὅτι ὶ δυϑήσεται ὠϑζοῖς σημεῖον, ΕἾ μὴ Ὁ ση--: 

Μφονϊωνα τῷ πυσοφήτυ, ἐκ ἐρωτῶσι. χφιτοίγε ἐγφίωω ἡ (ὃ πυοοφήτίω Εἰδύζ, ὶ : 

συμθλύτα ὠπόμτα, ἡ ἐκ δευτέρα τῦτο αἰκουσανζᾳς πυϑέαϑαι ἡ μαϑεῖν τί ποτε ἰω ὃ λε- 

40 γθμδνον. Σλ᾽ ὁ ΠῈρ ἔφώω, ὀυκ ἔχϑυμία  μαϑεῖν ζωῦτα λέλϑισι. δζμ δὲ το ᾧ αὐτὸς ἀ- 

φεὶς ἀὐοιὶ ὠπῆλϑε. | 
᾿ς Καὶ ἐλθόντες (ὦ μαϑηταὶ ἀντϑ φησιν, Εἷς ὃ πέραν, ἐπελα)ον»» αρτος λαξᾷ. 
6 ΟΝ Τ1ησῦς Εἶπεν αὐις᾿ ὀρϑιτε ἢ πυοΆσέχετε ὑπὸ τὴς ζύμης τῶν Φαρισαίων, ἢ 

σαδιδουχαίων. Διαὶ τί μοῦ Εἶπε, «οϑσέχετε πὸ τὴς διδουσκόγίας ;σαφοῖς βυλεῦ 

᾿ΟΒιγίοίξ, τοπι.:.. ἘΡ 2 ὐὐρεὲ 



πο 399. ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
«οι ἀϊωμνῆσω, ἊΜ δρονϑῥων. ἃ Ν᾽ ἥδει ἔ)γιλελησμένις. ἀλλαὶ ὃ ὥ ἑπλώς ἐγ- 
κριλέσοοι, ἐκ ἐδόκει λόγϑν ἔχεν " ὃ ἃ ἀἰφορμιω ἀπ᾽ αὐτῶν λαρόγτα ὅτως ἔχιτιμῆσαι, 
Δ᾽ δαδυζον ἐποίει ὃ ἔγκλημα. ὶ ὀχρτί μυὴ τότε ἐπείίμιησεν ἀὐζοῖς ὅτο Εἶπον πόθεν ἡἰ- 
μὲν οὐ ἐρημίᾳ τοι τοσῦτοι; ἢ γ. θύχαιονν ἐδύκει Ὅτε τη» λέγοοϑαι, ἵνα μοὶ δόξῃ Ὦχι- 
χρέχεν τῳ συμείῳ. ὁ ἄλλως δὲ, Οὐκ ἐξούλον Ὠχὶ τῶν ὄχλων ἀΐοῖς ἐγχοιλέσαι, συνε ς 
ἐπ᾽ ἐκείνων φιλοτιμεῖοϑαι. (ᾧ νιῶ ὃ θυλογωτέφφι ἢ κατηήσρθία, ὁτί δισλλοῦ αὖ ϑιαύμίφιτος 

λνονϑῥου τοιοῦτοι ἡσοίν. δ ἃ ἄλλο θαῦμα ποιήσοι, ἴστε ᾿δλιτιμεῷ. ὦ γὰὸ διελογίξογ»», 
ζαῦτα Εἰς μέσον Φέρει. τί ὃ διελογέζοντο; 

7 Οπ αῤτυς, φησίν, οῴκ ἐλαάξοϑν.  ἜἘπῴγδ  κὐδὲ (ᾧ καϑάρσια ἦσαν 
Ἰουδουϊκοὶ ἐποηνόμοι, καὶ ζω τῶν βρωμάτων αὐ δατηρήσεις. 89 αὐτό μτων ἕνεκεν ἢ σφο-- το 
δρότερον αὑτοῖς ἐχιτί)ς.), λόγων" : ᾿ 

8 Τί χα λογίζεοϑε ἐν ἑαδζῆς, ὀλιχόπιφοι. ὅτι, ὐῤτυς ἐυκ ἐλάξοτε; 
9 Οὐπωνοζτο Οὐδὲ (Ἰωΐοτοιπτεπτωρωρϑύη ὑμδῇ 561» καὶ καρδία.» ὀφθοιλ μοι ὄγρντες 

αὶ βλέπετε; ὠτὰ ἔχοντες, ὀυκ ἀἰκούοτε; ἐυ μψημονθύετε ἢ; πεγζακιοαλίων τεὶς πέγτε ἀ ῥ.- 
τος, χαὶ ποσοῖς φήνοις ἐλοίξετε; ιΞ 

1ῪῸ Ουδὲ τος ἑω]ὰ αὐτῦς τοῖν τετξαχιδαλίω!, καὶ πόσοις ασυρίδος ἐλοίξετε ᾽ 

Εἶδες αἀὐγανανδησιν ἐχιτετα νϑμίω » οὐδ γα δ διλαχοῦ Φα νεῖ )ουτὼς αὑτοῖς ἐχετι μή. 
σείς. πἶνος δξωω ἕνεκεν τ325 ποιᾷ; ὥζε πείλιν τίωὐ αἷδὲ τῶν βρωμξα πσϑϑληψιν ὀκθάνψν. 
δὲ »ὺ πξϑν», σις Δ οὐυγοῦμτα, μόνον Εἶπεν, συ δὲ (ἰμυΐῳτέ Φησιν᾿ οὐταῦθα ἡ,καὶ μ᾽ πολ. 

λῆς τῆς δχιπλήξεως, ὀλιχόχιφοί φησιν. ὁὺ ἡὸ πὸνταχοὺ αὶ πυδϑσζωειά καλόν. ὥαυερ 20 

ἡ μετεδιδῳ πϑρρησίαρ αὐτοῖς "το ἢ Ἐχιτιμά, τῇ πιικιλίᾳ ζωτῃ τίωὐ σωτήρίαν αὐτῶν 

οἰκονο δῖ ὅρῳ δὰ τί ζχετίμιησιν πολλέω καὶ τίου (χτείκειλν. μονονεχί γὸ Ὡὀἰπτολου»ύ- 
ἐϑνος αὐζις, τῷ ὧν ἐπετίβησεν αὑτοῖς σφοδρώς, Φησιν᾽ δΐπτω γοφτε (ὅν πώτε αὐτὺς, ἡ 

πύσως κοφίνοις ἐλφοετε: τους ὑτῦ]α αὐῤτῦς, ὃ πόσας ασυρίϑαςς ἐλοίδετε ; δζᾳ τῷ ὃ ἡ 
(Ὁ Ξἰίριϑμὸν τίϑησι αὶ ϑ' τρα φεύτων καὶ Μ᾽ λειψαγων, ὁμοῦ τε Εἰς ὀῤαίμψησιν αὑτοὺς ἀΐγων 15 

Ψ ϑδελϑόντων, καὶ πρθὺς (αὶ μένλοντω αὐϑλσεκικωτερεῖς ποιοΐν. καὶ ἥω μαίϑης ὅσον ἴδωυστν 
αὶ Ἰχετίμησις, αὶ πτῶς δγήγήρον αὖ δὴ") κοιϑεύδουσειν τίω δζμνοιαν, ἀὔκϑυσαν 4{ Φησιν ΟΝ 

«ἧς. Οὐδὲν δὲ πλέον Εὐποντος τῷ Ιησῦ, δυλ᾽ ἔχττιμήσοιντος ἢ τῇ» ασϑϑαϑέντος μόνον, 
11 Πώρν γοφτὸ τι «οὶ αὐτῶν Εἶπον ὑμῖν προσέχειν, λ' υσὸ τῆς ζύμως δ“Ψ' 

Φαρισαίων κὮἡ σαδιδαχαιων, Ἐπήγαγέ λέγων" 30 

αν Τότε [ωηνὸμ ὅτι Οἕκ Εἶπε πυδϑσέγειν δἰπὸ τὴς ζύμης πἷ το, ΔΛ’ Ὁσὸ τῆς 
διδασκαλίας τῶν φωρισοίων καὶ σοιδιδουχαίων, ; 

Καί τοι ἀυτεῖ τού ν᾽ ἐρμιζυυ δύσειντος. ὅρρι πῦσαι αἰ γαϑοὼ καὶ ἔχιτίμησις Εὐργείσα»». χα ἱεμίώ 
τὸ ὋὋΨΤουδαϊκϑῶ ὠδρις ἀπήγαγε ὐϑατηρήσεων,ὼ ῥαϑύμος οι πυδοσεκ ικωτέροις εἶρ-- 

γεἰσα"», τῆς φιλοτιμίας ᾧ ὀλιλρπιρίας αἰπήλλαϊξεν, ὦσε μεὶ δεδοικέναι μηδὲ τρέμεν, 35 
Εἴποτευῤτες φαίνοιν» ὀλίγϑες ἔχοντες, μηδὲ ὑπ λιμοῦ φροντίδειν, δολ᾿ αὐπῥοράν, 
αὐτῶν πόρτων. ᾿ 

ἘΘΙΚΟΝ Μηήτοήιω μηδὲ ἡμῷς πϑμταρῦ κολακβίωμδν τοις αἰ ασοκειψϑμυο, μηδὲ κολακθύςοϑαι 

ἰδ  δΠ δρηόντων ζυταῖωϑμ. χαὶ γὸ αἰμφοτέρων δότω ἡ ΟΜ δι ϑοϑίπων ψυχὴ ἦμ φαρ- 
μάκων τότων. οἱ ὁ δτϑοο αὶ τοὶ τέω οἰκυμϑμίιυ ὥπασοιν ὁ Θεὸς ὅτω δ 9ρκᾧ, ποτὲ ὦ 40 
τϑτο, ποτὸ ὃ ὦκψνο ποιαῦν " καὶ ὅ'τε τοὶ γρηςαὶ μόγιμια, ἔἴτε τὰ λυπηροὶ καθ ἑαυτοὶ ἰφίησιν τῇ. 
ὠατερ γὸ “ποτὶ ἅ νυξ, “ποτὸ 3 ὑἡμέφρ "τε ὥ ϑέρ96, πὶ ἢ γῶν ̓ ὕτω καὶ ὧν ἡμῖν, 

“ποτὰ ψϑὲὶ λύπη, ποτὰ 5. ἡδογή᾽ ποτὲ μϑὲ γύσος ποτὲ ὃ ὑγίεια. μὴ τοίγωυ ϑαυμαξωμὰν ὁτὸμ 

μοσῶρδυ ἐπεὶ καὶ ὑτὸμ ὑγιανωμϑυ ϑαιυμαΐξειν δῴ᾽ μυηδὲ ϑορυω ἶϑα,ὑτὸῳ οἰλγείμδν, ἐπεὶ αὶ 
ὁτὸν 



ΕὝΑΓΓΕ Δ: Ομίλι νγ» 341. χον ιζ΄. 

στὸν χαύρωνϑν ϑορυξείαϑαι Εἰκός. κ φύσιν ὁ πόρτα ο΄ καὶ χ' αἰκολουϑίλν. καὶ τί 
ϑαωμάζεις Εἰ Ὡχὶ σὺ ζαύτα; αὶ γὸ καὶ ἐλ ὟὙΨ αἰγίων κείνων συμεραννον τϑ» ἰϑὸι τίς αὖ. 
αὶ ἴα τῦτο μαϑηθ, Φέρε, ον νομίζεις μάλιςα βίον ἡϑονὴς γέμειν ὦ ἀπηλλά θαι ποραγμῶ», 
τον Εἰς ὠἷσον αἰγάγωνϑν. βούλει τοῦ Αὐρφιαὶμ τίω ζωίω ὀἰξετάσωμϑμ ὧν ποϑϑοιμί- 

Φ νει δέ οὗ ϑύϑέως ἤκουσεν; Ἐξῇ3ς ἐκ τῆς γὴς συ ἡ ἐκ τὴς συγξενείας σα. Εἶδες ΑΓ. τ, ἐς, 
μᾶ λυπηρϑν Ἐχιταήοιδιον ; Δι όρα ὺ ῶ ὙΘΉφον ΔΓ αδεηδοϑμον. χαὶ δεῦρο Εἷς γἕὼ ζω 

αἴ σοι δείξω, ἡ ποιήσω σε Εἰἰς ἔθνος μέγα. ζω, 2) ἦλθεν Εἰςτίω ζῶ, καὶ Ὁ λιυϑίος 

ἐπῥώδρ», ἔτη τὰ λυσηηρϑὶ: ἐδωμώς ̓ 2υλα παλιν ἔπερᾳ χαλεπώτερα ὍἍἭ)} προτέρων δκ- 
ἀδέχεται, λιμὸς καὶ μετάξασις ᾧ γωωναμκὸς αὐῤπαγή. ἡ κ᾽ (φυταχοισα ἕτερ, αὑτοῦ ἐΐζ- 

1 ἐδέχετο, Ἢ κὶ τῷ Φαρχὼ πληγή, δὴ άφοσις, ᾧὧη ἡμὴ, ἡ ( πολλὰ δωρᾳ ὄχφα, χαὶ ἡ 

χοὸς τίω οἰκίον ἐπόμοδὸς. καὶ τὰ ἑξῆς δὲ ἀπϑρτωι τοιαύτέω ἔχει τέων σειροὶν, ἀἰστὸ γϑηςῶν 
αὶ λυπηρών πλεχϑιϑμέω. ἡ ὁχὶ ὝΨὝ ἰποφόλων δὲ ζοιαύτα, ( μωυέξδανε. δ} ᾧ ΤΠαύλος ἔ- 

λον" Ο αἰδαχαλών ἡμαξ ω παάσῃ τῇ ϑλίψφ Εἰς ῶ διώαοϑαι ἡμᾶς πρραχαλεῖν ἄν “. Κορ. α, δι 

ὦ πάσῃ ϑλίνη. ὶ ὅν προὺς ἐμέ, φησι, (δ) «εἰ ἐν λύπαις ὄντα: μιὴ αἀγγώ ριον μωηδὲ αἰ- 
15 γδύισος γίνου. κα γὸ ἀμωχόμόν ὦνα εν λυπηρϑῖς Τῇ διζινοκῶς ( οὐὐβὲ' γὸ “εὐρχεῖ ἡ φυ.- 

σις) δον ΤΩΝ εὐ γορᾷ βουλόβθα {ἢ ἀεὶ, δζρ' τῦτο οὐ λύπαις Φἢ νομίζομδυ ἀεί, ὦ 
δὲ τῶν δὲ μόνον δνλ᾽ 524. ΟΜ μδὺ ̓ γουςῶν αὶ ἀγαθῶν θύϑέως (πχιλανθανόβθα, δ ' δὲ λυ- 
πηρῶν ἀεὶ μφημονθύουϑρ, “4 τῦτο ὸ αἰεὶ ὧν λυπορς Ωὴ φαρϑρ. συοῖδ' )δ 9 διυυατὸν ΤΑ 

(ϑόϑ»πον ὄντον, ἀΕἰ ον λύπαις τῇ. καὶ Εἰβούλεοϑε, (Ὁ ἐὺ τευφῃ βίῳ ἐξετάσωμϑν, ὧν 
19 ἀδρϑν ὸ οἰ αῤῥέοντα, αὶ Ὑ φορτικὸν καὶ ἐπαηθὴ  ὀδεινηρόν. ᾿χτδείξουϑρ γὸ ὑμῖν χα! τῶτον 

νΝκίν. ἔλοντω λύπαις, κα κεῖνον αἸέσεις. δλλαὶ μων" ϑορυξείαϑε. πδϑκείαϑω δὲ Εἰς μέδον δεσμώς- 
' τὴς ὀίϑοσπος, κὶ ἄλλος βασιλθὺς νέος ὀρφόνος, ὀυσίλῳ “[σδεέξαγδνος μεγαλίων᾽ πυϑ9-- 

κείοϑω δὲ χαὶ δὶς μμαϑωτὸς, δὲ ὁλης ποιούμϑμος τῆς ἡμέρφις, ὁ δὲ ἔτερ»ς πφυφών διϊωνεκῶς. 

βούλει ἡ ὠκείνν ζιὶ ἀθυμίας πότερον Εὐπωμδν τοὐ τρυφῶν ; οὐνόησον πῶς ἐστ Εἰ- 
24 χὸς χειμάξεαϑαι τίου δἰ ϑένοιαν, ὁτὸμ δύξης ἐφίν ἢ) τῆς αἰ χυρξαμγνούσος αὖ τὸν" στὸν κατα-: 

φρϑνῆται οὐρᾷ οἶκε ῦΜ' στὸν κ΄ αὐὸ μ᾽ ἐλοιῆδγων ὑσοίξητα, στὰμ μυρίους ἔχη κατή.. 

οὐρϑις, ὧν ὀζμξαἰλλονζας αὐτο τίω πολυτέλειαν. καὶ τὰ ἀλλα δὲ ὅσα οὖν πλουτῳ τοιού. 
τωσυμῦαννενν Εἰκὸς, σποὶ Εἰπῷ ἐν αἰπρϑείας, ζᾷ «σοοσκρουσματα, χριτηλϑθλαί, 

ζὼ ζημίας, ζιὶ ͵ Ὁ καὶ ΔΨ φϑονοιώτων Ἐχιζουλαὶς οἱ, ἐπειδμ ἢ κείνου πλούν Εἰς ἑαυ-- 

10 ὧν ὠνεγκεῖν μὴ δ χωωηϑῶσιν, ἐλκοίσι, αυτιροηοίσι πόὸνταη}εν “Ἔ γέον, μυθίους ἐγείρϑισι χει. 

εδμας αὐτῷ, βούλει καὶ τύτυ εἰἥτω τίω ἡδονζω' τῷ μιοϑωτοῦ; αἰ πότων ἀπήλλακ)αι τύ. 
τῶι. καὶ ὑξοίσῃ τις αὐτὸν, δυκ αἰλγεῖ ( Ουσ νὸς ΝΣ ἑαυτὸν ἡγεῖται μείξοια) ἐχ τἷρ χθη- 

μὲν δέδοικε, εἴθ᾽ ἡδονῆς ἐοϑιει, μετ᾽ θ᾿ φρφσιωώης κοιϑθύδει πολλῆς. ὀυχ ἅτως (ὦ) Ὁ ϑεώσιον 
οἶνον πίνοντες τρυφώσιν,ὡς ὑκῴος Κχ1 πηγας ἀπιων ὸ ΝΜ να μῶν ἀπολαύων ἐκείνων. ᾿δα 

394 κείνου ὶ Ταῦτα. εἰ δὲ ἐκ Φρκεῖ σοι τὰ εἰρημϑῥα, ἵγα μείξονα ποιήσω τί γίκζωυ, φέρε, τον ; 

βασιλέα χαὶ Τ' δεμωτίω συγκρίνωμδμ᾽ καὶ δψή πολλακις ὅτον μϑὲ οὖν ἡδονὴ ὄγτα χαὶ παΐ- 
ξωντα καὶ πηδῶντα ἐκεῖνον δὲ οὖν Δ] αϑήμιατι ὁ πορφυρίδι αϑυμοιῶτα, ᾧ μυρίας ἔγοντο 
φροντίδας, καὶ Ὄπο τεθνηκότα ᾧῷ δέᾳ,ου δ ὅδην, ουκ ἔξ! βίον ἄλυπον δι εἶδ ἐνὸς ϑυρῴν,δνλ᾽ 

ογτῆὶ ἡδογὴς ὠμοιρον. Οδοἶδ γὰρ δὼ ἥρχέσεν ἡ μδ ἡ φύσις, καϑείπερ ἔφιϑέω εἰπτν. εἰ δὲ 
49 0 μδρ χωρεῖ σλείονώ, ὁ δὲ ̓ Δπῖ πλείονα, τϑηο τῇ αὑτὸν τ᾽ ἀληϑιώτα συμίζαννει, στὸν 

μικρόψυ ς ἢ, ὁυ χροὶ τίωυ ἿὟΜ ποραΎμδν φύσιν. εἰ γοῤβ βουλοί θα ((ἰωεχῶς χαίρειν, 
, πολλας ἐχρμὸν αφΦορμας. "ῤ "»» δχιλαρω ἔβα, Ὡιρέτης, συ οὲγ ἐςκι Ὁ λυποιὼ ἡμᾶς 
ΠΡ λο ΦΦΠ ᾽ ! " 4 ) , 2 . ! ν»νΔἋὍν “4. "πον. κα γὸ ἐλπίδα ς ὑποτείνει γρηςαὶς αὕτη τοῖς κεκηρϑβοις αὐτὸρὸ Θεῷ δὐἀρέφευς ποιῴ, 

ὁ ωὐδα αὐ, ϑοϑποις θ)δοκίωινς, ᾧ ἡδονίωυ οἰὐγύησιν ἄφατον. εἰ ὙΔ β καὶ εἰν ᾧ χατορϑοιωῦ πό- 
. Οδεγίοϊι τομλ. 2. Ἐ63 γον 



ἀν κο: 
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ΓΤ" δ, “δι, 

[4 

3.2.  ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΊΤΘ: 
γον ἔχει ἡ ὠἰροτ,υλὰ Ὁ ((μωειδὸς πολλῆς πληρ9) τῆς θυφρϑσεωης " καὶ Ὡσοωὐτίω ἔν. 
δὸν ογτίϑησι τέων ἡδυγζω, ὁσίω Οὐδεὶς οὐρα φῆσαι διωυήσεἢ) λόφος. ἢ γλγρ σοι δυκεῖ Με 

ὴ παρϑντὶ βίῳ ἢ ἡδὺ; παπεζα, πολυτελής, ὼ σώματος ὑγεία, ἀ δόξα, χα πλούτχος! 

δλλαὶ ζὐτω ἃ ηδία ἐν ὀκείνη κρῬαξαλῃς τῇ ἡδονῃ,ππλιύτων ἔα! πικρότεροι πσϑὸς αὑ-- 
τίω συϊκρινόμϑμα. συνδν δ ἥδιον (ιουειδῦτος αἰγαϑού ἡ ἐλπίδος χονζῆς. αὶ Εἰ βούλεοϑιες 
τῶν μαϑεν, (Ὁ) μέλλοντα αἰπιόναι ἐντεῦθεν δξετείσωϑμ, ἢ (δ) γεγηορικότα " ἡὶ αἰαμψέ.- 
σαντες αὑτὸν τραπέζης πολυτελϑοὲς ἧς ἀπέλαυσε, ἢ δόξης ὶ ἑιμῆς, ἡ αἰγαϑῶν ἔργων ὧν εἰρ.. 
γαἰσωτὸ ποτε ἡ ἐποίησεν, ἐρω ἴθα ὅχὶ (ἴσι γλῴνυται μῶλον, ὁ ὀψόμῖθα, ἐπ’ ὠκεύνοις ζ' αἰ- 
δεονϑμον ἐγκαλυτγῆβόρϑμον, ἐπὶ τύτοις ἢ πετόμϑιννον ἢ σκιρτῶνται. ὅτω ὁ Εξεχίας ὅτε ἐ.. 
μιφιλοχάοϑη, νὶ δόξης, αὶ βασιλείας, ὦ τραπέζης πολυτελοις ἐμψημόνδυσεν, Φλλαὶ δϑχᾳιοο: το 
σιώύης, ἸΜνήιϑητι γ)5, φησι, ΚΚύρλε, ὡς ἐπορθ),ϑέωυ εἰγώπιόν σῳ οὖν ὁδῷ θυγκίαι. ὅρᾳ καὶ 

, Παῦλον οἰπὸ τούτων σκιρτῶντα ἢ λέγοντα᾽ Τὸν ἀγῶνα (ὺ χα λὸν ἡγώνισμαι, (Ὁ) δρόμον τε-: 
σέλόκωα, τίω πίςην τετήρηκα. ᾳ »δρὺ εἰ γω Εἰπεῖν ιν, φησι ; πολλὰ ἡὶ πλείονα τύ- 

των αὶ ἡμας ὡς ἐτιμήθη, ᾧ δυρυφορίαν ἧς απέλαυσε, ἡ ϑεροιπείαν πολλίω. ἢ Οὐκ ἀ- 

κουεις ἀσιν λέγοντος, Ως ὦγελον Θεοῦ ἐδέξαοϑε με, ὡς Κρλςὸν ἰησοιῶ" ὦ» ὁτι Εἰδιωα. ΠῚ 

τὸν, (ἦν ὀφθειλμουῤ ὑμδ! ἐἰξορύξουτες αὐ ἐδωχατέ μοι" ἡ, ὅτ| αὐ τῆς ψυχῆς αὐτῷ (ὃ 
πραχηλον αὐ ποέϑηκθμ ᾿ Ὅλλ Οὐϑδν κείνων φέρει Εἰς μέσον᾽ δλλαὶ τους πόνους, ὦ Οις χῃ-. 

δυώοις, καὶ ζουᾷ ὑπὸ τύτων φεφϑώοις. χα μώλα Εἰκότως. ζώτα ΝῚ ταῦθα ἀἰ- 
φίοται, ὀκήνα ὃ ἡμῶν (ἰωαποδημεῖ " κακείνων ὁ δωσονϑμ λόγϑν, τύτων ὃ μμοϑὺὼ ἀ- 
παυτήσορϑμ. Οὐκ ἴζο ον τῇ ἡμέρα τῇ τελθυταίᾳ πῶς συςρέφοι ψυχέυὺ αἱ μδοτήματα ; πῶς το 
κούτωϑεν τέω κουρδίαν λῥακινᾷ; τε τοίνιω ὅτε ζαύτα “Ψ,, ΥὟΜ ἀἰγαϑων ἔργων καὶ μνήμων 
“οὐ ριςάσοι, καϑούπερ βδια ὧν χειεδλῖ, πο ϑαρμυϑεῖται τίωυ τεθορυθημϑίζωυ ψυχίω. αὐ 

»δρνήφωρϑρ, ἢ ζαἷσι ἡμῖν «εἰ ὧν! χϑλέςαι ὁ φόδος" ὦ), Φ ἢ ὀμαιεϑήτως χεί θα, ὅ- 

τὸν ὀκοϑχώ θα ἐντόζ)ον, ἐχιζήσεται πόμτως. ἐπὶ αὶ ὁ δισμώτης τότε μώλιςα ἀλγεῖ, 
ὁτὰν αὑτὸν δξαγάγωσιν (Χὶ Ὁ δχαᾳςφήομογ᾽ ὅτε μάλιςα, τρέμει, ὁτὸρ ἐγς ἡ τὖ βήματος, τς 

τὸν δέῃ 6 ἐυθιωΐας δοιώαι. δ. 9, δὴ τίν» ὶ δείματα "ἢ πολλεῖν πότ ἐὁδὴν αἰκούων διη- 
ϑυμϑμων, καὶ δι ψάς φοξεροὶς, ὧν στον τίω ϑεωοίαν λοιπὸν φέροντες (ὦ ἀπιώτες, ὶ τίω 

κλίνω αὐτέου μ᾽ πολλῆς τῆς ῥύμης Δινωοσοισικείνϑμοι, αὶ φοξρορθν «ὐγορώσι τοῖς φϑρούσι, 
τῆς ψυχῆς ἔνδὸν ἑαυ τίω Εἰἰσωγούσης, ᾧ ὀκψούσης ἰπτορραγώναι τῷ σώματος, καὶ τίω ἐν τὶ 
ἐρχορϑβων αὐξλωνόυ φερούσης. Εἰ "ὃ αὐ, δοῴποις Φοδορϑις ογορώντες διδνῆοᾶθα, «ἴ. 29 

γέλοις ἀποιληφόρφις ᾧ διωάίμεις ἰποτόμοις δὝΨ᾽ τροκ)ρονϑῥων βλέποντες, τί ἐυ πει- 
σύκθα, ἐλκομϑῥης ἡμῖν στὸ τῷ σώματος τὴς ψυχῆς, ὼ συρϑυϑῥης ὶ πολλαὶ ὡὀἰποδυρομδῥης 

Εἰκῇ ᾧ μάτίωυ ; ἐπεὶ κἡὶ ὁ πλούσιος ὠκῴνος «(Τ᾽ ὃ ὠπελϑῷν, πολλαὶ ἐπένϑησεν, δλλ' συνιὸν 
εὐπωνα»». ζαύτα δὴ πέτα αἰωπλαϊῆωτες χϑὴ ῥαὐζις αὶ ὁμαςρέφοντες, ἥα μὴ ᾧ ἡμές 
ζῷ αὐτὰ παάϑωμδυ, ᾧῷ ἐκ τϑτων φύζον ἀκμαζονζῳᾳ αἰ ατηραμϑρ, ὅπως τίου Οἰτὸ ΤΜ γ4 

“σραγμάτων Φύγωνϑυ κόλασιν, χαὶ Τὴ αἰωνίων Ὀχιτύχωμϑρ ἀγαθῶν ᾿ ὧν Ἄμονο πὸῤ- 
ζμήμας Ἐχιτυχεῖν, χγοῤιτι χαὶ Φιλου, ϑοοπία, τὸ Κυρίου ἡμδ Ἰησοῦ Χοιοοδ, 
5 πῳπωτοῖη δύξα, ὦμα τῷ ἁγίῳ κα) ζωοποιῷ πνεύματι, νι χαὶ αἰεὶ, χα! Εἰς «ἂν αἱ- 
αδας ΔΨ αἰωώγων. Αμᾶυ. 

. 48 

Ομιλι: νδι 13 ἘΞΈΛΘΩΝ ΔῈ ΟἸΗΣΟΥΣ ΕἸΣ ΤΑ ΜΕ. 
Ρ᾽ Και(μρείας γῆς Φιλίπαου, ἡρώτω τοὺς μαϑηζ «ὐτυ' λέγον" ηἰ- 

νά μᾳ λέγϑισω (ὦ) δῤ,ϑόφποι δΠ) Τὸ Ὁ ὁρ,ϑεοϑπου ; 

Τίος 



ΕΥ̓ΑΓΓῈΕ ΔΛ. Ομμλ. νδ,, 343. χορ κ΄. 

ΝΜ Ἰγος ἕνεκεν (7) οἰκις-ἑωὺ τὴς πόλεως Εἴρηκεν, ὀποιδὺ ἐφὶ  "ὠλλη Και- 

"» κι] [πο δ σία ἱΣινάπιιες. ἃ ἐκ ον ὁκεύῃ,αὐλ᾽ ν ζιύτη ἀτεὐέρωτᾷ, 
Ιρ, Ὁ ἡ πύῤῥω ΤἮΜ ἰουδαίων αἰπούγων, ὡς πάσης ὠπαλλωλμζᾳ γωνίας μζτ' 

, “-κ Ὶ» . πρρισίας Εἰπεν καὶ δχένοιὸν πόρτα. τίνος ἔνεκον Οὐκ θ096-- 
ἂὧ δ) ς “ ὡς τίωὐ γνώμδιν αἰντών ὑρώτησιν, αἰλλὼ τίω ἢ πονλών , ἥα Εἰ- 

, , πόέντες τίω κείνων, Εἶτα ἐρωτηϑεντες, ὑμεῖς ὃ ᾧγα, με λέγετε 

{ὴ, πὶ τῷ που τῆς ἐρωτήστως Εἰς μείξονα αἰαρϑῶσιν ἐννοιὰν, αὶ μυὴ Εἰς τίω αὑτίω 
(ῳπεινότητα τοῖς πολλοῖς αὐδεπέσωσι. δζρὶ δὴ τῶι» συν ον Ὥὐοχἢ τῷ κηρύγματος αὑτῶν 

το πιρυϑοίνε᾽}" αλλ’ ὅτό σημεῖα, πολλα: ἐποίησε, ᾧ αἷδὲ πολλοωῖν αὐτοῖς διελέηθη ὰ ὑψηλών 
| δυγμαΐτων, ἡ τὴς ἀντύϑεοτητος, ἡ τὴς “δὸς (ὃ πατέρᾳ ὁμονοίας πολλαὶς αϑρέοᾳ (ὲ 

χαιδείξεις, ὅτε τίω γτάῦσιν αὐτοῖς «πρλσογᾳ ζωτίω. αὶ οὐ Εἶπε,ήίνα με λέγϑισιν Χ) 

»καμματεῖς ᾧ (ὦ φωρισεῖοι ἐἠγ(καίτοιγε ὅτοι αὐτῳ πολλάκις πσδϑσίεσοιν καὶ διδλένον") 
Διὰ ἦννα με λέορεσιν (ὦ ὀύ,ϑοφποι ἐὴ, τίω τῷ δέμα γνωώμέω τίω αἰδέχᾳςον ἔξεταξων. 

ἠλ τρί "Ὁ ὥυτη πολλῷ ζῳπεινοτέρᾳ τῷ δέοντος ζω, Δα πογήδίας ἀπήλλακηο ᾿ ὠκείνη ἢ. 

πολλῆς ἔγεμε τῆς κϑικίας. ἡ δεικγυς πτῶς σφόδρα βούλεται τίω οἰκονομίδν ὁμολργείοϑα, 

φησι" ῷ “ον τὸ δ, ϑοπο, σίωυ ϑεύτητω ἐντεύθεν καλών "δ ᾧ ̓δλασχοῦ πολλαησὗ ποιά. 

φησὶ γὸ , Ουδεὶς αγαξέζηκεν Εἰς (Ὁ) ὀνοανὸν, Εἰ μὴ ὁ ὑὸς τῷ ἐμ ϑούπου ὁ ὧν ον τῷ ἐ-- Ἰωαν.γ.,γ. ι 
ἐριῷ, καὶ πείλιν, Οτὸμ 5 ἴδητε ἐὸν τῷ δ ϑοϑσπα αἰαίφαίνοντα, ὃητα ζω Ὁ πσόζτορϑη. τωων.ς. ξβ. 

10 εἶχα, 2 εἶπον᾽ 

14 Οἱ (ὦ Ἰωῤῤω (ὃ βατῆϊις Ὁ 5 Ἡλίαν, 5 Ἱερεμίορ, (Ὁ 3. ἕνα ῥ᾽ σό9-: 
φῦ, Καὶ τίω πεπλλυηρμδμίω αὐ Ὁ Ὰ δυξόρ Εἰς μέσον ἤγαλϑυ, τότε ἐπήγαν, 

14 Ὑμεῖς ὃ Ἴνα με λέγετε {ἢ Ἐκχαλούκμδρνος αὐῶν [9 τῆς δευτέρας ἐρω.-- 

τήσιως, Εἰς Ὁ μεῖζόν ἡ, φλυφταοϑίωαι πὐθ ὲ ἀμαν " ᾧ ογδεικψύμϑμος ἀὐζοῖς, ὅτι ἡ αὐοϑτέοφι 
ἐφ ψῆφος σφόδρα ὅ6]ν δὀἰ'ποδέουσο, νεύίτης «Σίας. ἢ19 αἷῇ αὐνὴΝἝ ἐτέρὸν ἔχιζητεῖ, ὃ δυυτέ- 

μὴν ἐπογή πέζσιι, αἰπῷ τῷ μη συμπεσεῖν τοῖς πολλοῖς, οἱ, μεΐδονα, Εἶδον ζὰ σημεῖα, 
ἥχν ὀίϑοφπον, λύίϑοφσον ὦ ογόμιξον δὴ » ἐξ ῥμαρείσετως Ὁ φόϑυέντα, καϑούπερ ὦ 
Ἡρώδης ἔλεγεν. δλλ᾽ αὑτὸς ζμύτης ὠἀϊουὶ ἀπάγων τὴς κἰ σσονοίας, φησίν ὑμεῖς ὃ γα με 
λέγετε δὴ ̓ τστέον, ἴω) (μωὼτες αεἰᾷ θαυ μαιτερχϑεώφοι βλέποντες, ν πολλας διωα.. 

39 μεις δὲ ἐμοί στεποιηκότες αὐτοί, Ὧ{ δέζυ ; Ὁ κύμα “Μ᾿ Σἰποσόλωνο Πέζος, ὁ πϑμταχούϑερ- 
μὲς, ὁ τῷ χορ ΦΡ Σσοσύλων κορυφώνος, πϑύτων ἐρωτηϑάντων, αὑτὸς Σ:ποκρίνρται. καὶ στε 
ἕξ τίω τοῦ δήμν γνώμων ἠρώτα, πόῤτες Εἶπον τὸ ἐρωτηϑεν᾿ ὅτε ἢ τέω αὐ Ψ)᾽, ἸΠέζωος 
ππρόπηδά ὸ «οϑϑλαμῦαμε, καὶ φησι" 

τό Συεῖὸ Χριςὺς ὁ ὑὸς τῷ Θεοδαῷ ζώδτος. ΤΊ δζχυ ὁ Χριφύς; 

ΟΠ (5,5. 17 Μαχάρμος Εἴ Σίμον Βαρ Ιωνῶ, ὅτι (ωῤξὰ αἴκα σέ ἀπεχάλυνέ σοι. 
ἡ, Καὶ μέω Εἰ μὴ γνησίως αὐτὸν ὡμολόγησε χα δξ ἐστ τῷ παίξϑς γεΐμνηρϑβῥον, οὐκ 
μὼ " Σσοχαλύψαως τῶτο ἐρχϑν᾽ Εἰ Τἥω πολλών αὖ τὸν τῇ ω ὠνόμαξω, αὶ μακαφασμού ἀ-. 

ξιο ἰώ τὸ λέϑιν. ἐπεὶ ἡ σοῦ τύτα Εἶπον, Αληϑῶς Θεοῦ (ἰὸς ὅξῃ, (ἢ ὦ ῷ πλοίῳ μτ' Μαῖθῦ,ιδιλγ, 

(ὃ σείλονν Εἶδον, αὶ Οὐκ ἐμακαφλαϑησουι, κώτοιτ ἀληϑῶς Εἰ ποντες. ἐυ Ν᾿ ζιαύτίω ὠ-- 
49 μολόγησειν ἠότηποι, οἵδω ὁ Πέζος᾽ δλλ᾽ ἐνα ΔΜ πολλῶν αἰληϑώς ον νομιζον δὴ " ὅξαιρε-. 

το ζ οὐρα «(Φν πολλύν, μέω ὧκ τῆς ὀυσίας αὐτῆς. ἡ ο Ναθαναὴλ ὃ ἐλεγε᾽ Ῥαξ(ὶ, χων. αἰμϑ. 

συ 6 ὁ υἱὸς το Θεοῦ, σὺ ΕἾ ὁ βασιλεις τῷ Ἰσρμήλ, καὶ ὁυ μόνον νὶ μακαείζεται, αἰλλα χαὶ 
ὡς διέφερον πολλῷ τῆς ἀληλείας Εέρηκωώς, ἐλέγετε ΤῊ ἀὐτύ. ἐπήγαγε γϑωῶ" ΟἿ ἴϑαν,α,ν, 
Οὐ πον σοι, δτί Εἰ ἦδὸν σε κ᾿ ασοκοίτω τῆς συκῆς πιςεύεισ᾽ μαίζογα, τύτωιν ὀψη. τίνος δζωυ ἕνεκεν 



νας συ αεες.- ο«--- ς΄ Ὁ 

ὑπὸ τος ϑὲ - -ΞΞΞ. “ 

καὶ ζ΄, 344 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΊΤΟΘ. 

οὗν μακροίζεῖν; ὅτι γνήσιον αὑτὸν ὠμολθγησεν ον. ὅζμ' δὰ τῦτο ἐπ᾽ ὀκοίνων μϑὲ οὐδὲν 
τοιοῦτον Εἴρηκον᾿ ἘΧ1 ὃ τύτυ, ἡ (ὃ ὑἰπικαλύψαντα δείκνεσιν. ἵνα γὸ (μὴ δοξῃ τοῖς πολ- 
λοῖς, γὴν, σφοδρὸς ἰώ ἑρα φὴς τῷ Χοιφοῦ, φιλίας ἡ κολακείας ἐῃ) τὰ βήματω, καὶ δζμϑε.- 

σεως αὐτῷ ,σραζομδνης, ἀγή Εἰς μέσον (δ) «νήχίσαντα αὐτοῦ" τὸ ἠυχη" ἥα μάθῃς, τ] μὴ ψχὶ 
Πέξος μὺ ἐφθέγξατο, ὁ πατὴρ ἢ αὐσυησρρδυσε" χα μηκέτι δόξθρ ὀμ.8 49 πίνζω, αἰλλα' 5 

δόγμα 4) ϑοίον ζ Εἰρηνϑμα πιςεύσης. καὶ αἶνος ἔγεκαν οὐκ αὐτὸς Ὄἰποφαίνεται, σπεῖξ λέγφ 

ἐγώ Εἰμιὸ ΧΚρισύς᾿ αἰλλὰ δζρα τῆς ἀὐτϑ ἐρωτήσεως χατασκϑυαάζει τῦτο, αὐεᾶν Εἰσαί. 

“γῶν ὁμολογῆσεῃ ; δι ὕτω ἡὶ αὐτῴ ποτε τρεπωδέζερον ζω ᾧ ὀμαιίχαιον, ὠκείγυς μάλλον ἐ- 
Φοίλκοτο ασοϑς τίωυ πίςιν ὝΨῇ λεγρμϑύων. Εἶδες πῆς υἱὸν ὡσυχαλύπει πατήρ ; πῶς πα. 

Δυκμικθ, πέρᾳ ἡός; Οὐδὲ γὰ (Ὁ πατέρα τις Ὠχιγινώσκει,φησὶν, Εἰ μὴ νὸς, ὸ ᾧ αὐ βούλεται δι,- ἴο 
ὃς ἐ'ποκαλύνψαι. οὐκ ὠφρι ἔνι τϑ ἑτέρα μα ϑῷν (0) νον, ̓  πὴΡ αὐτὶ τού παίξος᾽ σγεῖὶ δ᾽ 
ἐτέρου μαϑῷ (ὃ πατέρα, ἢ ΓΟΝ τοῦ ὑού, ὡςεχαὶ ἐὐτθῦϑεν τὸ ὁμότιμον τὰ χα ὁμοούσιον 
δῆλον, Τ{ δξζω ὁ ΧΧΚοιούς! σὺ Εἶ Σίμων ᾿ὸς Ἰωνῶ " σύ κλνιϑήσῃ Κηφάς. Τὴν γὼ» οὁκήρυ.- 

ξαςμυ (Ὁ πατίέρρι, φησὶ, κα ίγώ (δ) γε λμνηκότα σε ὀνομιοίζω, μόνον ὐχ λέγων" ὅτι ὥασερ 
σὺ τοὐδ]ωνῶ παῖς, ὕτω καίγω τοῦ παίξὁς ἐμιβ. ἐπεὶ χαὶ χϑδέλχον εὖ Εἰ πεῖν, σὺ ΕἾ ὁ ὸς τς 
ων αν Κη εἶπεν ὑὸν Θεού, ἥα δείξη ὅτι ὄντως θήν ὑὸς τῷ Θεού, ὥασερ ὠκῷος ηὸς 
Ἰωνώ, τῆς αὐ τὴς ὑσίας ᾧ γεδμνηκότι, δχρὶ τοῦτο τοῦτο ποδόσέϑηχε. ἡ 

18 Καϊ ἐγώ σοι λέγω, σὺ Εἴ Πές, καὶ Ἰχὶ ζωτη τῇ πέτρα οἰκοδομήσω μὰ δ ἐκ- 

κλησίαν" Τυτές!, τῇ πίτει τῆς ὁμολϑγίας. οὐτεύθον δείκνισι πολλεὲς μἀλλογζοι ἤδη 

πιφεύειν, ὁ λυΐφησιν ἀντι τὸ φρόνημα, καὶ ποιρδῥα ποιᾷ. 10 
Καὶ πύλαι δου οέκ" λυ τιούσυσιν αὑτῆς, . ἘΪ5 ὠκείνης Οὐκ "ὀρμτιοαίσυσι, πολ- χιύπη, 

λῷ μάλλον ἐμᾷ. ὧςε μὴ ϑορυξηϑης, ἐπειδϑρ μέλλῃς ἀκϑων,ὅτι πο ρκδὸϑήσο μα, Ἂ φαν. ἥδύϊηι 

ρωϑήσομαι!. Εἶτα χαὶ ἑτέραν λέγη τιμωυ" 
19. Καὶ ἐγὼ δὲ σοι δώσῳ ζᾳᾳ κλῷ; Μ ἀρονώδ. ΤΙΩΙ, καὶ ἐγὼ δὲ σοι δώσω; ὦ- 

ἀσερ ὁπωτήρ (οι ἔδωκε τὸ ἐμὰ γνώναι, ὅτω καὶ ἐγώ σοι δώσω. χαὶ οὐκ Εἶπε, τ ϑαχωλέ- 19 
σω (δ πατέρα (καίτοι πολλὴ ζω τὴς Ζξοισίας αὶ ἐνδειξις, χα τῷ δώρου τὸ μέγεθος ἀφατον) 
αἰλλ᾽ ἐγώσοι δώσω, τἰ δίδως, Εἶπε μοι» κ᾽ »λῴς τῆς βασιλείας δὴ ἰξανών᾽" 

ἵν ὅσω ἐὺ δήσης Ἐχὶ τῆς γῆς, ἐξα! δεδενϑθώ οἰν τοῖς ϑρφινοῖς᾽ καὶ ὅσω αἢ λύσῃς Ἰχὶ ὃ 

γῦφ, ἔςαι λελυρϑῥα, οὐ τοῖς δἰρφινοῖς . Πώς δὼ Οὔκ ἐςῖν ἐὐτ δοιαὶ τὸ καϑίσαι ὧκ 

δυζιωών χα δ βϑωνύΐμον, τῷ λέχϑντος, ἐγώ σοι δώσω; Εἶδες πῶς χαὶ αὐτὸς ὀϑαγᾷ ῷ Πέ. 19 

(ον Εὐςυψνλιὼ τίω «ἰδὲ ἀντῦ ἔννοιλμ, καὶ ἑαυτὸν ὀἰποκοιλύπηει ἡ δείκψυσιν ὑὸν ὄντα τῷ 
Θεοῦ “χε ππνοάσεων ΨΜ' δυο τύτων ἃ “ὃ Θεοῦ" μόγον δὴν ἴδια, ὃ τὰὶ αἰὐμδοτήμα- ἘΜ 
τὸ λόύσαι, ὼ ζ α΄ὐδάτοεθον τίω ὠκκλησίδω ποίησαι ὧν τοστιύτη κυμόν ἐμφολῇ, ὐ ὀῴ- 

.«ϑόσπον αἰ λιέα, πέτρας πείσης δἰ ποφζεσοι φεῤῥότορον,τῆς οἰκυμϑῥης πολεμούσης ἀπάσης, 
ζῦτω αὐντς ἐπαηέλλεται δώσειν. χαϑα περ ὁ πατὴρ ασϑϑς (2) Ἱερεμίαν Ὁ. φλελόμϑμος ἔ- 9 

τριαη. λοῦν᾽ Ὡς φύλον γαλκϑιώ, ᾧ ὡσιὶ τῷ,ος τίϑησιν αὐτον᾿ Δλλ᾽ ὠκῴνον ( ἐνὶ ὄίογοι, τῦτον δὲ 
πὸμταχοῦ Φ οὐυμϑδύρ. ήδεως αἰέφίμων ὥὗσ' ἐλοιῆθν βυλονῦμυς ὃ γ᾽ ἀξ, ποῖα “παι 

μείζονα, δῶρα, ἀπρ ἔδωκεν ὁ πατὴρ ᾧ Πέτρῳ," εἶ ἔδωχεν ὁ ἱός ὁ ἕ᾿ γὺ τῷ Πέπῳ τ 
ὡσοκάλυψο ὃ ἐλθράστυτο᾽ ὁ ἢ υἱὸς Ἐν παξϑεκ Ὁ ἀυτῦ πϑυταχοῦ Ὁ οἰκουνϑμὴς ἔασει- 

ν 9 ! “  . (ἴν ν »" ΑΔ» ! ᾽ , ᾿ ι 
ρθμὸ αὐ,δοόσπτῳ ϑνητω ον ᾧ ἰρφνῷ πὸ ύτων Ὁ ἐξοισίδν ὡνθχείρασε, ζᾳς κλᾷς τῳ δὸις, 49 
Ἂ“ ) ᾿" ᾿ ᾽ 3 ἐ 

Ματ, κῦι κα, ὃς Ὁ Οκκλοσίαν πϑρταχοῦ τὴς οἰκύμϑῥης ἐξέτεινε, ᾧ τοῦ ἐραινού ἰαυρϑτέραν ἀπέφενο. Ο 
τρανὸς γὰρ ᾧ ἡ γὴ γρρθύσεται " (ὦ ὃ λόχϑι μν αὶ μυὴ χβδέλθωσι, πῶς δὼ ἐλοίθων, ὁ 
Οιαῦτα δος, τοιαῦτα κατωρϑωκώς : ἡ ζώτα λέγω, ὀζαιρον τοὐ παζῥ οὶ τῦ οὐ τῷ ἐρ- 
γα(πόρτα γὺ δὲ αὐτο ἔξμετο, ὁ χωεὶς ἀντύέλμετο Ουνὲ ἐν) δλλ᾽ γηχιφομίζων τίω «ἰαϊ- 

λμτν 
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Τὸ ἡγλωήον Ὦ τὰ Οιαῦτα τολιρίϑντων. ὅρα ἡ δὼ πϑύτων ἀνιτίω ὕξοζίαν' ἐγῳ 

ΟΝ σ εἰ Πάζος᾽ ἐ ἔγω ) οἰκοδομήσω τίωὐ ὠκκλιισίδμν᾽" ἐγὼ σοι! δώσω ας κλῴς Το ου- 

ρδνών. ὁπ ζώτα Θἐπὼ, 

20 Διξτείλατο αὐτοῖς, ἵγα, μηδεν Εἴπωσι ὅτὶ αἰυτο ἔδιν ὁ ΧΧοιςός. 
ς Καὶ ̓ αἶνος ἕνεκεν δεφείλατο: ; ὦσε ἫΜσκα,δωιλιζόγτων ὧκ μέσα δλμομῦμων, αὶ Ν τὸ φαυ- 

ε9 τολεαϑέντος, ὦ Μάδλλων ὧν ἔπαϑεν ἰαϑδτιοϑεντων, ἡ μ μηδεόρ ὄντος Ἄριπτον τ δζρικῶ- 

“ὥἼοντος νὰ Ὄ ολϑιῶτος τίωὐ Εἰς αὑτὸν μμ πολλῶν “πίςιν, χαϑουροὺν Ὁ αἰκίννηον ογτυπω ϑέεναι 

μα; αἰχουόγτων τῇ [αἰ φνοία, τὼ σαρϑσίκάσαιν «δὶ αὐτὸ δόξαν. χϑὴ ΌΣ ουπῷ σαφώς ὦ 

ὀκλάμνοισει εἰντν ἡ [ διιύαμι, ὅζῳ δὲ τῦτο τότε ἐσϑλετο  ὀῤαικηρύδεοζο Ὁ» αὖ ὅτε 

19 χαὶ σαφής Ὃν ποεαυμζ ̓κ ἀληθέα, ὁ ἢ χὰ δνομδῥων! ἰαὺς (ἰμωνηγρρει οἷς τὸ Ε «- 
ποζύλων λόχϑυϑύοις; Οὐδὲ δὴ ἴσον ὁρᾶν γιῶ ως ὡ Παλϑίσνῃ λειυμριτυργϑεώτα,νει Ἁ ὑδρι- 

ζόμϑρον,ὀλαυνόμδιον, ὃ μμοίλιραι ὁπῦτε ἢ ὁ φαυφθρ ἔμϑηε ὁἰαδύχεοϑαι (μϑιωματα  γι- 
γύμδνα" ϑ! ; πόμτωχοῦ τὸ τὴ οἰκουρϑινης σσρήσκμωούμϑμον βλέπειν αι πιχευομδιον,κνσὶ μην 

ζυούτο πάρρνται λοιπὸν, δῇ ἔπαϑε.. δγρὲ τϑτὸ φησι: μηδ εἰπεῖν. τὸ ἅ ΡΝ ὀἧζω δὲν σ΄ π' 

" ἐπι αἰαασαοϑὲν,δυσχόλως. δ φυτϑυϑὲν κατα γεν πόλι πξϑὰ τοῖς πολλοῖς ὃ 3 μᾧ' 

ὃ παγάδαι ἅπαξ μεῖναν αἰκίνητον ἡ ὁ μιηδουμόλεν ἐπηρεαιαϑὲν, ῥᾳδίως ὀύεισι ᾧ τοὺς αἶδν. 

[2] ὕβηδίϑωσι μείξοα, Εἰ γὸ Φ σημείων ὡἰυλελαυκότες πολλώγ, ᾧ τοσύτων μετὰ 

μυχηφίων ̓ ἀὐποῤῥήτων, αι γῆς αἀκοὴς μόνη ἐσκανδαλίϑησαν᾽ μᾶλλον Ά οἵκ ἀρ: μόνοι, 

δλά αὶ ὁ πόρτῶν κορυφαῖος Πέζος᾽ οὐρνόησον ἰ «ἦν' πολλους ζω Εἰκὸς παϑεῖν, μαϑόνζαις 

Ὅ δ ἐς Θεούξν, ὁραίγζᾳμ: ἢ φαυρθμϑμον Ἵ ὀριπήνονϑμο, καὶ Ὁ μιυφηφίων τῦτων Ὁ πὸ 
ῥητὸν σύκ Εἰδίῶς, συν πνβύατος τ πηλελαυκοζως ἀγίου. Εἰ ἰγὺ τοῖς μαΐγηταμ ἕλον 
Πολά ἔχω λέγειν ὑμῖν, δλλ᾽ ἐυ διωώᾳοϑε βαςαίζων ΩΝ πολλῷ μάλλον ὁ λοιπτὸς δόμος ἴω. 

χατέπεσοιν δ, Εἰ πος ἰκαιοφ τοῦ «σϑλ σήχοντος τὸ Μ μιυφηφίων αϑτων ἀκρότατον ἰδθις «.. 

πεχαλύφ9».. δὶ δὰ τοῦτο κωλύει Εἰπεῖν. ὶ γα μαίϑης πόσον ὦ τὸ χὰ ζῦτα μαϊϑεῖν. 

2 πλύρη τίω διδαισκαλίάυ, τ σκανδαιλιξύντον πϑϑήθόντων, ἐπ’ ἀυτύτούτυ Ἐ κορυφαίου 

μαίδαινε. αὐτὸς γὴ ἐπ πο ΠΕεζος, ὁ ο κζ' τοσούῦτα σηβιῆα ὅτω Φλυεὶς αἰαϑενῆς, ὡς - 

τήσωοϑαι καὶ ὦ χύρζω ϑυτελὴ δῴσαι, Τὴ ὁ ὃ ζαυρϑς «ὐεϑεχύρισε, χαὶ τῆς αἰαςτίσεως σαιφεὶς 

ἔλαῦι ζς ̓Ἀἰποδείξεις, καὶ ἡ συ οὲν ζω λοιπὸν τὸ ὁ σκανδευλίζον αὐτὸν ὐ ϑορυζοιω, ὃ ὀντῶς αἰκίνητον 

κατέος τῷ ἡ πνδύ ματος τίω » Φιδασκάχίαν, ὦ ὡς λέογτος σφοδρότερον Ἐχιπηδιῶν τῳ. δήμῳ ἿΜ 

40 Ἰουδαίων, ναίτοι χιδιούων ὦ μυοίων σαγώτων ἀπειλθψϑμων. πολλαὶ »δϑδὲ 1 λέγειν ὑμῖι, 

φησιν, ἀλλ᾽ ὦ διωώοϑε βασαζει ατι. Σ: Ω Εἰρνυϑῴων: ὃ ζω αὐντφὶ πολλα ̓ἀγηοούσιν, ̓  

οὗν ἐποίησε σαφῆ κατ τῷ  φαυρφ" ὅτε ηϑιῶ Αὐῤσυητότε ἐγγωσαν ἔνια, Μ᾽ λεήθέντῶν. εἰ- 
αὕτως τον ὠχέλθυσε τοῖς πολλοῖς μι Εἰπεῖν τς ) τῷ ςαυροδ,ὅπουγε Οοϊὲ «ὑτοῖς τοῖς 

μέλλουσι ϑιδασκειν πόμτω ὠὐθᾷαι ἐθεύῤῥησι “θ3 τὸ ὃ ζανοοὐ. 
43. Ζ21 Αποτότε εἸρξαο δος δεικψύειν, στί δεῖ αὑτὸν παϑεῖν. Απὸ τότ, πότε! ὃ ὅτε ἐ- 

πηξοὸ ὡ ὠς ὃ δύγμα" ὁ ὅτε τίου Ῥρχέω “Δ ἐθνωῖν Θἰσίγαγων. ΝΥ οὐ ὅτω Ομίε-. 
σαν ὦ λογόρϑμον. ζγ)5}, Φησι; χεχφιλυμμεένος ὁ λόρρς ἀπ᾿ αὐ" ὺ απ ὧν αἴστυ-- 
Φείᾳ φυὶ ἥσων, ΟΥ̓Χ Εἰδότερὺ 6Τί λύαχίώαι αὑτὸν δεῖ, δὲ τῷ» ᾧ ὠδιατοίξει τοῖς δυλε- 

βέσι, ἢ ἐμπλατοώυει (δ) λόρον, να αἰ ονοίξη αὐνἕὦ τίω ὀχϑνοιλύρα (ἀμυιαίσι τἰ ποτέ (81 ὃ 
40 λελόμϑμον. Δλ οὺ (μνηχθμ, ΔΆ ὦ ὦ μὴ βῃμα χαχαλυμιμέμον αὐπ' αὐ ᾽ χαὶ Ι ἐφοζοιωῦν 

αὑτὸ ἐρωτῆσαι, ϑχὶ Εἰ Ὀὐποϑεινήται,. δλλαὶ πὼς Ὁ ὺ ἀνι ὀὐπῳ. Ω ὃ τί ποτί 521 τῷ» Ὁ μυ- 

φήδιον: ; συν ΝΣ ἤδεσοων, τί ποτέ [9:1 ῶ ὀμα φῆναι τ ἀὐδφ' ὁ πολλῳ ᾧ βέλτιον «ὐόμειζον “ἢ ὃ 

μη ισιϑανῷ. «ἰδ τ Μά ἄλλων ϑορυξυμϑῥων ὃ ὀζριπορριωυτων, παλιὸ ὁ Πέζξο,δερ- 
μὸς ὧν, Μόγος τλμώ αἷθδὶ τύτων αλοθίώα" Ὄ ἡοὐϑῖὶ (ὗτ οὗν ἐπ ρησίᾳ,δυλὰ κριτιδιὸν λό- 

(ων", 

κὸν (φ΄, 

“ςε1β. 



Μετῦῇ, γι. 

Σωσαν, “Ὑ.: 

“42 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 
ζων᾽ τοτές!, ΝΜ λοιπτῶν υὐπολάσας ἑάυτον μα.3» Μ, καί φησιν᾽ 225 Ἱλεώςι, Κι. 

6.6, δὶ μεὴ ἔςαι σοὶ τ. “Τίποτε αῦτο ἔξιν ; ὁ οἰποκουλύψεως τυλῶν, ὁ μακαξι- 

εϑεὶς, (η ὅτω ταχέωφ διέπεσε καὶ ἐσφαίλη,ως Φοξθνελέεαι ὦ παϑος ; χαὶ τί ϑαυμαςὸν, (ὃ. 

ἐυ ϑεϊξαιμδιον εν τύτοις Σσοκάλυψα, τη. παϑεῖν; ἡνα, γὺ μαϑης, ὅτι σεἶδ' ὠκῴια οἵδκοθεν 

ἐφθάγξα;», ὅρρ. πῶς οὖν τὕτοις τοῖς οὐκ ὀἰποκεκαλυμμένοις αὐκιῖ, πῶς )ορυθύται καὶ εἶδ - κα 
τρόπο!) ἡ μναλάκις ἀκούων Οῴος οἶδε τί πυτέ ὅ31 ὦ λεχϑμϑρον. ὁτί (ὦ Ὁ ἡοεΘεού ζην, 

ὀμαϑεν᾽ ὅ,τ ποτὲ δὲ 661 Ὁ μυφήοιον τῷ ςαυρ96} ὰ τῆς ὀμαςάστως, σΥσΐπτω ἀὐτῳ δῆλοι ἐ.. 
ϑϑορ. καὶ γὺ μιδ, φησιν, ἐπ᾽ αὐνδἔδ᾽ο λῤυος κεκαλυμμένος. ὁρῷς τί δικαίως ὀκέλδυσε τοῖς 
ἄδλοις μὴ ὄξειστεῖν » Εἰ γ)δ ὃς αἰαγχαλον ζω μα δεῖν, ὀυτῶς ἐθορύζησε, τί (ύκ δὰ ἔπαϑον (ὦ 

λοιποί; αὐτὸς μδύτοι δεικρὺς ὅτι (σῶτον ἀπέχει ἀκῶὼν ἐλϑεῖν Ἰχὶ ὃ παϑος, ἡ ἐπετίμησε ὦ το 
Πέπῳ ἡ Σατὸμθν ὀκαΐλεσιν. αἰκουσοίττωσοιν ὅσοι ὃ παϑος ἐπειιογουύονται τῷ ζςαυρού τῷ 

Χριφοῦ. Ε: δ ὃ χϑρυφαϊος, καὶ ὡρὺ ἡ πόμτω μαϑῷν σαφώς, Σατὰμάς ἐκλήθη τη πα.. 

'θών, τίνα αὐ ἔριον συγνώμέω (ὦ κ᾽ τοσουύὐτίω ἀἰπόδειξιν τέων οἰκονομίδν “διρνούμϑροι; 
ὁτὸρ γὴ ὁ τω μακωριεϑεὶς, ὁ Οιαῦτα ὁμολογήσοις ζοιαῦτα αἰκούμ᾽ οὠνόησον τίνα πείσογ 

ὦ μα Ωτα ὠϑυπιῶτες ἢ ζαυρ96 ὃ μυςήριον. χα! Οὐκ Εἶπεν, ὁ Σατλμάς ἐφϑέγξα» κι 
δζ σῦ, δλλ᾿ ὑπα;ε ὀπίσω μιν, Σατὸμά χαὶ γὸ ἐχιϑυμεία διῶ τῷ αὐτικεινδῥου, " Ὁ μη πα- λ.ἢ 
9ῷ (Ὁ Χο ιφῖν. δὶ τῦτο κτ' Ὀσούτης σφοδρότητος ἐπετίμησεν αὐτῷ, χὰ ἥδει μαίλι- 
τα ᾧ ἀυτὸν ᾧ (ὖν' ἀλλὺς τῦτο Φοξουμϑῴους ἡ Τύρον ϑύκόλως αὐτὸ δύξαμϑμοις. δὶ Ἐπ ὁ 
ἰποκαλύσῆει ζῳ οἰπὸ τὴς ὀζχνοίας ἀντ λέγων᾽ 

23 Ου φροιῴς ζὰ τῷ Θεοῦ, λλὰ ᾧὶ ΨΚ λι,ϑούπων. [Τί θην, Φρϑνής το 
τ Θεοῦ, λα (ἢ ΦἿὟἮΨὋ λυ, ϑεθπων:] ἐκᾷνος αἱ, ϑο» πίνῳ λογισμῷ ᾧ γηΐνῳ ὃ πυράγμα 

ἀξοτάζων, ἐνόμισεν αἰονφὸν τ) τῦτο αὐτῷ ᾧ ἀωρεπίς. καιϑικρούμϑμος ζρίνιων ἰντι, φησιν " 
νὶ ὃ ἐμὲ παϑῷ ἀπρεπές, δλα σὺ (ὑρκικῇ γνώμη τῦτοις ψηφίζῃ, ὡς Εἰ κο' Θεὸν ἤκνες Ὁ 
λοχϑυϑέων τῆς (ὀρκικῆς Δἰοίας ἀπαλλαγεὶς, ἤδεις ἐὺ ὅτι ἐμοὶ μάλιξα τϑη» τρέπον 694. 
σὺ ὮΝ νομίζεις ὅτι ὀμαϊξιόν μι ὅ81 ὃ παϑᾷν᾿ ἐγὼ δὲ ι λέγω, ὅτ τὸ μὴ παϑεὴ μαντὴς 15 

τὸ οἰαθόλε γνώμης δδγ" πὸ ΥΜ ογόντίων χαταζέλλων αὐτ πίω αἀγωνίϑν. ὧασερ “ὃ 

Ἰωαννέωυ, ἀναξιον αυτοϊνομίδοντα ἐὴ ὦ βαπῆιοϑίωδαι αἰπυ᾿ αὐτί, βαπτίσει ἔπεισεν Εἰ- 
πῶν, Οὕτω τρέπον ὅθὴν ἡμαν᾽ ἢ αὐτῶ τύτῳ τῳ Πέτεῳ κωλύοι" αὐτῷ νίψαι τους πό- 
δας Εἶπεν " Οὐκ ἔχεις μέρφε μετ᾽ ἐμοί, ἐάν μὴ γίψω Οις πόδας σου " ὅντω αὶ ὡ»- 
ζωῦϑα ὑπὸ ἣΨΜ)' ἐγόμτίων αὑτὸν κατέδᾷ, αὶ τῇ τὴς Ἐλιτιμιήσεως στφροδ)ρότητι ῷ αἰ τὸ 30 

παϑῷ Φόζον κατέςειλε. 

χω πὶ 

ἩΘΙΚοΟΝ Μηδεὶς τού αἰομινέοϑω γα σιμὰ τῆς σωτησίας ἡμδμ σύμρολᾳ καὶ τὸ κεφαύίλαιον δΨἀἰ- 

Ἡσιγζ. 

Τρχξιηνλγ. 

5 ἴζορ. Γι Κ. 

γαϑών, ὼ δ᾽ ἃ ξώμϑυ, ἡ δὲ 5 ἐσμο᾽ δΛλ ὡς ζέφόμον, ὅτω τὐθιφέρωμδν τὸν ςαυρϑν τοῦ 

Χραφοῦ, χαὶ νὰ πόρτα δὶ ἀὐτο τελόται τὸ καθ᾿ ἡμάς. καν ὀμανδρνηϑζεῦαι δίῃ, ζαυ- 

οϑς ωὐ δαγίνεται᾿ καν τραφίωαι τίω μωςικίω " ὠκείνδω ( ,φίω ̓ κα χειρφτογηϑίζυαι 33. ΩΝ 

κἀν ὁτιοιεὼ ἕτερϑν ποιήσοι, πθωτα χοῦ τῇ» τῆς νίκης ἡμῶν χεβδίςαται σύμθολον. ὀχ τὗτοὶ 
Ἐχὶ οἰκίας, ὦ ἔχὶ ἿὮ τοίγων, Ὁ ψη] ὙἪ ϑυείδων, ὶ Ἐχὶ τῷ μετώπου, ἡ ἐχὶ τῆς δζμνοίας 

ΛΟ πολλῆς Ἰλιγράφομϑμ αὐτὸν τὴς ἀσουδὴς. “τὴς ΣΡ ἡ ρμδῆυ σωτηρίας, ᾧ τῆς ὀλθυγεοί- 
ὡς τῆς χϑινῆς, ὶ τῆς δχιεικείας ἡ μδ" τού δεασότε, τ ὅτο ἐς! Ὁ σημεῖον. Ὡς αποϑθατον δὰ 
Ἐχὶ σφαγὰφ ἤῃϑη. ὁτὸμ τοί σφραγίζῃ, οὐνόει πᾶσαν τῷ φωυρφ πίω κ᾿ ασύϑασιν, χαὶ 40 

σξέσο! ϑυμόν ἡ (ῷ λοιπαὶ πόϑτα ποϑη᾽ ὑτὸν σφραγίζν, πολλῆς ἐμυπλησον ὦ μέτωπον 

πεβρησίας, ὀλδυδέραν τίω ψυχίω ποίησον. ἰξε ἢ παντως τίγα δ5] ζῳᾳ ἐλθυϑεοίδν γέλόχον: 
ᾷ. 29 ὁ Παύλος Εἰς τῶι» ογαϊγωνήμας, Εἰς τέρω ἐλῥυϑεοίαν λέγω πίω πγφοσύκουξ 
ἡμῶν, τὼς ογηγο, ὃ ςαυροὐ καὶ Ἔ αἵματος αὐαμγήσας τῷ διαυοτικού. Τι μῆς 5}, φησιν, 

ἠγθαοίόϑητε, 



ΒΥΑΓΓΕ ΛΔ, Ομμλ, νδ, 347 χον ιζ΄. 
ἠγρροίεϑητε ̓ μὴ γένεοδᾳ δούλοι αἱ ϑᾳθίπτω!. οὐνόησῦν, φησι, τω ὑπ ζῇ κα]ωθληϑοῖς, ῳ- 

μέω, ἐ οσυνδνὸς ΝΜ δ μ ϑοσπων ἔσῃ δούλος, τίω ἐμέ", τὸν φαυρϑυ λόγων. ΠΩ »ὃ α- 

πλῶς ῷ δακ)ύλῳ ἐγλοραΐῆων αὐτὸν διᾷ, δλλα πσδότερον τῇ πορϑαιρέσει κ᾽, πολλῆς τὴς 
πίςιως. κα ἅτως οὐτυ πώσῃς αὖ τὸν τῇ οψη, συτθεὶς ἐπε σᾳ ς-ἕμϑαι δυμυήςι") ὮΨ αἰκαϑαίρ- 

μμ' στῶν " δαιμόνων, ὁρῶν τίου μα χαιρὰν, τ᾽»  τίω πληχέρ ὕλοίεν, ὁρῶν τὸ ξίφος, ᾧ τέρμ χαιφί-- 
Α ἂν ἐδεξανοπλογάο. εἰ γὺ ἡμφ, ζαχυς ὁρώστεο, ον οἷς ῳπετόμνοχται (Ὁ χατάδικοι, φοίτα 
μι ὦρϑν, οὐνῴισον (" πείσον“) ὁ οἱ φι!φολος ἡ (Ὁ δαίμονες, τὸ ὅπλον ὁρῶντες δὲ ὃ πάσαν τίω 

διώαμα αὐ ἔλυσεν ὁ Χολφῦς, καὶ τίου, τὸ ἀράκονες αἰ πέτεμε χεφαλίω, μὴ τοίνιω ἐ- 
παι ϑῆς ζοσῶτον αἰγαῦον, ἵνα μή σε ἐποιανϑῃ ὁ Χαιτὸς, τὸν ἔρχατῳ κ( τὴς δὺξης 

ΠΡ Ιο ἀν; ὲ τὸ σημφου ἐμεασοϑοῦο Φα νη.) ΚΕ "ΩΣ " αν αὐτὰ τὰν ἄχῆνα, πί ἡλ ἰου. Χ) 

θπδιςς ον όργεται ὁ φανᾳθς ὅτε Φωνί ἀφιεὶς ὀρ τς ὀήλως, ᾧ ασεὺς τίωὶ οἰκνρϑμίρωυ ὡπασαν 
τ πολθηϑυμᾶνος τπῷ τῷ διαυύτα, κὶ δεικνες οτί συν οἰὐγέλισε δὲ Εἰς αὐτὸν ἡκόντων. Ἧτο 

ὃ σημῴοι καὶ ἐχὶ ὉἿΜ ἀϑδλ όνων ἡ δὴ καὶ νι ϑύᾳφις αὐέῳξεκεκλοσυϑύας τῶν δηλητήρλω 

ἰσξεσε Φωρμακω ᾿ τούτο κωνείου δυινα μαι ἐξέλυσε το ϑηθίων δύγματα ἰοξόλωι ἰασα-- 
“Ὁ 

μια, 15. . Οἱ γὺ ὦδε πύλρις ἀνέῳξε, ἐρανών αψιδας αὐρπέτασε, χαὶ “οὐ ναδείσῳ Εἰσοδὸν ἀ-- 
μχόῤνισα, κα! Ὁ “λἱ οΟόλου (ὐνθῦφοι ὀξεχοψν τίθαν μαςὸν, Εἰ ὶ φωρμαχων δονλητήρίων, 

ἐν καὶ ἣμ' ϑηρίφι, ᾧ ἦν ἄλλων ἴὶ τοιούτων αἰδεολῥεο," ζρύτο τοίνων ἐγκόλονψον τῇ Ἀ ανοία 
φῇ σῃι, ὁ τέωυ σωτηρίλω αἰξέπηυξαι "ἢ β ἡμετέρων ψυχῶν. ζὥπ Ὁ» ὁφαυρθς τίρν οἰκουμᾷ- 

νίω ἔσωσε αὶ ἐπτέςρεψε᾿ τέρω πλιψζ ἄξήλοισε᾿" τίου, ἀλήφέλν ἐπὸμήγαγε᾽ τίω χφιῷ ζυ- 
10 ῥμνὸν ἐποίηστ᾽ (ἂν: δύ, ϑφύπους αγίῥλους εἰργοίσαντο . ὅῳ τούτον ᾧ δαίμαιες Οὔος ἔτι φοζς- 

οϑὴ, Δλλ᾿ βὐκουταφ αϑνητοι᾿ συὶοδ' ὁ θανατος ϑυίγατος, δὰ ὕπνος. ὀχ. τούτον παντα ἔβρι- 

πα! χαμαὶ ἡ πεπάτηται τὰ πολεμιφιώτα ἡμῖν. ἂν τοίνερυ πῃ σϑί τίς, " ἐςειυρωνϑρον Ὡρ4σ-- 

κιωφς) εἰπὸ φαμδρα τῇ Φωνῇ, γεγηϑύτ τῷ φσφόσώτεῳ, κοι πδϑσκμυῷ, χα ἐν πρύφομαί 
πντι σρφϑσκιιψαΐν. καὶν γελθσν», δαίκρυσου ἐντῆρ δ! μοιιότα᾽ θα αράτησον το διαίτῃ, τι 

ὁτα ἡμᾶς δϑεργέτησεν, ὦ μηδὲ μαϑεῖν δυωϊατα τις γωεῖς τῆς αἴωϑεν ὡσνχαλύψοως. "4 τοιαύτα ἡμᾶς δϑεργότησεν, ὦ μηδὲ μαι χωεὰς ῳ ϊᾳ 
Δ. 9 ὙῈΥ τῶτο αὶ (πὲ γελᾷ, Οτι ψνχικός ὀῤίϑεσπος καὶ δέχεται τὰ τῷ πγόύματος. ΤΥ, «ΟΚοριθυδ 
ἴα παιδία αὖτο παρα οτᾷμ τι μ μεγάλων ἴξνι ἡ θαυ μαςῴι. καν Εἰς μνφύσλον Εἰσ-- β 
ἀγαΐγῃς σα δον, γελάσε"). τῦτοις ἣ ὼ ἑλλέωες ἐοίκασι ζοῖς πορβὶοις μᾶλλοι ὃ ὼ τῦτων 

᾿ς θή σὶν ἀἰτελέφερφι. 9 ὁ αἰϑλιώτερφι, ὅτι ον ον ἀώρῳ ὑλιχία, δον ἐν τελείᾳ τὰ ταίν 
" 25 "ηπίων παφρεσιν᾿ γεν συτῖδ' συτγώ μωης Εἰσὶν ἀξιοι. δλλ᾽ ἡμῷς λαμωρᾷ τῇ Φωνῇ ἡ μέγα 

αὶ ὑψηλόν βοῴντος κρϑζωρϑμ ᾧ λέγω ϑυρὴὺ ὑτὸν πούγτες πϑδρὡσιν ἐλλώωνες μι πλείονος ὃ 

πἰπρησίας᾽ ὅτι σὸ χαύχε μα ἡαδέΓο φαῳρϑς, ἢ κεφαίλφιο ἦΜΨ" αἰγαϑών ἀπαντων, καὶ ἡ χϑῇ- 
μισία ἡ ὁξύφδμος ἀπας. ἐζουλόμάν ὲ κα Παύλνυ δυνίαιϑαι λέχῳ,ΟΥ δὶ Ἢ ἐμοὶ κόσ-. ΓΙ, 
μος ἐςαύρω), καγω τῳΐ κόσμιῳ᾽ Δλλ᾽ υὶ δευύα μαι ποικίλοις πάθεσι κατεγμέλϑνος. δ͵9 πα- 

35 ῥαπ αὶ ὑμινγὸ ἀσαϑ τα ὑμδυ χαὶ ἐμφυ τω ζαυρϑύαϑαι τῶ κοσμῳρὸ μδὲν κοινὸν ἔχειν ωρὸφ ᾿ 

τίω γάδ᾽ δλλαὶ τῆς ἀω πατείδὸς ἐρᾷν,ὺ τὴς ὀκεῖϑεν δόξης καὶ “Ψ' αἀγαϑαίν. ἃ γὸφρα- β 
σποΐται ἐσμεν βασιλέῳς ἐρανίουρὺ ὅπλα διδυκῖθα πγϑυματῖκαι. τί τοίμυ ζῷ καπήλων 

ἡ γυρὍ, μάλλον ὃ σκωλήκων βίον μετα χειοίξομδῳ » ὅπου γδὸ βασιλθ)ς, ὀκφχαὶ (ὃ 
φρατιωτέρυ ἐῇ Δ. ὑ γὰρ φρατιώται γερόναμϑμ, νὶ ΜΔ μακρ αν, λα δΜ ἐπι. ὁ  γ 

40 ὉΠ] τῆς γῆς βασιλβὺς σέκ αὐάφφντ πανία τὴ οὖν τοῖς βασιλείοις, συσὰλ οὐ ῳ αὐτῷ 

πλίυρας᾽ ὁ 5 ὟὮ ὑοφινών ὠὡπόμζο ἐτίας 4) βούλετω τῷ ,(ϑθϑιου τῷ βασιλικού. χαὶ πῶς 

" διυνατὸν οὐ λα" ἐνῷ, φησι, τὴν ἐχᾷον ἐσανγαι (δ, ϑ6ὅνου ὅτι ὶ Παίίλος ἐχὶ τῆς γῆς 
ΟἹ, ὅπου ᾳ σερριφὶμ, μι ὅπου τὰ χδῦὶμ, ὼ ἐπυτέρω σῷ Χολφοί, ἡ ὅτοι ᾧ αἰφσιδυφόρ9ι! 
τῷ βασιλέῳς, ὅυτοι μὃμ γὰγ πολλαχοῦ (ὁ οψής αἷδεφέρφεσιν " κεῖνον δὲ στὴν ἐφόν.- 

ταζω, 



κῷ κα. 

Μμικβ. 4, 

Ἰ14ρ. ΚΥ. ΚΥ. 

Ἡσ, νη. ἢ. 

117. γή. 

48. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ; 
ταζεν, Οὐδ παρεῖλχεν, ἀἰλλαὶ πάσαν τίω δζρένοιοιν αἷσι πσοἧς τὸν βασιλέα Χοιςὸν τίτα. 

μϑμίῳω Εἴχυ. ὡςε αὐ βουληϑώϑν, διωνατον ἡμὲν ὕπο, Εἰ Ζ γὺ ὥπῳ διειςήχει, κριλως 

ἡπύρᾳς᾽ εἰ ὃ πϑυταηοῦ πες ασουδοζονῖι κα συντετα νϑῥῳ στλησίον ὅθ]ν. ὀχρὶ Ἧτο καὶ ὁωρο-. χπα . 
Φύτης ἔλοψμ" Οὐυ Φο(ηϑήσο (αι χακϑὶ,. ὁ, σὺ μετ᾽ ἐμού Εἴ. χφὶ αὖ τὸς πάλιν Θεός" 

Θεὸς ἐήξων ἐγὼ Εἶμ, καὶ χί Θεὺς πύῤῥωϑῳν. ὥασερ δχυ αἰμὗδπίαι δεϊςῶσιν ἡμιᾶς αἰγι᾽ αὖὐ- ς 

τῇ, ὅτω δικαιοσύναι σεουαΐηρυσιν ἡμὰς ἀπ ῆς αὐῶν. Ἐπὶ ΡΝ λφλθιώτος σὰ, φησιν, " ἐρω, χάξς 

ἰδοὺ αϑξειμι. ποῖος πατὴρ ὅτως αὐ ὑπ ἀκϑστιέ ποτε τοῖς ἐγίόνοις ; “ποία. μήτηρ ὕτως Τὶ 

“Ξὲεσκθυασμιένη ὦ ϑιζωνεκῶς ἐφηκήω, μυῇ ποτε κοιλέσειεν αὐτίου ζῷ παιδία; οζα ἔςιν συτϊκὶς, 
ὶ πατήρ, αὶ μήτηρ. Δ᾽ ὁ Θεὸς διϊωυεκῶς ἕφηκεν ὀψαυϑῥων, ΕἾ Ἴἰς ποτε καιλόσειεν αὐον Ψ 

οἰκετῶν, ὃ συνέποτε, κα λεσαίγτων ἡμδῇᾳ ὡς δεῖ, πρύκαυσε. δζρ, τα τὸ φησιν ᾿ ἔτι λαλοιωτές χο 
σῳ, Οὐκ ὀϑώμϑβω σε πληρώσαι, ἢ ϑύϑέως ἰπυακϑω. καιλέσωμϑν τοίνιωυ αὐζῶν, ὡς κλη. 

ϑίώαι βλετω). πῶς δ βεέίλεται, ΔΛύε, φησὶ, πόύτα " σιυύδεσμον αἰδικίας , ὄζώλυς "1. Δημ 

φραγίαλιαὶς βιαίων σμυθηγωγμιατων, πᾶσοιν συγίραι Φίωὺ ἀϑδικον δρῥαυτο᾿ ὀχρέ,ϑρυτῆε πει-. 
ναΐγῦι (ὃ αὐτὸν συ, ἡ «ἢωχεὶς ἀφέχϑις Εἰτοίγατε Εἰς Τ' οἶκον σα ἐδ ἴδοις γυμψὸν, εἶθ. 
(αλε᾽ ᾧ ϑἰπὸ δ οἰκείων ἢ ἀσέρματός συ ἐχ αἰαβόψαει. ὅτε ῥαγήσεται πο ϑίμον ὃ φώς κ᾿» 
συ, ἢ ( ἰάματα συ ταχὺ ὀματελῴ, παοοπορθύσεται ἔμι πιϑϑοϑὲν σὺ ἡ διχαιοσιοωύη συ, χαὶ 

ἡ δόξα  Θεῦ ἀἴθέζελο σε. ὅτε Ἐχικαιλέσῃ μερὸ Εἰσακύσομαι σω " ἔτὶ λαλοιῶτος σῳ 
ἐρώ, ἰδοὺ “ὔλειμι. ὦ ἧς ζωτα πόρτα διωμήσεται “ποίησαι, Φησι; φᾷς ἢ ὶ ϑιώαχαι, Εἰπέ ; 

μοι: ἰ γὸ δυοκρές Δ Εἰρηνϑβων» 2. ἐργῶδες, ὃ νὶ ῥαίδιον ; ὕντω δέ ὅ81ν ἐχὶ διωατὰ 
μόνον, δλλαὶ αὶ δύκολαι, ὅτι πολλοὶ χᾳ! ὦ μείξον ἣὲ εἰρηνϑρων αἰ ββηκόγίισειν, οέκ ἀδιχᾳ 20 

»φαμμάϊθα “Δ α«σῶντες μόνον, δαὶ αὶ ζὰ ἐγζᾳ ἐἰποδυσαϑμοι παγζρι " οὐ φέγῃ αὶ τρα.- 
πεζη (ὧν πῆωχοιὲ δεηθύδυοι, δλλά αὶ τῷ δὴ σώματος ἱδρωΐ, ὁ κάμνοντες ὥφε ἀὐδους “|5- 

ϑρένψαι, ὦ συτήφνεις μόνον, δα ᾧ ἐϑρους βεργεζοιῶπες. (ι5 ὁ ὅλως δύσκολον τῶν Εἰ- 
ρήμϑρων Οὐδ γὃ Εἶπων αἰ αύβουϑι Ὁ θρος᾽ ὀχρέθηϑι ὃ πέλοιχος ̓  δζίσκανον πλέθρα γῆς 
τύσου τ τόσου " ἀσυτος δένϑμε᾽ σούκκον αἰθαξαλϑ᾽ δλλαὶ μετάδὺς τοῖς οἰκαίοις, μεταδὸς τῇ 15 

ἀρτυ, ζᾷὶ ἀδίκως συγκείωϑμα “ραμματεῖά, “Αἱ αῥηξον. ὧι τύτων θύχολωτερον, Εἰπέ 
μοι; Εἰ αὶ δύσκολα ἐῃ) νομίζεις, σχθγτᾳ μοι ἡ τα ἐπαθλα,, ἡ ἐφται σοι βάδια. καϑυύπερ 

Ὁ» Ο βασιλεῖς εἰν Ὦὶ ἱπτσνδρομίαις ατο9 Ψἢ αἰγωνιξονϑῥων φεφόμοις ὦ (ὁ ρφιδεῖα  ἱμο,- 
ἀκ σιωδιϑέασιν᾽ ὕτω δὴ ὁ Χολφὸς ον μέσῳ Φιϑησι το ςα δίῳ (αὶ ἔπαθλα, καϑυίαὖρ δζὲ 

“πολλῶν χέραν,τών Φ προφήτου ρημώτων ὠχ)είνων αὐζᾳ. αὶ ὦ ἅ βασιλεῖς, κῶν μυριά- 10 
κις ὦσι βασιλεῖς, ὧτε δἰ, ϑοφτοι ογτες, καὶ θύποοίθν δαπομωυδῥζω ἐχοίῆες, ὸ φιλοθιιίομ 
Διίαλισκομϑμίωυ, τοὶ ὀλίγα πολλὰ φιλονιμοιῶται δεῖξαι (δ[9 ὐ ἕν ἐκάφον ἑκαίφτῳ τῶν ὁζᾳ- 
κόγων ἐγνειοιζοῆες, οὕτως Ε ἐἰσαίγϑυσιν Εἰς μέσον) ὁ ἢ βασιλϑὺς ὁ ἡμέτερος τόναντίον. ὡ- 
πὸυζᾳ ὁμὃ συμιφορήσας, ἐγ) σφόδρα ἔβὶν θύπορος καὶ σὐυὲν πϑὲς (χίδειξιν ποιῷ, οὕτως 
Εἰς μέσον τατο 97}. ϑησιν, ὥπερ ὀκζαϑῶτα ὠπειροι ἔς' αι, ὁ πολλοῦ δεήσεται ταὖν κατοχουσών " 
χειρῶν. ᾧ ἥα μάθης τϑτο, ἔκαφον αὐτοῖν σκόττᾳ μῷ ἀκριβείας τοτε ῥαγήσεται «ὐδϑέημον (ὴ 

φαωΐς συ. αἷρᾳ οὐ δοκεῖ ̓  ἐγ ὴ ὦ δῶρον τούτο; δλλ᾿ Οὐκ ἔςιν ἕν. καὶ γὃ σσολλα ἐνδὸν ἔχει, Ἔ 
ὁ βραβεῖα καὶ φεφόροες, ἕτεροι ἔπαθλα. χα, Εἰ βούλεοϑε, λύσαϊες δείξωμδμ τ' πλού- 

τὸν πόρτα, καθὼς δ τέ ἔθην ἡυῶν δεῖξαι" μόνον μὴ ἰποκοίμωνϊε. καὶ πσοῦτον μαϑωρϑμ 

τ ὕφι, ραγήσεται. οὐδὲ Ν Εἶπε, φδυήται, δλλαὶ, ῥα γήσεται, ὃ ταχύ καὶ δαψιλὲς ἡμῖν 49 

ὀμιφαινων, καὶ πῶς σφόδρα ἐφίεται τῆς ἡμετέροις σωτηρίας, ὁ τ οἷς ὠδίνει τὰ ἰγαϑο αὑτὰ 
“αϑο εν, ὁ ἐπείγο.), καὶ Φεσὴν ἐξα ὦ κωλύον Ἐ ὠφατον ῥύμδω " δὲ ὧν πόῥτων τίω 

δαωψιλείαν αὑτῶν τ δείκφυ ), καὶ ὦ ἀπειρον τὴς αὐθιυσίας, τί δὲ 681, πο μον ; τατέςιν, 

οὐ μῷ Φ οὐ Οἷς πειρρισμιοῖς “μέσ, οολ' μα πίω τοὖν χαικϑὰυ ἔφοδον, λα ἡ σοφϑν- 
γ4, 
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"4, καϑα εξ ὃ (χὶ πῶν κούρττων λέχομϑυ ποθϑρίυον ῶ “σϑ3 Ὃ και ον φϑομὲν,οὕτω ν ο»- 

ζϑω ὃ (αχιὸ “σαἱλιν ἐμφαίνων οὕτως Επεν, ὥασερ ἄνω ἐλελν" ἔτι λᾳ λοιωτος σῷ 

ἐραΐ, ἰδοὺ πϑϑειμυποῖον δ λέγ ὼ φώς γα! τί πίε ὅ81 ἅτο ὃ φώς, οὐ τούτο ὦ αἰϑητον, δον, 

ἕτερϑν πολλῷ βέλτιον, ὁ οὐκφινὸν ἡμῶν δείκφυσι, κᾷν' αἰήξλοις, τοὺς Φργαγίέλοις, τὰ χέ- 
: 9 ᾽ Ι! ἱμ 

᾿ ῥθὶμ, χὰ σεραφὶμ, ὡς Ὡρχας, ἿΣ ὀξυσίας, «ὧν αϑρόνοες, ζᾳς κυολοτηΐζᾷε, ὡ φρατο πεδὸν 
ω ιν» . 1 Ὶ 1 ! ἡ Δ Ω͂κ .ν ! “ ι 
ἀπὸν,, ἴα αὐ λοὶς τὰς βασιλιχαξ, τας σκηνας. ὁ γὸ Ὑ Φωτὸς ὡὐκέϊνε κατα ξιωθης, χρὴ 

ζωτα ὄψει, ᾧ ἀπαλλαγήσῃ γεέννηφ, καὶ ἢ σκώληκος Τ᾿ ἰοξόλει, ἢ Ὁ βρυχαβ τοῖν ὀδόντων, ἢ 

τῶν δεσχοῖν τῶν ἀλύτων, χαὶ τῆς φενογῶ οζας,κᾳὶ τῆς ολίζψεως ᾽ ξ Τ' σχϑτος φ φεήδε,ἡ 

Φ διχοτομη ϑίωαι, ὁὶ τῶν ποτα δὲ ἢ πυρός, ᾧ τηφχᾳτάρας ,κὶὶ τοῖν τὴς ὀδυωϑης χωλῶν ̓ 

το ἀπελϑύσῃ ἔνθα αἰπέδρα ὀδυωη ᾧ λύντ, ἔνθα πολλή ἡ χαρᾳ χϑ) ἢ Εἰρζωη καὶ ἡ ἀγσπη ὦ 
ἡ θυφρϑσιωύη ὧν τρυφὴ, ἐγθα ζωὴ αἰωνιος ᾧ δοξα ἀβῥητος ὁ χαιλλος ἀφρᾳςον, ἔγϑοι “«ώ-. 

νοι σκζωυαί, χαὶ ἡ δόξα τοῦ βασιλέως ἡ ὐπόρῥητος, ὁ τοῦ ἀγαϑοὶ ὠκῴνα, ὡς ὀφιϑάγμός οἴκ 

Εἶδε, καὶ υς ὀυκ ἤκθσε, χαὶ ἐχὶ καρδιλῳ δι, ϑιοσίπου ὀυκ αϑέξη᾽ ἐνθον ὁ νυμφῶν ὁ πγϑυμα- 

“νὰ {ικὸς, τ αἱ παςαδ Ὑρδ ὀνρανον ,τδἱ αἱ τ λιοι αἱ ᾳἐ" Φα δέρας ἔχουσαι λαμπάδας, αὶ 
ι ὦ Οὐδυμαῦο γάμου εγρντεφ᾽ ἔνθα πυλλα ζᾳ ὑσσ ἀρχοντα Οὐ δεασότυ, χα) ἴᾳ ζαμ4α 

᾿ Ιι5 .-. 7 ι2 ΠΩ ' »" ἢ “ ἣ -“ ͵ 
ζαβασιλικα. εἶδες Ἰλίχᾳ τὰ ἐπαϑλϑθι, χα ὁσα, δζρο μίας ρήσεως ἐπεδείξατο, χαὶ πως παᾶγ- 

μή πα μυξφρϑγήσεν; ουτῶ χα ΟὝΜὝϑἪέξης ῥήσεων ἐχας ἕω ὀμαδύξοντες, πολλίω ϑυρησονϑρ 

Ν πίω αὐθιοισίαν, χαὶ πεϑ ϑς α χόμές. "Ως δἔχυ αϑα(θνγοιῖϑα, εἰπέ μει, καὶ ὀκψυσονϑῳ ἐλε- 

ςς ᾧ ἄν δεομϑμους; μὴ οὐ δᾳκαλω, δυλαὶ κἀν πάντα ρίψψαι δέν, κων εἰς πὸρ ἐμόλν ϑίωαι, 
Ἁ ψη " μ) λ “» κε ἊᾺ ", “" -» ͵ 

10 καὶ ξίφους κατατολμησαμκαν χτ μαχώρων ἀλλέοϑτ, κῶν οὐκοιω παθεῖν, πάντα φέρω.- 

μν ϑυκόλως, ἵνα, Ἱ ὠδύματος Ἐχιτύχωϑυ τῆς βασιλείας Τ᾽ ὠυσφιναίν, καὶ τῆς Ὄπφρρη- 

τῷ ϑύξης ὠκείνης᾽ ἧς ἕμοιτο παν μας Ἐχιτυχεῖν, ὁϑγιπτι ταὶ φιλαν,ϑ 99 πίᾳ τού Κυ- 

εἰου ἡ μδμ Ἰησοῦ Χριτού, ᾧ καὶ δυξα χαὶ ὁ κρῴτος εἰς (ὄν αἰῶνας “ἢ αἰώνων. Αμώωυ. 

ἐΟμιλι νι. ΚΧἃ4 ΤΟΤΕ ὦ ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΠΕ ΤΟΙ͂Σ ΜΑ- 
ϑηταὶς αὐτῶ" ΕἾ τις ϑέλει ὀπίσω μα ἐλϑεῖν, αἰθρνησάοϑω ἑαυτόν, ἃ 

ἰρώτω (ὃ) ζαυρϑὶ αὐτῷ, ᾧ ἀκολυϑείτω μοι. 

“Οτε, πύτε ; ὅτε ὁ Πές Εἶπεν, ἵλεως σοι, αὶ μοὶ ἔςαι σοι τῶτο, ᾧ ἡ 
κασεν, ὕπαγε ὀπίσω μι Σατὸνα, σσεῖ "ὃ ἠρχέοϑη τῇ θχιτι μυήσει 
μόνον διλλαὶ ἡ ἐκ αὐδιοισίας βαλθιῶνος διᾷξαι τίώ τε ὝῇὝ ὐοσὶ “ 

Πέζου Εἰρηρμδύων ἀτοπίαν, ἢ δ κέρδος Ὁ ὐπὸ τού παϑοις, φησί ᾿ 

σύ μοι λέγης, ἵλεως (Οἱ, ἐυ μὰ ἔςαι σοι τῶτο᾽ ἐγὼ δὲ σοι λέγω, ὅτι εἰ 

μόνον ὃ ἐμὲ κωλῦσαι ᾧ τῳ ἐμῷ πυὶϑὲ ὃ υδέ »αἶνεν, (πιο λοις σοι 
34 λήίζϑριον, Φλλ᾽ ὅτι σδτῖ' σωϑέεαι διυνήσν, ἐδ με (ὶ αὐτὸς Εἰς Ὁ Ὡποθανᾷν ἧς πϑδε- 

σχευασμεένος δζᾳ πότος. ἵνα γὸ μὴ ααΐξιον ἀὐτΥ᾽ ὃ παϑῷν ὉΠ νομίσωσιν, δ δζρὸ “ν᾽ πσό9-- 
τέρων μόνον αἰλλαὶ ἡ δ. ὝΨ ἐπαρριϑμων ἀὐζεις πευδαύει τοῦ πηράγμωτος τὸ κέρδος. ὧν δ 
δΐω τῳ Ἰωδίνῃ φυσίν᾽ ἐδ πεσὼν ὁ κόκκος τῷ σίτυ Εἰς τίω γώ μὴ ̓ ὀισοβαΐνη, αὐτὸς μόνος 

μδυοι" ἐα ὃ Ὄστοϑονη, πολι καρπὸν Φέρει. ὐζοδ 5 ἐκ αὐθκοισίας ἀὐ' γυμναίΐξων,ὐκ 
49 ἐφ᾽ ἑαυ, πσοϑα γᾷ ᾧ ῤηϑυ μόνον ᾧ πὶ τοῦ δεῖν ἰποϑνήσκειν, λα ὼ ἐπ’ ὠκείνων. ζ. 

σρότον δ τοῦ ραγματος τῦτυ ὧ χέρδος, ὅτι χα! ἐφ᾽ ὑμδῷ! ὃ (ὶ μ] ϑέλᾳ πἰσυθεινῴν, 

δεινὸ ᾿ τὸ ἢ ὁτοιμωον ἐὴ “ας τῶτο,ἐγαϑὺν. δλλα τῦτο μϑὲ δζρ ΤὋὋἝέξης δηιλοι,τέως Ά δξ 

ἐγὸς ἀδζ' γυμναζ4 μέρϑο. ν δι ποεὸ ἀκοτὸμαΐγχαςον ποιᾷ ᾧ Δόλϑν. συ οὲ "Ὁ Εἷ- 

πω δι καν βούληνιϑε, καν μὴ βουληοὃς, 7 τούτο ὑμαξ παϑεῖν, δλλαὶ πῶς; ΕἸ δις ϑέλει 

Οβεγίοι,τομλ, 2. ος ὀπίσω 

{ὸ κα. 
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ὀπίσω μὰ ἐλϑεῖν. δὶ βιάζομαι, Οὐκ ὀμαγκαζω" ἀλλ᾽ ἐχϑιφον κύρλον πτὃς ἑαυ «ϑδϑαρέ- 

σεως ποιῶ, δ[ 6 λέγω, Εἰ ἀφ ϑέλει. ὕχὶ γὸ ἐγαϑυκαλα, ἐχὶ ὑχὶ κοι καὶ ἐπαηθη,ούκ 
Ἐχὶ κόλᾳσιν Ἢ ἀμωρίθν, ἵγα ὼ ὀναγκαίσω. χαὶ ΡΝ αὐτῇ τὸ πράγματος ἡ Φύσις ἶχᾳ.-. 

γῇ ἐφελκύσαοϑαι. ζωτα ὃ λέγων "ἰπεασάσειτο μειζόνως. ὁ ᾺΡ βιαζονϑμος Ὡσποτοε- ἈἈδπιαζῃ 

πεῖ πολλακχις᾽ ὁ ἢ ἀφεὶς κύρλον (ὺ ἀχροατίω 40) μᾶλλον ἐφέλκεται. βίας γδνὴ δυωα.. ς 

τώτερον ϑερᾳπεία. δ[9 ὁ αὐτὸς ἐλενμ " Εἰ ἀιρϑόλω, μεγάλᾳ γὴ ἘθῚν ὦ δίδωμι ὑμῶν, 
φησιν, ἰγαϑοὺ, χαὶ ζριαῦτα, ὡς χαὶ ἸὩχιτρέχειν ἐκόγζῳς. τὲ γὰρ Εἴ ἃς “φυσίον τεῷ χεὺ 

ϑηστουρϑν πσροςϑὴ, κα βίας ἐκάλεσεν δὼ, Εἰ Εἰς ὀκφαν μα βίας, πολλῷ μάλλον 

ἐχὶ ( οὺν τοῖς ἐρᾳνοῖς ἁγαθα. Εἰ γὸ “πὴ τοῦ πηραγμάπος Φύσις πείει σε δραμῷν,(.. 
δὲ λαξῷ ἄξιος Εἰ᾽ ὑά) οὐ λαῦυς, Εἴσμ καλώς Ὁ χηφϑών. [6 τῦτο Οὐχ ὀναγκα- το 
ζει Χοιςος, ἀλλα πσοϑτρέπτι φειδῦμδρος ἡμδν. ὅτ᾽ 7). ἐδύκοιω πολλὰ [ 9ἁ ϑρυλ- 
λῷ ἰδια, ϑορυξούνϑμοι τσξϑς τὸ Εἶρηνϑρον, φησίν ᾿ ἐν “οεἰὰ φυρύῶε ἢ τωρφιχὸς. Ε μή νο.᾿ 

μίξετε μυείων ἀἰγαϑῶν αἰτίου {ῃ τὸ Εἴρηνϑμον, καὶ ἐφ᾽ ὑμδν" συμξάγνον, ἐυ βιαζομᾳι σευ 
ὁμαγχάζω, λ Εἰ ἐς ϑέλει αἰκολουϑεῖν, τθτον καλά. μὴ ̓ » δὲ τῦτο νομίζετε τὴ ̓  

αἰκολούϑϑησιν, ὃ ποιᾷτε γεῶῦ ἐπουϑμοΐ μοι᾿ πολλών ὑμῖν διᾷ πόνων, πολλώδν κινδυώων, εἰ μέλ. τς 

λϑιτε (πίσω μὰ ἰέγαι. ὃ γκ δὴ ὦ Πέπε, ἐγ) π᾽ νῶν ἰον μα ὡμολόγησοις Θεοῦ, ὅγρε τῶτο μόνον 
πὐδϑσδυκάν ὀφείλεις ζφεφαλοὶς, ὴ νομίζειν Εἰς σωτηριδμ Φρκῷν σοι τοῦτο, αὶ ἀδείας λοιπὸν 

ὡσολαύειν, ὡς τὸ πὴ ἐργασώμϑμος. δευύα κοι  5)5», ὧτε αὸς ὧν Θεού, μηδὲ ἀφᾷια! 
σε πεῖραν δ δεινων λας ῴν᾽ εἰ βούλομαι 5. διοὶ σύ, να ἡ αὑτὸς ἦι ((ἰωεισινέγκης ὸ δοχιμιθ- 
πόρος “νη σὐσὲ ὃ ἐἶϊ τίς α' γωνοθέτης Εἰηᾷ φίλον ἀϑλητίω ἔχοι, βουληϑείη ὦ ἡϑέπι αἰν-- 10 

τὸν ζεφδν οἷσου μόνον, δια ἢ στὸ ὝΨΜ' οἰκείων πων, ᾧ δζμ τῦτο μάλιςα (15) αὐτὸν φι- 
λῴᾷ. ὅτω ὦ ὁ Χραςφος᾽ ὅς μάλιςα φιλῴ, τύτυς μάλιςα βούλοτεω ὸ οἴκοϑον" ϑυδυχιμεῶθ, Χύνλμ, 

οὐκ πὸ τὴς αὐού βουϑείας μόνης. ὁρᾳ. ὃ πῶς ἡ ὀμεπαηθὴ ποι{ (Ὁ) λόγϑν. συ δ γδ Εἰς 
εὐτὸν αἰδείτεσι μόνους τὰ δειναὶ δολαὶ ὶ κοινὸν τὸ δόγμα, τῇ οἰκουνϑρη ασοϑτίϑησι, λέγων᾽ 
Εἴ τις ϑέλει᾽ καὶ γωυνὴ, καὶ ὀῥῆ ρικαν αὐχῶν, καν Φργρόϑμος, ζωτίω ἐρχέοϑω τίω ὁ- τ: 

δὸν. κὸ δὸκ4 δὴ ἐν τί Εἰρηκέναι " τρία, δὲ ὅ81 α λελθκϑνα, ἢ αἰγελνήσοιοϑαι ῥαύτον, ὼ π 

ἄραι (ὃ ζαυρϑν αὐτ, ὁ τὸ αἰκϑλουϑείτω μθ!. ὦ τὰ δὴ δύο (ἀωεζῴυκῖαι, τοῦ ἕν καθ᾽ ἑαυ- 

τὸ τέθήται. δυλ᾿ ἰδώμϑμ πσοότερον ἣἰ ποτέ ὅ81 τὸ Φρνήσοιοϑια! ἑαυτόν. μαϑωμϑν κπτοϑτε- 

69 τί ὅφδιν οἰονήσαοϑαι ἕτερον, ὁ τότε Εἰσό ῖθα, τί ποτέ ὅθην “δἰονήσαιοϑαι ἑαυτίν. Ὧι δεν 
ὅν αὐρνήσα οϑαι ἕτερϑν "ὁ Ὡρνούμϑρμος ἕτερον, δῇ ἢ αδᾷφον, ἡ οἰκέτίων, ἢ ὀντινάοιῶ, καὶ 39 
μιαισίζομϑνον ἰθλῃ,καν δεσμού νδμον κἀν ὁτιοιῶ παϑόντοι, “ϑρίζαται,(υ βονϑεῖ, ἐκ ἔχικλά.- 
ται, ,(υ πα χά τί πσοὶς αὑτὸν, ὧτε ἀσταΐ αἀπαλλοτοιωϑείς. ὅυτω τούτω βούλεται τῷ σώμα- 
τος ἀφειδάν τῷ ἡμετέρου, ἣα κα) μαειζωσι,καν ἐλαύγωσι, κἂν χαίωσι, καὶν ὁτίοιεῦ ποιαῦσι,͵ 

μὴ Φεισω ῖθα. πἴτο γδ} ἘδῚ Φείσαιοϑαι. ἐπεὶ ὁ (ὦ πατέρες τότε φείδονται “δ ἐγίόνων, 
ὁτὸν διδιωυσκυί λοις αὑτὰ κὐραιδιδέντες, χελθύωσιν αὐ Μὴ φείδεαϑαι. ὅτω ὐὸ Χοιφος "15 

οὐκ Εἶπε μοὶ φείσωοϑαι ἑαυ, ὄλλ Ἐλττετωρϑμως, αἰγθλνησοίαϑω ἑαυτὸν, τουτές!, μιη- 
δὺ ἐ χύτω Χϑινον πϑὶς ἑαυζν, αλλ᾿ ὠχδῦτω τοῖς χιδυυνοις, τοῖς αἰγῶσι ̓ ἀ ὡς ἑτέρϑυ ζωτα 

πρόρντος, ὅτω αἹ ἀκείοϑω. ὁ ζῶς Εἧπεν, δἰρυησείοϑω αἶλλ᾽ α΄ νυστίαϑω, καὶ τῇ μιαρὰ 

ζῳστῃ πρϑϑ ϑεκχῇ πολλίε παλιν ἐξμιφαίνων τίν αἰ πϑρθολίωύ. καὶ γ δὲ πλέω τῦτο ὀκόνν 
ὅς]. ὶ Ὄρατω ῷ ζαυρϑν ἀὐζυ. πἴτ ἐπ ὠκείνου τύ. ἵνα γὸ μὴ νομίσῃς ὁ μέλοι βη- 49 

μΌΣ καὶ ὕδρεων ᾧ' ἀνειϑισμεῖν σγᾷ αἰ χϑρνήσα «Υ, ἑαυζν, λέγᾳ ὺ μέγοα πύσυ «χὔνφοῖ, αντ' γι 
σ)  ᾽ τυτές!, μέγα ϑιιναντυ, ὶ ϑανώτε ἐπονειδίςου. δζρ᾽ τη» οὐκ Εἶπεν, αἰπλννσοίϑω 

ἑασζν εξ οι ϑεινατα, δι, αἰρφίτω “' φαυρὸν ἀδοὺ, (δ ἐπονείϑιφον θείνατον δοιλαδν" καὶ οτι ὑχ 
ὡπαξ, δε δὲς, λα δζρὶ πϑυτὸς βίᾳ το δεῖ ποιψν. διηνεκῶς ὙΟρφησι, αὐβέφερε τ ϑανατο 

- αἴρν, 
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αὔτον, ἃ καϑ' ἡμέρρν ἕτοιμος ἔσο «τοὺς σφαγάώ, ὅη “δ πολλοὶ γοημῦΣ  κατεφρό. 
γησαν χὰ) πευφὴς αὶ δϑξης, σαγώτυ ἢ ἐχ αὐρήδυν,αλλ᾽ ἔδεισουν χινδυυύος, ὁ γὼ Φησι ἡ μὲ Ιφ 

αἵματος παλσίεν (δ) αἰγωνις- ἕω βούλομαι Τ᾽ ἐμόν, καὶ ἑως σφαγὴ Κα σκώμματα, γίνεοο᾽ 
ὧξε καὶ ϑυίνα]ον αἰ σπσομήναι δέῃ αν ϑοίναἼον (2) ὀπονείδιφον, κἀν θεψαῖον “ὁ ἐπεαίφφιτον,καν 

; Ὑχὶ πονηρᾷ “ἰανολήνψή, πόρτα δξ δμναίως φέρειν, ἡὶ ζωύτῃ μάλλον αὐγάλλέοαϑεῳ. ἡ ἀ- 
οὐλουϑείτω μοι, ΤΩΡ) ὅθι καὶ πάοοντω μὴ ἀἰκολυϑεῖν, στρ με δὲ αἱντὸν ἦς παϑη(ὼ 
ὃ ληφαὶ “πολλὰ [ὁ] χαλεητυτερϑι παορίσι, α τυμμξωρυηϑι Ὗ οὐητες) ἥα μή γομείσγις ὅτι 
φρρκεῖ δ δεινῶν ἡ φύσις, πτθ 95}, ϑησι πίω κ᾿ ασύϑεσιν ΔΨ δεινών. “ἰς δὲ ὅϑην αὑτὴ γα ζῦ- 

σι ποιών ἢ παδαυν αὐτῳ ακολύϑηφ, ἴνα δὲ αὐτὸν “πόρτα ἰσυυβϑης, ἡ ὁ τίω ἀλλίω ἀ. 

1 ρετίωυ ἔχης. ὁ ὙΣΥ κϑὶ τούτο δηλοῖ Ὁ, ἀκολουθείτω μοι, ὦςε μιῇ μόνον λύδρείλν τίω οὖν Οις 
δενοῖς, λα ὼ σῳφρϑ( μωύζευ ἡ Ἰχτείκειον χὐ πᾶσαν Ἐχιδεικγυοϑαι φιλο φίαν. τῦτο γαἱρ 

ἤδιν ἀκολουθεῖν ὡς χοὶ , τὸ ὸ τῆς ἀλλης ἰρετῆς Ἐχιμδιφαῖ, ἡ Ὁ δὲ αὐτὸν πϑώτα πείοήν . 
Εἰσὶ γ ὦ τῷ οἰ αθόλῳ αἰκολουθοιῶτες, ζετο παορίσι,ὶ δὶ ὠκῴνον αὶ ψυχας' αὑ-- 

δ ὠκϑιδύασιν᾿ δολ ἡμιᾷς δζοε Δ Χολφὲν, μάλλον δὲ δίημαξ αὐτός. ὠκάιοι μϑβ,να ἑαυ-. 
"5 ὧν βλάψωσι ὼ ὠζὼδ αὶ ἐκῶ' ἡμεῖς " ἵνῶ κερδησωμδν ἑκα τέρφιν τίωὐ φωζωώ. “πῶς δώ 

οὖν ἐοαύτης βλακείας, μηδὲ τίω αὑτίω τοῖς ἰπολλυμϑίοις Ἰὐχτδείκψυοϑει αἰδρείδυ, χαὶ 
ζῶτα, σύτος μέλλονζᾳ κουρπουυαῦ, ςεφανοις ; χα τογά ἡμῶν νϑὺ ᾧ ὁ Χριφύς “εςι βοη- 

ϑῶν, ὠκείνοις ἃ σϑ τίς. Εἶπε μδι δξζυ ἡδὴ ἡ τῦτο τὸ ̓ χίταγμα, στε ἔπεμπεν αὐςδν' λέ- 
γων᾿ Ἑἰς ὁδὸν ἐθγών μὴ ἀπέλϑητε. Αποζέλλω Ν᾽ ὑμας ον μέσῳ λύκων ὡς “αδόξατα,  Ματϑ."., 

10 ἔχὶ ἡγεμόνας ὃ. αὶ βασιλέες αηϑήσεοϑο᾽ νεωὶ ἢ ὄχττετωμνϑέως μάδλον ἢ αὐφηρότερον. Ὅτε Δ’ 7" 
μϑὲ γῈ} 9ανάϊ]ον Εἶπε μόνον" ενζοδδ ὃ καὶ ςαυρ96 ἐμψυμόνίυσε, χαὶ ςαυρ9ὅ διζωυεκοῦς «αἰ. 

οὐίτω γδ, φησι, ὦ ξαυρϑὴ ἀντι" τοτές!, βαςαζέτω διζουοκῶς χαὶ φερέτω. χα ὅτο ποι- 
ἐν Εἴωϑε πϑνταχού, οὐκ ἐξ Φχὴς Οσοὶ ἐκ πσϑϑοιμίων, ἀλλ ἠρέμα χαὶ κὉ μιαρὸν 
μείζονα ὦ τ αήελ μῶν Ε ἰσοίγων, ἵνα, μυὴ ξενίζωνται (ὦ) ἀκούοντες. Εἶτω, γ,π σφο- 

24 δρὸν ἐδυκει ἢ τὸ Εἰρημϑινον, ὅρα πῶς αὐ φχρὶ ΔΜ ἐξὴς εορὐοαμυϑεῖται, χαὶ “ίϑησιν ἔπα- 
9λά ὑφρθαάλλοντα (ὧν ἱδρωζκ᾽ ἡὶ εῴν ἔπαϑλα μόνον, δ αἱ καὶ ὶ τῆς χαχίας χίχει- 
ἐμ. χαὶ γὸ τϑτοις ενόχουτείδει μάλλον, ἤ ὠκείνοις " ἐπειδήπερ ἐχ ὕτως ἡ ΟὝΨ αἰγαϑῶν δὺ- 
σις, ὡς ἡ δ αὐφηρών ἀπειλὴ (ἦν: πολλους σωφρονίζειν Εἰωβϑε. σχόπει ἢ πὼς χαὶ εὐντεύθην 

ὠὔχεται, Εἰς τῦτο τιλῴτά. 
5. 25 Ος γὸ ἀνέλῃ τίω ψυγδὼ αὐτο σῶσαι, ἐὐἡπολέσει αὐτίωδ᾽ ὃς σγ ὧν ἀπολέσῃ τίω 

ἑαυζ ψυχίω ἕνεκεν ἐμοῦ, βυρήσει αὑτίω, 
. 26 Τί) ὠφελότω ἀν, 65 πος,ἐαν (ζὴ κόσμον ὅλον κερδήσῃ, ὦ ζημιωθῇ τίω υ. 

“ λιν» δ ) 2 ὃ ὃΘϑβ! » “Ὁ «ἡ “Ἕ" Ι 
γζω αὐτῦ ἢ τί δώσει ἀν,ϑ65»πος αγταλλαγμια τῆς ψυχῆς ἀὐτὸ; Ο λέγη ζοιοῦτον | 

ἄθῃγ" ζγκ ἀφειδῶν ὑμδμ, αἰλλαὶ σφόδρα φειδὸόνϑμος, ζαῦτα ̓ ππιτώηω. αὶ )Ὰ} ὁ φιι- 
44 δύμϑυνος τῷ που δίου αὖ, ἀἰπόλλίσιν αὖτ᾽ ὁ ἢ μὴ φειδόυϑρμος,ο ασώξει. ὃ χα! ἧς σοφὸς ἔ- 
λον ̓ Οτι ἐδ παίσῃης ᾧῷ μὸν σῳ βάζδῳ, δἰ μὴ Ὡποϑείγη, τίω δ φυχίω ἐντῳ ἐκ ϑανάτε Παροι.κγ..γ}. : 

βίσν. χαὶ πάλιν, «ἴδε υχων Τὸ ἐὸν ἀὐτυὶ καταδόσει τφαύματοω αὐτ" τῷ» αὶ ὅχὶ ἴςρα- ΜῊΝ 
τοπέδου τ. ἐὼ Ν᾽ ὁφρατηλός φειδόρϑμος “δι ςρατιωΨ, ἔνδον κελϑύη μϑῥειν “5 “ϑρ.. 

ἡ τὸς (ὦν θἰδὸν ἀὐΐοῖς πσδοσοωυπολλύει. ἵνα δξώυ μὴ ἢ ἐφ᾽ " ὑμῖν τῶτο συμ αϊγη, φησί᾽ δεῖ 
40 πποὸς (2) διϊιυεκῆ θείνατον ὑμιῶς χρήϑατοταηθαι. ὁ 78}  νεῶ πόλεμος λϑαυῤῥιπίξεοϑαι ἡ 

μέλλει χαλεπός. μι τοίνεωυ καϑίσῃης ἔγδον, δ, ἐϊξέρχου ἢ πολέμει" καὶ πέσῃς εἶν τὴ πα- 
ἐκπίξει, πότε ἔξησεις. Εἰ) Ἐλὶ Υ͂Μ αἰοϑη Μ᾽ πολέμων ὁ κρδοατοτωγμώος Εἰς σφα- 

 οὗιῦ ΥΜ ἄλλων θύδοχιμι τερος μυᾶλον ἡ ὀϑα λωτός ὕ91,ὼ τοῖς πολεμίοις φοξερώτω-: 
τος, καίτοιγε Α(Τ θείνατον Οὔρο ἰογύογτος αὐτὸν ὀμαφῆσαι τῷ βασιλέως αἰ Οἱ ὅπλα 4,- 

(δεγίοιῖ, τοηλ.:. ος ΟΡ ῳ. ϑοται" 



2.15.0 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
ται, πολλῷ μᾶλλον ἔχ ΡΜ [πολέμων τότων ὅτε ὶ ὀμαςτίσεως ἐλπίδες τοσαῦται, ὁ σῷ" 

ὀμϑμος Εἰς θαγατον ᾿τζωῦ ἐ αν φψυ; ) θϑὑρήσει αὐτίωυ " ἐγὶ ᾿ ὕπῳ, Τί ὁυ Φ χίως α «- 

ΔΑ ̓ δυυτέρῳ ὃ ὁ7|, κὰν πέσῃ, ἢ μείζονα αὐντίω Χ« οαιγωγήσει ζωϊω, Εἶτα ζω 

ΕἾπενϑτι ὁ }λ ὡν σῶσαι, “ὐπολέστι αὐτίω, ὃς δὶ δ᾿ Ὀπολέσῃ, σώσει, κάκχει! ἐ(ϑτηείὰν ϑ 

αἰπώλειω ἢ ονζασϑα (τιείανκ ὦ ὦ πώλειαν τόλφκεν, ἵγω μκὴ νομίσῃ ὡς εἴρον δ. τίω αἰπώ- ς 
λειὰρζου τέων κακείνέωυ θ᾽ πω (στηείὰν, ὅλα μαῖϑῃ σαιφοΐς ὃ ὅτι τοσῶτον ἐκείνης τῆς (Ὁ. 

τηρίας ὦ ζωτης Ὁ μέσον, ὅσο) α΄'τωλείας » ὁ Οτηείας, κα ὦ ΟΚ ἣἦ οὐνδμτίων Ἰαϑαπταξ ἐ ἐπα- 

, ζωυτα κατασκίυαζωι. ᾳ γὺ ὠφελῴπα αἴνϑορπος, Φησίν, ὃ ὀαν ̓φδ ὦ κοσμον ὅλον κερδήσῃ, 

“ὃ ψυχίω αἷυτο ζημιωθῇ } Εἶδε πὼς ἢ ΤΟΝ ὧ δέον αὐτὴς Οτπεία αἰπωλεια, «- 

πωλείας ἁπάσης χείρων, ὧτο ὺ αὐίατος ὅσα, τω μμηδεν τ) λοιπὸν ὦ ἐϊφωγούμϑμον αὐτίμ!, τὸ 

μὴ ̓)» μόϊ λέγε τῶτο, φησιν, ὅτι τίω ψυχέω πὲ ἐσωσεν ἢ ὁ κινδούοις Δἰαφυγοῶν ὧν τοι- 

οὐγες, λα μὦ τῆς ψωχῖς αἰὐντῦὶ 9ὲς ᾧ τίω οἰκεμδνζω «πασαν. Ὁ τ ὦ πλέον εὶ ,δντεδλον 

ἀρῖς ὀκείνης ̓ὐπολλυμδνης : ; Εἰπὲ Ὑ μωὶ, Εἰςν οἰκέζρα ἴδοις (ἄν σὺς ὧν πυφῇ, σαύτιν 

ὃς οὖν κρυχϑὶς ἐλάτοις,. ἀθα κερδλμᾷς ον τῷ δεαυύτης ἐδ ῴ; ὀυδοιβιϑς. τῷτο τοίνυν ὺ ΩΣ 

τῆς ψωχὴν λογίζου" ὁτὸμ πῆς (ῷρκὸς τυφώσηρ ν πλουτύσης, ὧυτη τίου μεν. ουσαν απω- ζ 

λειὰν αναρῦρει, δώσει ἀν,ϑόφπος ἀγταλλάγμα τῆς ψχ αὐτῷ; παλιν Ἔλεμδρει ῷ 

εὐτῳ. Μὴ γὸ γὸ ἑτέραν ψυγίωε ΠΣ δοιώαι αὐτὶ ἐψυχις, Φησιν: ; ἐχθίματα " Ζδὰ αν Οπυλέσῃς, 

διωυήσῃ δοιώαι χόλασι ταγκν οἰκί λυ κὰν αὐδραποδα, κἀν ὁτιοιωῦ ἕτερον τ δ κἸημέν Μυγχίωϑ 
ἂν παθλέσῃς, ὁτέρλνν! Π  διιυήσν Ἐξεδοειαι ψυγέ ω “λα καὶ Μ᾿ κόσμον ἐχμηοικν βασιλβὺ)ς 

δ οἰκερδμης ἢν ς, ὐχ οἷος τε ἔσῃ ῳ ἣ οἰκείμδμης πλύτῳ αι καταρνον ὰ τὶ οἰκθυμδῴη αὐύψω- 29 

χζω αὐγϑοοίσοι κίων. ὃ ᾷ λεωματὸν, εἰ Ἰχὶ ψυχὰς ὅπ συμξανει : ; ὺ ἊΣ ἢ δχὶ σώματος ὅο 
ἡνόιϑρον ἰδὸι τις ἀγικαν μυρία δζχδυ ματα αἰϑικείμδνος ἡ ἧς σώμα ἢ ἔχῃς Ἐλίνοσον Φύσει ν 
ανατως ἔχον, υ ἰ δοιωήσνν, καν τίωυ βασιλείδμ ἃ ὦπασαν Θπδῷ;, ῶ σώμα διορϑώ σοι! πττο, 

καὶ μνείαν σώμκοι τοι παρϑοϑοῆς κὶὶ δ πόλεις ὦ γρύματα, ὅτω τοίγιωυ ὶ Ἐχὶ τῆς Ψψχ: λογίζε' 

μάλλον ἢ ὸ πολλῷ πὰ ἕον ὑλὶ τῆς ἄυλης, αὶ πόρτα ζῷ ἀλλα ἀφεὶς, Εἰς ζω τίω ὥπασαν εξ 

αἰγαίλισκε τίου απουδέω. μη ὃ δὲ ΔΨ δλλοτθίων φροντίζων ἀμέλᾳ σοιύτα Ὁ ὺ “ὝΨΜ σῶν ᾿δνιιῶ 

πόρτες ποιούσιν, ἐ ἐοικότες τοῦ ἴα μέτοιλλά ἐργαζορϑῴοις. συοῖὲ Ν᾽ ὠκχοίνοις ἔφελος τῆς ὑς- 

γαισίας της, συλ τῷ πλούτα᾽ ὥλλα καὶ ο πολυ Ὁ  βλαζος, ὃ ὁΤί τε χινδγυυθύουσιν Ε ἰκη, ὦ 
ὅτι ὀτέρρις κιδχουθύοεσιν, σον ἐκ Μ ἱϑρωτων ὠκείνων ἡ Τὴν θαιναΐτων καρπούμϑροι. τὸ 

τος ὼ γε Εἰσι πολλοὶ ἐ Ὁ αἱμούμϑροι, (2) ἐτέρφις μιαταιλλθύοντος πλούτο, μὰ ΚλλοΥ ον καὶ 19 

τάτων αἰϑλιώτερϑι, ὁσῳ ἡ γέννα ἡμας ἔ ὀῥαυδύει κῷ ̓ὥν πονοὶς τότες. ὠκείνοις ἅ ΓᾺ 

ἵψησι, μη ἱδρώτων ὀκείνων ὀϑα τος" ἡμῖν ἢ δϑχ" μυρίων κακᾶν ὁ ϑαγωτος νύ. Εἰϑ ἣ λέ- 

γήοὗτι τι “ὐπολαύεις ἡ σω σῶν ποιῶν πλουνμ, δείξω τίω ̓ ψυγέω ἱ ἰφρανϑεῖσο, ὃ τότε πεί- 

ἌΙΑΙ, ἿἿὮΨ δ ὡ» πιὼν χυελώτερον ἡ ἐψυχ. Εἰϑ ἢ ὦ σῶμα τευμα ὀκείνηρ, ἐυ- 
δὲν αὕτη πυρὸς σὲ ἡ  δ)υμία" ὡασερ δζυ τῆς δούλης ϑιφεαινομϑῥης, σε ἣν πσοϑς τίω δί- “ 

ἀσοιναν ̓ὐπολλυμλύίωυ ἡ τὴς ἡιραταιρίδος ϑύημεεία, συϑδ ἡ τῆς ζολὴς δὐχοσμία κσοῦς τίω 

τῆς σαρκὸς αἰοϑευνειὰν᾽ δλλ᾽ ἐρᾷ σοι πάλιν ὁ Χοιςύς' ᾧ δώσει αἰ, ϑ65»πὸς αἰτίλλαγμα ἈΠ) 

τὴς υχας ἐστί; δύω αὶ κατω αὐὖϑά οἰκείων σε ςφρέφεαϑαι κελεύων ᾧ αὐτῆς μόνης ποιείαϑαι 

λόγϑν. Φοθήσεις τοίνυν τεῦ ὁ Ὅσον ἀγαϑαν τὐοαμυλεῖται. 
27 Μέλλωι .ὃ ὁ ὃ ἡος τῷ ὀρ ιϑεόπου, Φησίν, ἔρχεοϑαι ῳ τὴ ἢ δόξη τῷ παΐζξες αἱστῷ με- 40 

΄ά : ΔΜ ἁγίων ἀπέλων αὐτὶ καὶ τότε ̓ἰποδώσει ἐχαίφτῳ κτ' ΣΟΥ, ἔργα ὁ τίω “ὡράξιν αὐτν. 

Εἶδε πῶς δξα μία παΐξος καὶ ἐοδ; Εἰ} δόξα μία, ἄρρνλον 07 Ἴ ὀισία μία. Εἰ » 

«Κορ. μα, οὖν οισία, μίᾳ Δἰάφορᾳ δόξης ( Αλλη δ. δόξα ἡ ἡλίᾳ, "ὃ ἀλλη σελήνης, Ὁ ἀλλὴ δὺξα ἀφι- 

ρών᾽ αἰφὴρ γὸ αφέρος αἱ φέρει ὼ δόξῃ, χαντοι μιῶς ὅσης (ἐσ ας) πῶς ἂν ὧν κἡὶ δι ξα μία," ; 
92! 

υἰσία 

Μὼ 
ΟΜΝ 



ἙΥΑΓΤΓῈ ΔΛ. Ομρλ. ν. 353 χὺν φ'. 

ἡἰσία ἐτέροι γνομεϊοϑοῇ ; συ σὲ Ὁ» Εἶπεν, ἐν δόξῃ Οιαύτη οἷαι, ὁ πατήρ, ἡα πάλιν αἴϑαλλα- 

[να «ἰ αὐοαδεὐσρῃς" δυλὰ Ω αὐγτηκριξωμδμον δενιψες, εἰν αὐτὴ ὠκείνῃ τῇ δὸξη, φησιν, ἡ- 

ζει, ὡς μίαν αὐτέου αἰσσοτηευεοϑοι χαὶ τίω αὐτίνυ. ἢ ζοίνιω φοξὴ Πέτρε, φυσὶ, ϑεύατῳ 

εἰκούων; ὅτε μα )» 4 οὖν τῇ δόξῃ τὸ παΐς. Εἰ ἐγὼ ἐν δόξῃ, ὀυμᾷο. | συτὶ γ» 

“μέγολτα παρόντος βίου ζα ὑμέτερα λ᾽ ἑτέρᾳ ᾧις ὑμας [δέξεται λήξις αἰμεένων. δια 
ὁμὼς Εἰπωνᾷᾳ χϑυκα, Οὔκ ἔφη μέλθα τῦτυ, δυλὰ αὶ (ῷ φοξερᾳ ὀνόμιξε, ὦ δικαφήξλον 

ὀκῴνο Εἰς μέσον ἀγαγων, κὶ (ς ἐνθιώας ζια εὐ ναιτήτας, καὶ τίω ψγφον τίω αἰδεκοιφον, 
τίω κρίσιν τίω λυεξαπάτητον. ἐν μέζω ἀφῆκε σκυ,ϑον» πὸν μόνον φόνζωῦαι (() λθη9ν, )- 

ἽΝ » 3} ἰ Ι! »κΝὶ ᾿ ͵ ! νι " ᾽ [1 

λᾷ ὁ χϑηςαις ὀἀυέμιξεν ἐλπίσιν. Οδδὲ Ὁ Εἶπε, τότε κολάσει (ὦν ἡμδοτηκόζα, ΩΝ 

εἰκβξιν ,ο »ἰποδώσει ὀκοίφ'ῳ κ᾿" ζᾳ ἔργα ἀντοῦ, τῦη Ὁ ἔλολμ, ἐυχὶ (δι ἡμδοτηκόζρς κολόσιως ἀ- 
ναμιμψήσκων μόνον, δρλα (ὧν χατωρθωκοόζᾳς βεοαί(είων ὶ ξεφόνων. 

Αλλ᾽ αὐτὸς ὥ,, ἥα καὶ ἔδι' ἀγαϑοιὰ αὐδρας αϑακϊήσυται, ζω τα εἰρηχκεν᾽ ἐγὼ ὃ φοίῆω ἀεὶ μϑι κὸν 
ζώτα ἀκούων. ἐν Ὑ» εἰμι ΡΨ φεφδνουνϑρβων. οἶμαι ὃ Ἷ ἐτόρφυς ἡμῖν κοινώωνᾷν τῷ φόζου 

ἡ τῆς ἀγωνίας. ἦϊνα δ ὁυχ ἱχανὸν τῷ τῆουσοι ὃ ῥῆμα, εἰς τὸ (ωειδὸς εἰσελϑόντα Ὁ 

15 ἑαυ, ᾧ ποῖσαι φρίῆειν, ὶ πεῖσαι ὅτι σοίκκυ ἡμῶν γφείω, αὶ νηφείας ϑχττεταμδῥης μάλλον, ἢ 
πρδήμω τῶν ἸΝινθυντών;ου γαρ τ χαταφροφῆς πολέως ὶ τῆς κονὴς τελέυτῆς ὁ λόχϑ ἡ- 
εἶν᾽ δ, ΛΑ αΩΡ τῆς κολοίσεως τὴς αἰωνίου, χα! τῷ πυρϑς τῷ μὴ σδεννυμθμου. δ 9 χαὶ Ὅς αὶ 
ἐρήμοις κα τειληφ ὁζοις μοναχοὺς ἐπτουγῶ χαὶ ϑαυμαξω,ταῖν τε αἰλλὼν ἕγεκεν,καὶ αἰ ο ζω.. 

πίω τίω ρῆσι. οὐκᾷϑοι γαρ μετὰ τὸ ριφοποιήσοαοϑηη, μάλλον Ὁ μ᾽ Ὁ δείηνον ( αὐῤιςζον 
10 γάρ Οὐκ ἰγωσί ποτα. χαὶ γα ἴδουσιν ὅτι πένγους ὁ δῶν χαιοθς χα νηφείας ) κ᾿ Ὁ δεῖπνον 

λέγοντές ὄνας 6 .,σριφηρίοις εἰς (Θεὸν, χα ζυυτης μέμψέωται “τὴς φωνῆς. χα εἰ βού.- . 
λειϑεχαι τα κῶν τῶν ὕμνων, ἥνω καὶ ἀὐὶ λέγητε (μωεχῶς, πάσαν ὑμῶν ἀπαήελῶ 
τίω ῳδέ κείνων τίω ἱεραν. ἔχει τοίνων ζεὶ ῥήματα αντῆς ὅτως᾽ Ἑυλογητὸς ὁ Θεὸς ὁ “ 
πρέφων με ἐκ νεότητὸς μϑ,, ὁ διδοὺς (ξοφζω παάση σαρκὶ, πλήρωσον γδράς αὶ ϑὐφροσιώης “ 

15 ( (καρδίας ἡμϑὰν, γα πόώτοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔγοντες, αἰδεοσεύωμϑρ Εἰς πὸῤ ἔργον «- “ 
γαϑὸν οὐ Χολφ᾿ᾧ ἰησῷ τῳ Κυρίῳ ἡμδ, ἴθ᾽ ὃυ σοι δύξα, τιμὴ, ,κρα΄ἴτος (υμὠαγίῳ πνοθΐματ “ 

Εἰς «δι αἰαδνας, αμέάωυ". δόξα σοι Κυρμε᾽ δῦξα σοι ὥγιε᾿ δόξα, σοι βασιλεῦ, ὅτι ἔδωκας “΄ 
ἡμῶν βρώματα Εἰς ἐνφροσιωΐω. πλῆσονημας πνεύματος αἰγίου, ἡαἐυρεϑαΐωδρ ὠω- “ 

μὴν πιὰ συ" ἐναρε φήσαντες ἣ μὴ αἰογουνόνϑμοι, ὅτε πυδιδὼς ἐκοίςτῳ κυ ζ ἔργα τῷ. πόρτα 

κι "οἱἱ δῶ αξιονϑαυμείσαι (ὃ ὕμεον τῶν" μάλιςα ὃ τουτὶ ὃ τέλος. δ᾽ ΣΟ βὴ τράπεζα, 

᾿ ἡ ΟΦ φζαχέοιν Εἴωϑε ὶ βαριώενν, χαϑεύπερ να χαλινὸν τέωυ ῥῆσιν ζμυτίω Ἐχιπιϑέασι 
τῇ ψυχῆ αρήθαι (δ) καιοϑν τῆς ὀϑέσεως τῷ χαιρ96 τὴς κρίσιως αὑτίων αὐαμιμψήσκοντες.ἔ- . 
μαϑον “ὸ ᾧ ἔπαϑεν Ἰσρριὴλ πὸ πραπέζης πολυτελοῦς, ἘΦαγε γὸ καὶ ἐπαιχεωΐϑη χα ἀ-- Δὼ». ἈΖ. ἐὸν 

πἰακῆνσεν ὁ ἡγαπηρϑῥος " δ9 ὁ ἹΜωύσης ἔλεγε ᾿ Φαγῶν καὶ τιων ᾧ ἐμιπλληοϑτὶς μιρήοϑητι Δ ἀ1.τεες 

45 Κυρίᾳ τῷ Θεοῦ σῳ. μ᾿ ))5} ὀκείνω τίω πραπεξλν,ζα ϑλνομα δῆς ἐτολμιγ8» ζο. 
τὸ ὁκέννα τολμήματω. σχόπει τοήιω ᾧ σὺ, μιὴ ζοιούτον τι παίϑης. κἀν γὸ μυ] λίθῳ λύ- 
σῃς μηδὲ γρυσῷ καὶ πσόϑξατα αὶ μύορες, σκόπει μεὴ ϑυμῷ ϑύσγρ τίωυ σαώτῷ ψυχίω" μὴ 
πορνεία, ϑύσῃις 1 σωτηρίλυ Ἢ σήν ᾿μὴ ἐτέρφις τοιώτοις παϑασι, δζῳ,))5} το το ὶ ὀκέῆοι (2ν" 
χρημνοις δεδοικότες τύτυς, τφαπέδης αἰ πολαύσαντες, μάλλον ὃ νηφείας (ὑὺ δ᾽ ἡ τράπεζα 

49 αὐ γηςεία ἃ φοίερού δικοιφηοίου,ὑ Φημέροις ἐκείνης ἑαυτοὺς ὀραμιλμαγήσχϑυσιν.εἰ ἢ ὠκήνοι 

οἱ ἡ γήζείαι ς, ὦ χαμϑυνίωις, ὁ αἰγρυπνίαις, ἢ σείκκῳ,χφ4. μυρίοις ἑαυτοὺς σωφρϑνίζοντες, ὅτι ἡ 

ταύτης δέον") Ῥ ὑπομφψήσεως" πῦτε δυνησυ θα. ἡμ4ς Ἐχιφκώς ζην,οἱ “απέζας τὐοοιτιϑέδος 

μωρία, γαναΐγια Φερείσας, ὁ μηδὲ ὅλως ἐυηγθμϑνοι, μήτε Ψ Ὥρχη, μήτε οὖν τέλει; δ φεῆν 
ἕνα (αὶ ναυάγια ζωῶτα λυσωυϑυ δ ὄνον ἐκεῖνον εἰς μέσον ἀγαγόντες α!ατηυξωϑμ πόῤτω' 

ΟΠεγίοῖ, τοι, 2. ΟΡ 3 ἥα 



γα’. 354 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΜΑΊΎΘ. 
ἡα, ὃ δ ἀὐτν κέρδος ἰδόντες, αὐτοὶ (ωεχῶς ἐπα δωμϑν αὐτὸν τῇ τραπέζης ζᾳᾳῳ σκιρτής. 

ματα τῆς γαςρὸς κατοιξέλλωμϑμ,ρὸ ζᾳ ἡϑηὺ τοις νόμος δ“ῥ᾿αγίέλων ὠκείνων Εἷς ζω οἱ. 

χίας Εἰ ἰσεύίγϑντες (ὲ ἡμετέροις. δι ἅ δ᾽ βαδιζονζε ὠκῴᾷ, ζωτα καρπούοϑαι ' Ὧ4)3 

αἰ βούλεοε, κἀν 9. Μη μετέρων λόγων αἰκούσουτε τὴς πρϑυμαιτικῆς ζωωύτης μδηῳδίας͵ 
ἐποιφος μ᾽ τίου τρὐπεζλρ ζαῶτα λεγέτω ζῳ βήμδιτο; οχόνϑμος ὅτως “ δυλογητος ὁ Θε. 4 

Κολγ..ζ. ὀς. ᾧ δ) Ὁ πΟςΟλΙΚΟν ύϑζως πληροῦσι γόμωον ῷ χελβύογτα᾽ Παν ὁτίοιο ποιοΐμϑῳ οὖν λό. 

γώ ἥν ἔργώ, οὐ ὀγομωτι Ἵ Κυριουή δ! ἴησῷ Χριλφού, θ,ησραφοιοῦτες τῶ Θεῷ καὶ πατοὶ 

δὲ ἐντο,, ΕἾτα ἡ θῤγϑρίεῖα ὀυχ Ὁ ρ τὴς μιῶς ἡμιέρρις κείνης μόνης, ΔΛ α πϑυτὸς, 
Τ βίου τὖ. ὁ τρέφων γ)δ μέ, φησιν, ὧκ νεότητός μα. ᾧ διδοισκόχία φιλοσοφίας εἰντεύϑεν, 

Ψ "Ὁ Θεού τρέφοντος, ἐυ “οὶ μεραμναν. Εἰ δ βασιλέως σοι αὐπνοοοιϑῥου “ἰλέχειν ὧκχ το 

ὟΨ ἀντ ζ μιείων τί χα, ϑημερλνίω (4 ζωὺ ἐθώρσησοας ἀν λοιπόν πολλῷ μᾶλλον στὸμ ὁ 

Θεὸς πα ἐχυνᾷ πόρτα σοι ὧασερ ἐκ πηγῶν Ἐχιβρέη, πάσης Φροντίδος ἀἰπηλλαηθαι δὲ, 
ΟΥ̓ Ὁ» το ἡ ζαῦτα λέχϑεσιν, ἵνα ἢ ἑαυτοῖς χαὶ ζους εἰσ’ αὐ!νὖμ μαιϑητθυομϑῥους πεί.-. 

σωσι πάστιν Φρϑυτίδου ἀΛσοδυστιοαϑαι καὶ μέραμνγαν βιωτικζωώ, Εἶτα, ἵνα, (ἢ νομίσῃς ὁτ| 
ὐαῷ ἑαυτῶν μόνων τίω  ,σρασιὸρ ζωτίω αναφέρευσιν, ἐπαίγϑυσι λέφροντες, ὁ διδους ({9-- τς 

φίω πάσῃ (ᾳρχί" χα Ὡρ πϑυτὸς ἐυχαρασοιῶτες Ὁ κόσμου" ὦ κουϑούπερ πατέρες τῆς οἰκα. 

υϑίης α'παίσης, ουτω Τὼ Αἱ αρ ἀππλυτῶν ἐυφημίας αγαφέρϑισι, ὁ Εἰς φιλάδελφίομ αὑ- 

Οις ἀλείφοισι γνησίδν. Θοϊϑϊὲ γὸ δυυύανται μισεῖν ἐκείνοις ἰπὺρ ὧν,στι τρέφονται, ἐνγαρα- 
φοῦσι τῷ Θεῷ. Εἶδες καὶ τίω αἰγαστίιω δχο τῆς ἐυοσριείας Εἰσωρ»μϑρίω, χαὶ μέριμψὸν 

ὠκθδμορϑμίω βιωΐρείω, καὶ ΧΑ ἫΜ Ἢ ἐμιασϑϑοϑενὸ δζᾳ τούτων τ Εἰ Ν᾿ πᾶσαν τρέφει ϑρκα, 29 

, πολλῷ μάλλον τοις αγακεινϑροὺς αὐτῳ᾽" εἰ γᾺ» Οιὰ βιωδικας οὐδεδυμϑῥους Φροντίσι,πυλ- ἰπιδ 

λυκιβιζ. λῷ μάλλον ζυς τούτων αἰπηλλαγμλένοις, Ἧτο χαὶ ὁ Χολσὺς κουταισκβυαίζων λεγε Πίσων ν 
φρουϑίων οἰ αφέρετι ὑμεῖς; ζωῶτα ὃ ἔλεγε, παιδόων μὰ ϑαυρῥᾷν πλούτῳ καὶ γῇ καὶ ασέρ- 

μᾷσν. ὁυ γαὶρ ζαωτὰ 41 (ῳᾳᾷ τρέφονζᾳ ἸΣλ᾿ ὁ λόγϑς Φ Θεοῦ. στο τούτων καὶ Μάυιχαιροις, 

καὶ Τοὺς Ουδκντίιου, ᾧ πλυζς τους ῷ ἐκείνων Φοονοιζᾷς Ἐχιφομίξοισιν. ἐυ γαβ δὰ χαὶ 15 

πονήρθς ὥὐυϊ,ὁ0 πᾶσι αὐολϑεὶς ζα ἑαυΐ ὸ Ὧοῖς βλᾳσφημοῦσιν αὖ τόν. Εἶτα ἡὶ αὐτησις᾽ πλή- 
ρώσον «ἀρὰς χα ἐυφροσιούης ζᾳὶ καρδίας ἡμδ, ποίας ὐῥα χαρᾶς λέγᾷ: μὴ τῆς βιωΐι.- 

κῆς» μὴ Ἄμοιτο. ἐὺ γάρ ἀν, Εἰ φιωτίωυ ἤθελον, ὁραΐν κορυφαῖς κατελοίμξλμον χαὶ ἐρημίας, 
ἡ σοίκχον ὐϑιεσα λον δλλ᾽ ὠκείνζωω λέγϑισι τίου γορλυ, τί Οο᾽εδν κϑινὸν ἔχουσαν ΓΙ 

(ᾧ πϑέόντα βίον, τίω Ψμ αἰἥδλων, τίω αὐωυὺ ἐχ αἰπλ ως αὖτέ αὐτᾷσιν, διλλαὶ κ᾽ πολ-- 3» 
λῇς τῆς χα χρρρολῆς.. ἐυ γδ β λέο»εσι, δὸς, δαὶ σϑλήρωσον᾽ καὶ ἐυ λέγϑεσιν ἡμᾶς, δνλὰ 

τὰ .κβι (καρδίας ἡμδμ; αὐτὴ ὦ μάλιζα καρδίας χρρά. Ο »δβκωρπὸς τῷ πνϑύματος,α.- 

γάπη, «ϑρα;, Εἰρίώη, ΤΩΝ Ὁ ἡ αἱ μϑοτία λυπτίω Εἰσήγα δι, ἀξιούσι δχρ τῆς χρράς τ 
δικαμοσιωύζω ἀΐις ἐμιφυτθυϑίωαι. ὁυ δ αὐ ὠλλως ἐξμοι» ρα ἵνα πόντοτε πᾶσον 
αὐταρχειαν ἔχοντες φῳοκοσεύω ὃν Εἰς πὸ ἔρον ὠγαϑον. ϑρϑι τίου θϑατ(ελικζωὶ ἐκείνω 

Λυχυα,γ. πληραμθρέιυ ῥῆσιν, τίω λέσρυσαιν᾽ Τὸ αὐτὸν ἡμδν; ῷ Ἑχιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερϑν᾽ χα) 

ζωτίω ἣ αὖ τίου ζητοιωζῷς αἰφ“ὦ πνθυματικοί. ἡα ᾽Ὲ» πὐϑιοσευωνϑβἕ, φησι, Εἷς 

πὸῤ ἔργον ἀἰγαϑόν. Οἷς Εἶπον, ἵνα Ὁ ὀφειλόνϑμον μένον ποιαΐνϑρ, δυνν ἵνα καὶ πλέον ΟΜ ἔχι- 
τετουγικένων. τῷ γι δγ ὅθ1ν να πἰθκοσεύωμϑμ. αὶ αὐ δαὶ (ὦ τϑ Θεού τίω' αὑτάρκειὰν ζη- 
τούσιν οὐν τοῖς ἀυαγχαίοις᾽ ἀὐρὶ ὃ καὶ μα αντουρχείας βούλονται αἰ ποιακόύειν μόνον, δλλα 19 

ΜΙ αὐδιοισίας πολλῆς, ὦ οὖν ὦπασι. 18.» δούλων θύγγνωμόνων, 35 Φιλοσίζφων νδρωῖν, ὃ 
αἰεὶ ᾧ ἐν πᾶσι αἰθιοσεύειν, Εἶτοι παλιν αγα μιμνήσχοντες ἑαυτοιφ τίου οἰκείλν αἰοϑένοιδν, 

ἡ ὡς φυ᾽εϊδν ἀγθυ τῆς ἀγωϑὲν ῥοπῆς “δυνανον δυυαται δ μέαϑα,, Εἰποντες, ἥα «ὐἰθεοσεύωμϑρ 

Εἰς πὸν ἔργον αἰγαϑὸν, ἐπαγϑέσιν, εν Χολφ᾿ᾧ ]ησοῦ τω Κυρίῳ ἡμδ κ᾽ αὶ σοι δύξα, ἵ- 

ΜΊ 
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ΠΎΑΓΓΕ Δ. Ομῶμλ. νε, 3.55 

μὴ ὸ κράτος Εἰς ει αἰάνας ἐμά. ἴσον τῇ τὐρχὴ ὃ τέλος ὑφαϑνοισι δ τῆς θέγαρα- 
εἷας. Εἶτα παλιν δοκούσι Α ἐκ πυρλοιμίων εὐῤχεοϑαι, Τ αὐτῷ ἢ ἔχονται θηϑυ᾽ ὥασερ 

ὍΝ Ις΄. 

ἐ ὁ Παύλος ἐν «σδϑοιαίῳ ἐχιφολὺὴς κατολυσαί εἰς δὺξολογίδν ὶ εἰπων, Κατὰ ϑόλημᾳ ΤῊ. «δι, 
»" ᾿ τς ᾿ 2 ᾿ "» « ! . ἡ 

γῇ Θεοῦ Χυ παΐξ9ς, ωἢ δόξα εἰς (ἄν' αἰαύνας «μῶωυ, αῤχέται Τῆς εἰ ασο σεως παλιν τῇ 
“3 ἧ, "έγραφε. αὶ πάλιν δλλαχοῦ εἰπων᾿ Ἐσεζαϊοϑγᾷ ἡ ἐλοίτοθυσειν τὴ κίιστι τὰ ᾧ κῇ!.-- Ῥω,α,κειχς, 

σαντο, ὃς ὅ21ν ϑυλογητος εἰς ςὄν' αἰαίνας αἰμιζων, σύκ ἀπήρτισε (ἢ) λόγον, αλλ" ἔχεται πα- 
λιν. (μὴ ζοίνιωυ μηδὲ τῦτοις ἐγκωλωδμδμ τοῖς ἀγίέλοις ὡς ὠτάκτως ποιούσιν, ὅτί καταλύ- 

σαντες (4) λόχϑν εἰς δοξολογίλν, παλιν ὐῤχοντωι “Ψ ὕμνων Μ᾽ ἱερών. Ὡποφολίκϑις γὸ ἔς 

πονταῖ νόμοις, "δἰ πὸ δὸξολογίας ἰοηγθφϑροι, ᾧ εἰς τϑηο τελβυτάντες, ἢ μ( πίω πελυτίω 
ιο ζιὐτίω πυδϑοιμιαξόνϑμοι πάλιν. 89 λέχϑεσι ᾿ δόξα, σοι ΚΚύολε, δόξα. (ϑι ἀγιε, δόξα (οι 

βασιλεύ, ὅτι ἔδωχας ἡμῖν βρω ματα εἰς ἐυφρφσιωζωυ. οὐ κα ρ ὧν μεγάλων μό- 

γον, αἰλλαὶ χαὶ ἰῷ ὃν μικρῶν δὲ ἐυλαράτείν. ἐυ)σραφούσι ἢ χαὶ αἰχὺρ τϑτων, καται- 
Δἰύοντας τίω ΨΜ Μλυιχαίων εἱρέσιν, τὸ ὅσοι τίωυ πϑροῦσαν ζωζοὺ πονηῤ φῖν ἐῇ λέγωσιν. 
ὕα Ὑ 9 μὴ δγρα τίω ἄκραν φιλο Φίαν καὶ τίου ἰχυβοψίδν τὴς γαςρὸς κ᾿ αυοτηεύσης αὐθὲ 

ι5 αὐδῶ ὡς ζᾳ σῖτα βδελυῆομνϑμων, δῇ παἰϑὸ ἐκείνων δῥ απο χονιζ ὄντων ἑαυςῶν", δρὸ τῆς ἐυ- 

Ἂς σε παιδέύοισι , ὅτι ἐυ βδελυῆόνϑροι ᾷ κτίσμωτα τῷ Θεού "ῬΨ,'᾽ πλειόνων αἰπέγονται Ἢ 

ἀλλ ἢ Φιλοσόφιαν ἀσχοιώτες. Ὁ ὅρῳ “πως Ὡσο τῆς ἐυλσρασίας ζ.}} ἤδη δυϑέντων, χα «δὲ 

ἕξ: μειδόγων δυσωποῦσι, καὶ ὁυ νϑμουσιν ὅχὶ Ὁ βιωτικδίυ ἀλλα αγαξαίνουσιν χἰ πὸ ἕν" ἐυρᾳ- 
μη. γοῖζ) χε Φασι" " σλῆσον ἡμᾶς πνεύματος αἰγίου. συν γὸ ὅσιν ἐυδοχιμεν,ως γον, μὴ πλη- 

10 ρώϑωντα τὴς λιτὸς ὠκείνης " καϑωώπερ Οὐκ ἔς! μνα ον ἦι ποιῷ ἢ μέγα, μὴ τῆς τῷ Κρα- 

ζοῦ ῥοπῆς συλαύσαντα. ὧασερ δζχυ εἰπόντες, ἵνα, αἰϑιιοσευωμδν εἰς πὸν ἔρ)ϑν αἴγαϑον, ἐ- 

πήγανον, ἐν Χολςᾧ Ἰησϑ ουτὼ καὶ ὐνζαῦϑω, λέγυσι, πλλῆσον ἡμᾶς πγευματος αἰγίου, ἵνα, 

ἰφρῶς ἐυρεϑαίμδρ εὐγωπιὸν σα "ἐναρεφήσαντες, καὶ μονὴ αἰομουνένϑμοι. ἐν γῈ μέλει ἡμῖν τὴς χρῖδρ 
' Μ᾽ πολλῶν αἰογύγης, φησίν" αἶλλ᾽, ὅστε αὖ ἈΠΗ͂Ν (Ὁ λύίϑοφποι αἰδὶ ἡμδν γελώντες, 

25 ὀγειδίζοντες, Οὐ οὲ ἔχιςρεφό θα᾽ ὁ δὲ αἰγῶν ἡμδμ' ἅπας, ὡςε μὴ ὅτε αἰεμευυ ϑέοναμ. στὸν 5 

ζαῦτα Εἴπωσι, καὶ ὁ τῷ πυρ99 ἐπεισοίγϑεσι ποταμὸν, καὶ ὶ ἔπαθλα καὶ ὰ βραδῶα, οὐκ 
Εἶπον, ἥα μὴ κολαοϑώμδν, αλλ α με αἰημιυσώμϑμ. ττο Ν᾿ ἡμῖν πολιὶ Φοξερώτερον τε- 
ἕνης, Ὁ δύξω «σοϑσκεκρουχένγαι τῷ. δεασύτη. αἰλλ᾽ ἴδει ὥδν. πολλὸς αὶ φοξεῖ τῦτο καὶ 

παιχυτέρας, ἐπαϊχϑισιν᾿ ὅτε ἰποδίδως ἐκαιςῳ κι ζα ἔργα ὐτοὶ, Εἶδες ἡλίκᾳ ἡμας ὠνη- 
γο σον (ὦ) ξένοι καὶ πϑρεπίδημοι ὅτοι, (ὦ) τῆς ἐρήμε᾽ πολίται" μᾶλλον 8 (ἢ :Μἰρανών πολί- 

ἠὲ ΠΟ ταρήμεῖς μδὲβ γὸ “Μἀροιναῖν ξένοι, πολίται ὃ τὴς γῆφ᾽ " ὅτοι 3 μυαντίον. μ᾽ ὃ (ὃ ὑμ- 
τον τούτον πολλῆς ἐμιπληοϑέντες κα τλυύξεως χαὶ ϑερρδν καὶ πολλύν δακρύων, ὅτως ()ὶ Ὧν 
ὕπνον βαδιζεσι, ζρσῦτον κι πν νοιτες, ὅσον μικρὸν λὐατταύσοιαἷ,᾿ χαὶ πάλιν ζᾷς νύκ]ας ἡ-- 

ἐρμμε μέραις ποιούσιν, εν ἐυγαρατίαις καὶ " ὑμνῳϑίαις ὀζρέχγοντες. Οὐκ αὐδρές ὃ μόνον, ἀλλα χα 
{ 

μ" 

35 γωνώκες ζω τίω αἰσχϑύσι τίου φιλοσοφίλν, τίων αἰαϑένειδν τῆς Φύσεως τῇ «ὐἰϑκοισία, τῆς 

πορϑϑυμίας νικῶσει. αἰα,ευυ 9 αἷ νϑῳ ζοίνεωυ πίω κείνων θὐτονίδιν (ὦ αἴδρες ἡμιᾷς, ἡὶ παυ-- 
σώ μῖθα, τοῖς χϑβούσι πσοϑᾳφετήκότες, τῇ σκιᾷ ζρῖς ὀγείοφισι, πω χοπνῷ. ὸ γαὶρ τὸ πλέον τῆς 
ζωις ἡμδμ ὧν ὀμαμεϑησία. ἡ τὸ γάρ πσϑτη ἡλικία πολλῆς γέμᾳ τὴς ὁμοίας ἡ ὃ ἀσοὺς Ὁ 

γῆραις ὁδόύουσα παίλιν πάσαν τἰωὐ ον ἡμῖν ααϑησιν χατουῤδαμνει, ἡ ὀλίγον 66] τὸ μέσον 
40 δια μνϑμον ΜΙ αἰοϑήσεως τρυφὰς Ὡιτολαύσοι ᾿ μᾶλλον ἢ σν εὲ ἐκ νο καϑειραΐς τύτο με- 

; τέχει, μυυρίων φροντίδων (ἢ πόνων λυρφνουϑῥων "εἰ. 9 ω πο δαικαλωώζα αἰχύνητα ᾧ αἰ. 

δώατο ζητήσωμϑυ ἀγαϑαὶ, ὶ τίω ζωζω Ὁ σὐϑθέποτε γῆφοις ἔχουσαν. ἔσι γαὶρ ὶ πόλιν οἰ- 
χϑιώτοι, τίω τῶν μοναχῶν φιλοσοφίαν" ζηλωΐσου. ἔς! ὁ γωνώχᾳ ἔγοντα, ὶ ὧν οἰκίᾳ ςρε- 
Φονϑμὼν χαι ἐυχεαϑαι ἡ γηχεύειν χαὺ χατθρμενύηθαι. ἐπεὶ ᾧ ὦ ΚΖ) δ ᾿ ὐπὸ ἢ 

Ὡιποφύλων 



ἀν. 

δυνρ 
Ματϑ. μη... 
Ματθ, κί. 
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ἐν 

356 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑ ΤΟ. 

Ὡσποφολὼν χατηχηλέντες ΤΩ πόλεις φκριω, μη ὃ ζὰ" ἐρημίας κατειληφότων τίωὐ ἐν. χείκῳ, 
λαξειδν ἐπεδείκγιουτο" ἡ ὅτερι ἢ παλιν ἐργαφηφίων ασελοσυκότερ, ὡς Πεισκιλλαᾧ Ακώ.. ᾿ 

λας. κς Φ «ὐδλφῆται ἢ πόώτες καὶ γωμαϊχας Εἶχον χαὶ οἰκίας, ὡς ὁ Ἡσαΐας, ὦ ὠφο Ἰεζε- 

χιήλ, ὡς ὁ μέγας Μωύσῃς, ᾧ φυτννν οὐτοῦθαν Εἰς ἐν τα αἰδεθλαίθησον. τύτυς δὴ αἱ 

ἡμῷς ζυλώδαντερ, ΟΣ πϑωτὸς ἐυοσριφήσωμδυ Κυείῳ, (ρὲ πλωτὸς ὑμνώμϑῳ αὐτὸν ἡ φ᾽ 
σωφροσεύης χαὶ ΤΜ ἀλλὼν ΩΝ πημδιώδϑα, ὦ τίω! οὖ ταῖς ἐρημίαι φιλοσυφίδν Εἰς 

Φ πολειὶς Εἰσαγαίγωμδρ᾽ ἵνα, χαὶ ἘΝ Θεῷ ἐυαῤέσοι, ἡ Το ἐμ ϑεύίποις δυκιμοι' 'φόνωώ. μοὶ 

μϑν, καὶ Μ᾽ μδιηόντων ὕχιτυχωνὸρ ἀγαϑαῖ, Ὥπι χα ἡ φιλαν,ϑορπία τῷ ὑ Κυρίου ἡμδῇ Ιν. Ὁ 

συ ὑ Χειροῦ, δὲ αὶ χαὶ θ᾽ ὅτῳ [Θεῷ κῃ χφὺ πατεῖ ἱ δόξα, τιμὴ κα " μαγαλοφρέπεια, ὧμᾳ ῷ υηάῃι, 

ἀἰγίῳ κα ! ζωοποιῷ πνεύματι, νμῶ χα! ἀεὶ, καὶ Εἰς" ὠπεραίντος αἰαίνας τοωὖν αἰώγων, κο χιτὸ 
Αμάω' 
Ὅμιλ, γα. :8 ΑΜΗΝ, ἌΜΗΝ, ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ, ΕἸΣῚ ΤΙΝΕΣ 

“μώ ὧδε ἐφηκότων, ὁϊζμες αὶ μη ᾿ γάύσωνται θχγνατα, ἕως ἐν ἴδωσι ῷ 

ον τῷ δυ ϑούπου ἐρχύψϑρον οὖ ον τῇ ἡ βασιλείᾳ αἰτι. ιξ 

ἌΣ" Πωδ πολλα ᾿ αἰϑκυδουων δελέρηκ ἡ )εανωτυ ὁ τ παΐθοις τῷ ἕαυ- 
ΣΦ τού της δ μανν»ΜΨ σφαγή, ὃ ᾷᾳ αὐφηραι ἐἐπίταϊξεν ὠκῷα᾽ χαὶ 

οἱ ζω ) ἐν τῷ παρόντι βίῳ ὁ ον χερσὶ, τὰ ὃ ᾿ ἐγαϑοὶ εἰν ἐλπίσι αὶ 

πσρησδοχίαμς" ἥ ὧ »σωξεν τω Ἂν ΤΡ (ὄν ἀὑπολλιζωε αὐτί, 10 
Ὁ ἔρχεαϑαι αὑτὸν εν τῇ δόξῃ τῷ αὐ" ὦ Ὡἰποδιδόναι ζα 

, Ἂ ᾿τ παῦλα" βυλθμϑυορῷ τίω ὅψυν αὐνἷ πληροφορήσει, Ἂ λὔξα, "ἢ ᾽ χήιαὴ 

πυτέ ἐὅθιν ἡ νέλίξως ὀκεύη, εἴθ᾽ ἧς μέλλει οὐ δαγυνέοϑαι, ὡς ὀγχωοριῶ ὃ ζω αὐζις μαδανν καὶ ὁ κῦ 
ῷ παιρόνται βίον, δείκψεστ ἀὐζοῖς καὶ } Ὡισυχα λυτήει Φυτίω " ἵνα μήτε Ἐχὶ τῷ οἰκείῳ κα 

τῷ μήτε ἐχὶ τοῖτῇ τῷ διασότυ λοιπὸν ἀλγῶσι, ᾧ μαλιςα Πέξ ὀδωιυώμϑμος. ἀ ὅρα ἐς 
ποι. τὐδὶ; γούνης Ω βασιλείας ἀαλεθὲὶ (τῷ το γὸ Εἰπῷ, ὁ ὃ β)ρωὸν τίω ψυχώω ἀρ 
ἀπολέσει αὑτίω, ὰ ὃς δὺ Ὡπολέση αὐτὶ ἐγόκεν ἐμ, βυρήσει αὑτίω᾽ " Χ ὺ τῶ Εἰπεῖ, Ἄσο- 

δώσει ἐ ὑκασῳ "κι Ῥωράξι αἰτεῖ, ἀμφότερα τα ἐδήλωσε ) αἷδὲ αἰμφοτίρων τούνμυ 
Εἰπὸν, ̓  ἅ ̓ βασιλείαν τῇδ ψᾳ ϑείωγεσι, δ Γ ὃ ἡ γέονλν οὐκ ἔτι. Δι δήποτε. εὐ Ε μδιὸ ἄἶλλοι 

“ὑερ σαν παιχύτεροι, ἀὐαγχάμον ̓ ᾿ τῶν. ὦ" Ὠΐ' 5  θύδοχιμωι καὶ Ὁ ἐυγνώμονες, πὸ Ἴ χρη- γο 
φοτέρων αἰδζοις οὐαγή. ὁ δζρὸ τῶτο ἢ μόνον δείκγεσι τὸν, ΔΛΛ᾽ ὅτ δ ὸ" ἀπε τῇ τϑτο [μῶλον] “μὴ 
ωρεπωδέφερον ἡ ἡν, Ὁ ἐμέωυ συοὲ ὦ ὀκῷνο τἰϑαπέχε ὼ μέφφο, ΔΛ ἔσιν ὅπου οὐδὸν ὁ ὑ᾽ 
ὀψν α αὐτὰ ἐφέροιζι ατράγματα τὴς γαθινης, ὡς ὅτὸμ τὺ ς Λαζώρρυ ἢ Εἰκόνα Εἰσαγῃ, 

τὸ ὑζῳὶ ὅκατοι δύευαἰθια αἰπτωτήσαντος μψημονεύῃ, ἡ τῷ (ᾳ ῥνωδὰ οὐδιδυμϑῥου ἱμάτια, 
ἑτέρων “πλειόνων. 13 

1 Καὶ Αθ' ἡ ἡμέροις ἐξ οὐδαλοαμθλμει Πέξον καὶ Ιαίκωζον ἡὶ Ιωλύνζω. 
Επερος ἢ Τὼ ὀκ]ω Φησιν, οὐδε οὑγνλυτιούνϑμος τότῳ, δλα αὶ Νὴ δφόδρα ((ωφδων. ὃ 

»ϑῥγνουῤῥὲ αὐτί Ῥὴ ἡμέραν καθ " ἐφϑέγξω», καχείνζου χαθ᾽ κὼ λύηγαγν, Εἶπον ὁ 
Σ μυταϊξὺ τ τύτων μόνον. σὺ δὲ μοι σκόπει πώςὁ ̓Ματϑαῖος φιλοσοφῴ, Οὐκ πὐποκρυπῆόμε- 

γοΡ τὸρε αι ᾧ πεϑτιμαθενίας. τῦτο Ἀ ὁ Ἰωαύνης πολλαηϑύ ποι, ῳ ὄξαίρετα τὉ ἡ Πέζνν 40 

ἐγκώμια μῷ' πυλλῆς αἰαγφάφων τὴρ αἰληϑείας. βασκανίας Ν᾽ ἊΙ ' δόξης χεγγς πορταχοῦ 

καϑευρϑρ (ὦ ὁ δΨῥὰ αγίων τότων χϑθθς. λαξων. τοίνυν τὸς χϑρυφαίοις, Αναφέρει εἰς 

δθ9ς ὑψνλϑὶ κατ ἰδίαν" 

, Καὶ ματεμορφωϑη ἐμασθϑοϑεν αὐ. ΝΟ) [ἔλαμψε ῶ προόσωπον στ ὼ ὠφ0 ἥλιο 

ὃ 
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ὃ ἱματία εἰντο γέ γέη9)ε λευκοὶ, ὡς φώς. 3 Καὶ ὠφϑησαν ἀὐζὶς Μωύσὴης χα! Η- 
λίω συλλαλφιῶτες μετ᾽ ἀὐτύ, 
Δια' τ τύτυς φὐἰδαλαμθάμι μόνοιριδτι ὅτοι ἢ ὔλλων ω ᾧ ὑπόβέροντες καὶ ὁ ἐκ τές ἐκ 5 

ἐκ 

ΩΡ φιλόν αὖτ' ἐδέλυ Υ̓ ̓ναβοχίωώ ὁ 65 Ἰωδῥνης ἐκ ἢ ᾿ σφόδρα φιλφαῖ Ὁ ο  Ἰάκώθος Πρᾳ."β.«.β, 

πὸ Ὁ Ἰἰπικρίσεωρ, ἧς αἀπεχρίνατο μῷ { Ῥ ἀδολφου ὑ λέγων, δγευα θα - πᾷ, ῷ ποτήειον᾿" 

" Ὅπὸ τῆς ἸΑποχρίσεως ἢ μόνον, ἀηαὺ ἡ Ὄσθἢ: ὀργων,'. τε ἀλλων,ὺ ἀφ᾽ ὧν ἐπλήρωσεν περ 

κρν ἐπι. ουτῶ γάρ ἰώ στφοϑρὸς [. βαρὺς Ιουδαίοις, ὡς ἡ Τ' ̓Ηρωδέν ζιωτίω ϑωρελμ μεγίφην 

γομίσαι! φϑοίσαοθα τοῖς [ουδαίοις, Εἰ ὀκῴρον λϑέλοι. δχοὸ τί ὃ μὴ ̓ ἐυϑεως αὑτὰς λϑαγ ;ὡ- 
ςί μηδὼ παϑεῖν ἐμ, ϑοϑῖπινον τὰς λοιπτιὸ μαϑηζς. “6 τϑτο συ δ τὰ ἀγό μοιτοι Ἐλένά 

1 ἮΜ αν αὐιέναι μϑινόντων. ὁ Ὁ σφύδρα. δ. ἐπελυμμηστιν Ὡ ῶ λοιποὶ αἰκοῦφυ,ϑησα, αἰαυοδεις. 

μᾷ μέλλοντος τὴς δόξης ὀκείνης ὁρῶν, ᾧ ἤλγησαν δ ὡς πϑροφϑώτες. Εἰ ἰγᾺ καὶ σωμα- 

τικώτερον τῦτο ἐδείκρυ, Ὁ ὅμως πολλίωυ Ἐχιϑυμίον τὸ πρΆγμα Εἶχε. ζίδηασοτε 

ὅΐω ὦ ̓φποολέγᾳ: , ἥα, δ μαϑέφερφι αἷθιὶ τίωυ ϑεώρίθν Ἄϑωνται,αφ᾽ ὦ! ὧν εϑεῖπε, ἡ σῷο-- 

δροτέραις ῳ τῷ ἿΜ ἡμέραν δριθμῷ τῆς Ἰθπλυμίας ἐμιπληοϑέντε, ὅτω νηφούσῃ ταὶ μεμε- 

ι ἐλμϑηρθιη τὴ τῇ φζρνοία ὐϑαλωνται. Ζ1ος 5 ἐνέκεν χα Μωύσὴν κα! Η λίαν Εἰς μέσον ἀγή! 
πελλας αὐ ἔοι τίς εἰπεῖν βίας" ἀ «εὐ τίω ἃ ζ φωτίω, δ ὐχροιξλεγοικὼ (ἢ ὥ 

Ἡλίαν, ὧ ὃ ̓Ἰερεμέλν, Φ 5 ϑὰ ὃῥ ἰτρχαιων πρηφηι, ὧν χϑρυφαϊας ἀγ4, ̓ α, Ὁ μές- 

σον ὦ οντεύδην ἴδωσι ἊΨ δούλων ἡ τῷ δεαυότυ, " τίω δζμφοραν, δι ᾿ δ καλώς ἐπηνέϑη 

εἶτ Πέζ».. ὁμολογήσας αὗτον υἱὸν Θεού, μετ᾽ ὠκείνδωυ ὃ κ᾿ ̓έπρφν ἐπὶ Εἰπεῖν. φὴφ Ἂ συγ-- 

"ἱ 20 ἐλῶς οὐνεχοίλϑιο αὐτο" ῷ τ Ῥαθαψειν τ' γΟ μῶν, Χ ὁ βλεύστη μὸν αὐτοὶ ν ἐῇς οὐόμεζον, ὦ ὡς σῴε- 

" 

τιριξόμϑμον δοξὸν δὶ σέ: σύκουσοιν αὐτῳ τίωυ τῷ ᾧ παΐος, καὶ Ὁ ἔλεγον, Οὗτος (οὖκ ἔςιν ἐκ τοί τωαν.}..ς.7 

Θεοῦ, δι ὃ σαϊξξαον ἐτερᾷ" καὶ παλιν, Περὶ καλοῦ ἐρορυ ἰ λιϑοϊζουδῥ σε, δυλαὶ αἴξιὶ τωαν.,.λγ. 

βλασφημίας, κ ὼὸ δ ἀὐιϑόσπος ὧν ποιφς σταυτὸν (Θεὸν ̓  ἵνα δυχϑῃ ὅτι βασκαμίας αἶμι- 

Φόύτερᾳ. ῳ ἐγκλή ματα, ἡ ἐχαιτέρων τότ ὡν δδὴν ἀὐθυϑιεος κα . ὑτενόμιν τἴρκίθασις τὸ »ἴ- 

1 τόρϑμον, ὅτε δύξης σφετερισμὸς τῆς μη αξόσυχούσης, τ λέγ ὁ ἑαυτ" ἰσονπτῳ πατεί, ὯΝ 
μ᾿ ὦ ἐκαιτέρῳ λομιψανζᾷε τύτων Εἰς μέσον ἀγή. αὶ Ὁ» 'Μωὺσῖς )ν γόμωον ἔδωκε, χαὶ ἡ- 

δυυΐδυτο λογίσαοῖ, Ἰουδαῖοι, ὅτι Οὐκ δὼ «ξεν πατϑρϑμον αὐτο, ὡς οὐγόμιξον, ἐδ᾽ οἱ 

αὔϑαθξαινοντα αὐτὸν χα! τῶ τλήκότι πολέμιον ὄντα ἐδιεαπαάυσιν δὐ. ὁ Ἡλίας δὲ ὑαϑ ̓  

δόξης ὁν τῇ Θεοῦ ἐξῃ λωσε, ἃ οὐκ δῤ, εἰ ἀδήίλεος εὐ δ᾽ Θεὸν ἑαυτὸν ἐλολυθονὲ ἑαυ ποι- 

4) ὧν τῳ πατεὶ, μὴ ὧν ὅπερ ἐλέτε μηδὲ πε σηκέντως τϑ ποιεῖ, πϑδέσι κα ᾽ αὑτὸς ὸ ΩΝ 

κρυσεν. ἔς! ὃ χα! ἐτέρὰν αἰτίλυ Εἰπεῖν μῷ Μ Οἐρηιδϑων. ποίδν δὲ (υτίω; ἥα μαῖ- 

δωσιν͵ τ, χα] ϑαγατῦ καὶ κ᾿ ζω ὀξοισίου ἔ ἐ λει, Ῥμαλω καὶ κάτω κρατεῖ, δὰ τῷ» χα) ̓  

τατελόυτηκόται, αὶ ῷ συνί πω τϑ9 παθόντα Εἰ ,μάσον ἀνῇ. τίω ὃ "πέμμα αἰτίαν 

(πιμη]ηγὺ αὕτη ὅ01 τσδὲς τοὺς Εἰρημδίαρ) χαὶ αὐτὸς ὁ ὁ ἐυαγίς λιζῆς ἀποαλυψα, τἰς ὃ ἣ 

ης ἰώ αὕτη; δεῖξαι το ̓ φαυρρ τὼ δόξὸυ, χα! ᾿ αἴ θαρωυϑέσοιοϑαι ὁ ΠΙόζον καὶ Ὁ ὀκείνους δὲ- 

ἈΝ ήο 

δεικζω ὦ πάθος, καὶ ἊΝ ἀμαςῆστοι! αὐδῇ: (αὶ φρριήματα. χαὶ ; γὃ πὐ ρα νόμοι οὔκ ἐσίγων, , 

6 πληρφιὦ ων ν Ἰερθσουλήμ, τῦτ᾽ ἔςι, Ὁ παλος Δυκ. θ. λα. 
«εἰ Ἢ 

ω Αλν᾽ ᾿ἐλάλριω, Φησί, τίω ̓δοξόν, ἰὼ 

καὶ Τφαυρϑν᾿ δυτω Ἂ αὐ, χα λούσιν αἰεί, αὶ ̓ζῳυτη ὃ 8), μόνον «ὑς(ὃν Εὐληφον,οἰλλ αὶ κα . αὑτῇ 

τῇ ϑιρετῇ ὃ τ λὐδρων, ἰὼ μαίλιξοι “ϑϑαυτῶν ἐζήτει. ΩΝ; ὃ Εἴπω, Θἴ τίς ϑέλει ὀπίσω 

40 μὴ ἐλϑεῖν, ἀροίτω Ἷ ξαυρϑν εἰστε καὶ μ ἀκολυϑείτω ΜΙ, ὧν μιυφιάχιρ ἀὐπολαινόνζοις τ 

τ σα Θεῷ δυκϑεούτων κἡ δημιν τυ Ὁ πιφευθεντος ἀδος, τύτυς Εἰς μέσον ἀγ4. χα »ἀρ τϑτων 

ὅκασος τίωυ ψυχίὼ Ὡπολέσοις εὗρεν αὐτίω'. χαὶ γάρ δ προς τυραήνους ἔχᾳφος ἐπβερισιώς 

σαιηθ᾽ ὁ (δ τε. τ Αἰγύπῆιον, ὁ 63 πατρὸς Τ' ᾿Αχααο, σ πῇ ἃ ᾿ἀγνωμόγων δύ, ϑοθϑπων καὶ 
ὐπειϑῶν᾽ ὼ αὐ αὐτοῖν Ὁ ἰῷ αὖ τῶν σωζομδύων εἰς τ' «ἰθὲ τῶν ἐσαύτων ἤρϑησουν κἰνδευυον' 

ὺ 



ἀφ ιξ, 

Ἐξοδιλβ.λβ. 
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33 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ' 
ὁ ἕκασος ἀυτῶν εἰδωλολοιτρείας ἀπαλλάξαι βελόυϑιος ὶὶ ἕκαφος αὐ ἰδιώτης ὠν,ὁ ζ᾽ γὰρ 
βεαδυγλωδσς ἢ ἰοψόφωνος, ὁ ἢ ᾧ αὐτὸς αἰχρϑικότερϑν δέρκείνϑμος ᾿ χαὶ αὐκ)ημοσιούης ὃ 

πολλή ρι ἐχατέρων ἡ ἀχρίξεια. ὅτεγὸ ΜΜωύσῃης τὶ ὠκόκτητο, το Ἡλίας. «ἰ δ Εἶχε 

πλέον τῆς μωιλωτὴς " ζύτω ὦ τῇ παλαιά, ἡ Ουτῖδ χορῖν Ὀσαυτίωυ λαξόντες σημείων, 

Εἰ) ἡ ϑείλαῆαν ἔοκσι ἹΜωύσης, δλλα αὶ Πέζος ἔχὶ τῆς ὑγρᾶς ἐδαδισε, τὴ ὅρη με-- 5 
ταϑεῖναι ἱχϑυὸς ἑω, κὴ νοσήματα σωμῖν διώρϑου πθυτοδωπεὶ, ᾧ δαίμονας ἤλφιεουεν α΄γο(- 
οὖς, ὦ σκιὰ σώματος ζῳ μεγώλαι ὠκένα ἐϑυ ματύργή τεροίςξια, ὶ τέωυ οἰκαμδμζου ματέφῃ.. 
σιν ὡπασαν. Εἰ ἡ Ἡλίαενεκρὸν ὀϑέφησεν, δλλ᾽ ὅτοι μυοίοις, ᾧ ζῶτα μαδέπω πνϑ'. 
μᾶτος καταϊξιωθώτες. ἀν Ούιω ᾧ δῴῥ τ.» Εἰς μέσον. ἐξούλετο γ»δγ αὐκδὸ ὶ Ὁ δν.- 
μαγωγικὸν ὃ ἐκείνων ζιλώσου, ἡ Ὁ θὕτονον ὁ ὃ ἀκαριπὲς, ὁ ϑμέον, ἐππεικεῖς τὶ Μωῦ.. το 
σέα, κὶ ζιλωζὰ κὺ (ὃ Ἡλίδυ,ὺ κηδεμονικϑιᾷ ὁμοίως. ὁ (ζ γδ λιμὸν ποιων ἐδ ὠΐεγκε 
δ (Ὁ δῆμον (4) ̓σϑοαικον" ὁ ὃ ἐλέλν, Εἰ Ζ αἰφῆς ἀὐζις τίωυ αἰ μϑοτίδυ, ἀφες" ἐπεὶ, καὶ - 
μὲ δξαίλειψον ἐκ τῆς βίζλου, ἧς ἔγραψας. Ἢ τύτων ὃ ἀὐπαγτων ὀῥεμίμψησκο δχρὺ τῆς ο- 
κως. αὶ γ»Ὁ οὖ δόξῃ αὐτῶν: ἡγαλν, ἐχ ἡώμέλϑα τούτων φῶσιν, δι ἵνα, ἡ " κἰχυβόαμωσι 

ζἀσκαίμματα. ὅτε γϑιὼ Εἶπον᾿ Εἴπω ϑν πῦρ καταθζωω ὡκ τῷ ρανοῦ, χα ἐμψημόνθυ- Ἂς 
σον " Ἡλίᾳ ὡς τϑηο "πεποιηκότος, φησίν" Οζκ οἴδευτε ποίου πγεὺ ματὸς ἐτε, Εἰς ὀϑεξικακί.-. 
ὴν ἀὐρι ἀλείφων δὶ τῆς κι δ γϑῤισμα Δἰαφορόις. χαὶ μή τς ὑμᾶς νομιζέτω κα- 

ζαγνώσκειν Ἡλίου,ως ἀτελοις. αὶ τῦτο φαμϑν. α γὸ σφόδρα τέλειος ζωῦ, δλλ᾽ οὖν τοῖς χαρ- 
οϑῖς ζοῖς ἐαυζῃ, ὅτε γτου δικώ τέρφι ἡ “ἿΨ δι, ϑοτων δζρίγοια ὦ καὶ ζώτης ἐδέοντο “δ πωδα- 

γαγίας. ἐπεὶ ἢ Μωύσης καὶ τῦτο τέλειος ζῶ δλλ᾿ ὅμως κακείγου στλλέον αὐπτοατοιῶται ὃ-- 10 
τοι. Ἐαΐ γάρ μὴ] αἰἴθεοσεύσῃ κὶ δικαιοσιώη ὑ δ) πλέον ΟΜ] γραμματέων χαὶ Φευρισαίων, κὶ 
μὴ εἰσέλϑητο εἰς τίωυ βασιλεῖ ἿΨ ὀυρφινών. ψ γαῤ εἰς Αἰγυκῦῖον εἰσέσοιν, αλλ εἰς τω 

οἰκυμϑμίυ ὦπασαν χαλεπώτερον Αἰγυηηίων Αἱ φχειμδύζων᾽ Φ οδ τῷ Φωυραὼ οἱ ᾳλεζό- 
μϑινοι,άλλα τω αἱαοόλῳ πυκεύσοντες, αὐτοῦ τω τῆς κακίας τυρφώνῳ, χαὶ γαρ αἰγων ὦ 
εἰὐοις κακεῖνον δῆσει, ἡ ζὰ σκεύη ἀντ ϑζερπασαι παγζᾳ. καὶ ζαύτα ἐποίοιω ὶ ϑαϊλαῆλν 1, 
ῥυγνιώτες, ἀλλα βυϑὲν αἰσεξείας ὁζρὶ τὴς ραϊσδῳ τὴς Ἱεοσαὶ πολλῷ χαλεπώτεροι κύματα 
ἔχοντοι. ὅοφι χρίο πόσου ἐφόξει (ἦν αἱ, ϑοθΐπους, ϑείνωτος, πενία, αἰδὺξία, ζῷὶ μιυοία, παΐϑη. 
χοὴ μαΐδλον γαύτα ἔτρεμον, ῶ πέλο᾽ϑε Ὅτι ὄκῴνο Φ Ιουδαγοι" ΩῊῚ ὀκίφς αἰπαάντων τύ- 

των ἔπεισεν δοὺς χατατολ μῆσοι, καὶ ὠασερ ὄζρᾳ ξηρϑὶς ὀζρξίωαι μ᾽ ἀὐσφδηείας ἀἰπάσης. 
σσοϑς ταύτα τοίνωυ ἀπόμτα δ ἀλείφων, πϑρήγατε τοὺς ἐν τὴ παλαιᾷ λοίμψανζ. τί 0 
δῶ ὁ Πέζος ὁϑερμώς; 

4 Καλόν ἐξιν ἡμῶς ὧδε τῇ. Ἐπειδὴ γ)} ἤκυσιν, τί διᾷ αὐτὸν Εἷς ᾷᾳ Ἱερϑσέ.- 
λυμᾳ αἰπῆϑεν ᾧ παϑεῖν,δεδοικως ἔτι ᾧ τρέμων κἰπῦ αὐτῷ ἡ μἴ τίω ἐχετί μησιν,ασθ9σ-- 
ελϑεν ὦ  Εἰπῷ ὃ ἐϊο' τῦτοὐὶ τλμ πάλιν, δτι ἵλεώς σοι᾿ ὐπὸ ἢ τῷ φόδν οἰγείν τὰ 
αὐτοὶ ποίλιν αἰνήῆστωι δὲ ἑτέρων ῥημάτων. γ) 7) γᾺ Εἶδε ὅρος ἃ πολλίω τίω αὐαγώρησι 33 
ᾧ τω ἐρημίαν, οἰγενόησεν ὅτι ἔχφ πολλζω ἀσφάλειαν Τὶ ἰπο Ὁ τότ᾽ υὶ μόνον ὃ τίω ὑπὸ 
τῷ τὖὐπν, λὰξ ἢ μινκέτι ἀπελθεῖν αὐτὸν Εἰς τὰ Ἰοροσόλυμα. βύλέ "Ὁ αὐτὸν ὠκᾷ 

4) διδευεχῶφ᾽ δ ὸ σκηναῖν μέμψηται. Εἰ) τῦτο ϑροιτό, φησιν, σύν ὁμαξησοκῖθω εἰς 
τα οροσόλυμαι. Εἰ 5 μὴ αἰαξαίημϑν, οἕκ αὐ “δἰ ποϑανέται. ἐκῷ γὸ ἐφη ν᾽ γραμμα- 
πεῖς Ἐχιιϑήσεαϑοι εἰτῷῖ, δλ' ὅτω Δ οὐκ ἐτόλμησεν Εἰπεῖν " ζιῦτα ὃ βλόνϑμος κα 49 

τασκθυάστοι, ἐλεϑμ εὖ ἀσφαλείᾳ, και λόν ἐςὶν ἡμᾶς ἐνζωῦθα τ), ἔγθο ἡὶ Μωύσῃς πϑρεει 

αὶ Ηλίας, Ἠλίας ὁ ξχὶ ὀρδς πῦρ χατεγείκων, ὁ Μωύσης ὁ Εἰς () γνόφον Εἰσελθῶν χαὶ 

τῷ Θεῷ αἱ αλρϑείς  χαὶ ὑδεὶς σγεῖδ' Εἴσεπα ἔνθα. ἐσμέν. Εἶδες (Ὁ) θερμὸν ἐρατὴν τῷ 
Χοιφοῦδ μὴ) δὲ τῦτο ζύτυ, ὅτι οὐκ ἐῦ ἐϊξητασμένος ὁ (ξὕπος τῆς τρλϑανλυίσεως, Ὅλ, 
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ΕἙΥΑΓΓΈΕῈ ΔΛ. Ομιλυνζ. 39 Ὅν, 
δ πωςϑερμὸς δῶ, πὼς αἰβείχαίετο ἢ τῷ Χοισού, ὅτι γὸ ὧν αἰπὺ ἑαυΐ' τοσῶτον τρέμων ζαχῦ- 
ταϊλεῖν, ἡνίκα αὐτ () ἐσόνϑμον ασοϑεμέωυε ϑαίνατον ἡ τίω. ἔφοδον, ἀκόσον τί φηπι 
ψυγέω μα ὑπ» σῷ ϑηΐῳ. Καὶ δέη μες σιὼ σοὶ δ᾽ πολανήν, νὶ μοἱ σε αἰηϑλνήσομο. δ οι δὲ 

πῶξ χα! ον μέσοις ἀὐδοῖς τοῖς χινδυωίοις 'βεξελθύετο, τοσώτο χϑωῦ πὐβκεςῶτος δὴ αὐ 
» μόνον οὐκ ἔφυν, λα αὶ τίω μοίχαμοφιν ἀπαΐᾳ μϑμος ὦ ὠἴίον ἀπέκοψε τῷ δούλε  ρρ.- 

ερέως. ὅτως ὦ καθ᾽ ἑαυτὸν ἐσχόπτει, ὄν λα τοῦ διδασκαλν ἔτφευϑν. Εἶτα ἐν 
᾿ἰποφουτικῶς ἐπ )εγξαΐζο, ἐχιλα μι αὕοτοι ἐα, ἃ οὐνοήσας μή πάλιν Ἐχτθι μηθῆ, φησιν᾽ 

Εἰϑέλεις, ποιήσωμϑμ ὧδε τοῖς σκηναῖς, σοὶ μιίδν, χα! ἹΜωύσει! μίϑι, Ηλίᾳ μία». 

Τί λέγης, ὦ Πέτρε: αὶ πσο9 μμκρϑ Μ δου λων αὐτὸν αἰπήλλαξας ; πάλιν μεΐᾳ πἤδού.- 

το λὼν αὐτὸν “»γριθμεῖς ; Εἶδες πῶς σφόδρα ἀἰτελᾷς ἡσειν πσὸϑ Ὁ σαυφευ; Εἰ ΝΟ ἡ ἀστεκα-- 

λυον αὐτῷ ̓  πειτήρ, ΔΛλ᾽ αὶ διωνεκῶς χα 4 χε τίω ποκολυψι , ἀλλ᾽ αἰσοῦ τὴς αἰ γωγίας 

ἐπερϑιηϑη, εἐχὶ ζρυύτης ἧς Εἶπον μόνης, αἰλλαὶ καὶ ἑτέρας τὴς ςτὸ τῆς ὀψέως κείνης. ᾧ 
,ϑιὦ ἕτερφι θ)ατίελιςαὶ τῦτο δοιλοιιτες, ὃ Ὁ συΐμεχυνϑρμον αὐτῷ τῆς γνώμως, εἴθ᾽ ὃς ζὃ- 
γαἐφθεγίετο, ἰσπο τῆς α΄γωνίας ὠκείνης δεικψιωτες γείμηεϑαι, ἔλεγϑν, ὁ ὦ Μωρκος" Οὐ 

ις ἐυ γὰ 8.4 τί λφλήση, ' ἐκ φούοι γδϑ  ἐγγμονζο ᾿ ὁ δὲ Λυχὰς, κ ὃ Εἰπεῖν, τρῷς σκηνὰς 
ποιή(ρομδιυ,ἐπήγανγα, Μὴ εἰδὼς ὃ λέγ. Εἶτα δϑυλοΐ ὅτι πολλῷ κα]είχετο φίξῳ ᾧ ας καὶ 
(ὦ λοιποί, φησι βεξαρημϑύοι ἦσαν ὕπνῳ "Δ οἱ γοηχϑρήσαντες δὲ ΕἾδὸν τέιυ δυξαν αἰστν;, 

ὕπνον ἐν ζωῦϑα κα λαΐν ᾧῷ πολιω κοίρϑν τὸν δνστὸ τὴς ὄψεως ἐκεί ης ἀὐδζοις ἐγψνόνϑμον.και.-- 

φῇ γὸ ὀφθάμμοὶ οἷ χἰχροθιλουσης λα μιπηδὸνος σκϑ]οιοῦται, ουτῶ καὶ τότε ἔπαϑον, νὶ γὸ 
6 δὴ υξ ζω, αἰλλ᾿ ἡμέρᾳ, χαὶ Ὁ τῆς αὐγῆς αὐ πνἐρφίκον ἐξαρά ὟΨὌἪ'Ἢ ὀφθαλρόμ τίν αἰοϑένειὸν. 

ηἱ δίῶω, αὐῶς  συσὶν φϑεξεται, σε Ἰμωύσης, σείσε' Ἡλίας" ὁ ἢ πόμτων μείζων ἡ αξι- 

σπισότερος ὁ πατὴρ Φωνζω αἰφίησιν ἐκ, τὴς γεφέλης. “τὶ ὧκ τῆςνεφέλης; ουτῶς αἰ εἰ 

φαίνεται ὁ Θεός. Νεφέλη “ὃ τὸ γνόφος κύκλυῳ αἴντ" χαὶ πάλιν, Οἱ τιϑεὶς νέφη τίω' ἐχίξασιν 

ἐὐτν" καὶ πάλιν, Κύριος καίϑηται χὲ νεφέλης κούφης᾽ ἡ, Νεφέλη αὑφέλαξον αὐο α᾽- Ἔλνι.:7.γ. 

15 πο ἣν ὀφθαλ δὰ αὐ" ᾧ, Ὡς ὑὸς αὐ, ϑοοίτν ἐρχόνδνος Ἐχὶ τῶν νεφελών. ἵν δῶ πι- 
ςεύσωσιν οἷς -ὩΡὰ τοῦ Θεοδ κε φωνὴ φέρεται, ὠκζεν ἔρχεται ὁ ἡνεφέλη "ἡ φωῖει, ἡ, 

ς Ἐπ γὺ αὐτο λαλοιωΐῶς, φησιν, ἰδουνεφέλη Φιφη ἐσεσκίασεν αὐζοιζ᾽ αὶ ἰδοῦ φω- 

νὴ ὧκ τῆς νεφέλης Ἀέλϑυσα, ευΐζος ἐξὶν ὁ ἐὴς μου ὁ αἰγαπητὸς, οἰ ᾧ ϑυδύκησα " αὐτο ἀκύξε. 
Οτήν ζ 5)» αἰ ποιλῇ, σχϑ]φνζω δεικγισινεφέλέω, ὥασερ ἐν τω Σινᾶ. Ἐΐσῆλϑε γδγ,, Ἐξοδ. κϑοε, 

30 φησιν, Εἷς τίου νεφελέω καὶ εἰς (ζ) γνόφον ὁ Μωυσῆς, χαὶ ὡς ατιμίς, ουτως ἐφέρετο ὁ χαπγος. 
χα ὁ τσϑϑφήτης φησὶ αἷδὲ τὴς ἀπειλῆς αὐτοὶ ἰϑλορόμϑνος, Σ κό]οινὸν ὑδὼρ ὧν εφέλαις 

ἀέρων. ὠζωϑα, δὲ, Ὧ ὀυ Φοίσοι ἐζουλετο, ἄλλα διδαΐξαι, νεφέλη φωτεινή, χα ὃ δὴ 

Πέξος ἔλεγε, ποιηίφ »ἂμ τῷ ᾧς σκηναῖς αὑτὸς ὃ αἰ χειρφποίητον ἔδειξε σκηνζωώ. “1.6 τοῦτο 
ὁχᾷ (καὶ καπνὸς καὶ ἀτμὶς χαιμίνυ, εἐνζαῦϑα ὶ φως ἀφατον καὶ φωνή, Εἶτα ἵνα δενχθῇ ὅτι 

39 ἐν τὐξ ὶ ἐνὸς «πλώς τῶν ποιοῖ ἐλέϑη, ἀλλα «ἰϑὶ Ὁ Χοιφτού μόνον, στε ἡ Φωνὴ ἠγξηϑη, ὧκ- 

ποδὼν ἐΐδμοντο ὠκῴνοι. σϑεὶς Ν᾽ δ, Εἰ αἰδεῆνος αυτών διελέτίο ἁπλώς, ὥτ δὲ ἔμεινε 

μόνος ϑἰποοκαϑύντων τῶν δύο. καὶ “ἰ φησιν κἡὶ φωνή ; ὀυτὸς ὅΦ1ν ὁ ἡὸς μὰ ὁ ἀγαπητός. ΕἾ δὲ 
ἀγαπητὸς, μὴ Φοξῷ Πέτρε. ἔδει ἥν» σε ὸ τέω δεώαιιν ἀντι ῆδη Εἰδίναι, ὁ πεπλη- 
ὀϑφορβαϑαι τῦδς τὴς αὐαςασεως᾿ φῆ, ὃ αγνοῴς, κἀν εἰπε ὃ Φωνὴς τού πα'ρ9ς ϑαίῤρχ(ον εἰ 

40 ὙᾺ» δυυνατὸς ὁ Θεὸς, ὥασερ δῖζυ ᾧ διωνατὸς, ϑύδυλον ὅτί χα! ὁ ἡος ὁμοίως. μὴ τοίνεωυ δεδιε)ι 

Ὁ ϑεινώ, Εἰ φἰύπω τούτο καζαδέχη, κῶν ὠκάνο λογίζυ, τί κ) μος, χϑ φιλᾷ Ἵ. ὥπτ' 

᾽» 661, φησιν, ὁ ψὸς μιθ ὁ αἰγαπητός. Εἰ 3 φιλέτω, μή φοζού, . ἐυδεὶς Ὁ», ὃν ἀγαχα, 
Φϑλίεται. μὴ τοίνυν ϑορυξοῦ, ᾿κάν μυριάκις αὑτὸν φιλῆς, ἐν φιλᾷς αὐτὸν τοῦ γ.- 

μννκότος ἴσον. οὐ ᾧ θύϑοκησαι. οὐ Ὑ σὴ ἐδρνησε μόνον φιλεῖ, ἀλλ᾿ ΤΩΝ καὶ 
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365 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΜΑΤ΄ΤΘ. 

ἰσος αὐτῷ κτ πόζα καὶ ὁμογψώμων ἐξῖν, ὡςε διπλοιῶῶ τὸ φίλζξον, μᾶλλον Ἀ χαὶ τϑι.: 
πλοιῶ ἘΝ ἡἰς, ἐγ ἀγαπητὸς, ἘΝ ἐν αὐτῷ θὐδύκησε. (ἰδὲ ἔδιν, οὖν ᾧ θὐδύκεσαι; 
ὡσανεὶ ἔλεδι, ἐν ᾧ αἰαπαύομαι, ᾿ ᾧ “διρέσκομαι, δζοὺ τὸ κτ' πάντα ἐϊξισωοϑαι πρὸς 
αὐντὸν καὶ ἀκριξείας, ἡ βύλημα ἐν οὐ αὐτῷ τι ὦ τω πατοὶ, αὶ ψϑμοντα ον κατὰ πϑρζᾳ 

ἐν ἐδ ασοϑς (ὃ γεϑμνηκότα αὐτοῦ αἰκούετε᾽ ὥςε καὶ φαυρωνϑίοναι βουληϑὴ,, μοὶ αὐτί- ς 

πέσῃς. 
6 Κωὶ ἀκούσαντες, ἔπεσον ἔχὶ πσοόσωπον, ὁ ἐφοξή σηῷ σφόδγα. 
7 Καὶ πσοϑσελϑὼν ὁ Ἰησῶς ἡψα:» αὐδῇ, ὦ Εἶπεν᾿ ἐγέρϑητε, ᾧ μιῦ φοζφως. 
8 Εχϑόυτες ὃ τὸς ὀφθαλμὸς αὐδῶ ζοδένα Εἶδον, Εἰ μὴ (Ὁ) Ἰησοιῶ μόνον. 
Πώως ζωῦτα ἀκϑύσαντος χατεπλαΐγησαν: καίτοι καὶ (63 τύύτε ἐὠξηϑη φωνή Ἐχὶ τῷ 1ορ- το 

δλύου τοιαύτη, ὁ ὄχλος παιρζωυγὸ σσοίεὺὶς δ εν ζοιοῦτον ὅπαϑε᾽ ὁ μ᾽ ζωτα πάλι, ὅτε χαὶ 
βοοντίω! ἔλεγχον γεγονέναι, δ᾽ Οὐ τότε τοιοῦτον ΘΟ εν αὑσν ἐμεινὰν.. “πῶς δέω οὖν τῳ ὅ- 
ρέ ἔπεσον ; στί ἀ ἐρημία ̓ ) ὕψος αὶ ἡσυχία ζῶ πολλή, ὶ μεπουμόρφωσις Φοίκης γέμσα, καὶ 

φαῖς ἀχράτον, ᾧ νεφέλη ὠκτεταρδίη᾽ ἅπερ ὡπόντα Εἰς πολλζω αἰ γωνίαν ἀύζις φερνε 

ὰ πόρτα) ἡ ἔκπληξις ((μωγοτο, ἢ ἔπεσον Φοζηλέντες τε ὁμοῦ ἡ πορλσκιωήσαντες. ις 

ὧτε ὃ μὴ Ὀλὶ πολὺ Ὁ δέος μεῖναν ὠκθόχεῖν αὐ ΝΜ τίω μγήμάω, ἐυγέως ἔλυσεν αὐτὴ τίω 
ΝΙ͂Ψ, ΒΕ Ψῳ0Ο ἘΚ ΧΚΨΧὌ0ΨΆῃ0ΨΙ,ΕΚΙΕ 

αὐγωνίθν, χα ὁρφται αὐτὸς μιθνθ9, ὁ οὐ τελλέ " αὐζις μηδενὶ τῦ Εἰσῷ, ἕως ἐὺ ἐκ νε- 

κρωῖν λϑαῇ. 
9. Καταξαγόντων δ αὐ »ἹΜ ὸκ τϑ δορις, ογετείλαν» οὐζις μωδεὶ Εἰπεῖν δ ὅραμα, 

ἕως δ ἐκ νεκρών αὐά φῇ. Οσῳ δ) μείζονα ἐλέγεν αἰδὲ αὐτο σύτῳ δυασαρᾳδικ- 19 

ὥτιρα ζῶ τοῖς πολλοῖς τότε, χα! ὦ σκόύδαιλον ὃ τὸ οσπὸ τὸ ςαυρ9δ ἐπετείνετο μάλλον ὡ-: 

τεύλαν. δ οὐ τῦτο κελεύοι σιν, χα! ἐχ αἰπλοωῖς, διλαὶ πολιν τῷ παϑοις ἀναμιμνήσκων, 
χαὶ μονοναχί χα τίω αὐτίαν λέγων, δὶ ἐῶ χαὶ σιγᾶν ὠκέλξυσιν. Π Τὸ δὴ “9 “πὸρτὸς 

ὀκέλδυσε μιηδινὶ Εἰ π᾿, Δλλ᾽ ἕως αἱαφῇ ἐκ νεκρών. χα τὸ δυορὲς σιγήσας, Ὁ “ερνσονέμι- 
φανεῖ μόνου. “{ δ ; μ(Τ' ζωῦτα ςέκ ἔμϑιον σκλυδαιλίζεοϑαι ,ὐδωμαῖς. Ὁ γ5 ζνντύ. 1; 
μδνον ὁ πο 3 τὸ ςαυρ9ὁ καιοϑς ἰώ, μζ' ΝῊ ταῦτα χαὶ πνεύματος κουτηξιωώ θη σαιν, αι τίω 

Ὁ ΔΜ σημείων Εἶχον φωνζω ((μωνχϑεϑύσαν ἀδοῖς, καὶ πότον ὅσαι ἔλεγϑν λοιπὸν ἐυπα- 
! ω ! ͵ ὌΧ κ ) , λιν ; ᾿] 

ολδικζῳ ἰώ, σαλπιήος λαμησοϑτερον Μ ραγ μέν ὀρακηρυῆέντων ἀὐτὸ Ὁ ἰαίωυ, χαὶ 
Ουϑδενὸς σκουδαϊλοὺ τοιότι μασολφίξοιοῦτος ζὰ γινόμϑμα. συ δὲν αἴροι Δ ὠὀἰποφύλων μα- 

καρλώτορϑν, χαὴ μάλιςα ἿΜ τριῶν, οἱ χαὶ ῳ τῇ νεφέλῃ ὁκίθοϑφοι “υέοϑωι χατηξιώ- 30 

ϑησοιν το διασότη. 
Αλλ᾽ ἀν ϑελωμϑν,οψο ἔβα καὶ ἡμεῖς (1) Χοιςὸν,ὐχ ὅτως ὡς ὠκφνοι τότε οὐ ῷ δρᾷ, δλλὼ 

πολλῷ λαμιπσϑότερον. καὶ γδὺ ὅτας ὑφερον ἡξᾷ. τότε δ δι μα, φῴδονϑμος το- 
σῶτον χιδ ἑωοιξε μόνον τὴς λαμασδότητος, σὸν ἡδυμίανγτὸ οὐεγκῴν᾽ ὑζερον ὃ οὖν αὐτὴ  πα- 

(ξος τῇ δόξῃ "4, ὁ μ(τ' Μωυσέως ὶ ΗἩλία μόνον, δλλα μτ' τῆς ἀπείρου δικαπέλων ςρα- 25 
πάς, (ν᾽ ΤΠ Θρχαήέλων, κ᾿ ΔΜ χορεία, μ᾽ Μ δον Ομ ἀπείρων ὠκείνων᾽ ἐνε- 
φέλης γινουϑμης αἰ πύρωίω τὴς κεφαλῆς αὐτῶν δλλαὶ χαὶ ἀὐδού συφελλονϑμου τῷ ὐφφιού. 

καϑοπερ Ν᾽ Ἐχὶ τοῖς διχαςαῖς, τὸν δημοσία κρίνωσι, ζᾳ πα πετάσμαται ((ἰωελκύσον- 

τες (Ὁ αξεςώτες πᾶσιν αὐτἄν δειαψύουσιν᾽ ϑυτῶ δὲ καὶ τότε καιϑήμδνον αὑτὸν ὥπόμτες - 

ἅονται, αὶ πᾶσα κὶ δν,ϑο πίη χρθοιφήσεται φύσις, ᾧ αὐτὸς ἀδοῖς δὲ ἑαυ ἀἰπικρίνεταμ αὶ 40 
τοῖς ὦ ἐρᾷ, δεῦτε (Ὁ ϑ  λογηυδύοι τῷ παΐξ9ς με΄ ἐπεήασα ὙΡ, ᾧ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν᾽ 
τοῖς ὃ ἐρξ᾽ ἐυ δυόλε αἰγαϑὲ καὶ πιξέ᾽ Ἐχὶ ὀλίγα ἧς πιςὸς, ἐχὶ πολλων σε καταςήσω. ἡ πα- 
λιτὰ ογδυπία ψηφιζ ἐνδμος, τοῖς μϑὴ ιτυκρίνεται πορεύξοῶςε εἰς πῦρ Ὁ αἰώνιον ὃ ἡτοι- 

μασμένον τῷ δἰ ϑθόλῳ τ Οὺς ἀγίέλοις «ταὶ ̓ Οἷς ὃ, πογηρέ δυόλε ἡ ὀκφηρέ, καὶ ἦν: δὴ 
ϑυχοτομμήσει 



ΕΥ̓Α ΓΓῈ Δ. Ομιλυνς, 36:1 κὸν (ζ,, 

δϑιχοτομιήσει αὶ αἰ Ῥαδώσει τοῖς βασαινιςαῖς, τὰς ἢ κελεύσει δεθζαις χεῖρρις ς πόδας Εἰς 
πὸ σχϑτος " ἐκθληϑζωναι τὸ ἐξωτερον,ὼ κμτ' τίου αξίνίω ἡ χοίμινος “45 ἐξεται, καὶ τῶ ὌΠ 

τὴς σευ γέμϑης ριγῆόμδνα, κά ἐμπεσάται. Ὅτε ὡ δίκαιοι ὠκλάμνοεσιν ὡς ὀἡλιος᾽ μᾶλ- 

λον ἢ πλέον ὁ ἥλιος, ζρσϑτον ἢ Εἴρην», οκ 2)" ζρσῦτον αὐ ἽὍμρ[ο μόνον σα! ᾧ φώς “δ᾽ 

Ὧν τῷ ἀςρου τύτι φΦαιδρότερον Οὐκ Ἰσμέν ἕτερον, οἰπὸ τῷ γγωθίμα πο σι φῆσοιι ἠξουλή.- 
9η τέων μέλλουσοιν ᾳμεπηδὸνα “ἦμ' αἰ γίων᾽ ἐπεὶ ᾧ ἐν τῶ ὄρει Εἰ πὼν, ὅτι ἐλαμήψαν ὡς ὁ ἥ- 

λιος, δὲ τέων αὖ τέο αἰτίλν ὅτως Εἴρηκεν. ὅτι "γϑπῷ αἰ τυυδείγματος μεῖζον ὦ Ὁ φώς, 

ἔδειξεν (ὦ) κα ϑηταὶ πεσὸν τες. Εἰ5 μὴ ἄκρῳτο [ὦ Ὁ φώς, δλα τω ἡλίῳ σύμμείξον, 
οὖν δὴ ἔπεσον, δυνν ἐυκόλως ζώεγχθῳ δ. (ὦ Δ δξζω δίκαιοι ἐκ λοίμυψουσιν ὡς ὁ ὅλιος, 

ιο αἰ (ὃ ἡλιον ζότε (Ὁ ὃ αἱ μδοτωλοὶ ζὰ ἔχα τα πείσονται. Ὅτενχ αἰσσομνημῶν δείσει, 
σῶν ἐλέγχων, εὐ ϑοτυρων. πόντα δ αὐτὸς ἐς!» ὁ δικαζων, ἡ μἶδτυς, ῥ ἔλεγῃρ ς, ὼ χρι- 

τὶς. πόὐτα δ οἷδε σειφώς. πϑρτα "ὃ γυμναὶ χ πετραγηλίσιϑμα τοῖς οφθαλμοῖς αὖ- 

πῇ. καὶ πλούσιος, κὶ πένης, υἱ διωνάφης, τόκ αἰαϑενής, ὅ σοφός, οὐκ ἀσοῷος, αὶ δολος, Οῴο 
ἐλεύθερος σΣ δὶς ὠκᾷφομήται, λα ““σοεσωπείων τύτων (μωτοιξέντων, ἡ ἥν ἔργ ̓ 

15 ἐξέτασις ἔςαι μόνη. Εἰ Ν᾽ ἘλῚ τοῖς ϑικαφηρίοις «τὸ ὑπῆδ τυρϑρνίδος ὡς χε ίνται, Φόου, 

ὑπερ ἂν ἡ, κἀν ὑπτρχος, κῶν ὕπατος, καν ὁτιοιῶ χὐπσ'αῤχη, πόρτα αἰφίπθαται ὰ «ξι- 
ὠματο, ὶ ὁ «ἱλοις τίω ἐοσαιτία! δίδωσι δικίιν, πολλῷ μάλλον ἐκᾷ τϑτο ἔξαι. ἵν δῶυ μὴ 

ὅϑηται τϑη», ἐποθώ θα ζᾳ ρυπαροὶ ἱμάτια, ἢ εὐνδὸσω θα ζοὶ ὅπλα τῷ φωτὸς, καὶ ἡ δυξα 
τὸ Θεοῦ αἰδιφελφημάᾶς. Ὧι 75 αὶ φορτικὸν δ" Ὥχιτα [μ., (5  βαίδιον, ἀκόσον γϑιῦ 

10 τῷ πυδοφήτυ λέφοντος, καὶ Ὅτε ΕἾσῃ τύ ϑὐκολίαν. Οὐδὲ ἐαν χάμψυς ὡς κλοιὸν (δ τρα,- γσινη..,᾿ 
γν λϑν συ, ἃ σείκχον καὶ ασοδὸν αὐσυφρωσῃς, δυο ὁυτω χαλέσεις νητείαν δικ)ω " αἰγλὰ 

λύς πόὐτα ((ιώδισμον αἰδικίας, ὄζρέλνε ςραήαλιας βιαίων (μναλλαγ μῶν. ὅρφι σοφίαν 

προφήτου εὶς ζῳ Φορίιχα πσδϑτερον καὶ ὀψελων, Στὸ ἢ" δὐκόλων αἰξιοῖ σωξεαῖ, δεικρις 
δ, Θεὸς κὶ πένων δεῖται, αλλ χσαχϑῆς. Εἶπι δερὺς οἷς ξυκολον ἅ ἡ ὐρετὴ, βωρὺυ δὲ 

15 καὶ χαχία, δἰτὺ ΔΜ ὀνο μῶν γυμψών τῦτο κατασκευάζει, ἡ μϑμι 75} κακία, (μώδισμιος ταὶ 
φραήχλια!, φησιν ἡ δὲ ρυτή, τ ότων αἰπϑϑτων αἰ παλλαγή ὡ δχϑ.λ υσις. πὰ σαὶ συ γίροιφζιὼ 

ἀδέχον δζμασα, Τα τ τόκων γραμματεία, αὶ ἢ δϑμεισμΐ ὅτω καλων. διέλυε τεῦραυ- 
σμόνυς ῳ ὠφέσει,τος τετωλαμτωρημδρες. ζοιοῦτον »ὸ ὁ χρέώφης ̓ ὁτὸν ἰδ τ δϑμεις- εὐ, 

χλάται αὐ καὶ δζοίνοια ὦ ϑηθίου μάλλον αὐ Ὁ δέδοικε ἡ “ὡ]ωχοις αἰφεχεῖς εἰσεύγα γε εἰς “Ὁ 
30 οἶκόν σῳ ἐδ ἴδῃς γυμνόν, αἰϑίξαλε,ὺ πο ἢ οἰκείων Ὁ χαέρμοιτὸς σφυ ὀυχ κι χρυ 4. Φ 

δϊὼ τῇ προϑέην ἡμῖν “νονϑμη δχριλέξει τὰ ἔπαθλα διοχεύμϑμοι, Τ᾿ πλῦτον ἐδείκψυνδν Τ' ἐκ 
τύτων᾽ νωυὶ δὲ δωμῳ, Εἰ ἃ δθ' Ὠχιταγμόν δᾳὴ δύσχϑλον, Ἢ τίω ἡμετέραν κ᾿ πίρθαγοι 

Φύσιν. δλλ᾽ συ δὴν τοιοῦτον δὑρήσορϑρ, αἰλλα τοιυυθν τίον ἀἴπὸρ, ζωῶτα Ζ πολλίω ἔχοντα 

τί βυχολίδυ, τὰ ὃ τῆς κακίας πολιω 1 Ἰδρώτα. 4 "ὃ δυσχθλώτεραν τῷ δείξειν, καὶ 
45 Δ τόκων ὼ (μνδλαγμάν φροντίξειν, ἐ ἐγίϑας αἰπειτῷν, καὶ δεδοικέναι ᾧ τεέμεν 99 

Οέχύρων, τ τϑϑκεφαλαίν, κῃ ΤᾺ »βαμματείων, αἷφῷ ἦν κων,  χὺ ὦ ἐγ- 

γνωμϑῥωνζριαῦτει Δ τὰ βιωτικα, αὑτὴ »ὺ ἢ δυχούσα ἡ δχτνοουνϑρη αἰσφάλεια παγ.- 

τῶν 61 σοι͵ ἀροτέρᾳ ὸ ὑποτῦος "Ὁ ὃ ἐλεᾷ βάδιον, ἡ πασης αἀπαιλλαΐῆον φροντίδος. μή τοῖ. 

γι ποξαγμαπιυωβῖθα (μὲ δλλοτδίας συμφοροὶς, μηδὲ χαπηλεύωκϑμ τίω φιλαν,969.. 

40 πίϑν. ᾧ οἶδα ( δὴ, πολλοὶ τ ὅτων αηδῶς αἰκούασι λϑγων" δλλὰ τί ὦ κέρδος τὴς σι- 

γῆ6᾽ καὶ Δ} συγήσω αὶ μιυδὲν «νογλήσω “λ] αὶ βημΣ, αἰδυωύατον ὀζγ, τὸς σιγὴς ζωωυτνς αἰ- 

παλλαξαι τῆς κολοίσεως ὑμας ̓ ἀλλαφ τοιωδιντίον ὠπὸν οὐτεύθεν οὖ. Ἐχιτείνεται δ 

τὸ τῆς ἀμσείας, ἡ ἐχ ὑμῖν μόνον, λα ὲ ἐμοὶ παδόξενεῖ τίου κόλασιν ν ζιαύτη σιγή. ὡς 

δὼ κἡὶ δὼ βΝ ἀϑριο,υτὸμ Εἰς τά ἔργα μὴ βουϑή,αλλα ζᾧ χαταλρίηηη; τί ᾧ χέρδος 8.. 

Οβεγίοι, τοῃ}, 2. ΗᾺἈ Φρᾳνοι 



κἐῷ (ζ, 
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32. ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
Φρφιναι λϑγώ, ἡ λυπῆσαι ποραγματι; τέρψαι τίω αἰκοίω, κα! κολσαι τίω ψυχίω ; 

δίθπερ ὀϑαγκαιον ὠζῦϑα λυπεῖν, ἵνα μὴ μκφοίαν δῶνϑυ ὠκᾷ. καὶ γ)ὰ»" δεινὸν, ἀγαπητέ, 

δεινὸν ὁ πολλῆς δεόρϑμον ϑεροιπείας νόσημα Εἰς τέων ὠκκλυησίαν ἐμεπτότηωκον. (Ὁ) γαρ μη- 
δὲ ἐκ δικαίων πόνων ϑηστευοίζειν κελβυόμϑμοι, ἀλλα (αὶ οἰκίας ὀμοίγν τοῖς δεονϑροις, τἰω 

ἑτέρων χαρποιοῦται πενίλυ, θυ τσοϑσωπον ὐῤπαγάω, θύασοηφώσιφον στλεονεξίαν Τγχνοῦν.- 5 
τες. μη Ὁ Δ μοι λέγε εἷς ἔξω όμως" ἐπεὶ ᾧ ὁ τελώνης νόμον πληρϑὶ Τ' ἔξωθεν, ἀλλ᾽ ὁ- 
μὼς κϑλφζοται᾽ ὃ καὶ ἡμεῖς πεισὸ μῖθαι, ἐδ μὴ σοςώμϑυ (ἦν ποηΐζις ἐχιτοίζογτες, χαὶ 

τῇ χρείᾳ καὶ τῇ ὀναγχααι ξ)φῇ ἀφορμῇ Εἰς καπηλείαν αὐαϊαέουτον Ὡπογρώνϑροι. δζρ 

ΣΡ τούτο γοήματα ἔχεις, ἵνα λύσῃς πενίαν, ἐχ ἵνα τραγμμαιτεύσῃ ποίδυ" σὺ ὃ. ἐν πσθ9-- 
ορίματί μυϑιας μείζονα ἐργαΐζη τίω συμφοροὶν, χα πωλέῴς φιλαν,ϑ 65 πίαν - τὸ 

μῆα. πώλησον, καὶ κωλύω, ἀλλα βασιλείας ὠροινων᾽ μὴ μιχραν λόΐξης τι μέ τῷ; ̓- 
τα κατορθώματος, ζόκον ἐκοιτοςιάον, δϑναΣ τέο αἰϑοΐγαστον ζωζιῦ ὠκείγίω. πῆωγος ΕἾ 
ᾧ πένης, Φἰ μικρολόγος, ὀλίγου (ἡ μεγάλαι πωλῶν, χρη μῶν ̓ΞἸπολλυρϑρων, δέον βασιλεί-. 
ας ἀεὶ μϑνούσης ἢ, ἡ (Ὁ Θεὸν ἀφεὶς, λυ, ϑούπινα κερδαήνεις κέρδη; ὦ Σ᾿ πλουτοιῶτα πα-- 
οχδραικον, δ᾿ Οζα ἔχοντα ἐγοχλάφ᾽ ἡ 1 Ὡιποδιδόντα καταλίπων, τω ἀγνω μογοιῶῶτι συλ-- κ5 
λάλᾷς ἡ συμιξλλεις εὐκῴος ἔχιϑυμεῖ ϑιποδοιώῦαι, ὡῆς δυαεραίνει κτοδιδοις ζ ὁ 

μόλις ἑκωτος-ἑωὶ ᾿δἰποδίδωσιν, ἐκᾷνος ὃ ἐκατονταστλ ἀσίονα, ἢ ζωήν αἰωγιογ᾽ (ἦα: μ ὑρξε- 
ὡν καὶ λοιδορλών, ὀκῴος μ᾽ ἐπαίνων ἡ φημίας" ζῇ σοι βασκθυίαν ἐγείρει, ὠκῴνος ὃ χαὶ 
ξεφόμοις σοι πλέκει" ὅτ μόλις ἐνζοἷν, ὠκῴνος ὃ ὁ ἐκᾷ, ἡ οὐζωώϑει. ΓῚ δζχωυ σἕκ ἐ- 
ααὐτης ζωῶτα αἰοίας, Ὁ " μηδὲ Εἰδέναι κερδαίνειν» πόσοι ἢ ὃ κεφαΐλαιον ἀπωλεῷ Ὡἱ αὶ 19 
τόκοις ; πῦσοι χινδυυύοις «εἸδεέπεσον ὅζρῳ τοκοὺς » πόσοι αὶ ἑαυ(διὸ ὁ ἑτέρες πενία αἰθεέξαλον 
ἐοχύτη δχρὰ τίωὐ ἀφατον συλεονεξίδμ » μὴ γῈΡ μοι τῷτο Εἶπε, δύ ἡδεπι λαιμξαων, καὶ χα- 
ιν ἔχει τῷ δλμείσματος. τῶτο “ὃ δὶ τί (χω ὠμότητοι “ν΄. ἐπεὶ ἢὶ ὁ Αὐρᾳανμ τέω 
γωνάμκαυ ὠκϑιδὸυς τοῖς βαρθωροις, αὐτὸς κατεσκθύαζεν δ᾽ Ῥα δε) ον" γίνεαϑαι τίω ἐ- 
πιδυλώδ᾽ διλ᾿ ὀυχ ἑκὼν, δνλαὶ δζρθ “δ φόρον τῷ Φαρρώ, ὅτω ᾧ ὁ πένης, Ὁ ουσὲ τύτυ 
ἀξιον αὐ“ νομίξεις {ἢ, ὁ ὠμότητος ὀϑαγκοίξεται χϑὴν εἰδέναι" σὺ δέ μοι δοκεῖς, καὶν χιν-- 
δυυόων ὠπαλλα ξῃς, μιοϑὸν απεητεῖ τῆς ἀπαλλαγῆς ζοιύτης αὐτὸν. ἀπαιγέ, φησι, μιὴ γέ- 
γοιγο, ἦι λέγής» τῷ μείζονος απαλλαΐῆων αὶ βούλει χρήματα αἰποητεῖν, ἰα ὃ τὸ ἐλοίτ- 
τονος Ὀσαύτίω ᾿ζχιδείκγυσαι τίωῦ ἀπὸμν,ϑοοπίαν; Ἐχ ὁρᾶς ὅση ῷ πράγματι χεῖται ζ.-- 

μωρία» Οὔκ ἀκούεις, δτί ἢ εν τῇ παλαιᾷ τῦτοκεκώλυται ; δλλαὶ τίς ὝὮΜἪ’πολλοὖν ὁ λόγϑς; 319 
λαῦων 1: Ὅκον πένητι δίδωμι, φησιν. θύφήμει, ὁ ,ϑ69πε. Κὶ βούλεται ζιαύζῳς θυσίας ὁ 

Θεός. μεῆσοφίζιυ “ νόμον. βέλτιον μὴ διδόναι πέρετι, ἢ οντούθον διδῦγαι" στι Ὁ ἐκ δι- 
χϑίων πόνων συλ Ὰν Θργύσλον πολλάκις ποιᾷς ἐὴ χορ οίνομον ὀζρα ζὰ πονηροὶ μων μά]α" 
ὥασερ αὖ ἐἰ τιφνηδὺν κα λίζω αἰαγχαίζοι ΠικΊειν σχορπίσς. καὶ“, λέγω Δ ἃ Θεοδνέμοννἐχὶ χα! 
ὑμεῖς. ῥύπον ἀὐξ' καλεῖτε; Εἰ (Ὁ κερδοήνοντες ζῶτα ψιφίζεος, οὐνόησον τίνα ὁ Θεὸς 35 
«ἰδὲ ὑμδ" οἴσει τίωω ψῆφον. Εἰ 5 βούλει ᾧ «ἦν ἔξωθεν νομοϑέζζς ἐρέοϊ, αἰκούσῃ 571 κα- 

κείνοις τῆς ἐσαύτης αϑαηομαιυτίας ὃ πράγμα δεῖγμα, δὴ δοκῶ, (βυ γϑωῦ ον ἀξιώμασιν 
ὀγΐᾳ, ὼ Εἰς τω μεγαλίω τελοωυζᾷς βουλζω,, ζὦ σύγκλητον κοιλούσιν, ῳ δέμιες τοιου-- 

τοῖς κέρδεσι κοιταιαουύφο ς᾽ ὠλλαὶ γόμος 661 Ὁ» ἀὐθὶς ὁ ζὰ τοιαῦτα οἰπα ρρϑύων κέρδη. πὼς 
δὼ οὐκ ἀξιον φοίκης, Εἰ μηδὲ τοσαύτίω οἰ πονέμωοις τῇ “ἿΜ ὀυρφιναΐν πολιτεία, τιμέωυ δ- 40 
σζω πὴ βουλῇ ΨῬωμᾳίων ( νομοϑέται᾽ δλλ᾽ ἔλοτῆον οἴσει τὴς γὴς ὁ ϑρρινὸς, τὸ Οὐδ αν» 

τίω αἰαευύῃ τῷ πράγεαῖος τίω αἰλογίαι » τί γ τότα δροιτ' αὐ αἰλογώτερον, δλλ᾿ ἢ ὁ- 
τὸν Ὧις γωοὶς γῆς ἢ ὑετῇ ἡ ἀρϑξϑυ βιαΐδηται ασείρειν, οι) τῦτο ζιζλύια, ϑεοίξοισι ζο 
τῳπυοὶ οὐδαϑιδὺνϑμα (ὦ τίωὐ πονεροὶν (φυὐτίωυ ̓ ξχινοήσαντες γεωργίαν. μὴ Ὁ τ 

σι 

ἂν 4 

2. ἡ 

5. ἃ 



ΕΥ̓ΑΓΤῈ Δ’ Ομιἰλ. νζ, 362 χῶν ιζ, 
εἰσὶ θίκαιωι ἐμποοίαι πολλαί; αἱ τοῖν αἰγρων, αἱ ταῖν ποιμνίων, αἱ των βουκολίων,αἹ τῶν 
εϑρεμματῶν, ἍΜ) ειραδν, αἱ τῆς ἔχιμδιείας ρβοντων; μη » κοὐ ραπαίεις Εἰκῆ γε- 

“" ᾽ ͵ ὠ 2.)} 3 ͵ "“» “" γνΝ ! 3 Ι! Ν 

ὠργῶν ἀχόμδευς : Ολλ᾿ ἔχοίσιν “Πστοτυχίας (ὦ τῆς γῆς κωρποὶ, ἡ χαλαζὸυ ὁ ἐρυσιξζωυ 

ἐπομξοίας. λυ σαυζ, ὅσας ἡ ὦ τῦκϑι.Ὁ Νὴ ὅσοι αὐ μη) Οιαύτο, ἰδὲ πω τσοϑσ- 

5 οδὸν ἡ ζημία , Ὁ 5, κεφαίλσιον ἔφηκεν, ὁ αἰ χοὸς ̓ ὀγζιϑα ὃ πολλοὶ πολλαίκις ὧν τῷ χεφα- 

λαίῳ Ὁ γαυαΐγιον ὡπυἐμενὸν, ᾧ ασο3 τῆς ζημίας ἢ ον διώωεκεῖ Εἰἶσιν ἀθυμία. δ εξποτε 
Ὁ» τὸ σολαύει ΔΜ οντῶν ὁ δϑμειςῆς, ΟΥ̓ οἰὲ θυφώνεται ἐχὶ τις, δολ, ὅτὸμ ὁ ζχκος ὠνεχϑη, 

ὃ᾿ χαίρει ὅτι τσ σοδὸς γέγϑνεν, δλλαὶ λυπεῖται, ὅτι σσείνπτω Ὁ κεφαΐλαιον ἔφϑασιν ὁ ἴοκος. 
Ὗ ρὶν ἢ πέλειον τυηϑέωαι ὦ κακὸν δύνημα τῦτο, ἡὶ αὐζ' ηἰκΊειν λϑαγκαίζει, τοῖς ἴόκοις χε- 

πμιι)- 19 Φαλσίον ποιώῖν, ᾧ βιαξόνϑμος ζῳ ὠωροι ἀμθλω,ϑρίδια " πσοϑενεγκεῖν “) μνήματα ΟΜ ἐ- 
ὺ χιϑυών. ζιούτον Ν Ωῶ τόκοι " ἶμ ϑηράίων ὠκείνων μᾶλλον κουτεοϑιοισι ᾧ ασαροῆοισι 

(αὶ δἢΨ" ἀϑλίων ψυχας. τῶτο ((ιώδεσμος αἰ ϑικίας, τῷ» φραλιαἱ βιαίων ( υνδγγαιγμώτων. 
δίδωμι Ὁ», φησιν, ἡ ἵνα, Ἄθίδης, ΔΛ γα πλείονα,  ἰ ποδιῷς. κὶ ὁ ἐξ Θεὸς ὅτε Ὁ διδὺῦ μενον 

χελθύει λαςᾷν ᾿ Δίδοτο 5, φησι, ὧν αὶ ἀσδλσδυοχοτε λαίφν᾽ σὺ ὃ ὁ τῷ δεδομνῦρου Λυκς λει 
15 πλέον αὐπτοατεῖς, ὁ ὁπερ Οὐ ἔδωχας, τῶ)» ὡς ὁφάλόμϑμον αὐωγκοίζεις καταθεῖναι (ὃ Εἰ. 

ληφότα. ἡ σίκ νομίζεις τίω ὀισίδν (οι πλεονάζειν οὐ τεύθον, δὼ ἢ χὴς ὀισίας τὸ πῦρ ἄ- 

γείγηεις ὃ ἀσξεςον. ἵνα δώ τῷ» μὴ ὅρηται, ὠκκόψω μϑρ τίωὐ πονηροὶννηδοωυ «ὦ κων, 

πηρωσωνϑμ (αι οὐ δανόμως ὠδίνας, ὁμαϊξηροίνωμϑμ τίω ὀλέ,ϑριον ζῳύτίω γαςέρα, ἃ 
ἀληϑὴ καὶ μεγαϊλοι κέρδη διωκώ μὃμ μόνα. φνα. 3 ζωταά ὄφιν; αἰκύσωμνϑμ Παύλυ λέρ»ν- 

20 τος, ΟΤΙ μέγας πορλσμιὸς ἡ ϑυσέξεια κ(Τ' αὐταωρχείας. τῶτον τοίνεου πλουτῶνδυ τ πλϑ- “ΤΙμορινν 

τοὶ μόνον, ἵγω καὶ ἐγ ζωϑει ἀδείας “ὡἰπολαύσωμϑυ, κὶ ἢ μϑηώτων Ἐχιτύχωμϑν ἀἰγαϑών, γορῆι 

ἡ φιλαν͵,ϑ 69. πία Ἔ Κυρίου ἡμδ Ἰησῷ Χ ραφού, ᾧ ἡ ϑύξα, χα Ὁ χρ οὗτος (ὼ τω πατοὶ χα 
ᾧ αἰγίῳ πνϑύματί, νιῶ καὶ αἰεὶ, ᾧ Εἰς Οοις αἰωγας Μ' αἰώνων. Αὐιζω, 

“Ομιλι ζ ἴὸ ΚΑΙ ἘΠΗΡΩΤΗΣΑΝ ΑΥ̓ΤΟΝ ΟἹ ΜΑΘΗ- 
ταὶ αὐτο λέλοντες᾿ τί δ (ὦ »φαμμιατεῖς λθορεσιν, οτί Ἡλίαν δεῖ 

ἐλθεῖν τοξότου; 

ΘῊ Ὑκ ρα Στὸ ΝΜ γραφών τῷ ἡδεζ δ λ "ὠκεύνοις ἀις διεσαίφοιω, 
ὌΝΟΝ «ἰθιεφέρετο ὁ λόχος ὦ τ' ὦ ᾧ αἰπείρῳ δήμῳ, καϑοίπερ ὁ δχὶ τῷ 

) Χοιςού, 9 ὁ ἡ Σαιρδϑεῖτις θλεγε᾿ Μεοσίας ἔρχεται, ᾧ ὅτὸν ἔλθη 1ϑαν. δικο, 
ἡ" κεῖνος, ὀψαιγίελφιιῶν πόρτα. ὼὶ ἐδ ἡρωτῶν (ὺ Ιωῤῥνίυ Ἠλίας τωαννα,κα, 

5 Εἰ, ἡ χγοφφήτης ; ὀχρ αὐτά (  ριόπερ ὀφίωυ, ὁ λθορφ, ὁ αἰϑὲ τῷ 
ἊΣ; γος, δὲ Χο τού, χα ὁ ἰδὲ τῷ Ἡλία, ἐχ ὡς ἐγχοίω ὃ πὲν ὀκείνων ἐρμιδυυϑυό- 

43 μδνος, αἱ ἅ ράφα! δυο λέχϑεσι τῷ Χριτοῦ. παρϑσίας, ζιυτίω τε τίω γελνημϑρζω,ὼ 

πίω μέδλουσον ἡ ζωζᾳ δυλών ὁ Παύλος ἐλεὴν ᾿ Ἐπεφόμη Εις “ὖὸ Θεοδ ἡ σωτή-. Τῇ. (,ιανιβ, 

θλος πᾶσιν δρ, ϑοόποις σπισηδυύουσω ἡ μας, ἵνα “δγρνησάρϑμοι τίω ἀσέβειαν καὶ ὡς κϑσμαχος 7: 

Ἰχιϑυμίας, σωφρόνως κα δικαίως χαὶ θὐσεξεῖς ζήσωμϑμ. ἰδοὺ μία," ἄκωσον πῶς ἡ τίω ἐτέ- 
Θνδηλοῖ, Εἰπὼν γὸ ζωῦτα ἐπήγατε᾽ πσϑϑσδεηθυϑμοι τίου μαχαράὸν ἐλπίδα καὶ 'ὄχι-- 

40 Φόρειαν τῷ μεγάλου Θεοῦ, σωτῆρος ἡμδ} Ἰησῶ ΧΚολφού, κὶ οἱ προ φῆτωι ὃ ὁκα τέρας μέμ.- 

νώνπω. “τὴς μδμτοι μιῶς τὴς δυπέρρις πσδόϑρομον λέχϑισι (2) Ἡλίδυ ἔσειϑαι ᾿πῆς Ὁ 
φεοτέρας ἔλυεν ὁ]ωλύνης, ὦ καὶ Ἡλίαν ὁ Χοισὸς ὀκάλει,οῥν γῆ) Ἠλίας δ δι» Ὧὴϑ᾽ 
ΤΑΙ φκονίον ἐπλυρὰ τίωυ ὠκείνου. ὥασερ γ }ὶ ὠκήνος πσδήδρομος ἔςαι τὴς δυυπέρρις πα.- 
βϑισίας, ὅτω ἡ ὧπ; τὴς κοδϑ τέρας ἐΐμοτο. ΕΝ ὦ »ϑαμματεῖς ζιύτα συγχέοντος κφὶ 

Οδεγίοι, τοτη, 2. Ηἢ 2 δ(αφρέφοντες 
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26. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 
αἰ στρέφοντες ῷ δόμον, ὠκοίνης ἐμιψημόνξυον μόνης πσοϑς (ὃ δῆμον, τῆς δι(τέρας πϑρυ- 

σί αὐ τὴ ἔλερρν" ὅτι Εἰ εὗιτ ὄντ 601 ὁ Χειφὸς, ἐδειζ Ἡλίαν σροϑλαθῷ. ὄζοι τῶν χα ὼ 
μιαϑηταὶ λέρϑεσι πῶς ὦ γραμματεῖς λέγϑεσιν Ἡλίαν δῇ ὀλλεῖν κσόϑτον; δα τῦτο ἢ 

πος Ιωλύνζω πέμοψαντες ὡ φωυρισοῦοι ἡρωτῶν, Εἰ σὺ εἴ Ηλίας; ; ὁυ ἐαψημβονθίογ.- 

τίς ὅϑαμα τῆς «τέρας “πνοισίας. ὡς δ ἐς!ν ἡ λύσις, ζεῦ ὁ Χριοὺς ἐπήγαγεν, σι Ηλή ς 

ας Ἃ ἔρχαται τῦτο ὁ ασοϑ τὴ Τῆς ϑοζπύρας μη “πϑλοισίας, καὶ νι ὃ ἐλήλυθεν Ηλίας, (ὃ Ιωῤρ.- 

γζωυ ὕτω χαλοῦν, δ δὲ ἤλϑεν Ἡλίας. Εἰ 5 (ὃ Θεσζίτίω  ζυτοίηρ ὀρ χεται. δ κα Χ ἔλοϑι, Η- 

λίας ἅ ἔρχεται, ) ̓ Ὑποκαταφῆσει πόρτα. ποία, πόρτα; ; ὧπερ ὁ ουφήτης ὄλετε Μα.- 

λαιχίαρ. Αποζελαΐ γον ὑμν Ἡλίαν ῷ Θεσξίτίω ὁ οῦς ποκαταςήσει καρδίομ παΐος “Ὡρὸς 

νὸν μὴ ἐλθὼν πατάξω τίω γἀθ αὐ δύων. Εἶδες ἀχρίδειαν πυο᾽ Φυτικῆς ῥύσεως; ὯΝ γὸ τὸ 
ᾧῷ Ιωῤργί Ἡλίαν ὀκάλέσιν ὁ Χριφῦς οἱ τίου! κοινωνίαν τὴς ἀφυσνίας, ἢ ἵνα μὴ νομίσῃς 

79 καὶ ΤΟΝ τὸ συροφήτυ λέγεοζ, γμῶ, «πξ»σέϑνχεν εἰντοῖχαι, τίω πατοίδα, Εἰπὼ, 

( Θεσξίτίω᾽ Ἰωαδης ὃ ᾿ Θεσθίτης οὐκ ἕω. γα! ὅτερον 3 κ᾽ τῦτε τἰθλσημον ἄϑησι λέ- 
γων, μὴ ἐλθὼν πατάξω τίω γάυά ρδέω, τίω δυύτέραν αὐτὸ Ὁ χιροισίαν ἐ ἐμφαίνων τω φο- 

(εραν. τῇ ἢ γὸ ποτέρα ςέκχκ ἦλθε παπίξοι τίω γώο. Οὐ ν ἠλϑόν, Φησιν, ῥα κρίνω φ ι: 

κόσμον ̓ δλάν τοίνεου δι προ κείνης ἕρ Τα ὁ Θεσθίτης τῇ τον κρίσιν ἐούσης, τὸν εἰ- δ ὠλίνε 

βρῆκες Καὶ ὶ τίω αἰτίαν ὃ ὁμού ϑιδωσκᾳ ΤῊ ΤῊ νῶν αὐτῷ. φιρἢ ἢ ἢ ἱ αἰτία ,ἵ εἵγα ἐλθὼν πείσῃ ᾿ 

(ὧς Ἰουδαίοις πιεύσαι ᾧ Χειςῷ, χα μιῇ παντες ὐῤδέων αὐ πέλ λων) πὐδαϑμοιδίύου. 9 

δΝ χα αὑτὸς Εἰς ἐκείνω αὐτῶν: " ὐραπάμπωνΈ" μγήμζωυ, φησί" Χϑὴ ̓ϑὐπυκατοζῆσει πα)- 

τω, τυτέει, δεοργώσει τέω απιείλν ῇὝΨ Ἰουδαίων δ“ Ὅτε ἐνεισχορδῥων. δίδχαὶ σφόδρα 20 

εἰκριθέφατα Εἴκων. ὐγαρ αἶπεν,υὐπεκαταςήσει κανρδίλν ὑοῦ κσϑϑς πατέρα, δνλὰ 

πατέρος τοῦ ἡ0ν. Ὧ Ὁ γοὶρ πατέρες ἦσαν δ᾽ Οὐποτύλων ὠ Ἰουδγοι, ζούτο λέγει, οἷ αἱ α- 

πυκαταςῆστι τοῖς δόγμμασι “Μ᾽ ἐῶν αὐ Ψ, τυτέςι, Μ᾽ Φποφύλων, (μα καρδίας δ πατί- 
ρῶν, πυτές!, τέ Ψ ρους. ζ.}} Ιουδαίων πίω ὀχίνοιδν. 

1» Λέγω ὃ ὑμῖν, ὅτι Ἡλίας ἥδη ἦλϑο, ἡ Οὐκ ἐγνώσαιν αὐντὸν᾽ ΣΛᾺ ἐποίησαν οὖν αὐτῷ, ᾿ς 

ὅσο ἐϑέλησαν. ὅτω κὶ ὦ ὁ ἰὸς τὸ ὀρ ιϑούπου μέλλει πάρ αἰ χυ’ αὐ, 

13 Ἰότε (μοῖκαν ὃ ὁτι αὐθὲ Ἰωαΐνου Εἶπεν ὠδῶῖϊς. Καίπι ϑτε γραμματεῖς 

αὖτ πον, ὅτεαὶ ̓ γξαφα Δ, ὭΐΝ' λοιπὸν ὀξύτεροι ἐγέγογηο ᾧ σελ σεκζωκωτεροι νὸς 
ῳ λέγϑυϑμα, χέως (μωίεσαν. πόλον ὃ ̓ ἔγνωσαν τῦτο (ὦ ϑιϑηται: ώώ ἠδὲ παξλερη- 
κῶς αὐτοῖς, αὐτὸς ὅφηγ Ἡλίας ἢ μέλλων ἐρχιαϑαι᾽ οὐ υὕϑα ὅ,.τίὶ ἦλϑε᾽ ἡ πάλιν, ὅτι Η- 20 

λίας ἔρχεται υὐποχαταφήσει πϑύτα, ἀνιὼ μὴ ὑλορυθηϑῆρ, μηδὲ πεπλλυῆοθαι ῷ λό- 

29» νομίσῃς, Εἰ ποτὲ μδμ αὖτὸν ἥξω, ποτὲ ὃ ἐληλυθέναι, “λέ. παντα νὸ ἀλη ζωτα. χίμ 
ὁτὸρ (ὦ ζ ΣΡ Θἴπο, ὅτι Ἡλίας μϑρ Εἰ ἐρέται Ὁ Ἢ ἡὐποκατοιχήσει παάντω, αὐ“ Ἡλίαν φησι Ἂ 

τότε ἐσομδύίων ἢ Ἰουδαίων Ἐλιςροφέω" ὁτὸμ ἢ ἀπῃ, δτ| αὐτὸς ὅν ὁ μέλλων ἐρχεοῖ, Ἰωόμνεν 

λέγειν τ ΡΣ ζ9πον τῆς δχροκονίας Ιωλῥηζων Η λίαν καλώΐ. ᾧ ΝΝ ᾧ πέϑφηται ἐχαφον ὙΜ 25 

αἰλώμοι βασιλέων Δαίιδι Οὐκαριευγὺ ὥν Ἰουδαίες αβχονζῳς Σοδὸριον καὶ ὸ ΤΩ Αϑισπων 

τὸ μ᾽ ᾿ὥπων. ὡαυτρ ὃ κεῖνος τὰς διυτίρᾳρ ἐξα! πϑδοισίας, ὅτως οὗ τῆς «πες 
6 9.9 ὑλυεὺ πσέύδρομος. ϑ δζρ ὅτ ὃ μόνον Ἡλίαν αὐτὸ ὀνομάζει πϑρμταηρύ, ᾿ἥα δείξη 
σφόδρα" αὐ: τῇ παλφια, ἐ συμβαϊιοντα,ὶ 4. ̓πρρφητείου Ὁ ὃ τω σϑοισίδμ (αυτίω ὅσαν. ἵ, μὴ 

δ[9 ὁ ἐπαγά παλιν, δῇ ἤλϑεὺ Οὐκ ἔγνωσοιν αὐτὸν, αἰγον ἐποίησου "εἰς αὐτὸν παγτοι ὅσαι ἐδ. ,ογ5}} 
λησαν. “ ες!,πείντα σα ἐλέλησοιν; ; ̓ογέδαλον οἰ ϑεσμωτήφιον , ὕδρασοιν, ἀπέ φναν,ἢ ἤ- 

νεγχαν ̓  ̓κοφάλξω εντο ἔχι πίνακος. ὅτω ὁ ὁ ὑὸς τῷ λὐϑεῤπου βάλλει παρά υὑτ' αὐ. 

ὁρᾷφ΄ πῶς παΐλιν ἐυχαίρως αὐςᾶν' αὐαμιμνήσκᾷ υ ὃ παλοις, υὐπὸ νυ ὦ παθυς . Ιωαύνου πολλῶι 

αὐτοῖς ἰς πσοϑξενων τίωυ ὐδαμνϑίαν, ἐ ζω τη ὃ ἢ μόνον, αἰλλαὶ καὶ τῷ ϑαύματα βὐϑέως ἐργά- 
σὰ 



ΒΥΑΓΓΒ Δ, Ομ. κνζ. 365 χὸν ζ. 

σααϑαι μεγαλα. καὶ 7.  ἑωΐκοι δῷ αἴδὶ ἃ παϑοις αἰαλέγηται, ϑύλέως ϑοιυμῳτυργεῖ, ὃ 
; τ᾿ τοῖς λόχϑις, χαὶ τσ 9 τῶν λόγων τ των. χαὶ τού" ὐοο τηρήσειντα ἐςιν θὺ- ΧΩ Λῷ τοὺς λθγϑες 9) τσῈ3 τῶν Ἀφγών τὸ; ῳ ἴδ πολλαῖχο Ὁ τρ 

αἱ ὑφ. τότε γϑιω, φησιν, ἡρξάτο δεικψύειν ὅτ δὲ! αὐτὸν Εἰς Ιερφοσέλυμα ἀπελθῴν, χαὶ Ὥστο-- 

κ]δλνϑέεῦαι καὶ πολλαὶ παϑεῖν. ζὕτε, πότε; ὅτε ὡμολογή,ϑη Χ ρλφὸς καὶ υἱὸς ἐῃ Ὁ Θεοί παλιν οὖν 

ς τω! ὕρει, ὅτε τίω γα μαςὴν αὐδοῖς ἔδειξεν θεν, χαὶ πεῖξ ὁ“ δόξης αἰτυ διελέρϑησοιν (Ὁ “τ9- 
Φφῆται, ὀῤέμφησεν αὑτοῖς 1 παϑοις. Εἰπων γ τίω κι᾿ Ἰωλυνζω ἱφοοίλυ, ἐπήγα ν᾽ ὅτω 
χαὶ ὁ ψοὸς Ψ αγιϑοοίσεν μέλλει ποίοην αὐ πο᾿ αὐτῶν. χαὶ μ᾽ μικρὸν πάλιν, ὅτε“ δαίμονα 
δξέολμν, ὃ) Οὐχ ἴδσαιν μαϑηται ὀκοϑῷ. χφὰ "» καὶ τε αὐναφρεφομϑῥων αὐτῶν οὖν τῇ 

Γαλιλαία, φησίν " Εἦπεν αὐσοῖς ὁ ησῶς, ὅτι μέλλει ὁ νὸς Ῥ αν,ϑοθπτῦ τοὐραδίδοοϑαι Εἰς 

Π ο χέῖροις αν, ϑόϑέτων αἰ μδοτωλών, καὶ δἰστοκ)ενούσιν αὐτὸν, χαὶ Ὁ τῇ τοάτη ἡμέρα, ἀγαφήσεται. | 
5 ἐποίει, ῷ μαγέθα Ὁ ϑαυμίς τίῳ Αἰ ῥοολζὼ τὺς λύπης κἰ ασοτεμψόνϑμος καὶ “πὸντὶ 

πόπῳ αὑτοῖς τ ραρμωθούνϑμος ᾿ ὥασῃρ καὶ οὐ ζυῦϑα τῇ μνήμῃ Φ' θαγώτε Ἰωαγνου πολ- 

λίω ἀὐυτοῖς πλάχε τίω τὐδακλησιν, Εἰ λέσϑι Ἴις, τίνος ἕνεκεν μὴ καὶ νωῶ (Ὁ Ἡλίφω 
ἀναφήστις ἔπεμψεν, ΕἾ τα Ὄστῦτα ἀστν εδτυρᾷ τὴ πέλουσία (ῳ αἰγαϑα ; ἐροδωϑυ,, ὅτι χαὶ 

. νῶ ᾧῷ ΧΧολφον γοιμίξοντες Ηλίϑυ 4ἢ) οὐκ Ἐλίςευον αὐτῷ, ὼ ἅ γάρ, Φησιν, Ηλί. 

ὃν σε Ἀέγϑισιν, (ὦ ὃ Ἱερειείϑν. ὁ Ἰωαΐννου ἡ Ἡλίου Φυεῖδν ζω Ὁ μέσον, ἢ ὁ φόνος μόνος. 

πῶς δώ τε πειςεύσῳσί, φησι ; Ψ ὡἰοκαταςῆσει πόρτα, αὶ δῖοι Ὁ γνώφαμως 61) μόνον, 

λα αὶ ὃ “στὰ ϑίωαι μέλρα τὴς ἡμέραις κείνης ξχὶ πλέον τῷ Χοιφτού τίω δόξόμ, 

ἊΣ ἡὶ ἢ πᾶσιν ἐὴ ὁ Ἡλίου φόνερωτέραν. στὸν δίζυ τοσαύτης τσξελφθέσης κι αυυλήναως χαὶ 

10 ασρλσδυκίας ἔλθη ὀκᾷνος ζὰ αὑτὰ κηρύῆων τότῳ καὶ αγαγζξλλων αὶ αὐτὸς (Ὦ) Ἰησοιω, θυ- 
μὴ χολῴτερον δέξον") τὰ λεγόμϑνα. ὁτὸν ὃ Εἶπη, Οζα ἔγνωσοιν αὐτὸν, τὴ αἰ ΖῸ τ χαθ᾿ " ἐ- 

αὐτὸν Σἰτολογεῖται, ᾧὶ ἐυ ζατη ἀὐζις μόγον τρομμωϑάτω, αἰλλα καὶ τῳ δεῖξαι αἰδίκω; πῦρ 
αὐ παΐορντα ὧπερ παο, ἐ τῷ! ζῷ λυπηροὶ δύο συγχαλύψαι σημείοις, τῷ τι ον ῷ ὁρά, ᾿ 

ώ ῷ μέλλοντι γίνεαϑπι. ζω τῶ ὃ ὠχϑούσαγτες ΟΥ̓Χ ἐρωτῶσιν αὐτὸν, πῦτε ἔρχϑ) Ἡλίας, ἢ τῇ 

15 ἀθυμία πιεξζόμϑμοι τῷ πάϑεις, ἢ δεδοικότες. πολλαχοῦ Δ στὸμ ἴδωσι (μὴ βουλόμϑμὼν 
ἀπιφώς ΕἸπεῖν, οἰ γῶσι Ζοίπον. ὅτε οδέρ ὧν τῇ Γαλιλαίᾳ, «τοις όντων Εἶπε "Μόλλει Μα;.",λα, 

ὁ ἡδς τῇ αὐ, ϑοφπου πρλοφιδίδοοϑαι, καὶ δἰ ποκ)ενούσιν αὑτὸν, ἐπήγαγε, ὁ ἐλυπήϑησαν στ ὁ- Δυκιθ. κ(, 
δρὰ, ὅπορ ἐκούτερϑι τῶν δυαελιςῶν αἰγκῆουϑροι, ὁ Μωρίκος ὡδῥ Φησιν, ὅτί ἀγγόοιω ὦ βῆμκᾷν 

ἡ ἐφοξοιεῶ»» αὐτὸν ἐρωτήσοι ᾿ ὁ Λύχας ἢ» ὁτί ἦν χυδμκεκαλυβίνθμον π΄ αὖ τὰν ἵνα μιὴ α)- 
4.) οϑῶνται αὐτῶ ἡ ἐφοίοιοῦ"» «ὐτὸν ἐρωτῆσοι αἰδὶ τῷ βἥβίάτος. ᾿ 

14. Ἐλθόντων ἢ αὐ παρὶς (ὦ ὄχθην, “Ὡοσηλϑάν αὐταῖ ὀρ, ϑοϑοπος ,ϑνυπετῶν Ι 

"Ἔ ᾿ 
15. Καὶ λέγων᾽ Κυρχε,ἐλέυσόν μιν τ΄ ψὸν, ὅτι σεληνιαϑοται, ὁ καικῶς παὶ δ. πολλάχις 

7» πίηϊει Εἰς ὃ πῦρ, ᾧ πολλαάχις Εἰς ὃ ὑδωρ᾽ 16 Καὶ πυρϑσήνεγκα. αὑτὸν τοῖς 

3} μαϑηταῖς συ, ᾧ Οὐχ ἴδωσσιν αὑτὸν ϑεροιπεύσ. Τούτον Τ' δὐ,969"πὸν σφόδρα αοὃε- 
νγορώῦτοι μ πίςιν δείκψεσιν ἡ γραφή. τὸ ἐκ πολλωνν αἴζηο δῆλον, ἔκ τὸ τὸ Εἰπεῖν Ὁ Χε σον, 
ᾧ πικεύοντι πόμτα δωινατά, ἔκ τε Ὁ εἰπεῖν αὐτὸν "δ αυφϑσελϑόντα, ον) μιὰ τῇ αἰπιςῖα, ᾧ 
ὧκ Κ ΤΊ Θλτον κελεύσοι ῷ δαξμονι μηκέτι εἰσελϑεῖν εἰς αὑτὸν, ἡ ἐκ ὃ πάλιν Εἰπεῖν 1 δ(- 
βρωπον ᾧ Χεις-ᾧ , Εὐδιυωασῳ ἡ Εἰ ἡ ἀπιεία ἀντύ γέορνεν αἰἴία, φησὶ, τῇ μὴ ὄξελϑ᾽, 

40 Τ' δαίμονα, “ἰ τοῖς μα ϑηταῆς ἐγκαλᾷ; δωκρὺς ὅτι δυωνατον αὐΐοῖς τὸ χωεὶς Ὦ πὐξεσαςν- 

τῶν μ᾽ πίςεως πολλαχοῦ ϑερφιπεύσου. ὥπερ γὺ ἤρκει πολλάκις ἡ τῷ πιφϑσοίοοντος πίς!φ 

Εἰς καὶ χὴν ἐλοιῆδνων λαξν, ἥτω [ὦ ποιοιώτων πολλάκις ἤρκεσεν ἡ δυυύαμεις, αὶ μη πι- 
σευόγτων κσδϑσελϑόντων, ϑαυ ματυῤγήσοι ὦ ζαύτα αἰμιφότεροι δείκψυται ὧ πὸς χρα-- 

Φῶς. οἵτε γὸ αὐθ Κορνήλιον, οἰπὸ τῆς αὐ »Ἱπῃὲ πίζεως ἐπεασαΐσαγ»» τῷ πνγϑύματος τίωὐ 
Οἰιεγίοια, τοπὴ, 2. ΗΝ 3 »ρρυν" 
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ρριν᾽ αὶ Ὡχὶ τῷ Ἑλιοσαίου Ὁ, σε νὸς πτιφιύσαντος νεκρὸς αϑέφη. οἵἵτε Δ βίψαντες, ὁ δ 
πίςν, να οἰ δειλίδν ἔῤῥιψαν απλαῖς ᾧ ὡς ἔτυχε, φοθηθέντες Ὁ πειρᾳτηίδλον, κὶ ἔφυ- 
γϑν᾽ αὑτὸς τε ριφεὶς δἰ ποτεϑνηκὼς ζω, ἢ “διτὸ μόνης τὴς τῷ αγίου σώμρτος δευναμεως αἰ. 
γίςαι"ο ὁ νεκρὸς, ὅθὲν δῆλον" οτεύϑεν, δι ὁ (ὦ) μιαϑηται παϑύνησουν, δλλ᾿ εἰ πόρτες. (Ὁ «ὐ. 
λοι γ»δρν θησαν ὠκᾷ. δια 5 τότε ἢ ἐτέρωϑεν πὰ αγνωμοσιωύίωυ, πὼς ἐχὶ Ῥύχλου 3 
ὠσπυγχόμει τῷ ἴησυ χὶ μα δ, λέγων, στ “πο σηνογΎκα, αὐτὸν τοῖς μαιϑηταὶς σου, 

αὶ οὐκ ἰουῷ αὐτὸν )ερριπεύσοι. δλλ᾽ αὐτὸς απ ιγαίων ἀὐδυς Μ᾽ ἐγκλημῶν ἐχὶ ἢ δύ- 
μι, ἐκείνῳ ὃ πλέον λογίζεται " 

17 Ὁ ἡνεὰ γαίρ, φησυ, ἄπιτος καὶ διεςραμμέν, ἕως πότε ἔσομαι ἴθ ὑμδῶ; 
Οὐκ Εἰς ὃ τύτε ἀπτοίσωπον μόνον ὡἰποτεινόμϑμος, ἵνα μὴ πορήσῃ 1" δὼ, 965" πον, το 

Σρλαὶ καὶ Εἰς ποίνζω Ἰουδαίους. καὶ γὸ Εἰκὸς πολλοὺς Μ᾽ χβδόντων σκδυδαωλιοϑέιδω, αὶ ᾳ 
μι πϑλσήκοντα οἰννοῦστῳ σἰθὶ αὐΓἿΜ. στὸμ ὃ Εἴπη, ἕως πότε ἔσομαι Αϑ' ὑμδ, δείκρεσι 

πείλιν ααυαφὸν ὀγτοι Τ᾿ ϑαύνατον αὐτῷ, ὁ " Ἰϑυμίας ὦ πηράγμα, καὶ πιθφέίω τίω ὐἰοδε.- 

μίαν, ὅτι αὶ δ᾿ ςαυρω ϑίεῦαι, ἀλλὰ ὃ τὴ μετ᾿ αὐτῶν βαρύ. ὶ μέω ἔς μδλθα τῶν εῖ. 
κλημῖν, δα δι Φησι:; Φέρετέ μοι αντον ὧδι. ι: 

Καὶ αὐτὸς διερωτᾷ αἰντὸν, πόσον “χθόνον ἔχει, . ἑαβτων μαιϑητῶν ἀπολθγθμδμος καὶ. 

ΧΑΙγοΥ ἀΐων Εἰς ἐλπίδα, γοηφὴν ὦ τῷ πιφεύσοι, 67| ἐφ΄ αἱ αὐτῷ ἀπαλλαγὴ τϑ χακοῦ. καὶ «- 

Φίησιν αὐτὸν «σαι οα' ἥεοϑαι, ἐυ ποὺς ἐχίδειξν (Τη 7, γϑιῶ ὄχλος (μήγε, ἡ ἐπετίμωησιν 
αὐτῷ ) ἀλλα δὶ αἶντον Τ' πατέρρι᾽ ἵν ,στὸμ ἴδοι ϑορυξουϑινον ὦ δαιμόνιον “οἰστὸ ' κληϑέωαι 

μόνον, κἀν ὕτως οἐγωχϑὴ εἰς τίω πίςιν Ἐ ἐσομδμου θαύματος, ΤΩΝ, ὃ ἐκόῆος εἶπεν, ὅτι ἐκ το 
παιδὸς, καὶ τι εἰ διώασαι, ββοΥϑ4 μει, λέγφ᾽ “τω πτιςεύοντι παγτα δευυατὰ, παίλιν εἰς ἀὖτὸ 

αἰδετρέπων ὦ ἔγκλημα. καὶ στε ὦ ἐλεὴμ ὁ λοκνϑθῆς, Εἰϑέλες, διωασαί με χαϑα σαι, 
εδοτυρών αὐτὰ τῇ ὀἰξοισία, ἐπαροδ αὖτ' Ὁ βεδαιών ὧ Εὐρηρδῥον ̓  ἔλεγε, Θέλω, κα- 

θοιρλοϑητί ὅτε σε Οξ συγ ἀξιον τῆς ἐὐτι δυυναἴμεως ἐφθέγξατο Εἰπὼν, Εἰ διωάσαι, 
βοήθει μώι, ὄρφι πῶς ἀδδ' δίϑρθουται, ὡφὺ δεόντως Εἰρηνϑέον. 5 φησιν; Εἰ δοωύα- ,4 
στ! πιφεύσεαι, πλύτα δευνα το τῳ πιφεύοντι. ὃ ὃ λέγη, τοιού ἐν 521 τοσουύτηνχῦρ ἐμοὶ πε- 
ἐλοισὶα, δυυνα μεως, ὡς καὶ ὁτέρφυς δυυαοϑαι ποιᾷν ζωῦτα ϑαυ μοιτυργεῖν᾿ ὧςε ἀν πιφεύης ὡς 

σὶφ, ἃ αὐτὸς δευύασοι ϑεραστθῦ σαί, φησι, τῦτον αὶ ὀτέρος πολλύς. ὁ ζώτα Εἰπὼν ἃ- 
πήλλαξε (ὃ δωημονώντα. συ) μοὶ μόνον εἰντεύθεν αἰστὸ σχϑπτει τίω πσοόνοιαν ἃ τίω ὦ». 
εργεσίαν, δλα αὶ ξ, ὀκεύν τῦ καιε9ό, δὶ (ἐμνεχόρησεν ἔνδὸν 61) Δ δαίμενω. γὺ Εἰ μὲ γο 
πολλὺς απδϑνοίας ὅτε ἀπέλανο ὁ δῤ,ϑέφ πος, πάλοι αὐ ἀπωλώλει. χαὶ γὸ Εἰς ὃ πῦρ 
αὐτὸν ἐξἀμέ,φησι,ξ εἰς ὕδωρ. ὁ 8 ζωτα τολ δῇ ὶ αἰξλεν αὐ πόμτως, Εἰ μὴ ἢ ἐν 
Ὄσαύτη μϑνίᾳ, πολιωὺ ἐπεϑηνεν ὁ Θεὸς αὑτῳῖ Ὧ χαλινὸν ; ὥασερ δέωυ ἡ ἐπ᾽ ἐκείνων ΤὝ 

γυμνῶν τῶν ἐν τς ἐρήμοις τρέχόντῶν, ἢ λίθοις ῥαύζις καταικοτλοντων. Εἰ σελέωιαξο- 

μϑνον καλᾷ, μωδὲν )γορυξηϑῆς, Φ γὺ πατρὸς ἢ: δρημονωγτος σθν ἡ φωνή, πῶς δέζυ φυσι χαὶ 12 
ὁ δυαγζελιςὴς, ὁτί σελέωιαζομδμος πολλοις ἐθεροίσγάσιν ; ὐπὸ τῆς ἢ πολλών αἰ πυονοίας 

«νῶν καλών. ὁ γὸ δαίμων ἔχὶ ἰσθολῃ τ φοιγεῖν αὶ ἐχιτίϑοται τοῖς αἰλοῦσι, χα! ὀμίη-- 
σιν αὐςδν' κτ' τὺς τῆς σολζουης δρόμιυς, υχ ὡς ὠκείνης οὐνερο»ύσης(ὠπα γε) ν᾿ «ὐὉςς ἢ- 
τὸ καχϑυργῶν Εἰς τίω τῷ φειχείε αἰ αθολίω, 89 ὁ πεπλανηρϑῥη -ρᾳ τοῖς ὀμοήτοις ἐ- 

πεκρῴτησε δῦξα, χαι ὕτω (δν' τοιούτυς καλούσι δαίμονας αἰπατώρϑμοι. σον γα [61 ὅ- 49 
τὸ ἀληθές. 

19 Τότε πσϑόσελϑόντις (ὦ) μα,ϑηταὶ ἀδού καιτιδίαν ἠρώτησειν αὑτὸν, τίνος ἐνόχεν σέ 

ἠδιωυηϑησαν «δοὶ ὧν δαίμονα ὠκχθάψν ; Ἑ μοὶ δοκοόσιν αὐγωνιάν καὶ δεδοικέναι, μή“ 

ποτο τέρμ ρδήιν, ἐὼ ἸὩχιφεύγηῷ, αἰ πώλεσαν. θλριον γὸ ἀξοισίλν κ' δαιμόνων αἰκαϑεύρτων. 
͵ ὃ 
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9 ἔρω τῶπι κατ᾽ ἰδθν αὐτῳῖ «οϑϑσελλόντες, Οζι αἰορων ὄμϑμοι, 51 ̓  «Ἔ ὐἰποῤρητν καὶ 

μεγάλου πηραγμάτος ἔνδον «ὑτοέρωταν. Εἰ γὸ ὦ ἐρῃν ὠξηλϑε ὺ ἡλέῤθησαν ὀυγπε- 

λῆρον ἰω αἰχέυνεοϑα! λοιπὸν τίου “4 .}} λόγων ομολογίων. τἰ δ οΧοιφος ! . 

20 Δια τὠω αἰπιρίαν ὑμδϑ), φησιν. ἐδ )5 ὄχητε “πίς!ν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε 

: τῷ (ρει τύτῳ, μεταῦηϑι, ἢ μεταξήσεται, ὁ συν α δευνατήσει ὑμῶν. ΝΞ ΞΕ 

Εἰ λέγ, πού ὅρος μετέϑηχδν » ὀκᾷνο αὐ Εἴποιμι, δι πολλῷ μείζονα ἐποίησαν, 
μυείοις νεκρὸς ἀϑαςφήσειντες. σδτὶ ΣᾺ ἴσον, ρος μεταφῆσοαι ὶ θαύναπον υὐπὺ σώματος ὩΣ 

σα!. λέχϑνται ὃ μετ΄ ἐκείνες ἁγιοί ἥννες ἐκείνων ἐλοίῆης πολλῷ καὶ ὅρη θείας χα λεσεισηρ 

μεταϑεῖναι " ὃγεν δηλον ὡς ὼ ὅτοι μοτέϑεσοιν ἀν καὶ λϑυσης γοείας. Εἰ5 ὅτι οὐκ ἔϑύετο 

10 γεθία, μὴ ἐγκάλει᾽ ἀΐννως 5, ὁ αντὸς σύκ Εἶπεν, δὰ, μεταφήσετε πόντως, αἰλλ᾽ ὅτι δυ- 

γήσεαϑο ἢ τῦτο. Εἰ 5 νὶ μετότησαν, οὐχ ΤΩΝ, Οὐ ἐδιωυλϑησανί πῶς γὰ , τὰ μείζονα δυ- 

, λώτες ) ωλ' ΚΝ οὐκ ἐδυλήθησεινν ὀχ ὃ μα Ῥέαν γεείλυ. Εἰκὸς ὃ ἡὶ γελρποϑαι 
τῆτο, καὶ μὴ γεγφαιφ)αι. συυὲ γδν ποτα ὦ ἐλιυ ματεύργησαν, ἐγράφη. ζότε μϑῥτοι 
ἐπλέφερον πολλῷ διέκειντο; Ὧἱ δέω . σσυὶ ζιωτίω τίω πίςιν Εἶρν Ὅτε; οὐρνι ΕἾνον. ἐ- 

"5 δέ γὸ ὠεὶ οἱ αὐοὶ ἦσαν᾽ ἐπεὶ ἡ Πέζοενιω ζ᾽ μακκοίξεται, νωῦ ἃ (χιτιμᾶται᾽ καὶ (Ὁ λοι- 

“πὶ ὃ Εἰς ὔοιαν σκωπύγογται ἈΣ: ἀδῷδ,οτε ἐυ ς ὠοῆκα 1’ αἰϑὶ τῆς ζύμης λόνϑν. (ἰωέζη 

δὴ ὕτε ὧν μα ϑηζμ αἰσϑενησοι. ἀτελέφερϑν ᾽ν Ψ διέκειντο τσ τῷ ςφαυρ96. πίςιν ἢ ο»- 

ζυῦϑα, λέγ, του "σημείων, αὶ σινάπεως μέμιγηται, τω ἀφατεν αὐτῆς δυλων δυυίαμωυ. 
Εἰγαρὺ τῷ ὕγκω μικρὲν τὴ τὸ σίηινπι δοκῇ, αλλαὶ τῇ δυωαί ει αἰσλμτων 4] σφοδγότε- 

10 ρϑν. δεικγὺφ τοίνεου 671 καὶ 5 ἐλθίχιφον τὴς γγησίας πίφεως μεγαο: διώαται, ἐμγήεϑη τῷ 
σινάπεως, (ἢ Ουὴ μεΣφὶ ὙὐτΈ ἔφη μόνον, ὡλας δρῊ «το, σέϑηχε, "ὃ περριτίρω ποοοέζη. 

Οὐὐθὶν γάρ, φησιν αἰ δευνατήσει ὑμεῖν. σὺ δὲ κανζωθο αὐ δριύ μαστὸν τίω Φιλοσοφίλυ ἡ τὸ 

πγβύματος Ὁ ἰού ἜΑ φιλοσοφίας, δ ζῴα ἔκρυψαν ἀντών ὃ ἐλοίῆωμα ᾿ τῷ ὃ πνϑ'.- 

ματος τίω ἰδ , δὲς τοις συϑὲ ὡς Κόκχον σιγαίστεως ἐχονζᾳς “πίσιν, ἕυτω κοιτὰ μικρὸν 
ἥψ, 15 αὐήγαἣν., ὡς ποτα μοιᾷ καὶ πργακ' ὧν αἰὐτοῖς πίζετως ἀράδοιωαι. 

21 Τοῦ νος τῶν οὐκ ὠκπορύσεται, Εἰ μιὴ ἐν ἀποόσεσχὴ ὠνηςεία, 
Πρ σέϑηκε, ὃ ταῖν δαιμώνων ἅπτν, αὶ Ὁ τοωὖν σιλέωυιαξζομϑμων λέγων μόνον. ὁρᾷς 

πὸς αὐτοῖς ἤδη (δ) αἰἶϑὲ νηζείας ὠροκαταξαἰλλέπα λρηϑν : μὴ γᾺ» μοι ἀπὸ τῶν ααϑριζὰν- 

τῶν λέγε τι Ἰρὲς αὶ χωθὰς νηφείας “ξέξαιλον. Εἰ ΝῚ καὶ αὐδὲ ταῖν Ἐχιτμόντων ὅτο δῳ 

10 Εἰποι ες, ενός πεν χα! δέ τέρν ̓  λα παίλροντα ἀἰκιή χόμόν πῦτε πυφωγζᾳ ἀπαλλαγάδαι 
τῆς μανίας ζμωύτης. 

Δεῖ γὰ μάλιςα τῷ ποδαγματος τότ τω τα τοιαῦτα νοσῦντι. ᾧ μῶω εἰ πίςεως 

“φεία͵ φησὶ, τί δεϊνηφείας ε ὅτι «(Τ᾽ ὁ πίφοως καίκεῖνο ὀυ μιιρων Εἰ ἰσοὶ γὴ Ὁ ἰσμιυ. φιλοσοφί- 
ὁρ ὃ πολλὺν ον ἀιϑησι,ὸ ἀτίελον ἀξ δύ δ σόα κατασκθυα Κ καὶ ταῖς ἀσωμάτοις δεων αἰ μεσι 

15 πυχίθυει. Δλλ᾽ οὐ καθ᾿ ἑαυξὶ, δλλαὶ δὲῖ ὁ θύχῶφ, ὦ '"ωοϑτης θύχος, δφρ, ,ϑιώ ὅσα αγαϑα δὲ 
αἰμφατέρων Ὑν. ὁ Ν᾽ βύχομϑμος, ὡς χοὐ, κὴ νηφεύων, ὀυ πολλδιών δείτα ᾿ ὁ ὃ πολλῶν μὴ 
δεόρμϑμος, Οὐκ δ. οι Φιλϑηθὴ ματος᾿ ὄ ἢ μὴ Φιλογρήματος, καὶ κρὃς ἐλευμοσιωζων 
Ἐληιτηδειότερος. ὀνηπτεύων κοῦ φός ὅ91 ἡ ἐπηορωνϑρος, ἊΝ κ᾽ »"ψνῶς δύχεται, ὼ ζω ἔχιϑυ- 

μίας σξέννεσι (ας ππονηρεἰς, ὁ ἐξιλεσύτω (ὃ Θεῶν, ὶ τουπεινοῖ τίω ψυχέω ἐπαιοονδώζω. 
49 δζᾳ τῦτο κὶ Ὁ) Ὡἀἰπόσολοι α εἰ ααδὸν ολήφευον. ὁβέγϑεϑμος κ( νηκείας διπλάς ἔλει ιὶ πἼέ- 
ρας καὶ ῥ᾽ λύέιμον αὐ δ κουφοτέφας, σνοῖὰ γ χασμώται αὶ Δ! αι τείνεται ὁ νονρκᾷ θ)- 
λῥαϑμος, ὑεῦ τερρισι Ὁ) πολλοὶ, ΡΥ ἔσι πυθ99 σφφοδρύτερος ᾧ τῆς γῆς ὀμώτερος. 89 

Ἂ μαλιφα ὁ τοιοῦτος τοῖς δα μοσιν ἐϑρὺς ὦ πολέμιος. συυδὴν γὺ ὀνιϑούων γνησίως ϑχο-- 

μόρα ϑδιυνατώτερον. Εἰ γὸ γωωμὴ ὠμῶν τίνα, αὐῥχοντα ὸ ἐτὲ (Θεὸν φοξούμϑιμον, τὲ ὁ 09- 
πον 

πω 

ἩΘΙΚΟΝ 



- ὑπ πος - 

κτὸ (Κ. 38. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΟ. 
πον οντρεπῦμϑμον ἰῶ ἴλώσεν ἔχιχαμοψαι, πολλῷ μάλλον () Θεὸ Ἰππασαστί) ὁ ὁ  σιυεχῶς αὐτοῦ 
«τζσεδρόνων, κὶ Ὁ γαςφρὸς κρατῶν, ὲ τυφῶο. ̓φαξαλλων. Εἰ: ἣ ) αἰαϑενές σοι ζ σώμα ὧφι μὰ 

φεύειν διζευεκῶς, δ᾽ οὐ Εἰς πσϑόσιυ ᾿ἀαδενές, ογοϊὶ απο) υὐυβοψί γαφρὸς ἀΐ-. 

ὙΟΥ. Εἰ ἰγϑὺ Ὁ μησευει ὁυ διυύασαι, λα μὴ “πυφᾶν διώασαι. ἐυ μικρὸν 3 χα] τὐ το, σοὶ 

πολὺ γηζείας αἰπέχον ΔΑ ἰχθμὸν ἅ' ̓) "ἀΐ' κατα αταῖσαι τῷ ὀγρούλου τίω μϑυίαν. ὶὶ δῷ ς χιῶ 
Οὐ εἰν ϑυτως ὠκείνῳ το δαίμονι φίλον, ὡς τρυφὴ ὸ μμέϑη ἌΝ κ Χ) πηγὴ ὼ μήτηρ ἔρὴν α- 

πόμτων ΤὟΨΜ καικϑίν. δὰ ζαυτης γϑιὦ ποτε (ἦν' Ἰσεκηλίζῃ Εἰς Εἰδωλολατφείαν οὡϑέξζα. 

0, ἐρν μη... λε' «οὶ της ὧν Σοδομίζ Εἰς αρϑανόμιυς ἀὐνψω ἔρως. Τϑτο Ὁ» Φησι, ὧς. 

νόμημα Σοδόμων, ὧ χβηφ ὀνίᾳ ὺς ὧ πλησμονῇ αὐὔτων ἢ δϑίωίαρ ἐ ἐασατάλων. δ 
ζαύτης μνοίας ἐτέρυς αἰ πωώλέσε, καὶ τῇ γεθνη αϑρέδωχε, ὰ τὸ οὐκ ἐργαζε}) κοικὸν ἡ πρυ- το 
Φη: ; χοίρνε ἀξ αὐϑούπων ποιᾷ, αὶ ἡ ρίρων κε. ὁ Ἢ ΤΆΡῪΣ χοιφϑς βορθόρῳ ἐγχϑιλινδεῖται, ἡ 
χόωρῳ πέφεν" ὧπτ ἣ ὀκείπς βδελυκ οτύροιν σιτεῖ ται παπεζὰν, μι: ξεις Ὀχινοὼν αἰϑέσ.-. 

Μϑο, ὑ αὐδανόμος ἐρωΐζας. ὁ τοιθτος συϑῆν ἐν δαιμωνώντος διεηνολον. ὁμοίως Ὁ ὀὐαιαοιυς- 

τι, “ᾧ σεται Ὁ ἡ δου μονώντα καὶ ἃ ἅ ἐλεώμϑυ, αὔτον μι ̓ἀἰσοφρεφο ῖθα καὶ Ὁ μισύμϑ. 

τί δήποτε ; ὁτί αὐ)εύρετον ὕὑλιασάται μϑμίαν, ἡ ὃ σόμα δ. (ὧν ὀφϑαιλμϑο ὶ βίνας ἡ πόρτα κς 
απλώς, καταγώγια ὀχετῦ ὼ ἀμάρας ἐργαζεπαι. Εἰ ὺ πὸ ἐντὸς ἴδοις, ὑψειᾷ τίω ψ- 

γχίω καϑοῷ ἐν Τιὶ χρίαόν. ὀκρυμιῷ “ππηγ αν κ᾿) νανρκώσειν, ᾧ σϑοὴν ὦ σκάφος ὠφελῆς- 

σαι διωυαμδυίω ὧν τίου τὸ χέιεθνος αἰχρζολζω. αἰηωύίομαι Εἰπεῖν, ὅσοι Ὡἰπὸ πυφῆς 

ποίφρυσι ̓ ἡ ὀύδρες καὶ Ἷ ὀγώμάμιν κοί" “τῳ ἡ ̓ὐδμ χαᾳταλείπω σιιοειδῦτι τῶ τα ἄχρι- 

Οέφερην Εἰδῦτι. αἰγὰ αὐχβότερην γοιναικὼρ εἴϑυϑσνς, ἡ απλως «ἰβεφερνυδύνρ ἐὑσῷ "γ) 1 

αἰοϑενέζερον Ὁ σκάζος, τοσώτῳ πλέον ὃ ναραγεον, κ τε ἐλθλιρα ἡ ἡ, δὺ ὑ τὸ δούλη. ἡ (ἃ «ἡ 

ἐλϑυϑέρφι εἰν μίσῳ τῳ ϑεατζῳ ὟὮἝ.π διύλων αἱ αἱἰοσημονεῖ, ἡ ὃ δούλη πάλιν ὁμοίως μεταξὺ Ψ' 

δούλων" ὃ αἰϑασκθναξεδι “τῷ Θεῦ ζιῳ δῶρα βλασφημεῖα, ΟΣ ἦι αὐοήτων. πολλῶν 

οι ἀἰχϑύω λέγρντων, ὅτὸμ τοιαῦτα συμᾷξανῃ παδη᾿ μὴ ἔξω οἶνος. ὦ τῆς ανοίας, ὼ ἡ ἦτα- 

ἐνπληξίας. ἀλλὼν αἰμδρτλμόντων ταῦ ταὶς τοῦ Θεοῦ δωρεαῖς ἐ ἐκαλές ; .} πῦσης τοῦτο μαυΐίαξ! ἃς 

Μὴ ΩΣ ὁ οἶνος ἐ ἐποίησεν ϑεφπτε,τῦτο δ ΚΑΧΟΝ ; οὐχ, ὃ οἶνορ, ΌΝ ᾿ αἰκολαισία ὃ ΩΝ ὀσολαυς 

ὀντῶν κοι κῶς εἰπὲ ἐπτοίνυν, μη ἔζω μιβῆν, κε ἔξω τρουφή.εἰ ὃ λένγϑιρ μὴ ἔξω οἦνορ, ἐρεῖς κῦ μιαρὸν 

πυϑοξαίνων, μη ὄξω σίδηρος δ τοῖς αἰδροφόγυς, μι ἡ ἔξω νὺξ αν τοις κλέπηας,. μη ἔξω 
φώς ἀν Τοὺς συκοφμίαμ, μὴ ἔξω γῶν Δ [σ ζώ μοιχείας" ἡ πόρτα πλώς λύαιρνσεις, 

νλὰ μὴ 'δυτὼ ποίει  (σωτϑυικῆς γάρ τῶτο ἡγωμυ"6) μηδὲ θλρρ( οἷ οἶνον, ἀλλα μέ- 105, ὅπ 

Δίου. χα ̓ λαθων τῶτον αὐΐζων νήφοντα, αὐασύγραψο, ἀὐτυπα πάσαν τίου αἰ οιμοσιωζω, χαὶ 

Εἶπε ποδὸς αὐτῶ οἶνος ἐδὺ.ϑη, ἵα θὐφρκινω θα, ὐχ ἥα ἀογιμοναδνϑμ" ἵνα γελώμδυ, 

ἔχ α γελωίβα ῥα ὑγιαίνω νϑμ, εχ ἵνα νοσῶμϑμ ̓ ἴω αἰοϑενειαν σώμφτος δίορλωσώμες- 
)ειγὸχ ἢ ἵνα ψυχμὶ ἰχῶν κατοιξαλωμδν. ἐτίμησέ σε Θεὸς τω ϑώρῳ᾽ 7, σαῦτ' ὐδρίξεις τῇ τῇ 

«Τίμα, κγ' ἀμετείᾳ ἄκουσον “ Φησιν ὃ : Παῦλος, Οὔῳ ὀλίγω γοῶ ΚΣ σθμιαιηϑ σῷ, καὶ ΧΩ πυκ- γ, 

ναῖς σὰ αἰοϑενείας. εἰ δὲ ὁ ὁ ἀγιος ὠκῶνος ᾧ νόσῳ χαυτεχόμϑνορ, κα Χ ἐπαλλήλυφ αἀῤῥωξιας ὑπο- 

υϑρὼν ν ἰ μετέλαζεν οἵ! οἴου, ἕως δὺ ἐπέπεψων ὁ διδιυσκαλϑς, φψα αὐ οοίημϑι συή ὠμέων ἡμᾷν "" 

Φνυγείᾳ μεθύοντες; ὀκείνῳ ἅ ΠΝ ἐλεὴν, οἴνῳ ὁλ ρῳ χοα αἰ9 ΤᾺ σόμιαηϑὶ συ "" ἡδὺ ὃ ὃ κα ὡ 

ἑκοίς'ῳ ἣν μεθυόντων ἐρᾷ, οἴῳ ὀλίγω γρῶ δζῳ Ὅς πρρνεια, δώ ζἐ πυκνὰς αἰακφολογίας, 

δὲ (ἀὲ ἑτέραις Ῥλιϑυμίας (ὶ πονηροὶς, ὡς ἡ μέθη τἰκίειν Εἴωθεν. Εἰ 8 μὴ ̓ βούλεϑε ὧν 49 
τὰ Οιαύτα ἀπέχεεϑαι, δι γηϑωῦζᾳς Ἐχιθυμίας ἐμ ̓ξ αὐτῷ καὶ Ὁ ζ άνδίας ἀἰπόχεθϑε. οἶνος 

»γὸ εἰς δὐφε»σιωύζωυ ἐδοϑ οἷ οἶνος Ὑ» φησιν, δφραίμι καρδιὰν αὐϑρωπου᾽ ὑμᾷς Ὁ αὶ ᾿ ζω- 

τίου ἐστε λυμαίνεαῦς, Υ̓ ὁ ϑἰρετίω “ποία οὐ ἐ ἐυφρφσεωύη μή ε ᾿ ἐἢ ὧν ἑαυ, ὁ ἀλγηδόνας μυ- 

οἰας ἔχειν, καὶ πλύτοι ὁρᾷν αἰξεφερϑνϑνα,  σχοτοδινία, κατέχεον, ὦ κῃ σἄν ἀμδτ. 
δὲ 



ἐρπίνν 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛ, Ομίλυνζ. 369. χὺν κζ, 
δι μ ἐλαίῳ κουτοιρεχοντων Φκκεφαλάς, ζωῦτα μοι ἃ παϑὸς πϑρᾷς Εἴρητω,μάᾶλ- 

λον ὃ πσϑϑς πόρῳ μ᾽ ἐχ ὅγ 5. πόρτες μεθύοισι (μή δλμοιτο) αλλ) ῇΨ μεθυόντων (ὦ 

μή μαϑύοντες υὶ φροντίζουσι. «Δ᾽ οἱ τοὶ πσσολςὑμας "»ϑποτείνο μα! μᾶλλον (ὄν ὑγιαί- 

τονζᾷς, ἐπεὶ αὶ ἰατρὸς (ἦν' τὀρρωφοιώζῳ, ἀφεὶς, ὀκείνοις οἰ ϑλέγε ὅ) τοῖς τ ρακαδηνϑροις 
ς ἀΐζφις. πσϑϑς ὑμας τοίνιω οἰ ποτείνω ᾧ θην, τὐδακαλῶν μμϑἶτε αἱλωναί ποτε τῳ πα- 

ὃς; τϑτῳω, ἡ (ὧν αλόνζαις ὀμιμια ον, ἵνα μὴ δ) αἰλόγων φαϊνων:) χείρρις. ὄκενα ζ' ))} 

πλέον τῆς χρείας Οονὲν Ὠχπζητεῖ" ὅτοι ὃ κακοίνων αἰλογώτερφι γεχϑιασι, «ὧν τῆς συμ- 
μετρίας ιἰχβ(αίνοντες ὅρφες. πόσῳ γὸ βῥτίων τότων ὁ νος, πόσῳ Ὁ ἀμείνων ὁ κύων" ἡ γὰ 
ἕχαιφον τῦτων δ, ζώων, ἡ  ἀλλωνὴ ἀπόντων, ὸρ τε φαγεῖν, δ τε πιῷν δὲν, ὁφον τίω αὖ-- 

1ο ταρκειὸν οἶδε, ἡ πέρφι τὴς γρείας ἐν ἀτόϑεισι. καὶ γὸ μωοίοι (Ὁ κωτὸναγκαίζοντες ὦσιν, 
ἐν ὀὐδξ61) ὀξϑεῖν Εἰς ἀμετοίλν. Οὐκοιῶ ζοιύτη αὶ “ὦμ' αἰλόγων χείρυς ὑμές, ὁ ὩΡᾳ 
«οῖς ὑγιαίνουσι Ὁ) μόνον, εἰλλ᾿ ᾧ “3 ὑμῖν αὑτοῖς. ὅτι )}ῈΡ κυναδε κὸν ὄνων ἀἶτι μοτέρας ἑαύζθυς 6) 
κιχρίκατα, δῆλον ὁκάϑεν. (ἡ μϑι γδ}} ἀλογα ζαύτω οἕκ αἰωγκαίζεις πέρι τῷ μέΐξγυ 
ζ φῇς ὡὀἰπολαύεν. καὶν ἔρηται τις, δζρ, τίνα μή χαταθλαψῳς, ἐρᾷς. σαύτῳ Ὁ οὶ (αὐ. 

τς τίω πϑρέχεις τίω πσοϑνοιδ ν᾿ ὅτω καϊχείνων σουύτον ἐυτελέςερον ἐῃ) νομίζεις, ᾧ αἴδεορὰς 

διηγεχῶς χειμαζόρϑρον. οὐδὲ γαὶρ εν τῇ ἡμέρα, τὴς μέξτης μόνον Ὁ' ὧκ τὴς μάϑης βλοίξζυ 
«ἰανομϑρεις, αἰλλα καὶ μ᾽ τίω ἡμέραν ὠκείνζιυ. ᾧ καϑούπερ,πυρετού παρῇ θόντος, ἡ ὠκπῦ 
πυρετῷ μϑρει λύμη, τω καὶ ,μά,ϑης ἀπελϑούσης,ἡἡ τὴς μάϑης ζάλη ὦ ὧ᾽ τῇ υχὴ αὶ ἐν τῶ 

σώματι ςρέφεται. καὶ ὃ μδὲ ἄϑλιον σῶμα κεῖται χοῦδῳ λυϑὲν,κοιϑούπερ κἰ πσὸναυαγίε σκα,- 

29 φος᾽ ἡ ὃ τῶῦτη τα λαιπτωροτέροι ψυχὴ μὰ τότε ὀζριλυθεντος, (ὃ χειρδίμα. διεγείρει χαὶ τίω 
Ἰχϑυμίλυ ὀματῆει, αὶ «στὸρ δυκῇ σωφρϑνεῖν, ζϑτε μάώλιςα, μαίνεται, οἶνον ἡ “πίθοις ἡ φιαί.- 
λα. ὑχρωτῆροις φόνταζομδμη. καὶ καϑυώπορ οὐ λριαιδη, παυλείσης τῆς δάώλης," δ) (Ὁ 
χειμδιία μϑρει ζημία, ὅτω ὃ ὁ ογταύϑω. ᾧ γοὶρ ὡασερ ὁκᾷ “ὟΝ ἀγωγίμων, ὅτω καὶ ἐγτοιύ.-. 
9 ὀχζολή ον αεδὸν αἰπαγτων Ψ ἀγαϑών. κἀν σωφροσιεύζου ξυρη, καν αἰδῶ, καν σύγε-- 

25 σῃ, καὺ Ὠπεικέαν, κἀν ζωπεινοφροσιωΐωυ, ποῖντα ῥίπῆει Εἰς ὃ τῆς τοὐοκνομίας πέλαγος 
ἡ μίδη. αἰλλαὶ (αὶ μ᾽ ζαύτα Τέκ ἔτι ὅμοια. ἐκεῖ νϑβ γα κ(Τ' τίω ἐκζολίω ὦ σκαίφοςκε- 
φιξεῖ}᾽ ὠὐζαῦϑα ὶ βαρύνεται μᾶλλον. δὐτὶ γαὶρ ἐκείνου τῷ πλϑότε δέχεται ψαμμον αὶ 
ὑδωραλμυρὸν ὶ πάντα (δ) τὴς μέϑης φορυτὸν, ὥπερ ὦμα τοῖς Ὠπιξά πες ἢ ᾧῷ κυξερνήτη 
καταξωτῆίζει Ὁ σκάφος ἐυθέως. ἵν᾽ ὅξώυ μὴ ταῦτα πάσχω ϑμ, ἀπάλλάξωρμϑμ ἑαυςἂν 

30 τ χφρδιος. οὐκ ἔς! μι ' μέθης βασιλείδν ὀροινών ἰδεῖν. Μὴ πλανώοϑςε γαρνφησιν ὁ “σῦς ς, Κορ. ουν 
φολϑς᾽ ὁυ μέϑυσοι, υ λοίδοροι βασιλείαν θρόνων κληρογομσυσι. ἡ ἀ( λέγω βασιλείδν ὀυ- 

δονοΐν; (τ, γὰρ μέϑης σὐθὲ ζῳ αϑρόντοι δα νἰδιῴν. χαὶ γαρ Φκζήμέρας γυκίᾷς ἐργαίξοται 

ἡμῖν ἡ μά ϑη, χαὶ Ὁ φαΐς σχότος, χα! ἶΜ' ὀφϑόη δηνανεῳγνθῥων σεεῖδ ζῷ ον ποσὶ β, λέποισιν 
(Ὁ μιϑύοντες. καὶ ἰ τῦτο μόνον 64) Ὁ δεινὸν, αἰλλαὶ μα τύτων χαὶ ἑτέραν χϑγεπωτάτίων ὑ- 

35 πομϑμοῖσι δίκζωυ, ἀθυμίας αἰ λόχϑες, μιανίαμ, αἱ βρωτίδῳ, γέλωτα ἰγειδὸς δηυεκως «ἰπαο- 
ῥϑώοντες. ποία. τοίνωυ συγζγω μη τοῖς ἑαυςδηὺ τοσύτοις αὐξεπείρασι χαχοις; οὐκ ἔςιν Οὐ οὶ μία. 

φύγω νϑῳ τούνιωυ τὸ γόση κα τῶτο, ἵνα χαὶ δ[Ψμ οὐζαῦϑα, χαὶ ὙΨ μϑηόντων ἔχιτύχωμθν ἀγα- 

ϑαδν, γαριτί χαὶ φιλαν,ϑ65»πία τῷ Κυρίου ἡρδν Ἰησῷ ΧΚριφού, Φὴ δύξα χαὶ ὃ κράτος σιώ ῷ 
παταὶ χαὶ ᾧ ἀἰγίῳ πνεύματι, Εἰς (δι αἰώνας τοῖν αἰώνων. Αμέω. 

49 

Ομιλ, ῃ 2ῷ ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΈΝΩΝ ΔῈ ΑΥ̓ΤΩΝ ΕΝ ΤῊ 
Γ ἀλιλᾳία, Εἶπεν αἰυτοῖς ὁ Ἰησῶφ᾽ μέλλει ὁ ἰὸς τῷ ἐν,ϑοϑπου πο ϑαδι- 
δόοϑω Εἰς χεῖροις δυ,ϑοοίπων, 23 Καὶ Φστοζ)εγουσιν ὥυτον , 

τὴ τοέτη ἡμέρα, ἀγωςήσεται. ἢ ἐλυπήϑησειν σφόδρα. 
ἵνα 



Αειϑ.γιλθ, 
Άγ' 

ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 

5 ϑο Νὰ “ΣΡ Μὴ λέγωσι, νος ἔγεχεν ἐγνζωϑα ἰοτοίξουϑῃ διζευεκῶς, 

δ. 3) πάλιν οὐδὲ ὃ πάθους αὐτοῖς Φησιν᾽ ὅπερ αἰχϑύοντες ὅτε ἰδεῖν ἐξού. 
λοντο ζα Ἱεροσόλυμα. ρφι ϑίω “τῶς τὸ ὦ Πέζου Ἐχιτιμηϑώτος, 

ἡ ἢ οὐδὲ Μωύστα καὶ Ἡλίαν «ἰδὲ αὐτῷ αἰφλῳθέντων ὦ δόξὸυ ὃ ς 
“ τ, μ ᾽ ι 

ποράγλα καλεσάγτων, καὶ ὅ παΐδ9ς ἀνωϑεν φωνίω ἀἰφιέντος, κὶ ση-- 

ΚΑ, ὅτι ἠγνόοιω Ὁ ρῆμα ἡ ἐφο(οιῶῶτο αὑτὸν ἐρωτῆσαι" ὁ .,.0]| ζιὼ χρ)ϑοικεκφιλυμμένον αἰπ᾽ 
ἦν, να μὴ αἴαϑωνται, ὁ ἐφοξοιεῦτο αὐ" ἐρωτῆσαι αὐθὸὶ τῷ βήμειτος. ἡ μέ Εἰ ἡγνό. 
οἰφυ, πῶς ἐλυπήϑησαν ; ὅτι τὶ πόύτα ἡγνόοιω ΔΛ ὅτι δὴ Ὀτοθτυγήτοι, ἡδεῷ, ( μυεχὼς α-. 

χϑυϊοίες᾽ ὃ,τί ποτε ἢ ὦ «ὅτ ὀϑανατος, Χ δι (αχίως λυϑήσεται, ἡ ζῷῷ μνεία ἐργα σε) α΄. 

γαϑα,, τῦτο σχυΐπω ἤδεσαν σωφούς, ὐἶδὲ ὃ,τι ποτέ ἔξ1ν αὕτη καὶ αάϊξασις" ΩῚ ἡγνόδι, δ ιξ 

ἡ ἡλορίω. καὶ γὸ σφόδρα λὐτείη)οῇο τῷ διδασκάλῳ, 
24 Ἐλϑοντωνἢ αὐδἕὦὝ] Εἰς Καπερναούμ σφ σΉλϑον ᾧ τὰ διδραχμα λαμιθλθοντες 

ῷ Πέτρῳ, ᾧ ΕἾπον᾽ ὁ διδασκαλος ὑμδμ ἐντιλέᾷ δίδρωχμια: 

Καὶ τίνα ὅ8] ζῳῦτα τὰ δίδραχμα; ὅτε τοὶ πυρφτότοχᾳ “Μ᾽ Αἰγυπτίων ἀπέδεινεν ὁ Θε- 
ὃς, ὅτε τίου ΛΑ φυλίωῦ ὀῤτ᾽ αὐνὖμμ ἔλαξω. Εἶτα, γ᾽ ΟΜ αὐθα Ἰουδαίοις φροτοτό. 10 
κων ἐλοῤήων ὁ τῆς φυλῆς ἀαρλϑμὸς ἰώ, αὐτὶ “δ, λειπόντων Εἰς (ὃ αἰολθμὸν σίκλον ὀκέ. 

λβυσεν Εἰσινε,ϑέώαι " Χο ὠκείνα ἔ)ος ὠκράτησι τὰ πορϑότοκα. 1: Φόρον τῦτν Εἰσ- ᾿ ὦν 

φέρειν. ἐπεὶ δξζυ τρϑόοτοκος ἐεῶ ὁ Χριςὸς, ἐδύκει ὃ Ἢ μια» Μ' ροῷτος ἢ) ὁ Πέζ)ς, 
εὑτῳ τοολσέρχονται. αὶ γ»λ)», ὡς ἔμοιγε δοκεῖ, »τλ πολιν ἐκαίφιέωυ ὠπήτοιου. δ[9 ὁ οὖν τῇ 
πατοίδι σοϑσηλϑον αὐτῷ, Τ᾿ πατοὶς εἰστόὶ οὐγομίζεῖο ἡ Καπερναϑέμ. τὸ αὐτῳ μδρ ὀυκ ἐ- : 

τύλικησαν πσϑοσελθῷ, ῷ Πέτρῳ ὃ, ὁ συνδ' τύτῳ μ᾽ πολλῆς Ὁ σφοδρότητος, ὁ, ἔχι4- 
κέφερον, Οὐ δ 7)" ἐγχα λϑεώτος, δλλ ἐρωτῶντες ἐλε,ϑν᾽ ὁ διδασκαλοευ δῶ ἐ πελᾷῷ δΐ. 

δραχμανν "ὃ ποδϑσίκαᾧ αἰδὲ ἀντυῖ δυξαν σὐυδπω εἶχον, δλλ᾽ ὡς αὐἷδὲ αὐ, ϑούπου ἵ- 
τῷ διέκφο᾽ πλίω ἀπένεμον αὐτῷ τίνα αἰδῶ ὼ πιμέιὺ δχρ τὰ πσοολαζόντα σημιᾷα. ἦι ὅἶω δ 

ΠέδοςἉνα!, φησι. τούτοις ὦ Εἶπεν, οι τελφ᾽ αὐτῳ ὃ αὐ εἶπεν, ἴσως ἐρυκϑριαύν 7: τϑ- 20 
τῶν αὐταῖ δῳλρθίδαι 9 ἢ δ ἥμερος ἢ ὁ πόρτα σαφαύς Εἰδὼς, πσδολαξων αὐτὸν, φησι" 

25. Τίσοι δυχεῖ, Σίμων; οἱ βασιλῴᾷς τῆς γὴς στὸ ἤνων λαμβαΐγθσι τέλη ἡ κζρῶσογ; δὶ 

ΔΜ ων αὐνδὖἔΜ, "τὸ ΟΜ ̓ δροτοίων: 
χ 6 Εἰπόντος ὃ ἰπὸ ΔΨ αἰλλοτοίων, ἔφη" ἀρατι ἐλεύθλεροί Εἶσιν ὦ (οί. 
ἵνα Ν᾿ μῆνομίσῃ ὁ Πέξος ὅτι ,) ὠκείνων αἰκηκϑὼς λέγει, πσρολαμξαΐνει αὐκν, τοῦτο 35 

το ὠδρ' διλοδν, αὐ ρισίαν αὐτῷ “ϑρέχων ὀκψοιῶτι πσοϑτέρως αἰξὶ πότων εἰπεῖν. δ 5 λέ- 

γἹ τοιούτόν ὅ81ν" ἐλθύϑαρος μϑῥ Εἦμι τῷ δοιώαι κιῶσον. Εἰ γὸ (ὦ τὰς γῆς βασιλάς πα- 
οα Ὕ ἑων αὐ» ου λαμμιξαγασι, διλαὶ ϑὰ γΜμΜ' ρχονϑμων, πολλῷ μῶώδλου ἐμέ α.- 

πηλλαάςθαι δᾷ ἢ τῆς ἀπεωτήσειως ζωΐτης, οὐκ Ὠχιγείν βασιλέως, δλλα τῷ ἢ: ἐρανωῖν ὃν- 
τὰ [μ υὦ ὦ βασιλέα ὁρᾶς πῶς διέξήλεῶν ψοες ὥδν' ὧν (οες ;ε| 3 σἕκ ώ ἡὸς, Εἰκῃ 40 
Ὁ αἰ πούδειγμα πϑρήγατε ἢ βασιλέων, γαΐ φησιν, εόφ᾽ δλλ᾽ ἐυ γνήσιος. φὐκοιῶ ἐκ ἐς. 
Εἰ οὐ ος, Οὐ γρήσιος " σϑοδὶ' ἀντ, δυλ᾽ ᾿ὀλότριος. Εἰδὲ ᾿δαύτδιος, συ Ὁ πα- 

φαδειγμλώ ἔχει τίω " οἰκείλν ἰχεωυ. αὐῷς γάρ αὶ αὐδὶ τοῖν ἡοΐν ἁπλῶς, θα αἰδὶ ἢ γνη- 

σίων αἰ δ λέγεται χαὶ ἰδίων τὴ ἢ χϑινωνοιούτων τοῖς γυλμνηκέσι τὴς βασιλείας. 88 χαὶ πτϑῖς 
ἀγτιδιαφολίω 

χὰ 

χηβᾺ 
4 χὴ 

Ἵ Π 



'ἜΥΑΓΓΕ Α. Ομω. ν. 371 χον πη, 
αἰτιδιαφολίω ὄϑηχε (ἄν αἰλλοτδίους, ἕυτω χαλών ὧἔν οὐκ ἐξ αὐὴἷὦὄἝ “λυνηϑενᾷς "ἄν 

ἢ αὐτο, ὡς αὑτῶν γελμνήκᾳσι, σὺ δὲ μι σχϑστει κακῴῷο, πώς τίου ̓ δἰποκοαιλυφϑείσοιν 

τῳ Πέτεῳ γναῖσιν ᾧ ἐντεδλεν βεξαιοῖ, ὶ φρο οὐζοῦδ ἐφν᾿ δυλα ᾧ Δ[α' τῆς συγχαταξά.- 
πως ἀὐθ' τ» δυλϑὶ, ὅπερ πολλῆς ὦ σοφίας. κφι δ ζᾳῦτα Εἰπων Φησιν᾿ ' 

, 27 να μὴ σκόυδαιλίσωμϑρ αὐςᾶυ γπορξυϑεὶς βάλε ἀΐκιςρον Εἰς τίω ϑαίλᾳοσόμ, ἢ 

ᾧῷ αναξλύτα τοοῷτον ἰνππὼ αἰρϑν᾽ κὶ ἐυρήσεις εἶν αὐτῳ φαυτῆρφι᾽ ὠκῴνον λαίξὼν δὸς ἀύζις 
λύῤτὶ ἐμοῦ καὶ σῷ. Ορᾳ πώφουτε χο  οφμτείτοι 1" Φόρον, ὅῖτε αἱπλλως κελθύει δόιῶαι, 
λα ασοότερον δείξας οὔκ ὄντ ἰ πυιθύϑυνον, τε δίδωσι" Ὁ νϑρ, ἵνα μη ὠκῴνοισκθμ.-- 

δαλιοϑῶσι᾽ Ὁ ὃ ἵνα μὴ ὅτοι. συοὰ γ } ὡς ὀφείλων δίδωσιν, αἰλλ᾽ ὡς τίω ὠκείγων αἰϑίνει- 
ιο ἂν δίορθούμϑμος. ἀλλαχοῦ υϑύτοι κατα φρονᾷ τῷ σκϑυδώλα, ὁτε θὰ βρωμόδ διελέγετο, 

χίν διδάσκων ἡμᾶς εἰδέναι καιοοις, καθ᾽ ὃς σὴ 4" μὴ κααφρονάν ἴ σκὸνδωυλιζομδῥων,ὼ καϑ' δες 

δεξκαταφρονᾷν᾽ ὁ αὐτῷ ὃ τῳ τὴς δόσεως ξστῳ δείψεσιν ἑαυ πάλιν. Ἄϊνος ))5} ἕνεχεν ἐκ 
ἐξ ὐἰποκειυϑύων κελϑύει δομίϑω ; ἵν, ὅπερ ἐφέίω, ᾧ ἐν τύτῳ δείξη Θεὸν ἑαυτὸν ὄγτοι ὅλων. 

} ὴ δι ̓ ὼ τὴς ϑευλθοσης Κρ ΨΚ {ἔδειξε ἅ δ ἡὶ ἠδὲ Ἐχιτιμήσας, ὃ τὸν Πεΐξ9ν τϑτον κολϑθ'-- 

ις σας Ἰχπία, τῶν κυμξχ᾽ δείκνυσι δὲ α νι Ὁ ὠϊρ' τῶτο, ἑτέρῳ ὦ ἴδόπτῳ, πολλίω δὲ 
ὦ τύτω πϑρέχων τίω ἐκπληξιν. σδοδδ' μικρὸν διῶ στὸ τῶν βυϑῶν ἐκείνων πασδϑειστεῖν, 
ὅπ! ὁ τοόϑότος ἐμεστεσεῖται ὁ τὸν φόρον ὐκζνον τελν ἰϑϑιφ ὦ ὧασερ αἰμφίθληςρον Εἰς 
ἄξυοσον ὠκεἰνέευ ἀφέντα αἰντῦ τὸ πσοόςαγμα, αἰγατεῖν ““ κομάζογτα “' ξατῆρα" ἀλλα πί- 
ἃς διιναΐμεως καὶ Ὀπτορρήτα τὸ τίου ϑαλοῆαν ὅτω ποιῆσαι δωρφφορῷν, ὦ πόμποϑεν τίω 

1ο αἰποτα γέ αὐτῆς ἐχιδείκψυοϑαι, ᾧ ζωϑΐκαι μομνονϑμὴ ἐσίγα, ἢ ὅτε“ σύγδουλον ἐδέχεν 
ἐγοκαίνουσοι,  νιοῦ παλιν ὅτο ποδὸς (ἦν' ἀτουτοιζᾳς αἰ αἰτῶ ὀζα λύεται. ἡ δὸς αὖ- 

τοῖς, φησιν, ὀρ τὶ ἐμοΐ αὶ σοῦ. Εἶδες τὸ ιἰαθα λον τῆς Τμμῆς » ἰδὲ τὸ φιλόσοφον τῆς τῷ 
Πέζου γνώμης. τῶτο γ) ὁ φαίνεται Μωῤκος ὁ τῶτε φοιτητής γεγραφηκὼς Ὁ κεφ α΄- 
λαίον, ΚΝ πολλέω ἐϑείκγυ τέων Εἰς αὐτὶ τιμιζω. ἀλλα τίω ὦ αὐῤνησιν αὶ αὐῶς ἔγραψε, 

14 ( δὲ ποιοιῶτα αὐ. λαμισολν ἀπεσίγησεν, ἴσως τῷ ϑιδασκαίλου χρηδαιτουνϑρου Ὁ μεγά- 

λα αἰϑὲ αὐτο λέγφν. δὠτὶ ἐμιού δὲ χα σῷ ΕἾπεν, ΚΝ, ἡ αὐος ποο» τοκος ζω. ὥσπερ δὲ 
ἐξοπλαΐγης ᾧ Χριςού τίω δυυδα μιν, υτω ϑουΐ μιασοι καὶ ἅ μια, ϑηῦ τίωυ πίς!ν, ὅτι “ρα γματι 

ἀπίρῳ ὅτως αἰ πο ήκοσι. ὦ γ)δ} σφόδρω ὠπορον ζω κτ' τίω φύσιν δὶ ᾧ τὴς πίζεως αὐ 
ἀμειξόνϑμος, (ἀωηψιν ἑαυτῳ κυ τίωυ φόρου δόσιν. 

9 ΘΣῈν ὀκείνη τῇ ὧραᾳ πσδόσηλϑον ῷ Ιησο ὦ μαϑηταὶ λέγϑντες, ΟΕΥΝῚ μείζων ὅν ἐν χε κ, 

“βασιλείᾳ ΔΨ ὀυρφινεΐν; Ἐπαϑὸν τί αν, ϑ9ἐπινον (ὦ) μαϑηταί, δ υὶ ὁ ϑϑαήελιςὴς 

ἵχισημαίνεται τῦτο λόγων, ὧν ὠκείνη τῇ ὡρᾷ, δηλονότι ὅτε πῤϑτων αὐτὸν πσδεετίμησε, χα 

[καίει αὶ Ἰωδύνου, ὧν ϑούτερος τορφρτότοκος ζω, συ ϑὲν ζοιούτον τῷ τύτων ἐποίησεν. εἰ-- 

τὰ αἰαουόνϑμοι ὃ ποῖϑος ὁμολθγῆσοι, ὅπερ ἔπαϑον, φϑνερώς ΑΖ λέφρεσι, τίνος ἕνεκεν Τ' 

᾿ς μΠέξῃ ἡ μδι ασοϑοτίμησας καὶ Εἰ μείζων "μδῇ εἶδ Ἐδιν ε( αμιωοντο δ) αἰδρείςως καὶ ἐς 
ρωτώσι, τίς αρα μείϑων ἐπῖν ὅτε ( γὸ εθν' τος Εἶδον αγοτιμωρϑροις, συ εὲν ζοιούτον ἔπα.-- 

ν᾿ ὩΝ Ὁ Εἰς (δ ένα αἰδεένι ὃ τῆς Ἰιμῆς, τότε ἤλγησαν᾿ ἐὺ Ἔτο ὃ μόνον, διλλὰὰ καὶ ἔτερφι 
πολλὰ (ωαγασόντες, ὦ παϑος ὀῤῆήναυ. καὶ Ν᾽ Εἶπεν αὐτῷ, (ἱ δώσω ζφἐ κλῴς, ἡ, μακα- 

ομος ΕἸ ΣΙ μκαν Βα ]ωνα, αὶ ἐν ῦϑα, δὸς αὐτοῖς δωτὶ ἐμοῦ ἢ σού, ὸ τίωω ὠλλίω ὃ πϑξρη- 

40 σίαν ἐυτν τω πολλίωὼ ὁρῶντες γοκεκψίζοντο. Εἰ 5. ὁ Μαρίκος φησιν, Οτι Οὔκ ἠρώτησοιν, δ΄“ 3.λό. 

δλλ᾽ ὦν ἑαυτοῖς διελογίζοντο, συϊδν τῶτο εναντίον ὅδὶν ἐκεήῳ. Εἰκὸς γ5 ἀὐτοις κακῴο 
ἢ τῦτο ποιῆσαι, ὶ πρότερον (ζ ἐὸν ἐτέγῳ χαιρῷ τῦτο παϑεῖν ἡ ὡπταΐξο δούτερον, τότε ὃ κα 
ὀζάπεῖν καὶ ἐν ἑαυτοῖς ὀζκλογίσαιο σὺ δὲ μοι μι ὃ ἔγκλη μια μόνον ἰδοις, να καίκᾷνο λογί- 
ζου᾽ εϑτον (ὅτι σὐσὲν δ ἐγζωϑα ζητοῦσιν, ἔπειτα ὅτι αὶ τῦτο ὑζξερον Ὁ παϑος αἰπέ- 

)εντο, 



37. ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΘΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΟ. 
ϑεντο, ἡ Μ᾽ πορτείων δυλήλοις «ἴθϑαχω σοῦσι. ἡμιᾷς ὃ ἢ δ᾽ Εἰςῷ ἐλαπώματα. αὐνδμ' 

φύσει δια δα, ουνὶ  ζυιτοῦμϑν ηἰς μείζων εἰ οὐ τῇ "βασιλείᾳ Ἢ ουρλνῶν, δλλα τίς μεί. 
ζων οὐ τῇ βασιλεία τῆς γῆς , τίς. ιδὑπορῶτε 696 , τίς διιυατώτερος. “ἰ δω ὁ Χει- 

φὺς ; αἰακαλύαῆηει ἀυδ ὦ (ωειδὺς,  ασοϑς Ὁ παϑὸς ᾿Ἀπυκρύνεται, ὀυχ αἀπλῶς “αρὲς 

ᾳᾷ ῥήματα. 4 
2 Περσκαλεσομθμος »» παύδίιον, Φησὶν, 

3. Εἰπεν᾽ ἐδῳ μη φραφῆτ, και ᾿ δύηοδτως Ὁ σαι δον τῦτο, ὦ μὴ Εἰσέλιϑητε εἰ εἰς τα 

βασιλείδυ Ἔ ἀυρϑμ ὧν. Ὑμεῖς (ἃ δ , φησιν, ὀξεταζετε τί ἰς μείζων καὶ « «δὶ “εν τιίων 

φιλονεικῴτε' ἐγὼ 5. Ὁ μὴ ἡ πόμτων ζα πεινότερον υο, (αανον ϑδὲ Φ εἰσοδυ Ὁ ἐκεῖ ἀξιον εἶνα! φη- 

μι. ὃ καλῶς ὦ ὑπόδειγμα πρῖϑα γή, ὶ ὃν αὐϑαγή μόνον, ἀγα ἡ ὦ πειδὲον εἰς μέσον ἵησι, αὶ 1 
Ὡἰπὸ τῆς όψιως ἀὐθις εἰντοέπων ᾧ πείθων ἐδ (απεινους ὅτῳ ἡ ἀπλάτοις. ὺ )Ὰ» φθόνου 

κοιθτιρϑν Φ παιδίον, ἢ κενοδοξίας, καὶ αὐ ποθ τοίων ἐραν, καὶ πω μεγίφ᾽ζω ΧΙ ΚΊηΤαΙ 

δηρετώω, τίω ἀφέλειθμ χαὶ τὸ ἀπλαςον ν χα ᾿(ᾳπεινον. Οὔ» αρα αἰδρείας δε μόνον, ὀυδὲ 

Φοριήστως, δλάχαι ζυτης τῆς Ξε Τῆς, τὴς ταπεμοῷ ρος σιρύῃς λέγω [2 πος ἀφελεῖ. 

ας. καὶ νυ λ) ὧν τοῖς ρ μιεγίφοις χωλθυει αὶ τὴς (6. φτηείας ὑμὴν, τϑτων ἡμῖν ὃ “ὦ οὐσῶν. ὖ ιζ 

παιδίον, κῴν ὑθείζηται, καν τύπΊνταιρκῳν ἡιμάται, καν ἡ δὺξαζυται, ὅτι ὠκφϑεν δὲ "γ4οσί- 

γε! ἡ βασκαννει, ὅτε ὐντεῦϑεν ἐ ἐπαίρεται. ἰδὲς πὼς πάλιν ἡμᾶς πεῖς (ᾳ {ζισικα χϑιτορ- 

ϑώματα ὀκκαλάται, δεικψιᾷ ὅτι ἐκ «πέϑαιρέσιως ὥτα χατορθοιω διιυατὼ, ἡ τία' πονη- 

δαν Μαμιγαιων Ὠπφομίζων λυῆαν Εἰ » “πονηροὶ ἡ Φύσις, ἥινος ἕνεκεν ὀκᾷ ὅν τῆς φι-. 

λοσοφίας ζᾳ «ὐδαδείγμαται ἕ ἕλκει; γα διον δὲ μοι δὲκῴ, ,δφύδρα “παι δον ἀ, ω; ᾧ μέσῳ 19 

φῆσαι. ἢ παῦὼν απόμτων τ ύτων ἀπηρλαγρϑμ ον. ὦ “Ὁ τοιούτου γτουδὲον καὶ ὑπονοίας ἡ δὺξο- 

μαρία, χ βασκονίας ᾧ φιλονεικίας Ἂ “πόμτον ΥΜ ζριουτων αἱ ἀπήλλακται παϑ.: αἷν, ὲ πολλας 

ἔχον! ζμ πρεζμ, ἀφέλειλ,ζα πεινιφρ»σιιύζω, αἰαραγικοσιεωίευ, ἐσ ̓ϑενι τύτων ἐπαίρε- 

ται, στ διπλὴ ἔφ φιλοσοφίας, χὶ τὸ χεχ τὶ οϑαι ζτα, χα μι Φυρχαϑαι ἐπ αὐζις. 

δίϑπερ αὐ, “ἢ ἡγαγὲ ἡ ἔτησιν οὐ Φ᾽ μέσῳ. ὍΣ] ΡΖ “οὐτῦ μόνον ( λέ)ϑν κϑιτεχλεισεν, 24 

δυλα ἡ περαιτέρω χσϑοαγά τίω κὐϑαλεσιν ζω τίω, λέγων᾽ 

4 Καὶ ὃς ἐ δύ δεξη.) ἡ παιδιον τοιδτον ἐν ᾧ ὁ ογοκα τί μῦ, ἐμὲ ἱ δέχεται. Οὐ ἃ “ὁ δὲ μὴ. 

γ0} φησιν, ἐδ αἀὐζὶ τοιδτοι γόνα Ἃὅ, μιαϑὸν ̓λήψειϑε μέ μέγαν, δλλα κᾷν ἐτέρρις Ὀνίτως 71. 

μησητε δὲ ἐμὲ, ὼ τῆς" Εἰς ὠκείνος τιμίῖς βασιλείδμ ὑμῖν ὀξίζω τὰ αἰμοιξίω" μάλλον: ὃ 

ζω πολλῷ μεῖζον ὕίϑησυ, ἐ ὁμὲ δέχεται, λέγωι. ὅτω μοι σφόδρα ποϑεινόν, ὦ ταπεινίν ὁ ἀ- 10 

πλάσον. παιδίον γαρς ὠνζαυ)α, ὧν αὐϑεφῶυς ὧν ὁ“ στῶς ἀφελεῖς φυσι . Ὁ ταπεινὸς, ἡ 

αἰπεῤῥιμμεένους ΤΣ Οἷς πολλοῖς ὦ δύκαταφρριῆτας. Εἶτα δ᾿ δυΐον μειζό ὡς ποι- 

ὧν τὸν λόγον, Οὔκ Ὡὐσπὸ τῆς ἄμμος μόνον, ἀλλα " Ὑπὸ τῆς χολάστως αὖτῦν σιουΐσησιν, ἐπα- 

γ.» ἡ λέγων᾽ ό Καὶ ὡς ἐδ σκλυ δὼ λίσῃ ἕνα, Ψ μικρών τὕτων, συμφέρει «ὑτῳ, 

ἵνα, χρεμαοϑο μύλος ὀνικὸς Εἷς (δ) τραχειλον αὐτο, ἡ ὁ χα τα πογύιοϑο οἱ ῳ» τῷ πελϑ" εἰὖϑα- 3 
λαίοσης. - () τσερ δ᾿ τότες τιμδέτς, Φησί, δὲ ἐμέ ϑρανὸν ἔχσι, μάλλον δὲ 

τὴς βατιλείας αυτὺς μείζω τιμέω, ὅτω δὴ καὶ (Ὁ ἀτιμα ζυτερί (τῷ» γδῤ ὅ91 ὦ σκόνδα.- 

λίσα) Ὁ ε ἐοεύτέωυ δωνυσι δίκμω. Εἰ σκλύδαλον τίωυ ὑζοιν χα λεῖ, μη ϑαυμάσης. πολ- 

λοὶ γὸ ΤΡ μυχρο χῶν, ςἕκ ὡς ἔτυχεν, ἐκ τὸ ϑροφϑίωνω καὶ χαϑυξοιοϑέωδαι ἐσκαι δὼ- 

λίνϑησαν. ἔσαιρων τοίνιου χαὶ ᾿ αὔξων οὶ ἔκλημα, τίω δ αὐτῷ ζίϑησι βλαζώω. ᾿ οέκ ἔτι 49 

οὐτὸ δμ αὐ τίω ὡμωρίὸ ἐ ἐβιφαινει, αλλ σὺ ΡΨ “πϑϑν ἡμῶν γγωρ; '“μων αἰφόρντον αὖ». 

τὴ φ νι οὐδεῤωντα, ὁτὰν γαρ μαλιςα καϑούψαοϑα, βύύληται μὰ πα χυτέρων, αἰαϑητα ἀγά 

πὐ ϑαδείγματα. δ|9 αὶ ἐνζωῦϑα βυλόμϑμος δεῖξαινοτι “πυλλίω ὑπρςι σοντοι τίω ὑμωειόν, 

ὦ καϑικέοϑαι τῆς Δ φδζρ: τύΐνοντων ἀδρυ πὐπονοίας, αἰιϑη τίου ἦνα κόλασιν Εἰς μέσον ἤγα 

τί 

ΡΜ 

λισὸὶ 



ΝΕ . ᾿ 
λ χεν, , [. ΕΥ̓ΑΓΓῈ ΔΛ. Ομιλ. νη. αδε μα, ἣ Ὺ 

“ ,..) βηνϑ ζω Εἰἶπειν᾽ ο μὴ δὲ-- 
ἐ ἢ "ΔΩ νΝ ,ὃ πάσης κολάσεως πικρ 9 ͵ 

ἡμδνος ἐνὰ ΤΜ μαρων τυτῶν, ΩΝ ἡ 6 ᾿ τῦτο ̓  ὅγω καθικγεῖτο, ἄζϑησι νλοὸν ΚΊ ; ὁδρα. ὀμωμαϑήτων ἡ παιχυταάτων ὦ φο ὑὰ ᾿ Χ » δῶν ἜΡΟΝ τῳ λα τ κοσμ υσὲ οὐκ ΕἾπον, δῦι μύλος κρεμιαιϑήσε.) Εἰς ( τράχιλον αἱ ΔΝ 
ὁ κατῶπον μσμιον. ; πάν, 2... ὦ « “ λεπώτερϑν αὑτὸν ὀυαυδρυά κα.- 5. συμφέρᾳ αὐτο τιϑηο οζ πσομεῖναι, δεικψες δτί ὅτι Π εῖνς χ ἑκωτέρωϑεν φοξεραν ἐποίησε »" 5. Ε ! 

. κῦν᾿ Εἰ τῶν ἀφὸρ κῶν, τολλῳ ΩΝ ψν συγκρίσει σουφεςέοαν αὖ τέο ποιῶν, 
πίω ἐπελίω, τῇ ἅ ΓΙ γγψωρλα τ θαδείγμματος ἰγὸ ὧν ισκϑυάΐσας; ΕἾδες ΝΑ ν . ἢ λλῷ ἴξονα τὴς ὁρωμϑμης φόνζαζε ἊΝ ͵ δ οἱ . 
τῇ ἢ οὐντεύθαν Αβοχη πὸ Ν μέ (ας ὃ φρόνημα, “πῶς ἰαίστιτο τὴς κενοδὺ ξίας “ὃ ἕλκος; -: εἷς αόρριξον ὀμέασασε τὴς Ὡλτογοίας Ὁ Φεϑνιιϑι; πῶ ἐσ φαθυμοιώζα ΜΝ ορν. 

ὡς ἐπταιδυύσε μηδὸι Ὁ Δ «ρεφτείων ἐρᾷν,» πτῶρ ἔπεισε (ὅν; θῆτίλυμ 10 “τω 
Ι ! , δὰ» το ἦῥ διωχεῖν ῴᾳξιι! 

| ς βᾳ ! των Τὶ ἐχατίευ πλωταχος διώκει ΝΜ κὶ φύσιν δξίφησι φρενῶν, κα) μωῤωδν Τχεδιϑησι Θ᾽ κὸν Οὐδὲν γὸ Φυτονοίας χειενν. αὐτὴ Ὁ: χν τυδν Εἰς τείπηχυς ὼ βιάζοι» δύξὸν ᾿ μαλλον ὃ ὁ σφοϑρα λὐοήτας δῇ) ποιᾷ. ὡάσεβ γῈγ ἐς " νυν ΟΝ ᾿ να ζ ψηο, ὦ ὀμώτείγοι ἐαὐτὸν ὡς χὐαϑολχόνϑμος αὖ ἐδ ὁρῶν ὑψηλότερος, ἡ χϑ γομέζ οι τϑτϑ, Ὁ) θιμαντείνο! ὁ ὕγϑῳ ἀξ, ϑορπον 5ἰπονενοημέ- [ 'ς, συσὲγ ἐτερον ζηγτήσομϑν δειγμα ἀνοίας" ὅτῶ καὶ ὁ ν᾽ σὴ 
ι4 (χϑρυφας, Χ.] {9 ε ᾿.«΄ τὴ ἐϑόριν νομίζοντα Ὁ μδ' ἫΜαπογλων νη ἴδοις καὶ ἀπόώτων βζίονα ἑαυτὸν ἡλρυνδνον ἐι), καὶ ὕδραν γο Ὑ' γὺ φύσει μωρῶν πο- 

- ᾿ νει  ον ἢ ν ἰδεῖν τὴς ὠκείνν τ, δανοίας, Ψ) γὼ ὧν μὴ οὔτι ἐμ τα ΟΣ ζωτίω δυμισργεῖ τίω νόσον. νἱ ζωωτη ἢ) μόνον ἄθλι- αὐκατα λασότεενε οὔτ σον αὶ «κα ζαυτίαν δαμινργεὶ τ βάραιϑρον. πότε δὴ ὁζοιῦτὸ, , ος, ἀλλ᾽ δι αὶ ὀῤδγγήτως Εἰρ ἐξ ἀν λῶν κὶ γα ὡς αὐδραποδὸν χα- 20 Ὠπιγνώσεται α, τὰμων ὡς γξῇ ὑπῦτε αἰοϑησεῖαι πλημμε , θγ)αβ ͵ τς ος (σθαι, ἢ ἡ αὶ αἰχμιφιλωτὸν λφιων αὑτὸν ὁ ὀζρίθολος ὠπτεισι, ἡ ἀγει χαὶ φέρ ῥ απίς ν᾿ πὸμ Ὁ 
χῶ Ὁ ΚΗ ὟΝ ὕζξρεσῳ. Εἰς σοι τίωυ γα εὑὐς(ἄν ἐγ μωοίδυ λοϊπθν' ὡς πεείθειν ὦ θλαις λλὼν υϑρέσιν. ἵ πὐρϑη ἔγωγ “δὲ οἰκέΐωγ " τέρως Ὁ πιυγαγην κλσαϑδωνὶ κδίν᾿ μεγαφρονῷ, κεν ΤΥ ἀσξϑλρνων τὴν! οἰκέων ᾿ ἑτέρας ὃ τύύναν αἀμευρεζωαν αὐδεφϑνείαρ. φυσεϊαϑα) οὐθασλιθυαζει, ὃ τί “λύοιτ' δὴ λῤουπότε- 
»))-΄“ . - Ὡν . ; ΄ Ν , ςς γι 0 ΝῚ ὑπὸ της δ ασορορον αἴξαφλον φλεγμαννωσιν, (ὦ 724) ἐδελεῖς ἔδον πατέρας καὶ 23. 69», οτὸμ Ὄστο τῶν ονλυηίων ὁμοίως Φλέγμμ Δὲ ΤΩ ἃν γεν θα; αν; ἂν Ἣς ἑκατέρων παύπαοες καὶ ξθππείπανις, (})} Τ)Υ" λαμιπονεὶ ἃ αἰβεφλνέῖς, εῶς ὅτ ἡ ΧΡ Ρα Ὧν" ᾿ » } Ι »! ᾿ Ἔρω “σχζσῶὼν (ᾳπεινώσειε τἰμὺ Φλεγιμονίωώ, πρρὲς νϑρ Οὐκ εἰνουρ λέγων, ὀϑαϊονν ππέλιτ “πα ἣΝ ὁ! σορπαίπαων, ἢ πολλοις ἴσως δὐρίσεις μαιπίρο καὶ ὀνλοΐζω ἢ καπήλες ον ᾽ , ΜΝ Ν Ι νιν σ)ς σὺ πάλιν τύτως (ἄν: Ὄτὸ τῆς θτελείας Μ πδϑορνῶν Φύσωμδῴοις Ὁ οὐλυτίον Ταλίν, τ σὺ τ " "τέρω στο θθαν. νων, ΨΑ πολλῷ συ λαμισοϑτέρος πολλοιᾷ, ὅτι γὸ τῶτον ἔ- 
λυξρδρμν ὁ φύπε, φέρε κα ὑαὶ  γραφανὑμῷ, ἀαιδέξω, ἀσήμων, καὶ ὃ ατοῤε μη τ δ βανιλίον λσρσον δ᾽ τύτν ταν ἦν ἀντυλῶν ὁ ἀαί μων ἀφο ας (9.9 πώπαος ὁμοίωρ. συϑὲ γῦ δὐ ψιλῷ σρατιώτῃ; τίωὐ ϑυγαπέρα, ὀξέδωκεν.. λικαντε- ἔαῤμις ἀνωτέρω πείλιν πὸ Δ ἐυτελ οὖν τύτων,λάμισσφότερον ὑφ ὃ μος ὕξασι ἢ ες ΝΡ .; “Ἵ. ἢ γογ. 32 οον., τω Ἐχὶ τῷ Σ᾿ αοὐλχ, ὅτω ων ἐχὶ πολλωὺν ἐτρ ον θυελιις ““ τον σύμ Ὁ μ ἿΝ γα φερνάμϑι οντεύδεν.. Οἱ γλ, 6 Τρ: Ὁ ,ζου, Οἰπέ μουν δον ἡ ύνομα μένον ατρα. Α ὕμιν: ἡὶ τῦτο Εἴσεωϑε χτ' τίω ἡμέρορ ἐκείνω. ἐπεὶ μα στε ἌωΝα δ ἌΚὌΚΓ.(0ΙΝ : . καὶ πῦλε-- ἀναρὴν φοναῖς τερον ὅν οὐδὲ μα οὐτεδαι ὐκβοί, δ λρκῷ τίνς μ φχρτουλαίδη, κὰν λιμός, κῷ ἐτερν ὍΤῸ "" πρότα ἌΝ δελοω, ᾧ ῷ πέγη.-- 49 Φυσήμαται.. καὶ γόσὺς ἐπέλθοι, κα ἄν ον οἰδὲ δ φιγ0, “δ ᾿ λο)παὶ Ι" τῷ (ὃ ἐνδοξον ἢ ὁ ἀδυξον, Τ' ἐνλνη ᾧ Ὁ ζυιούτον "θτε ολεωάτος, ὅτε αὶ πὸ τ φ “" 
μΝ μεταξολαὶ, δλλ᾽ ὁμοίως πᾶσι πότα ἐπϑυίςαται, ἡ ο δ ἡπωμαδὸ προ ᾿ » “» τς .. ᾽ ; ἢ 

γτ6 - 
τοῖς πλουτόσι κα λλον. ὅσῳ γα μδιέτητοιπ ϑπωνΕ σὶ, ν τὸ ΚΎΩΝ Ἃ ι ἐμουσι λιωΐ). ὦ ὁ Φόζος δὲ προ τοῖς ΠΙΆ Τῦσι μείζων. ἡ γδαῤρνᾷι τοι μαλιςα, πξέμ. ἔ 

ΟΒγγίοίξ, ἴοπ.2.. πε 



κίον 32, ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
ἡὶ ὥν δόμος ΜΝ ργϑντων οὐκ ἔλοιῆον, αἰλλ αἱ χαὶ πολλῷ πλέον. πολλαῖς γϑω οἰκίας Ὧι. 

! αὐζᾳ ὁμοίως χαὶ δήμων ϑυμὸς ὲ Φρχοντῶν ἀνέτρεψαν αἰπειλή ᾿ ὁ δὲ πένης ὀχατεέρων αὕτοων 

} Πρ κυμόν ἀπήλλακ)αι. ὡςε ζωτίω «φεὶς τίω ἐυλμειὸν,Ξ ἰ βούλει μοι δεῖξαι οτι ἐυ διὲς 
Ι Εἶθ, δεῖξον τῆς ψυχὰς τέω ἐλευλεοίαν, οἵδν Εἶχεν ὁ μακαίδλος ὠκῴϑος, αὶ ζωῦται πένης ν, 

Μανῆδ Δ, ὁ λέγων τω Ἡρώδῃ, Οὐκ ἔξες! σοι ἔχειν τίω γυιω κι. Φιλίπαου τῷ αδήφοϊ σῷ οἵαν ἐ--ς 

ἢ γιβασωημη, κὀκζητο ὁ τό 9 (κείνου τοιούτος, ᾧ μετ᾽ ὧκ ᾧνον τοιδτος, ὁ λέγων ᾧ Αχααΐζ, Ου  ᾳφρέφω 
ἐγὼ {1 σοαήλ, ἀλλ᾽ ἡ συ αὶ ὁ οἶκος τῷ παίξϑς σψ᾿ οἵου Εἶχον (Ὁ νατοοφῆται᾿ οἵὸν (ἢ ἀ. 

Ὶ πύτολϑι πλμτες. δλ δχ αἱ ἫΜ πλούτῳ δουλάυνντων ψυχαὶ πιαῦτα, αλλ᾽ ὥασερ ὧὡ 
᾿ ὐπὸ μυρίους ὄντες πταιϑουγωχϑυ ὸ δημέίυς, ὅτως συ δὲ ἐπάραι ὃ ὁμμα τολικ(ῷσι ΩΡ 

πὐρετῆς πϑρρησιασοιοϑαι. ὁ γδγ δ ἡ ρημίΣν ἔρως κὶ ὁ τῆς δόξης καὶ ὁ δι ἀλλὼν οραίμν, ἰο 
| φοζερῳ Εἷς αν βλέποντες, δουλοιῶροτι ᾧς ποιούσι χ) κύλφχας. Ου᾿εἰέν ΝΟ ὅτως ἐλϑυϑι- 

θζαν αἰαιρᾷ, ὡς Ὁ βιωτικοῖς ἐμπεσλέθαι ποράγμασι, ἡὶ ζὰ δοκοιώτα ἐὴ) λόμασρα 
αἰξιζεύλύεϑοι. σον Ν᾽ ἕνα δεασότέωυ αὶ δύο ᾧ τοζς, δυλαὶ μυρίοις ὁ ζριούτος ἔχει. χαὴ 
Εἰβουλεῶτῷ Ὡοριβμύσοι τύτυς, οὐρα γαγωρδι ἐγα ναὶ Ψ' ἐυδοκεμοοιώτων εἶν βασιλεί.-. 
οἱς, καὶ ἔξω αὐτῷ αὶ χρήματα παμπολλα, καὶ διυναφεία, μεγάλη, καὶ πατρὶς αὐαββέλουσαι, 

Ϊ καὶ πσόφ ϑνων αἴδεφαψεια, ᾧ Σἰποξλεπέοθο ποθ οὲ πάντων. ἴδωνδιν τοίνεωυ, Εἰ μὴ «“ὔτ" ὅδ 
] ὁ πάντων δουλικώτερφϑς᾽ ὦ ὀμτιςήσωμϑμῳ αὐτῳ μὴ δούλον «πλώς,αὐλλὰ δυύδλον δουλυπολ- 

δοὶ δ. ὦ οἰκέτω δούλυς ἐχρέσιν. ὥπ κα ἔξω ἐ δοΐλος τῷ δούλνυ ἔνα ἔχε! δεασύτίου " ἡ 

ὃ, Οὐ μὴ ἐλεύϑεσϑν " αλλ ἕνα, ὸ ἀσξϑς Ὁ ὠκεινῳ δοκοιῶ ὁρᾷ μόνον. κἀν δ. ὁτύτῃ 
δεκούτης αὐτῷ, δυχῃ κριντῷν, αἰλλαὶ τέως ἐνὶ μόνῳ πείθς.). κάν ᾧῷ ασοὶς ἐχᾶνον αὐτῷ κα- 1ο 

λως ἔχη, ὦ ἀδείᾳ, (ὃ ἀπόντα καϑεδεῖται βίον. ὧπ! 5 ὄχ ἕνα (ᾧ δύο μόνον, αἰλλαὶ πολλοις 
ἡ χαλεπωτέροις ἔχει διαρύζᾳς. αὶ ἀσοῷτον αὑτὸν (ὃ βασιλεύοντα μεφιμνᾷ. οὗν ἔς! ὃ 
ἴσον ἐντελῆ δεασθτίωυ ἔχεν, χα! βασιλέα «ἰπῦῦ πολλώνζα ὦτα αἱ φεϑρυλλούυϑρον, χϑὶ γι 

 τότων, νεὼ ἢ ἐκείνων γυόωϑμον, εἶγξ κἀν μιηδὲν ἑαυῷ (ἀωειδὼς ἡςπονζοι αἰ πσυτήεύε, 
ᾧ (ἄν ἰωτ᾽ ἀυτυῖςρατανομδῥους, ἢ ὥδν ἰ αν’ τῷ ζυῆομϑρος, καὶ τοις φίλους κα τὸς ἐ- ς 

ἄθρους. δλά κῃ ὗνξ, φησι, (ὃ δεασότίων. χρὶ πιύ ἴσον ἕγά, χαὶ πολλοῖς ἔχειν τὸς δεδ- 
Ὄρμϑμες αὑτόν, μᾶλλον ἢ Εἰ ἐς ἀκριδοῖς ἤξετάστιεν, συύυδ' ἕνα ἐυρήσει, σεως, καὶ τίνι ζ5- 
πῳ; ἐκῴος μὸρ συνα ἐχυ Τ (χιϑυμοιώτω αὐτὸν ἐκζα λᾷν τῆς δουλείας ζρμώτης, καὶ εἰσ-- 
ἀγαγεῖν ἑαυτῶι ᾿ ὅλιν συ ᾧ Ὑχιξουλεύοντω ον τύτοις ἔχει. ὅτοι ἢ συ δδ' ἐτέοον ασου- 
δέ ἔχεισι, Ἀλλ᾽ ἡ ὁ φασαλεύσαι 1 ἐυδοκι τερον καὶ μάλλον αἰγαπώνϑμον πο τω )9 
γξωτοιῦτι. δ 9 καὶ παγίᾷς αἰνα "μὴ κολακεύει, τοὺς μείδῳς, τοὺς ὁμοτί σε, ζὺυς φίλους. ἐν- 

θχ Ἰὰ βασκαμίᾳ χα! δόξης ἔρως, συ φιλίας Εἰλικρινοὺς ἔφην ἰοώύς. ὡσεργδ» ( ὁμε- 

τεχροι φιλεῖν αἰλλιήλους σε αὖ δεώώωντο ἀκριξαἷς χα! γνησίως, ὅτ χαὶ (Ὁ) ὁμότιμοι χα 
δ᾽ αὐτῶν ἐρεῖ" ἐς ον ζεῖ; Θιωΐιχοῖς ᾿ ὀθενχαί ὁ πύλομως ἐνδὸν πολύς. ΕἾδες διασυ- Ὁ 
τοὺ ἐσμὲν, χαὶ δεασιταί, χαλέπων βέλει χα᾿ ἕτερον δληδιίξω πότου χαλεπυτε- 9 

69); Ὧ μῳτ᾽ αὐτὸν ἀπόντες ασϑϑ ἀρ διμέοϑω ασεύδεισιν, (Ὁ “οἱ αἰτυῖ κωλότχαι γι- 

νέαϑαν πλυσίοι ἡὶ χρογδρα μεῖν, δλλ᾿ ὦ τῷ ϑαύματος. ἐγὼ (ὦ ὑπστοῤμῶν δεασιζς 
δεῖξαι, ὁ 8. λόγ99 ἀσοοϊων ἢ αὐγωνιζόμϑμος, πλέον τὴς ἰσστοέσεως ἐποίησε, πολεμίοις ἐν- 
τ διαυο  Γ δείξας, μάλλον ὃ αὶ πολεμείοις κα δεαυυζω «ἦν αὑτοὺς. ϑερρσγάσονται δὴ )ὺ 

ὡς δεσπίται, Φοδερϑι δὲ Εἰσν ὡς πολέμιοι, αὶ χιξουλέυοισιν ὡς ἐξϑροί. ὑτὸμ ὅζωυ τις (ὃν 49 
αὐτὸν κα κυρίοις ἔχῃ  ἐϑϑρους, Ὧι ζφιυ της τὴς συμιφορᾷς χεῖρον “ἄροιτ᾽ δ, ὁ (ὦ ϑούλος, 
καὶ Ὀλττώῆηται, δλλ᾿ ὁμῶς ἔχημδηείας Σπολαύει δα Τὴν κελβυόντων ᾧὶ ϑὐλοίας ᾿ ὅτοιἢ 

γ» ΄ κ΄ Ἀ “ ΓΙῸΣ ες, ΓΞ " 
καὶ ὄχιταπον"), ἡ πολεμαιώται, καὶ χατ᾿ ἀλλήλων ἐφήκασι, χαὶ ζσούτῳ Μ᾽ οὖν πούς μά- 

5 

͵ εἰ {Ὁ ΠῚ . ᾽ 

χα: χαλετούτερον, ὅσῳ ἢ λάοϑρά κεγτῆσι, ἡ τ πσοεσωπείῳ φίλων ζᾳ ΟΜ ϑράΐν ὑχᾳ- “- ᾿ 
αἰϑαάσι, 



ΕΥΑΓΤΓΙῈΕ Δ. Ομιλωη, 375 χὸν δ» 

τἰϑέασι, ἡ ἐκ τὴς ὁτέρων πολλαχίς β)ϑυκιμούσι συμφορᾷς. δ.λ᾿ 5 ἃ ἡμάτορφι ζιαύτα ̓  

λα καὺ ρα ξη κακῶς ἕτερος, πολλοὶ (ὦ ((μὠλγγϑιῶτες " καὶ ϑυδυκι μιῇ, πολλοὶ (ὦ 

(ἰωνδορϑροι κ' ᾧὸ ὑὐστιφολον᾽ Εἴποι γὉ» παρά ἕν υϑήος, συμπάοᾳ πϑύτα ζῳ υϑή» ̓ Εἴτε αἰΚορ. κεν 
δυξαΐζεται ἕν μϑήος, συγιχαίρει πόρτα μϑήν,φησί ὦ γεῶ ἐς ὀλενῳ ὁ ζῶτα το ανων, Τίς οι». 4.8. 

ᾧ μού ὅθιν ἐλπὶς," δ ρα; ἡ ουχί καὶ ὑμιᾷς ἐνωῦ ὅ,ΟἿι νεῶ ζαΐ δι, ἐαὐ ὑμῷς φήκητε ἐν Κυρίῳ, 

γι ὃ, Ἐκ πολλῆς ϑλίψκως ὶ ((μυογῆς κωυρδίας ἔγραψα ὑμῖν᾽ κα», Τίς αοϑενᾷ, ἡ σύκ «- ΔιΚορ. δ, ὅς 

ϑενώῖ ἧς σκανδευλίζεται ἢ οὔκ ἐγὼ πυρϑόμαι ; ἦμος δξζω ἐνέκν ἔτι τῆς ζάλης αὐρηϑ θα βιΚορια.κθ, 

ὲ Ῥμκυμῖν ΟΜ ξξωϑεν, οὐ τρύθαϑυ Ἐχὶ (ὃ ϑὕδιον ληνϑμα, τῦτον, ἢ ζ( ὀνόματα ἀφώτις 
δ'ιϑα,γαϑῶν, ἐχί (α πηράγλατοι βαδιζομδν αὐτᾷ; δῦξα ὁ ἃ δυωακεία ὶ πλούτος καὶ 

1 δ,δοχίμησις ᾧ (αὶ Οιαύτα πόρτα, ὀνόματα “Ἷὴ κείνοις, χοῦδοι ὃ ἡμῖν πραίγμματα " ὦ- 
ἀττρ ὧν (ῷ λυτηροὶ,  ιίνατος καὶ ἀτιμία, ὸ πενία καὶ ὅσωω τοιαῦτα, ὀνόματα ὦ δὲ μιν, ρα. 

ματα ἢ “Ὁ ὠκείνοις. καὶ, ἐι θούλει, τέω δυζὰν «σοῶτον Εἰς κεέσον αἰγοίγωνϑν τίωυ “ἢ ἐ- 
χείνοις πᾶσαν ἐπέρφιτον Ὥ ποθήνω, ὦ ἐὺ λέγω 07] ὀλιλργϑονιος, δ᾽ ὅτι ζαχέως σζνυτει᾽ 

ΔΛ ὅτε ὀρθοῖ, το μοὶ δεῖξον αυτίω), μὴ αὐβιέλης τὴς πόρνης ζ δηπτείμματα καὶ Τὰ 
15 “πογραφώς, δλλα' κεκονλωπισαένδω Εἰς μέσον ἀγε,να! ὅχίδειξον ἡμῖν, ἵνα ἴϑτε αὑτῆς ἐ- 
λέγξω ὃ ϑυσειδίς, οὐχοιῶ ὃ οδιμα πάντως ἐρᾷς, ὦ πλῆθος ῥα δδυγων,ὸ τὸ κήρυ-. 

ν΄ χρς τέω φωνζω), καὶ τῶν δήλων τίου αἰ χυ’ακϑζω, καὶ τίου τοδὶ ἣΜ πολλῶν συγάω, καὶ ὃ τύ- 

πίεαϑαι «ὄν; ἐὐπϑθντώνζας ἀπϑνῷᾳ, χα τ κἰ ασὸ πάγτων «αἰδκΟλέπειϑα. ὀχὶ ζω τὰ ὅ41 

( λαμασδα: Φέρε δέ, ἀξετάσωμδν Εἰ μυὶ αὐδεῆα ζωῦτα, ταὶ αἰ πασόληψις μόϊον αὐόγη-- 

20 τος. ἅν γὰ οκῴνος ἰποτὸ τῶν βελτίων ἌΧΟΣ ὃ σῶμα, ἢ τίω ψυχώω; τϑτο "Ὁ δν.869ῳ.. 

πος. ἄραι ὑψμλότερος ἔςα! οὐτεύθενἤ ἰού ϑτερος ἢ ὑγιεινότερϑς ἢ ζαχύτερος ἡ αἰ-9ή- 
σεις ὀξυτέρφις κι τήσε ) χαὶ τρλνοτέροις ; ὥλλ σστῖδὶς δ. ἔγι τῦτο Εἰπεῖν. ἰωνϑμ ζρίνων Ἐχὶ 

τῶ υ γῴω. μή ποτὰ ἐκῴ ἀ κέρδος ἀσφϑσγινονϑμον ἐντεῦθεν θύρησονδρ; τί δίζυ , σῳῷρ9- 
νέφερος, δχιειχέςξερος, (ἱωετώτερος Ὁσὸ ζυτης: ἔξαι τῆς γερρπτείας ὁ ζοιούτος ; θδω- 

25 ῥ(ῷς. δλλαὶ καὶ τομυλμτίον ἀπϑν. ἐυ γὺ ϑπερ Ἐχὶ τϑσωματος, τϑ καὶ ὠζιύθωσυμ.- 

(αμει. ἐκ Ν᾿ σοῖδι πτοϑς τίου οἰκείαν ποοϑσλαιμίλι 4 Ὡρετίω Ὁ σῶμα ᾿ εὐταύθα ! 
ἢ αὶ μόνον τῶτο ἐς! Ὁ δὲινον, ὅτι σ᾽ εἰδν καυρ πούται χρυσὸν, δλαὶ ὁτί καὶ χακίδῳ δ ἐχε) πολ- 

λίω οὐτεύθῃν ἡ ψωχ , καὶ γὰρ Εἰς ϑἰπονοιον καὶ κενοδοξίαν καλό ϑοιθῳ χαὶ Εἰς θυμὸν καὶ 

Εἰς μυρία ἐλοιῆώματα Τοιαῦτα ἐντθῦϑον ὀκφέρε). λα! χαίρει , φησι, χαὶ γϑύυται 

340 ὕυτοις, χαὶ φαιδριωε). ( κολοφωναί μοι μι κονδῷ Εἶπες, καὶ Ὁ νοσήμοιτος τὸ δ ἴατον. 

ὁ δ χαίρων ἸΠΤὶ τύτοις, στ αἀπαλλαγάζαι ῥαδίως αὖ ϑελήσειε τὴς οἰ τωυϑέσεως ἣν χαι-- 
αν, δλλ᾽ ̓ ἀπετηλισιν ἑαυῷ τὴς γεροιπείας τέρω ὁδὸν δζᾳ τῆς ἡδογῆς. ὦςε ἥὅτο μαλιςα (61 
τὸ δεινὸν, ὅτί σοϊὲ αἱ λ'γεῖ, ὐλλα χαὶ χαίρει Τὴν᾽ γοση μία αὐνξόμομδῥων αὐτῷ. Γ σὲ γὸ πὸρμ- 
ζαχοὺ τὸ χαίρειν Κϑιλθι, ἐπεὶ καὶ κλέωήαι χαΐρφισι κλέπηοιτες ᾽ καὶ μοιηθς αἱ αφϑείρων Ῥ 

Ἂς ἢ, “γΆΉσιον γάμον, χαὶ ὁ σιλεονέκης αὐ» παζων, χα) ὁ αἰδροφόνος φονέων. μὴ Οίμω,Εἰ χα- 

ρμ, ἰδωμὸν, αλλ Εἰ τὶ γρυσίμω "καὶ αἰασκεψώ θα μήποτε τοιαύτίωυ βύρησονϑμ τίω 
᾿ δραν, οἵδω τέων Ὁ ΜΝ ἢ χλέπηου, τίνος )ὺ ἕνεκεν, Εἰπέ μοι, χαίρει : αἱ ὦ τίω 

Ὡϑὰ ἿΜ πολλῶν δοξλυ,χαὶ τὸ δυυώααϑει φυσέζαϑαι καὶ αἰθαςλέπεοϑοι ; χαὶ αἰ τῆς ἔχι- 

ϑυμίας ζαύτης πονηρϑτερον Ἄροιτ᾽ ἀν καὶ “ ἀτόπου τούτο ἔρωτος; Εἰ ὃ μὴ πονηρϑν,πταύ.. 
40 σιοὃε. δ χενοδυξους σκωτγοντες καὶ μυθίοις σιλιιύύοντες σκωμιμμασι᾽ παύσααδε τοῖς Ἔστο-: 

γενοηυϑιοις χα! χἰχυύρόπηαις ἐππῦδώμϑμοι. αἰλλ᾽ σἕκ ἀν αγαδοιοῦε᾽ Οὐκοιώῶ μυθίας ἀξιοιχαὶ 

ἀδοὶ χριτηγροίας, κα μυρίοις ἔχωσι ῥαῦδου χοῖς, χα ζαύτα μοι ἰδ αὐγεκτοτέρων Ὅο- 
όντων Εἴτα" ὡς τοὺς γε πλείονας καὶ ληζῶν χά! αἰνδροφόγων χα μοιχῶν χα τυμξωρύ-. 

χῶὼν μείζονα αἱ υϑδοτλμον τις ϑυρήσονϑμ ὡσὸ Ὁ μὴ καλώς κέγθυ θαι τῇ ὌΌΧἣ. χα "ὃ χα 

ΟἸ γγίοιῖ, τοι, 5. 11 2 χλέ]οισιν 

ἐπι. 



τ ν. 3299 ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ: 
κλέπηουσιν κείνων αἰγωιοιουυτότερϑν, καὶ σφαῆοισι ἰζα μότερον, καὶ ἀσελιγοήνοισι πολ 

λῷ αὐ ανομότερϑι, χαὶ δϑρυἤουσιν ἐυ τοῖχον ἕνα, αἰλλαὶ ὀισίας χα οἰκίας αὐπτείρφις, οἰπὶ 

ὃ ὥξοισίας πολλέίω Ὁ θὐκϑλίαν ἔχοντες, ἡ δλϑύοισι διαλείλυ χα λεπωτοα τίου, τοῖς πάϑοσιν 

εἰ αυοχυ]οντὲς αὐδυνώς, [ὸ ἄν (ωδουλος τύπήουσιν ἐφειδως)ὺ ὧν (ωειδυᾷις ἀὐύζις 

' ὡποόμνζαι τρέμοντες. μόνος )ῈΡ ὅθ:ν ἐλθύθᾳρος, ἢ μόνος εὐῤχών, ἡ ἦΨ βασιλέων βασιλι- 5 
Ἷ χώτερος,ὁ τῶν παϑὼν ἀπηλλαγμϑμος. ζαῦτ᾽ δζώ εἰδότες," διωξωμδν τέων ἀληϑὴ ἐλθυ-. 0... Λίω 

ϑερίλυ, ὁ τῆς πονηροὶς διφλείας αἰπαλλαίξωμνϑν ἑαυτούς" ὁ μύτε Ὄρος ὀΐκον, μήτε πλου- 

; τὸ τυρλυνίδαι, μήτε ἄλλο τί Φιούτον μιοικα θαφὸν γομμίζωμρϑδυ, ἀλλ᾽ ϑἰρετίω μόνην. δυτῶ 

γὺ ἡὶ τῆς ἐζαῦθα -οἰπολαυσύ θα αἰ διείας, κὶ τῶν μϑιηόντων Ἐχιτθυξο θα, ἀγα ϑών, ΕΣ 

χαὶ φιλαν, ϑοφπία τοῦ Κυρίου ν δ Ἰησοΐ Χολτοῦ, ᾧη δόξα χαὶ Ὁ κρύτος (ιω ῷ πα- τὸ 

τοί ὦ ᾧ ἁγίῳ πγϑιμαΐι, εἰς (ἄν αἰῶνας τὴν" αἰώνων. Αμιέωυ, 

Ϊ Ομιλ. . 7 ΟΥΑΙ ΤΩ ΚΟΣΜΩ ΑΠΟ ΤΩΝ ΣΚΑΝΔΑ. 
| λων. αγαΐκη 2.5} ὅξιν ἐλϑεῖν τοὶ σκανδουλοι, πλέω οὐαὶ πτῳ δυ,ϑ69:. 

πῳ ὠκείνῳ, δ᾽ ὃυ τοὶ σκαυδοωλαι ἐρχε!). ι5 

Αἱ Εἰ λῥαἴκη δθὴν ἐλϑεῖν τὼ σκλύδολα,Ε ἴποι τίς δ ἴσως Ιογλυτί. 
ὧν, “ τωλανίζᾳ (ἤδ κόσμιον, δέον αἱ μῶναι ᾧ χεῖρ ὀρέξαι ; Τῶτο ἡ ἰα- 

(4}] Ἢ τυ, ὦ φο ἢ ἡ ὅ τυηθντος. τί Ὅν δ Εἰποιωϑρ Ν , ἡ ασϑλσατου, ὀκῴο ὃ ὁ ὅτου τος λῶν 
͵ (τη τίω ὅυτως αἰὐούσχειτον γλωώῆηων, ᾧ οἱ πῆς ϑορφιγιείας ζωτης ἴσον ἐ- 20 ᾿ 

 πιζητεῖς; ὶ γα Θεὸς ὧν ἀῤ,ϑοῦ πος ἔγρετο ὀζρὸ σὲ, αὶ δούλου μορ- 

φίω ἔλαξε, ἢ τὰ "ἄνομα, πϑρζᾳ ὑπ’ ἔφη, αὶ σγεὲν γέλιπε ἢ Εἰς 

αὐτὸν ἡκόντων. δ᾿ (7) πλέον σον γέωρνε τοῖς ἀὐγνώμοσι, δχρὰ τη» αὐτῶν τωλϑνίζει, 

ὉΤΙ κα τίω τοσούτίων ϑηρϑιπτείαν ἔμεναν δ χὶ τὴς ἀῤῥωξίας. ὥασερ αὐ Οἱ τις ᾧχαμ- 

, γοντου πολλῆς Σ᾽ πολαύσαντα Ἐπτιμελείάς, καὶ Οὔκ ἐϑελησανζῳ νόμοις πειαϑέωαι ἰατοιχϑῖς ἐς 

θρζωαὖν λέγϑι,ὀυα) τῳ δεῖνι δ.,ϑοϑτσῳ Ἔστ τὴς αἀρρωρίας, ζωὼ ὀχρὰ τὴς οἰκείας ἤυξησε βᾳϑυ- 
μίας. δλλ᾽ ἐκεῖ (ὦ οὐδὲν ὀφελος Οἰπὸ- τὸ θρῆνυν, ον ζρῦθα 5 ᾧ τῇ» Εἶδος ϑερκπείας ὅ6], 

Ἱ ὦ χσολειπεῖν ῶ ἐσόμϑμον χα ταλϑρίσει. πολλοὶ δ πολλάκις συμξυλάϑωτες δὴ ὀυδὲν 

ὠφελήθησαν, βρζωνηϑεντες ὃ ἀὐδωϑείκθν. δὲ ἢ μαλιςω Ὁ οὐαὶ τέθεικε, διεγείρων αὐκἄν χαὶ 
; ἐγαγωνίεις ποιαΐν αὶ ἐγχρνυγϑρέναι χρβασκϑυαΐζων, μ(᾽ ὃ τότων χαὶ τέω ἔυγοιδν ᾿θπιδείκγύται 15 

| τίω αἷδὲ αὐζῶν κείνας, καὶ τίω ἡμερότητα τίω αἰτεῖ, ὅτι χαὶ αἰτειπόνζοις ,εϑρίωεῖ, οὐ 
δυσκραίνων μόνον, δλλα ᾧ διορθούμϑμος αὶ τῳ ,ϑρζωῳ καὶ τῇ πσολῥρήσει, ὧφε αὐκᾶν' ὁνα- 
κἸ)ήσοιοϑαι. χαὶ «ὡς ἔνι ῷτο, φησιν; Εἰ ̓ ν δυαΐκη ἐλϑεὴ αὶ σκὸυδουλα,σως διωυνατο 

ζώτω [αφυπῖν ; ὅτί ἐλϑεῖν ( τὰ σκαΐδουλο, αὐαΐγκη, “δστολέοϑει ἢ ὁυ πόμτως ἀγάγκη. 

ὧασερ ἐν Εἰτις ἰαίξὸς ἐἰποι(σὐεῖδν »» κωλύει τω ἀτῳ αἰαυυδείγματι “χοσαοϑαι πα- 15 

Δι) λμώγκη τίω νόσον τίω δε ἔχιζηνω δλλ Οὐκ ὀμαίΐγκη δζεφθαρίῶαι πόμτως οἰ πυῦ τῆς 

γύσῳ Τ' πσρλσέχοντα. τίη» ὃ ἐλέλιν, ὅπερ ἔφξωυ, ὦ ἄλλων αὶ ὧν μαϑηζαὶ ἀφυπνί. 
ζων. ἵώ )ὺ μι τυςαίζωσιν, ὡς (χὶ εἰρίωϊω ᾧ ἀταρϑιχον [ ίον πεμπόνϑμοι, πολλὸς ἐφετώζᾳς 

β.Κορ.ζ, ., ἀύθις δείκψεσι πολέμυς ἔξωθεν, Ε(φ»9ὺ "ὅπερ αὶ Παῦλος διλών ἔλεδιμ᾽ Εξωϑεν μάχαι, 

ἐφ ιν φόζοι, κίγδυωυοι ἐν ψευϑαδελφοις. ᾧὶ Μιλησίοις ὃ δα λεφθυϑυος ἔφη, λα φήσονται 49 
ὧμες ἐξ ὑ μδι)λοιλοιῶτες διεςραμμένα ἡ ὁ Χοιφος 5 ἐλ Εν, ϑροὶ ᾧ α᾽,ϑούστ οὶ οἰκειακοὶ ᾿ 
αὐτύ, ὑτὸμ ὃ αα κίων εἰγτῇ, ἐῶ αὐνϑαίρέτον ζαᾳσίας ὀϑαιρῶν, ἐδὲ Ὁ ἐλθυϑεράδω “ ασ09- 

εἰρέσεως,ἀδὲ ἀγα κῃ ἐνὶ ὠραγμμαύτων ὑποξαλλων Τὶ βίον φησὶ ζῳῦτα λα ὦ πόμτως ἐσὸ-. 

μϑνον τρολέγᾳ ὕπερ ὁ Λύκος ἑτέρα λέξει χββέφησεν εἰπὼν ϑτωφ᾽ αἰώδιυίὼ 681 μὴ ἐλθεῖν ; 
ῷ 

.. ἵμπ 

δέχ. ζ. τ᾿ 
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ῷ σκλρῤδαλά. Ω δὲ 21 τὰ σκόυδαιλα;» κωλύματα τὴς ὀρξῆρι ὁδυδ. ὄντω ᾧ ὦ. Ἰχὶ τὴς 

σκηνῆς τὸς οὐδὲ ἴωῦτα, δεινοις καιλούσι,(δι τὰ τά σώματα, Δ᾽ αερέφονζι. ὁ ου Οἠιῳ ἡ ῃ εϑ)- 

ῥῆσις αὐτῶ σὰ σκόρδαυλαᾳ ΕΝ] (ἀπανε) συοὰ ὕη 4 ππεράπε, αἰ ϑιτῦν Ὁ» ΝΥ ΩΦ 

τως θμρλλεν ἔσεοϑαυ, δὰ τούτο πϑλήπεν᾽ ὡς ἘΥΣ μη ̓ἐξούλοντο ὡς Φέροντες αὐτά. 

ς πονρόύεαϑα!, δ), ἐν ̓ἤλθον΄᾿ ΕἸ: ὃ μ ἡ ἐνδιονε ἔρχερϑεῦ, ὀυσὴ ἀν πρεϑεῤῥηνϑη. ὯΦ δὲ 

ἠἐμν» ὀκαχϑύργησειν ἐκᾷοοι ὶ «γίατα οὐγόσησαι, ἤλϑοκ " «λέν "δ᾿ μέλλον ἔσφεϑαι. "σι εἰ 
διωρϑώ ϑηστων ὀκφροί, Φησι, καὶ μηδεὶς ἰώ ὁ ᾧᾷ σκα δαυλα: κομίζων, ἢ οὖν ἔμϑηεν ὁ ο λόγον ὅ- 

νὴ το ψαύδωρ σἰλίσκεοϑαι ; ; ὀυδαμιϑε. συν "ὼ δβ ἐλέηϑη θην Εἰ δὲ ἐμθλλον διορλού εϑα!. 
πϑρτερ, οὖκ, ὸν ̓Εἴπεν, 5 στι ἀναγκη ἐλθεῖν ᾿δνᾺ, ἴχι αρξλήδει ἀϑίϑρθωτες ἐσομδῥας οἱ οἴκο.- 

10 ιν, αἰ τὸν Εἶπω ὁ ὅτι πύμτως ἥξασι. ὐ γος εἰ ἐνέχαγ αὐτὲς οὔκ αὐφλέ, Φησιῃ , νος Ὃ ' 

ἑγεκδν αὐαιρεϑίεαι ἐς ἔδει; δζ (ὦν βλατήορδμοις; ὅλ σο ὀκήλεν Φ βλσῆομδμοι ὐπόλ- 
λιωυται, διλ' ἐκ τῆς ἑαυ ὺ ῥᾳθυμίας. ν᾿) δηλϑόσιν "(ὦ ἐ ἐνανρέτοι, ν μένον ( σεν αἰδικούμε.- 

το! οντεύθον, δνλα ᾧ (αὶ μέγιςα κερδαίνοντε, οἷος ζω ὁ ως, οἷος ὁ Ιωσὺφ οι σύρτες Ὧ δὲ.- 

Βε Εἰϑ ὃ Ὡπλλεουται πολλοὶ, αἰ ἑαυ!) ὕπνον. Ε{3 ὃ, μὴ ἡτὼς Εἶχν, δ λλα) 
δ ᾳ τα ἰσκόμδευλοι ἡ ἀπώλεια, πὸμ πόρζρε Ὁ σπολέοϑαι θδει. Εἰ δέ Εἰσιν ᾧ ὁ φεύγοντερ, 

“ἐμ "αἰ αφθύγων ῥαυτῳ λογιζέαϑω. τὰ ἐγ ῤσκαίδειλᾳ, ὃ οἥτερ ἔφώυ, ᾧ διεγείρει τι ' ὀξυ- 
τέρας ποιξ ἡ αἰκϑνά, Ἂ ὀυ μόνον () φυλοωνῆομϑμον, αλλά Ὁ ̓ «ἴξεπεσόντει ταχέως αλιᾳ" ἃ. 
ἀσφαλέςερον ΝᾺ αὐτ' “ἐργάζεται, κα ἡ δυσείλωτον μᾶλλο ποι. ὡςε, δὼ νήφωμδυ,ὐυ μίκρον. 

Ι ὠτεύθεν καρπούῖβα κέρδος, ὦ διϊιυεκῶς ἐρφνηϑρέναι, Εἰ Εὐὸ πολεμίων στῶν, χαὶ. 

10 ᾧσύτων πειροισμών ὀχικειυϑύων καϑεύδομδν, ἧγες ἐὼ ὑ Οἴνμϑῳ ἐ ὦ ἀδιίᾳ ξωδτερὶ ὺ Εἰβύ-. 

λει, δ᾽ ἀσοϑτον αὐ, ϑοφ πον σκόπει, Εἰ γὸ ὁ ὀλίμν χξόιο, ὥα ἢ) φγρὰ ἡμέρῳ ὁλίω. ὦ 
“ψ' αὐ ϑαδείσῳ ζίπες ᾧ πυφῆς Ὁὐἰπολρύσοις Εἰ: τοσῦτον ἡλρισε κακίας, ὡς͵ ὁ ἰροϑεΐᾳρ 
φλυταιοδίεζαι κὶ ὺ τὸν ἀπατεανα ϑϑεργέτέωυ νομείσαμ, ἡ μιῶς. μϑ κατασχεῖν ὀγτλῆς᾽ Εἰ καὶ 
Τ ̓ ἐφεξος βίον ἀταλαίπωρρν ἐξη, οἱ οἕοο ἀν Εἰργαάξοτο. , ὯΝ ̓ὑγὸμ ζώτα Θἴποωνδι, πατὶ 

4 λὴῃ ἔτερᾳ ἀἰντιλέγϑεσι ὀρωτἥμτες, δ τἰ «ὐπ τοιοῦτον ἐποίηφιν 0 Θερρ; } ν ὁ Θεὸς τοι 

το αὐ" ἐποίησεν ν (ὠπα γε) ἐπεὶ ἐσ) ἀν. ὁκόλῷσιγ. ᾿Εἢ ἢ ἡμῴο, Ν οἷς ἀν) ὠρϑῷ, ἀὕτιοι,ςζς 

ἐγκαλούμϑῳ “τὸς ς οἰκέταις, πολλῷ μάδλον 0 μο ὁλὼγ Θεῶρ, ἀλλὰ πόλον τῷτο ἐδμεξ,φη- 

σ᾿ Αϑἢ ἑαυ ἡ τῆς ἑαυ βαϑυμίας. τἰ {{ αϑξέαυζ ; ἐρώτησον στυύτον. (ἃ ̓ μὴ Ὁ ἑαυϊᾷ, 

. ἐσιχακοὶ (ὦ) κοικοὶ, γ ' κόλαξι τὸ τον οἰκἐτέωυ, μηδὲ Ῥηίμα τῇ γωναρκὶ ον οἷς ἀκδοτὰμα, ΝΝ 

40 μηδὲ τύτ]ετὸ τοῦ θυ μιηδὲ ἐγχώλει τῷ φίλῳ, μηδὲ εἰκει τὸν ἐπυρεαίξοντά σέϑρώ Ἱτών- 

τιργὸ δ ὅτοι ἐλεείοϑα κολφίζεοϑαι ἀξ, Εἰ Μή δον πλημριολέῦσι. ἀνὰ ὀυ διυύαρῃ. 

φίλοσοφῷ, ῃσί, καίτοι γέ στὸ (ωίδῃς οὐκ κείνων τίω αἰτίφν ἦσαι, αν αὐάγκην. 

ὑτέρας, δυωύασοι φιδοσοφᾷν. στὸν γϑωῦ δἰ χσὸγόσν κατυγόρϑινος. οἰκέτης μὴ ποιήσῃ ζ(ἐ- .ὕ: 
πιταρθέντοι, ὶ μόνον Οὐκ ἐγχκαλάς, αἰλαιὴ (γϊιώσκεις. ἕυτω σὺ μδζτυς, ὃ ὅτ ὃ ὦ αὐ, , 

35 δ 5 ἢ Οὐκ «ὦτῷ. ὦ ὧτε κῴνζυλα, Εἰν ἥδεις ὅτι Ὁ ὰ χὶ ̓γένωϑα, τοιοῦτος, πονηρῆς ὁ ἀῶ, ὀυ μδῃ 

10) οὔκ ἂν οὐεκαίλεσεις, αἶλλα' Ὄ ὺ συζῇ ὠμιέιω ἐδωχαςαὰ ἄγον ὌΝ δέου δ ἃ πω τίμλ νόσον συΐ- 

γπώσκεις, δι Θοοὺ δὲ δονμινργίαν Οὔκ ἀν ν(μωέγνωρ, Θγε γιοῦτος δξ Ὥχρλρ. γὦιε. νη 
ἐτέρωϑεν ὃ ὃ (δυ τοιούτος Ἰπειτομίσαι ῥαϑδιον πολλὴ ἡδὺ τὴς ἀληθείας ἡ ὁ αἰδερισία. ἀρ 

. Ὁ μηδέποτε εὐνεχάλεσας οἰκέτῃ, στι Οὐκ ἔς! καλὸς" Τῇ ὀψή, ὃ ὁτι οὐκ ὦ ἐςιν θὐμυήκης τὸ 

μ δ σώμα τι οὔκ ἔς! σηωὲς , ῃ «τί τῆς Φύσεως ὦτα. αἰκοιῦ δ τῇ ΤῊ φύσεως ἐγκλυμῆν ἃ ἄ- 

ἥν πήνλακίαι, κα Ὁ σϑ᾽εὲὶς αἰντερεί. ὑτὸμ δὲ συ ἐγκαλῇρ, δακψύεις ὅτι ὀὺ τὴς Φύσεως Ὥ αμιῦϑτη- 

μα, ἀλλα τὴς τ αὐεϑαιρέστως. ΕῚὶ ἰγὸ ὁ οὖν οἷς οὐκ ὄγκοδο ὄνϑυ, αδοτώρένϑμ τῆς φύστως {). 

ὃ πὸ, δέηιλϑὴ ὁ τί ὡ οἷς ἸἘθππτιμιαδμδυ, δηλοδωδῳ ὙΠ φηζϑαιρέσεφς, Ὧ1Ὁ ὁ πλημμέλημα. μὴ, 
ἡ ΠΣ μοι λογισμοὺς Εἰς μέσον' “ἄγε διεςραμιμένός, μηδὲ σοφίσμιατοι, ὼ πλοχας Φίρανχ.-. 

Οἰιγίοξ, ἴΟὨλ. 2. 1ἰ3 νον 

ἊΣ 



κἀν 37 ΧΡΥΣΟΣΤΟΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
γών ϑὐτελεφέρρις, ὄν ὠκᾷο πάλιν τυχριναὶ μοι πόϑτας αὐ ϑεϑέποις ὁ Θεὸς εἰ ργάσατο ; 

πϑρτί που δον. πῶς δίω αὶ πόρτες ἴσοι κ' ᾧ τὴς Ὡρετῆς λϑγϑν,ὶ (ὃ τηςκακίας;πό-. 

Ι 9εν (ὦ) αν αϑοὶ ἡ γθηφοὶ ὰ Ὠγπεκῴς; πόθεν (ὦ φαύδλοι ὸ πονηροί Εἰ). μὴ γνώμης ζῶπι 
' δήται, δλλαὶ φύσεως 681, πῶς (ὦ) υϑὲ τῶτο Εἰσιν, (ὦ αὶ ὠκᾷο, Εἰ μϑιὶ γ8 Φύσει πανγτες 
' κακϑὶ, σϑοῖνγα, δή τε ἰώ αἰγαϑὸν 4η "63 ἀγαϑοὶ φύσει, φονα κακόν. Εἰ} μία φύ.., 
' σις ἀν, ϑούπω γαἰπαύτων, ἔδυ κ᾿ τὸ πανζς "δ {ἢ Εἴτε τῷ», Εἴτε ἐκεῖνο ἔμϑηον 4ἢ. εἰ χιίωι 

.Ὶ 4“ ! ᾿. Λε δ γι ᾿ ἡ 2) ! . ᾿ ΜΝ 
ἢ λὦδιϑν, ὁτί Φυσει ῶ μδρ ὠγαϑοι, οἱ ὃ καικοὶ (ὅπερ Ογὰ ἂν 6251 λϑλϑνγωασερ αὐπεδειξά,- 

κϑη) ἐχοίω εὐχύγητα ζαῶτα τῇ. ᾳ δὰ » τῆς φύσεως ἀκίγητα. σχϑόπει δέ᾽ ϑγητοὶ παγτις 

ἢ παιϑητοὶ, ἡ συνιεὶς απαιϑής, κἀν μυοία," φιλονεικῇ. νεωῶ 8. ὁραΐνϑν ἰπὸ γοηςῶν φαύ. τιρλωι 
λὲς πολλοιῤ, χαὶ απὸ φαύλων γρηφους γηομϑῥοις, (ὧν (ὦ ρᾳϑυμίᾳ, «ἦν ὃ. ασουϑιγ᾽ ὕπερ το 
μάλιςα δείκγεσιν οὐκ ὅτα φύσεως ζμῶτα. ὅτε γὸ μεταξαίλλεται, ὃυτε ἥα “οϑσρμη), 
ασουδὴς δύται τοὶ φυσικοί. ὥασερ δ ἐς Ὁ βλέπειν καὶ ἀκούειν αὶ δεόμεϑει πόνε, υτως ἰδὲ ἐν 
τῇ Φρυτὴ ἱδρώτων ἡμίν ἔδει, Εἰ τῇ φύσει" αὐτῇ ἐὦ συγκεκληρωνδίη. τἶνος Ὁ ἕνεκεν καὶ Φαύ. χα 
λὺς ἐποίει, διωυαίνϑρος αἰγαϑοις ποιῆσαι πόϑζῷς » ἡ μιδιῦ φαύλοις δέκ ἐποίησε. πόθεν 
δῶ ἴᾳ κακα, φησιν ; ἐρώτησον σεάντον. ἐμὸν γδδνὶ δεῖξαι, δι. ἐχὶ φύσιως σγεῖὶ “Στὸ Θεού, ις 
Οἕχοιυ αὐτόματα, Φησιν; ἐδομῷε. λὰ ̓ αριητα ῤ ϑυφυμει ὀν,ϑοφπε, ὠ Φσοπή- »ἀγίπι 

Ι δυισον τῆς μλνίας ζω της, μιὰ ἕν μὴ (δ) Θεὸν τι δ" ᾧ τοὶ καικοὶ, ὦ τιμῇ τὴ ὀνωτάτω. Εἰ 
ΣΝ νητα, ὦ ἰουροὶ ἔξαιὶ σϑοὶ ὁμααστιοϑίιζαι διυυυήσετῳ ον υὲ Εἰς Ὁ μου τῇ χωρῆ- 

4 σα. ΟὁΤ| γὺ Ὁ ἰδώνητον λμώλε,ϑρον,πθωτί ποὺ δῆλον. πόθεν ἢ ὸ ἀγαϑοὶ τοσϑτοι; τοσαύ-- 
| τίω διυύαρεν τῷ κουωδ ἔχοντος ε πῶς (ὦ) γμητοὶ τῷ αϑρήτυ ἰχωοότερρι ΔΛ ὁ Θεὸς αὖ-- 20 

"1 ! “Δα "Ν ." ᾿ “ν'- νι Φ  διωαμὴ 
τα αναιρῆσει, Φησί, ποτε, “τως ὃ αὶ ἀναιρήσει! (ᾳᾳς ομότί μια καὶ ομιοοϑένη ὦ ομοηλιχϑ, ὡς ὑν κίων 

τις Εἴποι ὦ τὴς τῷ αἱ σθόλου κακίας, πόσον ὀϊξεῦρε κοικόν » οἵα (2) Θεὸν «ὐξεξλγᾷν ἔπεισε χύμνι 
βλασφημία . οἵῳ πρρϑοδ ματι ϑίσιξείας ἕτερον δύσφημον ἐπενόησε ύηϑι ; βυλόμϑμοι δ᾽ 

δέξαι ὁτι Οὐκ ἄξ αὐτν τὸ κακὸν, πονηρϑν ἀλλο δόγμα 6 ἰσήγαλϑν, αλῥητω αὐτὰ φήσαντες 
Ὁ). ποθεν δζυ ζᾳ καχᾳ, φησιν; ἐκ ἢ θέλειν, καὶ μοὶ θέλων. δ᾽ ὃ τοϑέλεν ᾧ μὴ θέλειν πό- ἡ 
ϑιν; ΠΡ ἡμδ αὐ ἣμ. συ ἢ ζῳυτὸν ποιᾷς ἐρωτῶν, ὡς ἐαν ἐρϑυϑῥου συ, πόϑεν τὸ βλέπεν χαὶ 
μὴ βλέπειν; Εἶτα Εἰπόντος μυ, ἐκ τῷ μοι αὶ μοὶ μύειν, παίλιν ἔρϑιο, ἀν" 5 τὸ μυύειν αὶ μυὶ 
μϑειν πόϑαγ; Εἶτα αἰκούσας ὁτι δξ ἡμδ) αὑτῶν καὶ ἢ ϑέλειν,αἰτίλν πάλιν ἑτέραν ζυποίης ὦ ̓  
κά κϑὺ συνῆν ἑτερόν ὅ61ν, δλλ᾿ ητὸ ρρκκοῦσαι Θεοῦ. πόθεν δξῶυ τό, φησιν, θῦρεν ἀγ,.899- 
πος εἔργϑν" ἴσοι ζῶ το θὐρᾷν, Εἰπέ μοι; (ὐεὶὶ γ. ἐγὼ Ῥτόφημι, ὅτι δύσχολον ξξτο, Συλαὶ γ0χ. ἧᾳ 
πύϑεν ἡϑέλησε χγμοικϑυσαὶ (Θεοῦ ; στὸ ῥαϑυμίας. κύξλος δ ὧν ἑκατέρων, ασοὲς Ῥ» μαλ.- 
λον ἀπέκλινεν. 675) Ὡὐπορᾷς ει ὁ ἰληίᾷς ζαῦτα αἰκϑύων, ἐγώ σε ἐρήσομαι σύοὲν δὺ- 
ἀμρὲς Οὐοδ ποικίλον, ἀλλο αἰστλοιῶ ἦμα ἡ σαιφὴ λόφον. γέχοναις ποτε χακὸς, γέλϑνας δὲ 
ποτε ὰ ἀγαϑὺς 1 ὃ λέγω τοιοῦτον ὅθιν. ἐχρατηστίς ποτε παύϑυς, ὃ ἑαίλως παίλιν αἰαὶ 
παάϑυς; πὐθοέπεσες μέϑηῃ, ἡ ἐκρώτησεις μέϑης ; ὠργίϑϑης πότε, ἢ σία ὠργίαϑης " ., 
"πέφδες πένητα, ὶ ὁ" χὐρόδες τ ἐποριθυσοίς ποτε,ρὼ ἐσωφ ρόνησας παίλιν; πόθεν δίζυ ζχτα χφ 
παντα, Εἰπέ μοι; πόθεν» τι ( καν "ὺ αὑτὸς αὶ λέγῃς, ἐγὼ ἐρῶ) ὅτι" ὥ ἐασούδασας χἀὶ 
"ὰ (ἰωέτεινας σιαυτὸν, «(Ὁ ὃ ζωῦτα Τξξιυ, ϑης αὶ ἐρρᾳϑύμιησας. ες (Κ᾽ γ)5}} ἀπεγνωσμέ- τἰμ 
νοις ὁ δὲ ολου ὅσιν ον χακίᾳ ᾧ ὀμαιεϑήτως ἔχουσι καὶ μαινουϑβοις ἢ σέο ἐθέλουσιν συ σὲ αἰχουν 
τὰ δἰ ορϑοιῶτα αὐςᾶν," σον ἐξομαι αὐδὲ φιλοσοφίας" Οἷς ὃ ποτὶ ἐν τύτῳ,πο- 40 χιὶ 

τὸ ἢ ἐν ὀκείνῳ ὅρομδύοις ἡδέως ἐρῶ᾽ ἡρπαστις ποτε «ϑῥ (οὶ μὴ αὐδλσήκοντοι, μ᾽ ἢ τα 
κατακλ ἀοϑεὶς ὐὐὺ ἐλέου αὶ ΝἢΨ' σαυτῷ μωτίδῳχας τω διομϑῥῳ » πόθεν δΐωυ αὐτὴ ἡ μετα- “ 
(ολή; Οὐκ βύδολον σι πὸ τὴς γγώμιης Ἰὸ τῆς ασοϑωρέσεως ; ἔνδηλον "ὁ Οὔκ, ἔφίν ὁςῖς δκ 
ἐὺ Εἶποι τῷ». δ πἰρακαλῷ αὐουδυύξειν ὁ Φρετῆς ἔχεοϑαυ,ὺ συυδν διήστοῦς ᾧπης 

μῃ. 
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μδδτύτων. ῷ ) χακαὶ ὀνόματα 561 μόνοι ,ἐ δ ϑελωϑρμ. μή ταίγιω ζήτει, πῦϑην (κἱ κα- 
καὶ, μιη δὲ αἰ ϑυπορει "ἀλλ᾽ ἑυρὼν ὅτι Ὥστὸ ραϑυμέας Ἱμόνης, φεύνε (ὰὶ κακοί. κἀν ΕἸπνίις, 

ὅτι ὦ τὴ ἡρδι ζωτα᾽ στὸν ἴδοις ὀργεζόμϑμον οἰκότη ἢ πἰῇδοξωνόμϑμον γωναικὶ καὶ ἐγκαι-- 
λοιῶῦτα “παιμϑὲ καὶ κοαιταγειώσχοντα “ἿΜ ἀϑδικϑιώποων, Εἰπὲ ασόϑς αὖντόν᾽ πτῶς δϊζν ἔλεγες, οἷ, 
,ὐλΡ πρϑι τὰ κακαὶ, Εἰ) εἰ πϑρή μδὰ, τίνος ἔνεχα ἐγκαλῴς; Εἰπὲ παλιν, »σὸ σαυτοῦ 

λοιδορᾷε ὸ ὑξρίζεις » Εἰ μδὺ γδὺ Οὐκ ὑπὸ σοίντιβ,, μηδείς σοιόργιξέαϑω Εἰ 5 οὐπὸ σείυ- 

; το ὐπὸ σὺ αὶ Ἐστὸ τῆς βαϑυμίας τὴς σης χακαί. “ὶ "δαΐ » νομίζεις {η ὥμας ἀγαϑοις; 
Εἰ δὲ γὴν μηδεὶς αἰγαϑὸς, ποθεν σοι Ὁ ὄνομα αϑηονπύϑεν σοι (ὦ ἔπευροι; Εἰ δὲ εἰσιν αγα.- 

ϑ0), ὀυδολον ὅτι ἡ τοῖς πονηροῖς Ὀζχιτι μυήσυσιν. Σλλ εἰ μή τὶς ὅδην ἐκοωὺν πονηρὸς μιν δὲν ἐς 
το αὐ, αἰδίκως ἐυρο,ϑήσον") ἐλιϑι δέτε (ὦ αἰ γαϑοὶ τοῖς κακοῖς, ἢ ἔσον") ὁ αὐἶοὶ ζωτη κακοὶ 

πάλιν. “(γ} λῥ χάκιον μοιτ᾽ δὴ τῷ (ὃ) ὀνούθεουον κἰ ασοξαλλειν ἐγκροί μασιν: εἰ ὃ μέ- 
γοίσεν αἰγαϑοὶ ὁ χιτι δύτες, ὁ Ἔτο μαίλιςα τῆς αγαϑότητος αὐ δείγμα,ὸὶ τοῖς σφοδγα 
λὐοήτοις καντεύθεν δῆλον, ὅτι σγείεὶς σγυΐδποτε αϑαΐγκῃ κοικός. Εἰ ἡ κ᾿ ζῦτα πόρτα 

ζυτοίηρ, πῦθεν πὶ κακαὶ, ὐπὸ ῥαθυμίας Εἰποιμ εν, υὐπὸ δ,ργίας, ὐπὸ τὸ πονηρϑῖς συγ-- ' 
19 γένέοϑαι, Ὄῖτο τῷ κριταφ οονᾷν Φιρετῆς. ογτύῦϑεν ἡὶ τὶ καχαὶ καὶ ὃ ζητεῖν τίνας, πόθεν τεὶ ᾿ 

| 
κακοί ὡς Τῇ .4 κατορθοιτων συεὶς ζιῦτα ἕχιζητά, Ἣν ἜἝἜὨλιεικῶς καὶ σωφρϑιως ὧν Ὡγο- 

ἐτὴθ αἰοφυυϑμῥων. δλλ᾿ (Ὁ πονηροὶ τολ ρδίυτες ᾧὶ βαϑυμιίαν τιναὶ " λύόητον ὅρα τότων βουλόμϑμοι , 
ὟΝ λόγον ἔχινοίν, ᾿ϑραχνών ὑφάσμαςα, σνλέκυσιν. αἰλλ᾽ ἡμῴς ζωτα μυὴ Ὁ, οἱ λόγων ἰ 
μόνον, δλλα νὰ θζοὶ ἣν ἔργων αἰαῤῥήξωμδν. γε οἡ αἰώγκης ὅδ ζωώτα. Εἰ) «- ᾿ 

δεύδ ι0 ναΐγκης ἐδ, Οὐκ α᾽ Εἶπ ᾿ ὀυαὶ τω ἀν,ϑούττῳ, δὲ δυ" σαὶ σκαγδυυλᾳ ἐρ χήται. ἐκείνους Ν᾽ β 

"θ΄ μόνος (ριλανίζει, εἶν ἐκ αὐδϑαιρόσεως πονρός. Εὖ3, δ λέγᾳ, μη ϑωυμαίῖσῃς. ον ἡ) 
ὡς ὁτέρα δὶ ἀὐτο Εἰσαίγρντος τῶτότφησιν, αὐλλ᾽ ὡς ἀὐτε Ο πὸῦ κατασκϑυαίζογτος. οἿδὲ | 

“δ Ὁ δι, τ ὐφ᾽ αὶ λέγῳ ἡ γραφή" ὡς στὸν λέγῃ, ἙΚΊησοίμιζων ἀΐ, 65» πον ὀζρὶ τῷ Θεού, τιν. Δ, α, 
ἐ ὦ δεύτερον αἴτιον, αἰλλαὶ ὃ προῦτον τιϑεῖσωυ. ὦ παλιν ᾿"ουχὲ ϑζᾳ τῷ Θεαδη Δ[9.σείφη.- 

2 σις αὐ ἿὙὉ Ὁ8Ὶ οἰ, ΠΙσὸς ὁΘεὸς, δὲ καὶ ὠκλήϑημϑμ Εἰς κονωνίαν τῷ ἐοὐ αὐτο ἡ ῥα μοίϑης δ- αἸΚορ, α,θ, Ι 

ἡ"'΄' ποίκ' Εἰσὶν ἀνάγκης, ἄκουσον αὶ ἢ ἑξῆς. μ᾽ γὰγ ὃ ζωλανίξειι φησίν" 
Ἰὰι 8 Εἰ ἡ χείρ συ, ἢ ὁ ποις σῷ σκόυδωλίζει σε, ἔκκο ψοναυτεὶ ἡ "ἔπραλε Στὸ σῦ. καλὸν 

γαρ σοί ιν Εἰσελϑεῖν Εἰς Τὶ ζωϊεὺ χωλὸν ἠκυλλὸν," δύο χεῖροις ἡ δύο πόδοις ἔχοντα βλη- 
ϑιώα Εἰς ὃ πῦρ τὸ αἰώνιον. 

1». 9 Κα Εἰ ὀὀφϑάμμός συ ὁ δεξιὸς σκδυδαλίζεισε, ἔξελε αὑτὸν ᾧ βάλε πὸ σῷ. κα- 
λόνσοί οι μοιόφϑόημον εἰσελνν εἰς τίω ζωίω, ἡ δυο ὀφϑαλμοις ἔχοντα (ληϑίωώαι εἰς ᾿ 
τω κοίμενον τῷ πυρὸς ̓ | 

Οὐδὲ μδιών (τα λέγων (ἀπατι) ὥλλα πἰξὶ φίλων, εὐθὶ δὲ πυολσηκόγτων, ὡς τ» 

ᾳξα μϑιώ, ἔχομϑυ ὀϑμαγκχαίων. ττο ἢ λϑωτέρω Εἴρηκε, ὦ νεὼ λέγει. (γον γδύτω βλᾳ- 
45 Οερϑν, ὡς (ιωοισία πονηρϑι. ὅσοι γορἀυώγκη μή δέώαται, διώαται φιλία πονδλιώκις χαὶ ᾿ 

εἰς βλαζῶυ κ) εἰς ὠφέλειαν. δ9 κα “πολλὴς τῆς σφοδρότητος τουςβλοσηονζα ἡμας ἐκ. ἱ 

κόπῴγειν κελεύει, τοὐτες αἰνεηόνϑμος «ἄν' (οὶ σκαγδοωυρᾳ φέροντας. εἶδες πῶς τίωυ ἐσομϑβην | 
οκ Ἢ σκαγδα λων αγεκρούσοιτο βλιξμυ τῳ οοφπεῖν δὐιπομτωςέςαι, ὥςτε μιηδένα Φ» | 

ῥαϑυμίαᾳ, ἐυρᾷν, δλλαὶ τσϑσδοκδίυζοις αὑτὰ νήφειν, δεῖξαι μεγάλᾳ ὄγτα χρχ; ἐν οδ Ι 
40 ἀν ὡπλῶς εἶπεν, ἐυαὶ ᾧ κόσμῳ τὸ “ἔν σκὸυ δαίλων, αἰλλαὶ δεριψις μογάλέω αζου ἐξ αὑ,.. Ι 
λύμζωυ, τῷ [ δὲ } ζυλουνίσου πείλιν ᾧῷ εἰσοίορντα αὑτὰ, μείζονα δυίκφεσιν ὧντεύϑην ᾿ 

᾿βλαοίω, ὃ ἡ εἰπτᾷν, πλλϑωὺ ὀυαὶ τῷ αἰγ;ϑεοΐτεῳ ὀκείνῳ, πολλλδωῶ δεικψεωτος ζω πω , 
ἁμωρίαν. ἐν ὅτο ὃ, μόνον, αἰλλαὶ ὶ τῇ αἰ αδείριατος πσοϑεϑήκη ἠυξησε “- φόζον. εἶτα ' 
οὐκ ϑρκζπω τούτοις, ἀλλα χαὶ διείκψεσι τίωὐ ὁδὸν, δὲ ἧς αὐγῆς δία φύγοι (β σκαάγδωλαᾳ. 2.9 β 

δέ 
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3,9. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΌ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
δὲ ὅδιν αὕτη; ὧν πονηρϑὺ9, Φησὶ, κὰν σφόδρα δ! φίλοι ὥσῳ, ὐπότομινε τῆς φιλίας. ὴ 

λέγει λογισμὸν αὐαφτίρῥητον. δῤ δὴ Ν᾿) υϑέωσι φίλοι, ὅτε αυτὸς κρῤδϑρεις, ὁ σοίυτον Ὅγοσ- 

ἀπολάς ᾿ α᾽ ἢ υὐσοτέμψης, τίω οριῶω σοίυτο( σωϊηρλαν καρπώσῃ. ὧφε εἷ ὡγός σε φιλία, 

βλάπῆοι, ἐκκντῦε Ὁσὸ σὰ. Εἰ γὺ Ὧν ἡμαοτέρων μδιάῖι πολλαΐκις  ποτεβάψομδι, ὑτὸμ αὑ.. 

ταί ττα αὐια τως ἔχη ἡ τοῖς λοιποῖς λυμαίνη:), πολλῷ μάλλον ἔχὶ φίλων τῷ ποιῷ ἡ. εἰς 
ἃ φύσει ζω ζ κακοὶ, αὐθιοῆὴ πᾶσα αὕτη ἡ οὐθαίνεσις ὶ ἡσυμξουλὴ, αὐδ ῆὴ ἡ σα ὮΜ 
Εἰρηρϑμων φυλακή. Εἰ 5 ον αἰδιῆν, ὥασερ δέω Οὐοῖδ' αἰδι,ῆη, ἔυδηλον ὅτι γγωμῆς ἡ 

πονήρλα. ὁ «. : ἐνὸν 

Ιο Ορᾷτε μὴ καταφρϑνήσητο ἐνὰς, μικρῶν γϑτων. λέγω ΡΨ ὑμῶν, ὅτ ὧώ»- 

γελοι αὐδἷν' δῷ πὸρτὸς βλέπουσι ὃ πσοϑσώστον ᾧ παίΐξϑς Μύ Ὁ οὖ θρρινοῖς. Μικροιᾷ το 

υ τς ἀληϑως μικροῖς καλέ, ἀλλὰ τὰς νομεζοψϑρες τὴ τοῖς πολλοῖς,τὸς τῆωχοις «ἤν' 

βὐκαταφρϑνήτες, τὸς ἀγναΐζῳς. πὼς γάρ ἀρ Εἴη μικρὸς, ὁ τῷ κίσμου πϑωτὸς ὀῤπείξιος, 
“πῶς αν Εἰπ μικρὸς, ὁ τω Θεῷ φίλος; αἰλλαὶ τὸς ΚΟΝΝ τῇ ΤΜ πολλών αἰ ασονοίᾳ Φμύτυς 
νρμιζονϑῥοις: αὶ υἱ λέγη αἰδὲ πολλύν μόνον, δλλα καὶ τὐθὲ ἐνὸς, καντεύθεν παλιν ἀἰποτει- 

: χίζων τί ΟΝ» πολλων σκόυδαλωνβλαξίω. ὥασερ γοἱρ τὸ φθύγῳν τς πονηρς, ὕτω τὸ ις 

μιᾶν «Ἔν ̓ γρηφοὺς κέρδος ἔχε μέγιφον᾽ ᾧὶ διπλὴ γμοιτ' δῤ ἀσφάλεια τῳ ασουσίηρντι᾽ μίᾳ 
Α. ἐκ τῷ ἣν σκθυδουλιζόντων 4 φιλίας ὠκτεμεῖν, ἑτέρᾳ δὶ ὡκ τῷ ἐδν' αἰγίοις τύτες ἕ. 
"χὶν οὖν )εροιπτείᾳ ᾧ πιμ. Εἶτω καὶ ἐτέρωϑῳν ἀὐζυς αἰδεσίμες ποιεῖ λέγων, ὅτι (ὦ) ἀτίελοι 

-αὐδμ δὰ πόντὸς βλέπεισι Ὁ τυρόσωπον τῷ παΐξος μϑ τῷ οὖν ὀυρᾳινοῖς. οἰγτόζϑον δόλον, ὅτι 
ΕΣ » 4 ᾿ ἢ Λε ᾽ .- Ὁ" « 3 

αἰὐγίέλας ἔγρεσιν (ὦ) ἅγιοι ὠκᾷ πϑώτες. καὶ γὸ ὁ δισύφολός φησι αὐ τῆς γωωναγκός, ὅτι ὀφεί-. 1ο 
δάτιλς."." λει δξοισίανξ εν Ὡτὶ τῆς κεφαλῆς αἱ οἱ (ἦν ἀήέλυς" ἡ Μωύσης ἔφησεν ὅρια ἐϑνών τὸ 

φριθμὸν ἀγίδλων Θεού, εὐζοδ 5 ὁ ἰϑὶ ἀπέλων αἰ φλέγε μόνον αἰλλα καὶ τὐδὲ ἀγίξλων 
αἰρεχόντων. οὅτὸμ ἢ εἴπη, ὃ πσοόσωτπον τῷ παΐξός μιν, Οϑὶν ἕτερον, ἢ τίω πλείονα 

περρησίδυ λέγη ᾧ τίω πολλίω ἀμώωυ. 
11 Ηλϑο Ὁ» ὁ ἐὸς τῷ ὀρ δοϑπου (ὦσαι Ὁ ἀπολωλός. ': 
Πώλν ἕτερον λογισμὸν “(ϑησι τῷ πσοϑτέρε μείζονα, ᾧ οὐ ῬκΟολίω ((μυαναῆα, δὲ ἧς 

Οὖ πατέρρ. Εἰσεέγα ζωτὰ βιυλόρϑρον. 
Ἢ τίν ὑμῖν δοκεῖ, φησι; ἐαν μηταί νι αν,ϑοϑίσῳ προήφατα ἑκατὸν,  πλανηϑῆ 

ἐν ἐξ αὐτ ν» δἰ ἀφεὶς ζῷ οὐνενηκονζα νέα, ἐχὶ ζα ὀρὴ πορθυϑεὶς ζητᾷ πὸ πλλυωρδμο; 
138. Καὶ ἐδ Ἄρη.) ϑυρᾷν ἀδ', χαίρει ἐπ᾿ αὐτῷ μᾶλλον, ἢ Ἐχὶ τοῖς οὐγενηκονταεννέα 39 

τοῖς μὴ πεσλόμηρϑμοις. . .Ν 

14. Οὕτως οὐκ ἐς! ϑόλημα ἔμασό9ϑιν τῷ παδ5ςὑ μι) ἡα ̓ ὀἰπόλητω Εἷς Δ μι- 
κραδντάτων. Ορας δὲ ὁσῶν ἡμᾶς ογαγά δἰς τίω τῶν ὑὐτελών ἀδελφών ξχημέλει- 

ὁν; μὴ τοίνεου Εἴπῃς, χαλκϑτύπος δὴν ὁ δύνα, πσοδομιατορραφος, γεωροός ἴδ, αἰδητὸς 

ὅ91, καὶ κριταφρονήσῃς. ἕα »ὸ μὴ τῦτο άϑης, ϑξϑ αἰῳ πύσων σε πείθᾳ μετϑιαάξεν ἢ καὶ 23 

Εἰς τίω τότων Ἐχιμέλειδω ἐμξαλλῳ. ἔφησε πα δίογ,κα] Φησι, γίνεοϑε ὡς ζα πωδία, δ, ὃς 

ἐδὺ δέξηται ποι δέον " τοιούτον, ἐμά δέχάται, ἡ ὃς ἐαν σκανδωυλίσμ, ζᾳ ἔσώτοι πείσεται. ΝΣ 

Οὐεῖα ἠρχέαϑη τῳ κοὐ Ῥαδείγμαῖι τῷ τῷ μύλε,δυλαὶ αὶ Ὁ ὀναὶ πγοϑσέϑηκε, καὶ (ἦν' τοιούτους 
ὠρτέμψειν ὠκέλίυσε, κἀν οὖ ζάξει χοιραΐν ὦσι καὶ ἐφϑειλ δή ημῶν. καὶ οἰπὸ τῶν ἀπόλωνπα- 

λιν ταῖν ἐγκεχειολσμθμων ἀὐις, τούτες (ἦν, ϑὐτελᾷς αἰδελφοις αἰδεσίμιυς ποιᾷ, ἡ ὐπὸ τῇ 49 
οἰκείου ϑᾳ λήμματος καὶ στους (στὸν γγδ Εἰπη,ἤλϑῳν ὁ ος Ἢ αν, ϑοϑἴπου σῶσαι ὃ ὡὸἰἧπυλω- 
λός, ὦ ῷ ξαυρϑν δηλοῖ, χαϑούπτερ ὸ Παῦλός Φησί, αὐἰδὶ Ἐ ἀδελφοῦ λέγων , δὲ ὃν Χοισὸς 

αἰπέϑανε ) ἡ Στὸ τῷ παίδΞς, τι σϑεὶ αὐτῶ δυκᾷ Σπολόοῖν, ᾧ δἰπο τὴς χοινὴς ((ιωνϑεί. 

ας, δι κατα λιπτὺν ζοὶ σεσωσμέναιὁ ποιμέυυ' ζγτᾷ ὃ ̓ ὠπολλύρϑμον, χαὶ ὅτὸμ ἕυρῃ ὃ πιο 
ΠΟ πλῤνημϑον, 
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πλλυημδύον, σφύδρα. ὕδεται τὴ ἐυρέσει κ᾽ τῇ σωτηρία, τότη. Εἰτοίνιω ὁ Θεὸς ὅτω χα ει 

Ὡπῷ ὡ μίκρῳ ἡ τῶ: ἐυρεϑντι, πῶ; σὺ κα ἀφορφνᾷς τὴν τῶ “Θεῷ «ὐξεασουδα ων, ὅτον χὦ Υ̓ 

τυ ,ἀωὺ αὖ τίω τξοὲ Ὁ’ ΩΡ ἐτὸς ἣν μικρανν τ των ν᾽ ἐδ. αἰαϑενής ἴδ! καὶ ἐντελής » δὲ αὐ.- 

ἘΡᾺ δὰω τῦτο μάλιςα δεῖ πόρτα ποιῷ), ὦ ὡχο αὐτὸν δγασώζει, 5 γὸχ Ὃ αὖ τὸς ω Φνθνη κου 

4 ταρνέα ἀφεὶς σε: “Ὅατο, ἐ ἐπ ̓ ώκᾷνο ἄλϑε, ἀ σίκ ἴρωσε Τὴν τυσύτων ἡ ἕφτηρία συσκιυΐσαι 

ὍΝ Ἢ, 

τ ἑγὸς τίου α'πωλειλν. ὁ ἥ ̓Λυχαῦ, ὅτι χ [ ἥν ὦμον ζώεγκε, φησι καὶ ὁ μείζων" γύλα- Δυκ, (4. 

οφὶ ἐπὶ ἐνὶ ὶ αοὔρτωλῷ μμετολμοὗντι, ἡ χιο οὐνενηκοντα νέα δικα οις. Ἢ Ὡσπὸ τὰ ἐγχαταλιπεὴ 

ς σισωσυϑμα δ αὑτὸ, πὸ τῷ μάλλον ἔχ! τὸ τῷ ἠοϑέώω , πολλίω ἔδειξε τίω κὐῤὲ Τὸ αὐτὶ 

απαουδέω. μι δὰ μυ ἀἰμδηαῖμϑυ ἣν ̓ ψυχῶν ΤῊ τοιούτων αὶ ὁὶ γὸ πϑυτα ζωτα δ τῷῶτο εἴ- 
ιο ρῆτα!. τῶ ( ἡ αἰπειλέσωι μηδὲ ὁλως Ἐχιξησεοϑτι τῶν εἰ οφινών (δ) μι] ,λνόμδρον πο- 

δον» ὁ τῶ [μύλυ μνηαϑέουν; “:» ἵν, τον ιατάσεγκε τῶ ἃ ̓λαζόνων. σσσὲν δ») ὅτως ἀγα- 

πῇ πολέμων, ὡς Ὀιτθνοια. τῷἢ 3 Εὖ πεῖν, μα γκη δεῖν ἐλ λεῖν ζῳ σκόνδαλᾳ, ἐ ἐργφηγϑρέναι 

ἐποίησε ᾿ ῷ ὃ ἢ “σεραϑεῖναι, ὀμαὶ δὶ ἢ ὦ σκόμδουλον ἐἰ ἐρ χέται, ἔχοι τον ατουδαζειν ΜΗ δὶ αὐτῷ 

ἡνέοϑα; αϑρεσκέναε. κ) “ τῶ ; “δ κελεύσαι ἐκκόψαι εὔιν σχανδειλίζονζᾳς, βύκολον τίω 

ι: σωτηϑλὸμ ἐ ἡυΐησε᾽ ᾧ ἢ ὄχι ταξαι μὴ ̓κατα Φρονᾷν αὐτο, ἢ μηδὲ ἀπλαίς Ἐχιτάξω, ὀρ 

σφοδρώς (΄ ρώτε δ, Φῆσι, Μὴ κατα ΦΘϑνηση τε ἐνὸς τῶν μικρῶν τυίτων) ἃ ῷ Εἐπεῖν τί 

(ἀγίελοι. αὐτοῖν βλέποισι ὅ ϑ παρήσωπων Τ' παρϑς ΜῊ ὧν ἑυρᾳιοῖς, ᾧ ἐὰ δὰ τῦτο ἡλ- 

λνέ ἐγὼ, ἊΣ ὁτὶ ὁ πατιρ μΥ τϑτὸ βούλεται, ὥν" ὀφείλονζρε αὐτῶν Ἐχιμδιείοϑαι, ἀσουδουο- 

τέοφυς ἐποίησεν. ὁράς «σὸν τεῖχοό υἱντοῖς αὐἰξιηλαταρὸ ποσίωυ τῶν) ϑὐκαταφρρνήτων Ὁ" ὁ τοῖν 

20 ἀἀπολλυμδώων ποιέται ασουδέω), αἰπειλων τε αήκεςτι κανᾷ τοῖς ὑπυσκελίζ οισιν αὐ αὖ ὃν, ὃ 

ὡκ μιγόλᾳ ἐπαγίε λλόνϑμος ἀγαϑει τοῖς ϑερφισχάοισι "Ἐχιμδιουῦμοις αὐτῶν, ἢ 4 ἑαυ 

᾿ παλιν ὦ αἰ σοδειγμλά φίρωνᾷ πἴϑῳ παΐζος: 

Τούτον ὦ ὑμιῷς μεμησωώκίβα, μηδὲν αὐ αιτούυδνοι τοῖν δὺ δοχοιώτων ἐρ (απεινῶν τέ ὺ 

μὲ ἡϑηραν. τῇ τῶν ν ἀδελφὼ" ἀλλα ἐαν Δἰφνφοῦτω, δέη, καὶ μικρὸρ ἡ, καὶ δὐτελης 

ϑαίμας ὑφ ὁυ ΤῸ οὖ, καὶ Ὀχίπτονον πὸ αράχια ἡ, κἀν ὀρ ̓  χρημψοὺς ̓ α αθαϑνεν γεν πὸί- 

πὶ ἔξω Ὁ Φορηταὶ δία: τίω σωτηρίδν Φ αἱ ἐλφοῦ, ὕτω γᾺ» -αἰϑιασούδωτον Μυχὲ Θεῷ, ὡς 

μηδὲ τ ἰδίου αροὺ Φείτααϑα,. δ]9 αὐϑακαλώ, υ δριϑσϑυ φδνέντος,θυϑίως ἐξιόντες αὐτὸ τὴς 

οἰχίας Ἧτο ὅα σχϑπὸν ἐ ἔχωμϑι,ὶ ὁ ζω τίου πα 3 'πϑύτων ασουδέω, ὃ Φ κινδγευθυονζᾳ, ἐξ- 

αρπάσαι" ὀυ λέγω Ἧτον μόνον (ὃ κίνδγυνον (Ὁ αἰοϑητον (Ὁ στὸ γὰ» σοὶ  χἰνδυυνορ) ἃ διλα 

9 ῷ τῆς ψυχης, Ὧ «ὰ τὸ ὃ δικθολου τοῖς αὐ ιϑεφποις Ἰπηφερόνϑμον. ᾿ "ἡ ὁ Ἷ ἔμιπορος, 

ὧξε αὐξῆσαι τίω «αἰθιουσίδυ, πέλδ.ϑς ὀχαδαμει" ἡ ὁ ὁ χειροτέχρης , ὡςε σαξϑαϑεῖναι τοῖς 
υααρχεῖσι, πάντα ποιά. ϑλμιᾷρ Ούνωυ μὴ τὴ σωτηρία, μόνον Ξρκώκῖθα τῇ τὴ ἡμετέρᾳ, ἐπεὶ ὶ 

ζωυτη ̓λυμανουβῖβα. ὴ γοῤο οὐ πολθμω καὶ  αἰδατάξη ὁ ὃ «ποὺς τὸν μόνον ἡ φράτιωτης, 

ἐν, ὅπως ἑαυτὸν “(ᾳσώσειε" ὀκφυγῶν, ς "ἄν ἄλλοις κϑ᾿ ἐάων Ψ σξϑσει πολλεσιν᾽ ὥατερ 

ης δδίυ ὁ  ϑυνώος καὶ ο ἁαῦ ΔΜ ἀλλωνζᾳ ὅπλα ἀιϑέμϑμος, κ( τ Μά ἄλλων Ὁ ἑαυτὸν φζισώζει, 

ἐπεὶ δίωυ καὶ ζᾷ ὑμέτεραι. πολέμώς, κ᾿ πολέκον απϑώτωι ὁ πικρότειτος, κ πἰθάτακις χαὶ 

μα, ὡς ο βάσιλεις ἡμδω ἐκελδυσεν, ουτω ζῆώϊδθα ἔχ τῆς «ὐθαταξεως, τες σφα- 

γὰς ὃ ματα ἢ Φονές ηἶεοσκένασμένοι, πρὸς τίω ὡς οὰ ἀποῤτων σωτηε ον βλέποντες, 
ὃ τὸς ἐφηκοΐᾳ οςἀλειφοντερ,. ὦ τεὺς κειρμδῥος ἐτείοντεξ.. κ᾿ γάρ πολλοὶ ἊΨ ἀδλφων ἢ 

409 ἡμετέρων Ο» ζωτι κῴται τῇ ἡ π θα τάξει τραύματα ἔχοντες ᾧ αἱ αἵματι αὐξεῤῥεύμϑιοι, καὶ ὁ 

δεραυτάνοων συσὶεὶς͵ εἱ τῷ λαοῦ ἧς, τἰχ ἱερόυς, Οὔκ ἄλλος σσεϊεὶς, υ ἰρᾳςατης, ῳ φίλος, 

οὐχ ἀδάφορ᾽ δλλαὶ τὰ ἑαυ τὴν σκοπούμϑῳ ὃ ἐκαφος. “Ια τῦτο « ἑαυ κολοβοῦμϑν, 

ἡ γαρ μεγίτη ΠΟΙΝ γρησία » ἢ  Α)δυκιμησις, Ὁ μι τὰ ἑαυ σχϑ πεῖν. “4 τοι τσ το αἰαϑενεῖς χα 

δυκκταγώνιφοι ᾧ δι, 86 πεις καὶ αἰαθόλῳ, ὃ δὰ, Ὁ εἐγαντίον τῦτυ ζητϑϑμ, ἢ ἐν (μμωαασί- 

ΜΝ, 

0 
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38: ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
Φουδν αἰλλήλοις, σδ οἶδ πεῷ δα γμεθοι τῇ κτ' Θέον αγαπη, ἐν ἑτέρας ἑαυτοῖς Ἐχηζιηντῦ μϑυ 
φιλίας πσοοφάτσεις, (Ὁ (ὦ ὐπὸ συτ{ενείας, (Ὁ ὃ δἰπὸ ((μωνϑείας, (ὦ ὃ. -ἰπὸ κοινωνίας, (Ὁ 
ἢ πο γήτηασιως, ὶ πόμτοϑεν μάλλον ἐσμεν Φίλοι, ἢ εἰπὲ θσεξείας, δίον ἐκ ζφωτης μέγης 
(μα τῆεαϑαι (ἐ φιλίας. νιῶ ὃ. ποιωυλυτίον ἦ, Ἰνδοίοις κα ἐλλησίν ὅθ1ν ὅπου γινόβα φίλοι, ᾿ 
ἢ τοῖς τῆς ἐκκλησίας τέκψοις. ταί, φησιν᾽ ὁ ζ γ δ 661 μορϑηρθ, ὁ ὃ γοησὲς ᾧ Ἐχιεικής, β 
ηἰ λέγεις! μιρϑηρϑν (ὃ ἀδιλφὸνκαλᾶς, ὁ μηδὲ ακα καλεῖν κελβυύνϑμος "αὶ ὑκ αἰογευύῃ 
Οὐὐδδ' ἐρυιϑριάς ἐκπομιπγάψων (ἢ ὠδᾷφον, ὃ μδέος σὸν; (ὃ Μ᾽ αὐτὴοὦὮῪ] σοι κοινωνέσαν.. 
πα ὠδίνων; ( τὴς αὐτὸς μεταοῤντα τραπέζης; αλλ Εἰ ὑδν να κτ' σάρκα ἀ δῴφοων ἔχοις, 
καν μυρία ἐργαζη ἢ) κακαὶ, ασουδοίζεις αὑτὸν χὐθεςελλειν,ὼ νομίζεις αὶ αὑτὸς πῆς αἰοιξυψης 
κοινωνεῖν, ἐκείνου κατα φἐυνορμδμου᾽ Τ᾿ δὲ πγϑυματίκὺν ἀδελφὸν, δύον ἐλδυϑερωσαι ὀζᾳζολῆς, το 

σὺ δὲ αὶ μυοίαις αἴδεξαλλεις κατηχϑθίαις ̓. μῴϑηρϑς γαῖρ 661 ᾧ δυσαναόγετος, φησιν, ὑκῶν ἐμ 

ϑχρα ὅτο βμοῦ φίλος ἵνα παύσης ὄντα ζοιούτον ἵνα μέ]ϊα ἄλης ἵνα ἐπθναγάγηῃς χὶ Ὁ Ὡς Οὐδωι 

τήν. δλλ᾽ ὦ πείθοται, φησιν, Το αγέχεται τῆς συμβουλῆς, πῦθὲν οἶοϑοι : χίδηνεσοις γα χα 

διορθῶσαι ἐπεχείρησε; πϑδινέτω πολλάκις, φησι, ποσείκις , πολλαΐχις, ὁ ἀπταἷξ ᾧ δι. 
τερϑν. βαξαι, τῇη ἔς! τὸ πολλάκις; Εἰ γὸ δζμᾳ πϑωτὸς τϑην ἐποίεις τῷ χφόν, καμεῖ ἐ- κς 
χοίω καὶ αἰπαρ»ρεύσαι ; ὃχ ὁρᾷς πῶς Δ᾽ 4 πὸρνῶς ὁ Θεὸς ἡμῖν χροραινᾷ; “ ΜΝ σοῦ- 
Φητων, δζν δὴν :ἰποφύλων, δγ ἿἹὮῬΨ βὐαήελ ιςῶν ;γ] ὄχ ; “ἄόύτο, κοτωρθώσο δ ὼ “πϑτα 

ἐπείαϑημϑμ ; ὀυδοικκῷς. αἷρ δξωυ ἐποιύσευτο ο)οαινων; αἶρφι ἐσίγησεν ὶ καθ᾽ ἐχας ἴω λεία 

τίω ἡμέραν, Ου δωύάφοϑς Θεῷ δουλόυειν αὶ κακισνώ, ἢ αὐΐξοται" πολλοῖς “δἶν' χρημάτων 

ἡ αἴδιοισία καὶ Κὶ τυ φινΐς ; ὸν κα ϑ' ἑκαφην βοῶ ὠφετε,ὺ αἰ φεθήστται ὑμν,ὦ ἡμεῖς ἐκιϑη- 1 
οἰου ἔθα, μάλλον ὀχρὺ πόντος οὐδανεῖ κρατεῖν δχιϑυμίας,  ἐἢ) κρείῆας ἡδονῆς πονης 
φὰς " πολλοὶ ἢ ἡρίρων μᾶλλον ἐγκαιληδὸιυται τῇ αἱ μὥοηία, ζω τη αλλ δί(ας ὀυ παύέτω 

λέγων. αἶνος δὰυ ἕνεχᾳ μὴ ζωῦτα “δός ῥαυτῦς λογιζο λα, Ἂ λέγοιϑρ, ὅτι ὼ ἡμῖν ἢ Θεὸς 

᾿ᾳλέγεται, καὶ οἷος ὠφίςαται τῦτο ποιαΐν, χαίηοι πολλαὶ κο ἡ ακουόντων ἡ μδῇυ᾽ ὅζᾷ ζεώτα 

ἐλεεῖ, δὲι ὀλίγϑι (ὦ) σωζομϑδνοι. Θἐ γαρ Οἕν οίρχεῖ Εἰς σωτηρίαν ἡμῖν καὶ καθ᾽ ἡμᾶς αὖ- ἃς 
ἕν τρετή, ἀλλα δεῖ ᾧ ἑτέρας ἔγονζω ἀπελϑῷ, ὑτὸν μήτε ἑαυτεὶς μήτε ἑτέρες 2|9- 
σώσωμϑυ, ἡ πεισό ἴθα. , πόθεν ἐλπίδα, λοιπὸν (φτηοίας ἔξομὴν , δυλα 4 ζαῦτα ἐγχαᾳ- 
λαῖ, στὸν μηδὲ δ (Οἰμυοικϑιώτων λόγϑν πιὰ ποιω θα γι εμκὸς αὶ παίδω; ᾧ οἰκεῖ, ΟἹ 
ἕτερ αἰθ᾽ ἑτέρων μεραμψώμϑρ, καθούπερ (ὦ μιϑύοντες, ὅπως (ἢ ' οἰκέτω πλείως Ἄροιν- 

το, αὶ μτ' πολλὴς Τὴς απουδὴς ἡμῖν (| ϑλονήσοιεν, ὧ ἢ παίδὲς πολιοῦ ΧΕ ἠδ δύξαιν» 10 

κλῆρϑι, ἡ ὃ γωνή χρυσία δϑίη χα ἱμάτια πολυτελῆ χα! κ͵ήμιοιτα ; χαὶ μηϑαμοό ἑαυὴμ 
φοοντίξομϑυ,ἡ χσδονοουμϑμ, αλλ Μ τὴς γευυαικὸς, ὅτε Ὁ παιδίου, ἀνα Ὥς παιδίου. καὶ 

Ζζωτὸν ποιουμϑυ, οἷον εὖ Εἴ τις οἰκίλν ὁρῶν καιχῶς Αἱ οκεινδρίω αὐ ὧν τοίχους κλινομδίοις, 

ἀφεὶς ὀμαφῆσαι τότυς, ὐδεξόλες αὐτὴ μεγάλυς ἐξωϑεν και τοισκέυα ζοι᾿ ἢ σώμ(ατος ἠοϑε- 

νηκότοςγτῦτυ (ὦ μιὴ Ὀχημδιοῖτο, ἱμάτια ἢ αὐτῷ γρυσο ὑφαγνοι᾿ ἢ τῆς δεασοίνης κοικῶς δζᾳ- γ5 
χειμϑῥης ϑορουπτευνίδων καὶ ἱξων ᾧ “Ψ' κ᾿ τίω οἰκί σκϑυών ἡ τον ἀλλὼν Ἐχιμελοῖτο, ἐ- 
χεΐνδευ ἀφεὶς ἐῤρίφϑαι καὶ οἰκιφίξειν. τῶτο ὃ χαὶ νιῶ ον ̓Πκ τῆς ψυχὸς ἡμῖν χακῶς Δ {3.- 

χεινϑρης ᾧ ἀθλίως, ἡ ϑυμουρϑμὴς κα λοιδοράνθρης ἡὶ ἔχτϑυ μούσης αἰτόττως,ὼ κενοδὸ ζούσης 

καὶ ζασιαζ σης ἢ δὲς γάῶ συρϑμδῥης καὶ “ἰοὺ ϑηρίων τοσύτων ἀσαρρ-ἤουϑμης, ἀφέντες 
αὐτῆς ἀπελάσαι ζῷ πείϑη, οἰκίας ἡ οἰκεδμ φροντίζονδν. ὁ Εἰ μὴ ἀρκῷς λαϑούσο α«- 40 

ποφύγ9ι, ζιὶ οἰκίας “Φοτυκλ είομϑμ, καὶ τ (ἦν φενωποις τρέχομϑν, ὥφε μεὴ δ πεσεῖν τὸ 

ϑησίῳ " γεωὶ ὃ ἐχ ἐνὸς ϑηθάου, δυνά πολλαὖν ἡμῶν λογισμαῖν τοιούτων τέω' ψυγίω απο α]- 
χύντῶν συ υἱὲ ἀἸαϑησιν λοιμθανονϑμ. ἢ οὐ μὰ τῇ πόλει τοστωύ τίου ποιου θα «σουδέν), ὡς 

οὐ ἐρήμῳ τόπτῳ ᾧ ον γαλεαΐγραις καϑείργειν (οἱ ϑηοία, ὶ ὅτε τσοϑς τω βελθυτηοίῳ τὴς 
πυλέως, 

γι .} 
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πέλεως, ὅτε πσοϑς τοῖς δϑιχαφηόοις, ὅτε κπτοός τοῖς βασιλείοις, δλλαὶ πύρρω “πο ᾧ μακρὰν 

διδευϑῥα κατέχουϑι᾽ ἘχῚ 5 δ ψυχος,ἔνθοι Ὁ βιλϑυτήριον, ἔνϑου (; βασίλεια, ἔγρει Ὁ δικα- 
φήρμον,αδεισι ζοὶ ϑηοία, αὖθι τ᾿ νοι αὐτὸν ἡ τ΄ ἄρϑνον τ βασιλικὸν κραζοντα κὴ ϑυρυξοιώτα. 

δ τὸ πόρτα αἴω καὶ κώτω οδεὺ πόρτα μεςαὰ ζᾳραχες ζα ἐνδὸν,ζα ἔξω, συν διεςήκο.- 

ςμδν ἔχαφος ἡμδυ; πόλεως «' ασὸ καταδρομὰς βωρθαρων ϑυρυξουρδυης᾽ κ ἐαυπὸν οὐ δῇ αὐ 

εἰ δρακοντος γεοῆϊα ςροϑῶν ἐχιμ)ενθμα, πϑντοχοῦ τοίξοντες οἱ φρυλὶ πέτοιντο φοξύυϑροι 

αὶ ταραχῆς γέμοντες, χχ ἔχοντες ὃ ὅποι χαταιλύωσι Ὁ ὡγανίλυ.δ]9 οὐ δαχαλώ, τ δραάίκοντω 
λυέλωρϑυ,συγκλείσωμϑμ ἴᾳ ϑ»61α, δἰποπγίξωμδ,κατασφαΐξωϑρν᾽ καὶ (ὦν πονηρϑις τύ- 
Ἴνς λογισμους τῇ μαχοίρα ὅ πνεύματος προαδώμϑν, ἵνα μὴ αὶ ἡμῶν αἰπειλῇ τοιαῦτα ὁ ρο-- 

το Φύτης, οἷα, κα τῇ ἰσδα α᾽ Οτι ὀνοκέγνζῳυοφι ἐκώ ὀρχήσον ) ᾷ ἐχένοι ὼ δραίκοντες. εἰσι δ ν,εἰσι Ἠσιγικῦ, 

ὼ δθ,ϑοφποι ὁνοκονζωυρων χείρας, χαϑούπερ οὖν ἐρημία ζ ντες λακτίζο ἐφ᾽ κα τὸ “πλέον Ὁ 

νεότητος “ΟΡ ἡμαν τοιοῦτον "ὦ γὸ ἀγθλας ἔχοντες ἐχιθυμίας ὅτω πηδώσιν,ὑτῳ λακτίζασιν, 

ἐἰχαλίνωτοι αἰθ δντος, τῇ απουδιῃ πσϑὺς σὴν Ὁ διοντων χφώρδϑροι, ὠτίοι ἢ Ὧ πατέρες, 

(ᾧ τύς μ»ϑὲὶ πωλοδιώμγας ανα[κοίξουσι τιὺς ἵπτῶους «ὧν ἑαυ ρυθνιζειν μ( Τ᾽ πολλῆς Ὁ ὅχι- 

ἢ μδιείας, ἡ οὔκ αφιάσιν ἔχ! πολὺ “; πώλε Ὑ ἡλικίαν ἀδα μαςον ἀσοϑελϑεν,αλλα ᾧ χαλι- 

γὰν, χα! τἄλλα πϑωτα Ἐχιτιϑέασιν ὡκ, σατοϑοιμίων, τες ἢ) αὐδῇ γέως ἔχ! πολὺ αἰδεορώσιν «- 

“«αλνωτὺς «ὐϑειόνζοι, σωφρφ(μώης ἐρήμυς, πορνείας χαὶ κυζεις χαὶ ταὶς οὗ τοῖς κοανόμεις 

για οις δχρωτεκζαις καταιοουνομδῥους" διέον το πορνείας γωσακὶ “οῬαδοιίαι, γωυωχὶ 

σώφοϑνι καὶ σοφωτάτη αὕτη γὸ ἢ ὁ ἀτοπωτατης ἀπάξει ὀβγιτειξῆς Τ' αἰδρα, ἡ θὐτὶγα-- 
10 λιού ᾧ πώλῳ μησεῖ) σσεῖὶ γὸ ἐτέρωϑον αἱ πτορνείαι ὼ αἱ μοιχεία, δυνν κ αφέτος τὴ 

τὐφνέοις, ἐὺ γὸ γωναάϊχᾳ ἔχῃ ((μωετίω, ὺ οἰκίας Ἐχιμελήσε) ἡ δόξης χορ «ἰασολήμαλως. 
ἀλλά νέος ὅθ], φησιν οἴδοω κάγώ, εἰ ἡ ὁ Ἰσαάκ τεοσα οὶ κόντο ἐπ ὧν Ὁ νύμφίω" ἡγαῦυ, εἰν Τεν. καὶ κι 

πϑρ)ονία, Τηλικίαν παῷ, ἀγών, πὸ λλῷ μᾶλλον τὰς ἐν τῇ ,ρξιτι νέους τ φιλοσοφίλν ζω την 

ὠσκέῖν ἐδτι. λα ὦ πυϑω;υκ ανέχεοϑε ὃσωφροσιωης αὐ ἔλι μδιῴ ἁΚ, ὁγα τὐϑμορᾷτε 
Ι Ι! 3 “ ͵ , Δ’ 4“ Ι! ͵ ' ' 

2 κατα) αρυομδμες, μολιωνουϑρες, γα γαις γοορδρσς, ὐκ Εἶδυοτες οτι γαμν κερδὸς, τὸ καθτυ ρὸν 

διατηρῆσιαι τὸ σῶμφικαν ὅτο μὴ ἡνάδὲν ὀφῇος γάμο ὑμεῖς ὃ ζὐμωναντίον ποιξτε. ὁτὸν μυδίων ' 
ἐμπληοϑῶσι κηλίδων, ζτε αὐζδι ἘΧῚ γαΐμον ἀΐγετε, εἰκῇ αὶ μαίτίων.δᾷ ὃ δϑαμῴνα!,φη- 

Ἴ 

σιν, ἵνα, θυδόχεμος “έρνται, ἵνα, εἰν τοῖς πολιτικοὶς λάμψη ποράγμασι᾿ τὰς ὃ ψυχὶς ὑμῖν ὕ- | 

δὶς λφηϑο, δλλα αἴθιοροτε αὖ τίωυ ἐῤῥιμμϑβῥζωυ. ὄζρα ὅτο πόϑτα συξχώσεως γέμει ὶ ἀταΐξ. ᾿ 
10 ἕας ζᾳραχις, ὅτι ΠΟ Ρερλϑν αὕτη, ὅτι αὶ αὶ λύαγκαα ἡμέληται, ἴα ὃ Οὐτελὴ πολλῆς τυγ- | 

χόμει κυ ἐνοίας. οὔκ οἰαῦγα, τί οὐδ “ποιούῦτον ἀϑομὴ τῷ! “πο δὶ,ὡς ὥ φυλᾷξαι πορνικλὶς ά- 

καϑαρσίας χαϑαρον ἢ ἡυχης ΝΝ ἴσον συσνν. τί ὠφελέτω δ οφπύς, φησιν, ἐδὼ δ κύσ- Ματῇῆ. ἐς κφ, 

μὲν ὅλον κερδὴ σῃ, τέω ἢ ψυγέω αἀντωίζημιωθῃ» λα γᾺ» πόρτα ὁ Ὁ χθημαΐτων ἔρως 

αἰέτεεψε ἃ κατίξδηο, κὶ τὸ Θεοῦ {ὃ ἀκριξῇ φέδον ϑρώθησεν, ὥᾳσερ τις τύρόυνος αἰχρόπο.. ῖ 
45 λιν, ὅτω ζω ΨὮ δυ, ϑούπων ψυχας' κατιράχων. δ9 αὶ τὴς ΤΥ) παίδων αὶ τὴς "ὠμεέτέραις αἰ- 
μδιδιὸρ σώωτηράας, ἕν μόνον σχϑποιοῦτες ὅπτος θύποερωτερει δυνόμνϑμοι πλϑτον ἑτέρσις αἰφαΐ- | 

μδυ καχεῖνοι πείλιν ἀϊλλοις, ὁ (ὦ) με! κείνους Οῖς μῶν ὐὐζις αρδα πομποί ἴνες ἢ ἡμε τέρων ' 
γιόνϑροι κιημῶχις ᾧ χουν, δλλ᾽ υὶ διασύται. ογτεύθον πολλὴ ἡ ὀνοια, εἰν τοίθεν ἐν δού.- 

λῶν (Ὁ ἐλϑπορι ἀτιμότεροι. τοῖς (ὦ "ὃ δούλοις, (εἰ μὴ δὶ αὐτῶν, δλλαὶ δὶ ἡμᾶς αὐ-- 

40 ὧν ἔχττμφμὸν᾿ ὦ 5 ἐλθύϑε οι Οὐοδ ζχώτης τ᾽ πολανοῖσι τὴς πσϑϑνοίας, δλλ α αὶ πϑτων 
κί Θήσιν ϑ πελέτιρϑι. τ ἰἱ λέγω μ δούλων; καὶ ὙᾺΥ βοσκνμῶν (Ὁ παῖδες αἰτιμότερφι, 
ὕδιωι ὀἧπαων μάλλον Τῇ ᾽ μὐλου ζθα, ἡ ππίδων, καὶ (ῷ ἡμειονὸν Ὡς ἔχν , πολλή ἡ Φροντίς, 

ὮΝ ὀνηλρετέωυ θυρᾷν εὐῤίτον, ἡὶ μυΐτε ἀγνώμονα, μὴ κλέτ]ων, μὴ μέθυσον, μὴ ΤῊς τέχρης 

ἀπειρρν᾽ δῤ Ὁ ψυχῆ πω ὃς ὑχιςῆσαι δέη παι ϑαιγωγον,πλώς αὶ ὡς ἔτυχε  ἐπελϑθέντα ᾿ 
αἰρϑ θα. 

Ι 



ὡς σ, 384 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΊΤΘ. 
αὐρόῖθα, υσίτοιγε τὴς τέχνης ζωτης οὐκ ἔςιν ἀδλλη μείζων. “ἥ δὴ ἴσον τῷ ρυϑμίσαι! ψ- 

χἰὼ χ) δ απλασαι γέου ὀχρίνοιὰν , ᾧ γ. ὁ πολυτὸς ζωγράφοι ὶ αὶ πϑωτὸς λὐδριλυτοποιοὺ ἢ δ 
«ᾳυτίω. ἐ' ἔχοντο τίωυ ἴππιφημάω αχριδέφερον ὄχακῴαϑαι γ6' δλ' ἡμφρς συτγώ τῶότῳ ποι- 
οὐῖϑα λόγϑν, ΔΛ Ε ἐν ὁραΐωδν μόνον, ὅπως παιδόυϑη τίω γλωῆδυ καὶ ὅτο ἢ δζοι χρίμᾶται 

παλιν ̓ἐασουδιύκαρϑρ. δ γὸ ἵνα δυώηταὶ λέγῳ, Ὡλ γα , χρη ματίζηπαι., μόυϑανει ῷ λέ- 5 
γφν᾿ ὡς αἱ ὀμιώ ᾧ χρεὶς τέτυ πλουτῷ!, ουὐριὶρυ ἡμῖν ζωὴ σπεῖβ τύτω λόγος. Εἶδες πέση 

ἿΨ χρημάτων ἡ τυρϑμνίς: πὰς πόρτα κατέσχε, Χ, ὁ χαϑοίπτερ λύδραποδα μα καὶ Ὁ εϑρέμματὰ 

ϑήσαισει ἔλχει ὀπώπερ ὰν ϑόλη: :αὐλλαὶ ὦ κέρδος, στο ἿἋ τοσότων ἐγκλημοίτων ἩΜΙ͂Ν ; ἡ- 

μεῷς ζ γδ Οἷς λόγϑις αὑτέωὶ βαλλορῦρ, ὁ κείνη ὃ τοῖς ἔρχϑις ἡμδι! κοτψ"ς πλίω ἀλλ᾽ 
οὐδὲ ὅτω παυσύ ἴθα ἴοῖς οἰπὸ τὴς γλωΐης αὐπίωι βάλλοντες ῥ ῥήμασιν. ἂῤ Ὡ δ τα 10 
ᾳι πλέον, ὀκερδϑλῥαμϑῳ καὶ ο ἡμᾷς καὶ Ὁ ὑμιᾷφ᾽ αἢ ὃ τοῖς ας ὕλιμδρητε, Ὅγεν ἡμέτερον ἀπὸ 
εὐπήρτιςαι, ὁ ἢ ̓Θερρ ἡ υμᾶς ζωύτης ἀπαλλα ξειυτῆς νὸ εὐσῳ, ὃ ἡμᾶς ἐφ᾽ ὑμὴν καυχάεϑαι 

κορᾳσκέυαάσειεν ὁπ αὐτὴ ϑύξα χαὶ Ὁ χροίτος σιὼ ΤῚ πατεὶ χαὶ 'ῷ α ἀἰγίῳ πγευμαιτι, Εἷς 
ὥν αἰαύΐγας τῶν αἱ αἰωγων. Αμίω. 

1 

Ομιλιξ. κι ΕΑΝ ΑΜΑΡΤῊ ΕΙΣ ΣῈ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΣΟΎ 
ὕπατε, ἔλογξον αὐτὸν μεταξὺ σῷ ὦ ὧδ "μόνα. ἐδώ σὰ αἰκυύσῃ,ἐκέρδα.-" χιμένν 

νας (ὃ ἀδελφὼ συ. : 

ΣΟ σφοδρὸν κατέτεηε λέν ζῇ Ν ..} σιϑρδουλιζόγταν ᾧ πθμτα.- Σ 

}5 χϑεν ἀὐδις ἐφόξησιν ἵνα α μη ζω ω) παλιν ὑπ οι (ὦ σκὴμ.- 

᾿ϑωλιζὀρμδνοι, μηδὲ ἐ ὦ πᾶν τννοιίζοντερέ ἐφ᾽ ἑτέρφυς ἐῤῥίφϑαι,Εἰς ἐπτέ- 

ἐλ κακίλν ἀξέλθωσι οϑρυπήορϑροι, κα πλύτα ϑερφισπτεύεα τ ϑέλον- 

ποῖ Εἰς Ὡὐπύνοιὰν δξοκείλωσιν, ὃ Ὅ6φι πῶς χα, ὺ ἀΐοις συφέλλᾷ πάλι "ὴ 

᾿ Φ χελόϑει (ὃ ἐ ὀλεγχθι μεταξὺ δ δύο  γίνευδι, μόνων » ἥα μὴ τῇ δ 1, 

πλέθων ων εδοτουίᾳ βαρυτέραν ἐργαση") τίω ̓χατηρρείθῳ, ὁ ἱπαμῴτερος ϑμόμνϑρος ὀκᾷ- 
γος ϑυσδίορλωτος. μείνη. δ Φησι; μιεταξυ, σῳ Ὁ ὃ τε μόνα. κᾷν αἰκυσῃι,ὀκέρδλνας ῷ δελ- 
φὼ συ. ὦ ἔφη, ἐὰν αἰκάσῃ: ἐφ καταγνῷ ὁ ἑαυ ἐδρ “πειαϑοῇ ο᾽ 0ΤΙ ἡεδῦτον. ὀκέρδϑνας ἢ δι ἀδελ- 

Φὸν σῃ. Οὔκ Εἶπον, ἔχεις ἰχόρμζωὼ πιβιρείδυ, ΡΥ ὠκέρδϑνας ῷ ἀδελφὼ σϑ, δεικψις δ 

Ω ἡ ζμαία πὸ τῆς ξηϑρας. ἰγὰ Εἶπν, ὁκέρδϑμεν ὠκένος ἑαυτὸν μόνον, δλλαὶ ᾧ σὺ 19 
᾿ 2 

αὐτὸν ,ὀκέρδυαρ᾽ δὺ ὧν ὃν ἐδειζεν δ᾽ 0ΤΙ ὶ αὐτὸ, κακῴνος εἰζημμμοιοῦτο, ποοϑ τῦτο ὁ νϑβ αδελ- 

Φον, ὁ ἢ τίω οἰκείαν Οτηείν. τῶν ὁ ἡνίκου 'Κχὶ τῷ ὀρφες ὀκαιϑητο, γϑρήνει, “ποτε χ᾽ δ 

Ματῇ, εἰ χγ. λελυπηκότα τϑϑς τ' λυπηλέτα ὠγων ἡ λέγων Ἐὰν τῷ ϑυσιαφηρλῳ ηδδεκώ, ὁ ὦκεῖ μϑη- 
οϑοὴς 5Ἡ ὁ ἀδελφός σῳ ἔχει τί ΚΥ σῷ, ὑπαιγοι  φλλγηϑι 'πῳ ἀδελφῷ συ ́  ποτὲ ἢ ̓ᾧῷ ἡδιὲ- 

μίατῇ, ςι4β, κἠμδύον χελθύων ἀφᾷαι το πὐ σλησίον. ΑΦες γοῤήμιν αὶ ὀφειλήματα ΠΑ καϑώρχαὶ 1 

ἡμεῖς ἀφίενϑμ τοῖς ὀφειλέταιρ ἡμδ λέγῳν ἐδίδαξο. ὠζοὐγαν κα ὦ περ Ἐχυο στο. 

δ ζαι ῷ λελυπηκό τοῦ, δλλαὶ ῷ λυπηϑέντα ὠγή πσθϑς τῶτον. ἴω ᾺΡ Ομκᾷνος οἡδι- 
κηκῶς Οὐκ βὐκόλως ἐν ἔλθοι πεῖς Ὡιπολογίαν αἰλαινομϑμος χα  ἐρυνϑριαῖν, πὗτον κατοὺς 

ὥκῴνον ἐλκει, ἃ κυ ὅχ αἰπλαύς, ἀλλ᾽ ὦ ὦσε κα ὁ δίορλώσαι χ γελνηρθῥον. ἡ) οὐ λέγ, κατηγόρηίϑ, 

δὲ Ἰθπήήμεησον, σὐϑὴ δίκας «ἰπαΐτησοι ὐ ὁ θὐϑεωύας,αἰλλα; ὀλεγξόν, φησιν. αὑτὸς ἕ ἅ γϑναλα.- 49 

“ὃ τινὶ χάρῳ, ῷ θυμῳ καὶ Χ) τῇ αἰριυῃ χαιτέχεται μεβύων' δὲῖ δέσετ' ὑγιαγνοντα “σοὲς ὀκᾷμι 

Τ' νοσοιώτω ἀπελθεῖν, ἀδημοσίῥυτον ποι σοι ζω δικουγηελον, θ᾽ πο οἰδεκῖον τίω ἰατρείδμ. 
δ ΧΩ Εἰπεῖν, ἐλεγξον, ὃ ὅχ ὅτερον ιϑθιν, ἢ ̓ αγώμνησον Τ ἢ ἀεδρτήματος, Εἰπί πσϑϑς αὺ- 

τὸν ὧτῶρ ἐπαϑὰς γον ἀὐτε" δεῦρ καὶ ἀΐῷ", ἐαν ὡς γῇ γίνηται, μέρος δὴν υἰπολογομϑμα χαὶ 

σφίδρά 



ΕΥ̓ΑΓΓΈΛ,. Ομμλ, ξ. 584 χᾷν ἢ 

σφόδρα ἐφελχουδύα ποὺς καζωλλαγέώ, τί ὅζω ἐαν ἀπειθῆ καὶ σἀληραῖς “, φκέντα 
16 Πωροίλαξε μετὰ σεαυῦ ἐτι ἕνα ἡ δυο, ἥα Τχὶ ξόμιατος δύο εὗοτύρων φαθῇ πᾶν ῥὴ μιὰ 
Οσῳ 2} αϑαιδέφερφς Εἴη χαὶ ἰταικφτερρς, τοσύτῳ μᾶλλον ἡμιᾶς Ἰλὶ τίω Ἰατρείθν 

απεύδειν κοὐ, σέκ Κχὴ τέο ὀργάω καὶ τίω ἀγανακησιν. κα γὸ ἰαξος,ὑτὸν ἴδῃ Ὁ παθοςδυσ- 
ὁ ἐνδῦτον, Οὔκ ἀφίςαται σε δὲ δὺ ραϑνᾷ, αἰλλα τῶτε μᾶλλον πο δασαθυαζεται, ὁ ἡ ὠζω- 

φι ποιῷ κελθ) 4, Ἐγ) γ. αἰοϑενέφερος μόνος ὧν ἐφ ύης λιν ϑ δύων ὡτώτεθρς τῇ πσφϑεϑήκῃ. 
χαὶ δὴ ἱχφνοὶ (ὦ) δύο τὸν ἡμδοτηκότα ἐλέγξαι. ὁρᾷς ὡἧς ἡ Ὁ τῇ λέλυπημϑυν ζητοῖ μόνον; 
ἀλλὰ ἡ Φ τὸς λελυγηκῦτος ; ὁ )ὺ ἡδυκήυϑμος τὸς ὄφην ὁ αἰ λοις ““πῦ τῷ παϑτις, αὐτὸς ὁ γ0-- 

σῶν χαὶ αἰ ἀϑενοωΐν χαὶ καίμγων. ὅρα τῶι πολλαΐίχις ἐκ φιον αὐ ϑς τούτον ἀἰγά,νιω ἐξ μένον, νμῶ 
1ο ἢ αἴθ ἑτέρων" Εἰ 5. ἔχιρϑμοι, ἡ μ᾽ τῆς ὠκκλασίας. 

17 Εἰπέ γ, φησι, τῇ ἐκκλησία. Εἰ δὲ τὸ τύτε μόνον ἐξήτει, ὗν ὧν ἐκέ- 
λέυσεν ἐδδὺ μηκονζάκις ἐπα μετϑμοοιῶτι συξωρᾷ ̓, Οὐκ ἀν τισχυζακις ἡ τοσύτυς ἐπέςη-- 

σάν αὐτῶ δ ορϑωζας τῇ παϑοις " ἀλλ᾽ ὧν του της αὐτὸν αἰδίθρθωτον μιἀίνδνζᾳ σιωτυχίας, 
ψοὃοόοὸνς σὰ ὦ ΝΑ ν 1 ἢ . κ «ὰὶ “. ; 

χρεις ἐἰασε᾿ νεω ὃ ἀπαξ ᾧ δὲς Χ ΤΘΑς αὐτο ϑερφιστεύσοι χόλευει,, κὸ γί μ μόνον, γι ὃ μῷᾷ 

ν9 δύο, νεῶῦ ἢ «(Ὁ πλλφόνων. ὅρου δὴ τῦτο δχὶ ὦ “ἣν ἔξωθεν συλεἰὲν τοιῶτον λέγ, αἰν᾿ ἐὰν ἐς 
σι βαπτίσῃ, Φησὶν, Εἰς τίω δυξιαν σιασόνα, φρέψον αὐτῷ χα! τίω λλίω" εὐ ῦϑα δὲ ὃχ 

ὅτωφ. δ ὶ ὁ Παῦλος Φησι, λέγων ΤΊ μοι καὶ τοὺς ἐξωϑεν κρίνειν ; τοις ὃ αδελφυς καὶ ἐ- 4. Κορ, «εἰβ, 
λέγχειν αὶ Ὡἰποςρέφεα ῖ, κελεύει, χα! ̓δὐτοτόμνειν μὴ στειθονϑύες, ἵνα εὐγτραππῶσι" τῶῦτο χαὶ 

ε ον ζώϑα αντὸς ποιᾷ αὐδὲ “ὦ ἀδελφν ζζωῦτα νομοϑεῦν᾽, αὶ τρῷς ἐφίτησιν αὐτῷ διδασκά.. 

το λύφνὺ δηκαςαὶς διδαισκονζῷ ζᾳ κ᾿ τὸν χαιοϑὺ τὴς μέϑϑης γινόμϑμα. Εἰγὸν ᾧ αὐτὸς ὅ4Ἴγ ὁ 
φϑεγξανϑρος κ᾿ ποιήσεις πλύτα ἐχῴνα ζᾳ ἄτοπα, ἀλλ᾽ ὁμως ἑτέρων δεῖται Τὴν διδοιξόντων, 

καϑαπερ δξῶυ αὶ ὁ μεθύων. 2. πάσης μέϑης ϑυμὸς ἡ αμδοτία ἐκςατικώτορον, ὶ ον 
μείξονι τέων ψυ γέ καϑίφησι χρδα Φοοσιώη. " ἰς γριώ τῷ Δαξ! δ᾽ (ἀωετώτερος ἰώ; ΦᾺ βιβαδ, ιξ,αὶ 
ὁμὼς αἰμδοτων Οὐκ ἤσϑετο, τῆς Ὡιϑυμίας (ὧν λφγισμοις ὡπόνίας κατεχούσης τὸ ὥαστρ 

1:8 τινὸς καπνοῦ πληρφϑύσης ὡυτῦ τίων ψυχίω. ΟΝ τῶτο ἐδεηϑη λύχνυ -Ὡραᾳ τὸ αὐϑόφήτυ, 

Νὰ πὰ ἀϑαμεμαψησχόντων αὐτὸν ὧν ἐποραξο. δὶ τϑρ καὶ νζωϑα ἀγήτύτος πσοϑς Τ᾿ 

ἡμδοτηκότα Ω. φλεξομϑμους αὐτῷ αἴδὲ ὧν ἔωραϑδε. διαὶ 4, Ὁ τύτῳ κελϑυειἐλέγξαι ἡ ἐχ ἐ- 
τέρῳ Εὅτι τῶτον Ἰπχπεικέτερον αὐ ἤνεγκε, (ἢ) ἡδικηρϑῥον, (ὃ) λελυπηνϑβον, “ ἐπηρεασμένον. 
᾿ Ν᾽) ὁμοίως τίς “Ὁ ἐτέρϑυ αἰδὲ ἃ υθρλοϑέντος ἐλθγηϑαδνος Φέρει, ὁ πὸ αὐτῷ τϑύξο,.- 

᾿ 49 συϑμου᾽ ὼὶ μάλιςα, “τὸν μόνος ἡ διελέγχων «ὐτὸν. ὁτὸμ "9 ὁ δίκζωυ αὑτὸν αἰποιτεῖν ὁ. 

Φείλων, ἔπ δ καὶ τῆς σωτηρίας φαρηται φχιμϑιούνϑμος τὴς αὐτῷ μα λιςα πϑόῥτων αὐτὸν 
᾿δυσωπῆσαι δυυυήσε!), ὁρώντα “πῶς κὶ ϑίκης ἕνεκεν τῦτο τ, ἀλλα διορθώσεως. δι᾽ δὴ 
τῦτο Οὐκ ἐυϑεωρφ (ὄν. δύο κελθύει λαβῷ, δλλ᾽ στὸν αὐτὸς αἰ τονήσγ᾽ χαὶ συτίλ' τονε ἐπα φί-- 

᾿ πσῖν αὐταί στλῦϑος, δυλα μέγραδυο ποιᾷται τίω πσοϑοϑη κίρυ," κὶ ἑνός. στόμ ἢ ᾧ τύτωνχᾳ.- 
44 ταφρονήση, ὅτε αὑτὸν ἐκ 1 ὠκκλοισίαν ἐϊξαίγει, ἕτω πολλζω ποιεῖται ασουδέως με ἐκ-- 

πομπεύεαϑω ζῳ Ἔ πλησίον αἱ μδὸ τι μοιτα καίτοι ἡδεώατο δὲ Φρχις τῦτο κελεῦσαι ΚΟ 

ἥα κἡ τῶτο γένη"), οὐκ ἐκέλέυσεν, δλλαὶ μ(τ᾿ μἱὰν ᾧ δύ τέροιν ΚΝ τὐτονομοϑεῖῴ. 
Φιδὲ ἔην, Γχ σύματος δύο καὶ “πϑιωδν μοτύρων ςα.ϑήσεται πὸ ῥῆμα ἔχεις οδρτοείδω κοι . 

ιωμ νυ, φησιν, ὅτι Ὁ σαυτού ἁπτὸν ἐποίησαις, ὅτι Οὐ ον ἐγέλιπες δἢΨ Εἰς σὲ ἡκόντων. ἑα! ὃ ἢ 
40 τ ύτων σρρφικούσῃ, Εἰπὲ τῇ ἐκκλησία, τα πέςι, τοῖς " χσοϑσιδρούουσιν, 

Ἑαν ὃ καὶ τὸς ὠκκλησίας χρ) φικούσῃ, ἔξω σὺὶ ὡς ὁ ἐθνικὸς χαὶ ὁ τελώμιρ, 
Λοιπὸν δ ὁμίατα ὁ ζοιούτος νοσει, σὺ δὲ μοι σκόπει “ὡς πϑρτοιλοῦ ῷ ἡελωγίών Εἰς ὑ- 

ποδεγμα τῆς μαγέφης τίϑησι καικίας. χαὶ γ)Ὰ  ὀμωτέρω φησ, Οὐχὲ καὶ (ὦ τελῶναι δ μὰ56.. μι; 

ὐΐφ' ποιούσι; καὶ πσοϑίων πάλιν, Καὶ τελώγαι χαὶ ποῤνάι πγοϑάξοισι υμας Εἰς τίω βασι. Μματῦκα, 
͵ λώε Οβεγίοί, ἴΟ11. 2. Και λεὸν 

; 
(σιπίν 



β.Κορ.ιδ.8. 

Τι|. ταν, 

386 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
λείδυ Ψ ἐραγών᾽ τατέειν (ὦ σφόδρα κουτεγρωσμένοι Ζ κατα δεδιχασιϑμοι. αἰχϑυέτωσαν, 

( κέρδεαιν Ἐλιπηδῶντις αἰδίκοις, (ὦ «ὧσ τόκος ἐχὶ Ὄκεις ριϑμοιώτερ. κτ; “5 αὑ- 
τὸν μετ᾽ ὀκείνων ἔταξε: ; «οὐ δαμυϑούμδμος ῷ ἡδικηνϑμον, καὶ ,) φο(ων αἱ αὐτὸν. το» ὅζχυ ἡ 

κόλῴσις μόνον: ἢ ὠχί ΡΥ ἀκουε ᾧ ἡ ἐξης. 

18 Οὐδῥ δέσητε ἔχ τῆς γ,6, ἔςαι διδερϑίον εἰ εἰν τοῖς ἀρρινοῖς. ς 

Καὶ “ἔκ Εἶπε: τῳ! ποϑέδρῳ τῆς ὀκκλοσίαρ, δΑσΌν ᾧῷ τοιούτογ᾽ ὍΔ, ἐδ δήσης, ἀυτῷ 

ῷ λελυπήνϑρῳ ὦ  πὸῦ Ἐλιπφέπων, ῥάλυτα μϑβει τὰ δισμκαί. Οέκοιωυ σῷ ἢ θλῶτα πείσει) 

δεναι δ᾽ ὀυχὶὸ ὃ ἀγαγῶν αἥτίος, δλλ᾽ ὁ μὴ ϑελήσας πειαϑέαι. Εἶδες πῶς αὐτὸν ϑιπλαὶς 

χατεδίκασιν λύαΐγχαις, ὁ τῇ ἐντϑῦϑεν πφθία, ἢ τή ἡ κφκολάσε ; ζυτα ἢ ἠπείλησεν, α 

μὴ ζωτα συμθαινη᾽ δλλαὶ φοζούμϑμος [ὦ τίω' ἀπειλίω ] ὲ τίω ἰὼ τῆς ἐκκλησίας το 
ὀκζολίω, δὰ υἰπὸὶ τοῦ δεσμοῦ κίνδυνον, ᾧ ὧ ὦ ἀρᾳνοῖς δεδέαϑαι, ἡμμερώτερνς δ), 

ζωώτω Εἰδὼς, εἰ μὴ ἐκ ; ἀγόϑοιμιίων, ον, γϑεὼ ὦ ὙΠΑῚ πλήϑᾳ ἿΜ ϑικασηφίων ὠκλύσῃ τίω ὁρ- 

»ἀύ. ἀμ το τὅτο ᾧ σροῦτον ὼ ὁ δεύτερον καὶ αὶ πάτον ὀπέφησι 5 κριτήξιον, οὔκ (λέως ἐϊξέκω.. 

ενῥα κα τϑ φῳέῦτυ φἶϑακούσῃ, τῷ δευτέρῳ Εἰξιν κἀν ὠκᾷιο ὀζαπηυσῃ, ὦ ποίτον φο- 
Οηϑή᾽ καν γεῦτν μηδένα ποιῆσης) λό)ϑν, τίωὐ μάνλουσεν χαταπλαΓγῇ ἀμωρίαν χαὶ τίω κς 

πϑὰ τὸ Θεοῦ ἄφο -π ἊΣ δίκίω. 

19 Πάλιν λέγω ὑμῖν, ὁτί ἐὰν δύο συμιφωνήσωσιν δ ὑμδν Ὧε τῆς γὴς «Εἰ πὸμ- 

τὸς πορόγλατος, ὃ ἐδὼ αὐτήσωνται, “δυνήσεται ἀὐζις ΟΝ τοῦ πα ζος μου τοί οὖν τοῖς ὀυρρ- 

γοῖφ. 

25 Οὐγὰ» ἐδυς ὦσι δύο ἢ τοῖς ((μυνγνϑῥοι Εἰετὸ ἐμὸν ἀμαιόαες εἶμι ὠν μέσῳ ἐς 10 
Ῥ. Ορᾳ πῶς ἡ ἑτέρωθεν αὐδαλύει ΓΝ ἝΝ ἊἋ ζέ μικροψυ ,ἷας ὁϑαρῴ, χα 

πσϑὶς ἀλλήλυς (μωάγη, Ον Ὡυτὺ τῆς υλθσεωρ μέρες [τῆς Εἶρνυδμη, λα ὦ χὰ ὃ 
ἀγαϑαΐν ἣΨῬ Ἕε ἐκ τῆς ἀγάπης. ἡ ὁ γὸ αἰπειλήσαις ὀκῴνα τῇ φιλονεικία, ζα μεγάλαι ὡνζοὺ δὲ 
συμφωνίας τίϑυσινδ' ἐπαῦλᾳ, αἴρει δτ πατέρα πείθουσιν (ὦ συμεςφωνοιωῦτες αϑὼ ὧν αἹ- 

τοῦσι, καὶ ᾿ Το Χοιοὸν ξ' ἐγθέσιν Εἰς τ μιέσον. "ἀν δ ἐδαμοὸ εἰ εἰσι δύο συμφωνοιώτες; ; Ὁ πολλα- 4 
Ἰο πὶ 

κοὐ ΓΝ (λαϑὰ Ὄ πϑωταιχοῦ. “πὼς δίζυ ὀυ' ̓ πόρτὰ Ἐλειτυγχόμοισιν: : ὅτί πολλαὶ αἱ αἰτίαι 

᾿ὐποτυγιχόμει. ἢ "γὺ ἀσύμῷορ, “πολλαϊχις αγτι. Ὁ! ) τἰ ϑαυμάζεις, εἰ ἐϊ ἕτερι 'ῴμες, δ᾽ οπουγὰ 

ἡὶ Παύλος τού» ἔπαϑεν,δυΐκα ἡ πκύσεν, Αρκεῖ σοι ἡ χω ΜΘ Ἢ ) διωαμίς μὰ ὦ αἰοϑωείᾳ 
τελφδται λύαξιοι Ψ ζῶτα ἀχηκοότων Εἰσὶ, χαὶ 'ζὰ Ὁ ἐ αὐἿῬΜὉ σῴκ Εἰσφέρϑισιν᾽ 

αὑτὸς ὃ (ὧν κατ᾽ ὠκοίνους Ἔ Ὠπιζητε, α[9 τοῦτο φησιν, ὑμδ, ἣΨ ογωρέτων, ' 70 9 ὑπὶ 

" γε λικέων Ὀπδεικγυνδῥων πολιτείδν. ἢ χατὰ Μη λελυπηκότων θδγρνται ὦκδϑι- 
κῶν χϑι 'τιμωείδν Ἰηπιζητντες, ὁ ὁπερ (ΠΥ) κεκωλυμῦβον. δ᾽ χέον γδν, φησιν, πῇ 

ὧδ ὑμδῇ, ἢ ̓ἀμετδμόηται αἰαϑοτόμοντες αἱ αἰτὥσιν. ἔλθον, ὅπερ Ἰρὴν ἀδιώαιτον λαξᾷ!, ἐν 

μόνον δῴ αὐοὶ αἰτώσι, λα καὶ ὕτερορ πολλέω ωρὸς (δ) Θεὸν αἰϑρισίαν ἢ ἔχων αἰχὺ αὖ- 

χὐον 

ν}} πο ακαλέσῃ. ᾿χαϑοῦπτερ ὲ Ἱερεμίας δήχδεϑμος ̓ ἷ Ἰουδαίων ἢ; ἤχϑφυσε, Μὴ «σεησεϑς- 23 ἡ ΜΝ 
2ν υ αἰξὲ τῇ λαούτότο, οἷ, οέκ Εἰσεικουσομαι συ. λὺ ὃ πϑύτα χϑνῇ, ὁ τὰ συμφέροντα 

αἰτὴς ὦ τὰ πὲ εαυ, πόρτα εἰσφέρηρ, ἡ βίον αἰδάσχης Ὡὐπρφολικόν, ὼ ὁμόνοιαν ν ἀγά- 

“ίω «οῤςᾷ σλησίον ἔχῃς, ὑλιτθῦξη αἰδακαλῶν, φιλο, ϑέφπος δ ὁ δεασέτης. εἶ- 

τι ὕηγ' Εἶπε, οὐρδα τῷ ἡ παίξός μν, ἵνα. δείξῃ ἑαυ ὄντα π)έχοντοι, καὶ Ἂν (ὃ γλρν- 
κότα μόνον, ἐπήγα ν᾽ ὃ ἐγ ἐδὼ ὦσι δύο ἡ ᾿ τρεῖς (ἐμμηγμέοι Εἰς ἐ ἐμὸν ὄγομκα, κεῖ Εἰ- 40 

μι ὧνμέσῳ αὐδΖ. ἡ δῶν; σύ Εἰσὶ δύο ἢ τφὲς (μωνγμένοι Εἰςδὸ ὅμορα ὐτο Εἰσὶ μϑὲ, 
απὸμίως δ Ὁ) απλῶς τίω ̓ (ἰμοδιν λέγη, συν τῦτο Ἐλιζντεῖ μόνον, ὐλλὰ μαίλιςα, 
ἅ, ὅπερ 5 ἐμιασεϑῶ δν Εἶπον, αὶ τίω ὠλλῶυ Ὁ ρετίω' κμα' τῦτα᾽ ἔπειτα ἢ ἡ τϑτο ὠΐ' 

μα πολλῆς αἀπττε τὴς εἰκριξείας. ὁ 9 Ὁ λέγ, τοιού τον ΙΝ εἰ ἐμ ἐ ἐμὲ τῆς “σϑὸς τ σπλη- 

σίου 



βξασπαπασιι..--.-------ςςςςςς-ςςς--- 

ΒΥΑΓΓΕΛ, Ομιίλ. , ἢ 237 γεν κ᾿. 

οἰον΄ ̓ἰγαίπης αὑπῦλασι σαπεϑηγϑυμϑιυ ἢ ἔχει, μετ᾽ το ἐσομαι,, αὐ Ὁ δ ῷ ἄλλα οὐγαρετορ 

ἡ κωὶ δ ὧν πλείονας ὁρώμϑι ἑτέρας ἐγνζᾳε φιλίας ἀφορμα. ὁ Μ ὙΟΝΝ «ἦι φιλεῖται φιλῶ, 

ἢ. ὅτι ἐτιμήϑη, 68 σὴ ον ἑτέρῳ φυὶ βιωτικῷ πράγματι γέχϑνεν αὐτῶ χρίπιμως, ὁ δεῖνα, 
ὃ ΣΝ δὲ ἕτερφϑν τι τοιοῦτον ᾿ δζρ ἣ ῷ ΣΧ ολφον δύσκολον ὅν θυρεῖν ἕνα γνησίως ὁ ὡς ἐχοιῶ 

ς. φιλεῖν ῷ “τλησίον Φιλριεῶται. Φ ᾺΡ πλείας Ὡἰπϑ ἣΜ βιωτικδν Εἰσι (μωδεδεμῦμοι 
τρλγμῷ Ὅν αἰλλήλοιρ" ΔΛ ὁ ὁυχ ὁ Παῦλος ουτῶς ἐφίλει, ὥλλα ἀρ Χελφον. 89 ὴ μὴ 

φιλουύωδνος δυτως, ὥσερ ἐφίλει, ἐυ κατόλυσι τίου αἀἰγαπίω, γ᾽ “ρίζαν! ἰοχυφοὶν χατεῦα- 

λέτο τῷ φίλξ υ. 

Αλλ ὠχὶ τὰ ἐ νύν ὁ ουτώς “λα πούτα ὄξεταζοντς βυρήσορϑῳ «θὰ τοῖς πολλοῖς φιλίας ἩΘΙΚΟΝ 

1ὸ ποι τίχ οὶ μᾶλλον, τϑτο, ὺ εἴ τίς πἥϑέλα μοι ὀϊξοισίαν ὁ ων τοσότῳ πλεῖ τ ὀἰξέταισιν ποιή- 

᾿ς σασθαι ὐτίω, ἔδειξα α᾽ ν᾽ πλείονας" στὸ δΨ βιωτικδν “όοφασεων ἀλλήλοις (ἰω- 

διδεμθύους. κἡ δῆλον τῦτο οἰτὸ ΝΜ αἰτιων ΟΜ τίω ἔϑραν ἐργαζομδῥων. ὯΝ ΣΡ Ὅσο πὸ 
ὕχικήρων τύτων Εἰσὶν ἀδλληλϑις (ἰωημμένοι, δ τῦτο σγεῖὶ ϑαρμοὶ δὲς δλληλοες Εἰ- 

ἡ σὴν, εῖξ' διμωυεκεῖς  δλλαὶ " ὑθρας, ἢ χομν ζημία, ὦ φῆυνος, καὶ χενοδοξίας ἔρως, ὃ πᾶν 
μι 15 τοιούτον ἐπελθὸν. "αἰ ακόαήει Ὁ (ὦ  φίλξρν, ὁυ ὃ ὀϑείσκει τίω ρίξαν τίω πνῶυματικθι" ὡς 

εἰγε τοιαύτη ζώ, συ εἱὲν δ ζω βιωτικϑν ζᾷ πνθυματίκα διέλυσεν. ΠῚ ) ΣῈ ῷ Χειφὸν 

ἀγάπη βεζαια καὶ ἡ ἀῤῥαγης ὼ ὀϑαλώτος, αὶ σσοδὲν αὑτίωω “16 αασαισαι, διωυήσεται 90 μ 
ἴω υλαὶ, υ ἰ κίνδγουοι, ὁ ὀυ 'ϑαίατος, ἴω ὦλλο Ὼ τοιούτων (συ εϊέγ. καὶ ν γὺ μνεία παϑη ὁ ὅτω 

φιλο, «ατϑϑς τέων αἰ ασόλασιν τὴς αἱ γαίπης δρωῖ σἕχ Ὥἰποζησει) ὯΝ δμδρῥ. "ὃ δὶ ὃ φιλφ, 
10 φιλοδρκάν ἀηδὲς τί πάϑι,0. 4 λύει" πω ἀγάπίω᾽ ὁ δὲ ἐχᾷ Ὗ (ἰωδεδεμδνος ἔδεποτε Ἂ- 

ποςήσε' , δθ ὺ Παύλος ἔλεμ᾽ Η α΄γάπῇ συθὲ ποτε ὠκπίσθηει. ᾿ [γ ὑλέις Εἰπεῖν : ὃ-- αἰΚοραγοης 

ζ πρβίμϑμος ὑδοισενιδτι δϑεργετάμϑιος σφαξαι ἐξουλή,ϑη; αἰδλα' ὺ το τὸ σε μάλλον Φι- 
λῷ τὐρασκίναζει, ἂῤ δ ᾧῷ ΧΧρλφον φιλῇς. ω ὑ δ ὅν Ὡχι Μ' ἀγὼν λ απφεπβιᾳὶ ἊΝ 

γάπης ζμῦτα ὠζῶθα χατασκέυα ςχᾳ ἂν . πώς; φεῦτοι υδιὺ, δι σοι μιοϑῶν αἴτιος ὁ τοῖ- 

ς οὐτὺς 521 ̓δαύτερον, τι πλείονος δεῖται βουϑιίας ὁ  ὀζρκείμδνος ἑντω ὶ λιορπείας πολλή. 

ὁ τοι τῶ ὁ ὅτω φιλῶν . ἐνὸς ὀξετάζει, ὁ ου πατείδα, ἐυ πλούτον, ε εἰ τίω σσδϑς αὐ" 

ἀγαπίω, οὔκ ἀλλο “ῥ᾽ τοιούτων σεν" δλλαὶ καὺ μμέσῆται, καὺν ὑθειζον)κᾷν αγαιρῆται, 

μϑύει φιλών, ἱχανζω ἐχὼν αἰσαρύϑοσιν τῷ ϑφιλῷ, Χειρον" ΘΟ εν καὶ Ὁ ἵξατα πεπηγως, βέθαμ- 

ὁς, ααἰξέτρεηῆος, ἄσθϑς ὀκῴνον ὁρών. ἜΣ ὁ Χολφὸς ὕτως ἐφίλησε ὧν ἐ οϑρουρ, τς α«'- 

20 γώμενας, τες ὑξριςας, τοὺς βλασφήμιας, τες μεσϑνίᾳς, τὰς συ ἰδ, αὐτὸν θολόν ; 
τὸς ξύλα καὶ Ὁ λίδοις πσδλτιϑίμζω ἐντν ἀγαπήσας, δ ἀγαάπέω τίω λύωτατω, ἡ θ᾽ ζὼ 

ἑτέροιν Οἕκ ἔςξιν θυρεῖν. Μείζονα Ν᾽ ζωτης ἀγάσίω σϑεϊεὶς δ λει, Φησὶ, ἵνα τις τίωὼ 'ψ- 

γίω ἀὐτῳ 9η τοῦ ὲὰ φίλων ἀὐτψ, χαὶ τοῖς σαιυρωσεινζᾳ ὃ ἢ αὐτὸν Ά ̓Ὄσαῦτω Εἰς αὐτοὶ 

ἐμιηϑϑονσενζμἡ ὅρου “τῶς μϑμει )ερφισγάσων. ω ἡ Ρτῳ, πατεὶ αὐξὶ «τὦἋ ἀρλέγετω 

--" λέγων" Αἴφες αὖθις" οὐκ οἰδωσι τί ποιοῦσι. ὃ τοὺς μαϑηζω 5 αζ' ζωτα τοῖς αὐ τις λυ. χοιλᾷ. 

πὸ ἀπίφελε. ζωυτίων τοίνειυ τίωυ αγαστζω ὶ ἡμεῖς ζηλώσωμϑμ, δ" πσϑὸς ὐτίω ἀπίδωμϑδυ, 

' ἵνα μιμιηταὶ ἡ νόνϑμοι τὸ Χοιζοῦ καὶ Τ᾿ ονζωῦϑα αὶ ἢ" μϑμώτων Ταιτυχωμϑν α᾽γαϑών,χα-- 
μι ὸ φιλαν,ϑενπίᾳ Ἑ Κυείου ἡ μϑμ]ησῶ Χ οισού, ᾧ ἡ δῦξα καὶ Ὁ χρ τος, Εἰς ζοις αἰωνας 
ἫΜ ἀμωγων. Αμζω, 

49 ; 
Ομιλ. ζω. τὲ ΤΟΤΕ ΠΡΟΣΕΛΘΩΝ ΑΥ̓ΤΩ Ο ΠΕΤΡΟΣ 

Εἶπε᾿ Κύριε, πτοσείκις αἱ τήσει Εἰς μὲ ὁ ἀδελφὸς μϑ, ὁ ὁ ἀφήσω 

αὐτεῦ; ἕως ὀπίαχιρ: ; τν Λέγη αὑτῳ οἸησες, ἐν λέγω (οι ἕως 
ἐτῆαχις, αἰγλ᾽ ἕως ἐ6δὺ μηκονταίκις ἐπα. 

ΟΠ εγίοια, τοτλ, 2. ΚΚ», Ἐγομῖσα 

«ξ 

ων. εἰ. τ. 



χοῦ 388 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 

ἊΝ» ἢ Νόμωσε μέγα λέγῳ ὁ Πές δθῥὼ ὡς Φιλοτιμούμϑρμος ἐπήγαλι, 
ἐὴ οὐ ἕως ὑτήαχις: ἐπῦτο 5, φησι, ὁ ὁκέλδυσας ποιᾷν, ποσείχις ποιή- 

κω σω; δῤγ γὸ αἐεὶ ἅ αἰμδρτόμι, αἱ ἀεὶ ἡ ἐλεγχόαϑρος μετὸμοῇ, “σοσαΐκις 

νῷ " Ἶ τὗτον αὐγόχενθαι χελόύεις ἡμᾶς: ῃ κείνῳ Ζ ἡ τω μὴ ΜΗ μετλμοοιώτι ΠῚ 

Ἂχ μηδὲ καταγινώσχοντι ἑαυ Ψ αἶα ἐπύγηχας Εὐπων,ἔςω σοι ὡς ὁ ϑ- 
Ἂ νικὸξ ῥὸ τελώνης τὐτῳ ἢ Οὐκ ἔτι᾽ ἀλλ᾽ ὁκέλθυσας αὐτὸν πσϑησίε- 

«ϑΞ'ια!. πόσαις ὀΐω αὐτὸν ὀφείλω φέρεν ἐλεγχόμϑρον Ὁ μιετθμοοιώῶται ; ϑρκᾷ ὁ ξεως ἐπα. 

χιρ ; ἱ δίυ ὁ Χραςος, ὁ φιλο, ϑεφπτος Ὄ ὁ ἐγαῦος δεασύτης: Ὁ λέγω 6ι ὁ ἐως ἐτ]ακις,᾿ ἐδ 

ἕως ἐδ δὸ μηκονταχις ἐπῆα: οἕκ δριϑμοὶ φϑεὶς οὐταιύϑα, ἄλλα ὃ ὦ ὠπειρον ὺ ὁ διμευεχὲς χῷ το 
αεί. ὥστε .Ὁ ὧ μιυφιάχις ὃ “σολλακις δηλθῖ, ὅτω ὺ ὁ νταύθει. ὺ Ἂ" δ ,.κεῖξᾳ ἔ ἔτεχεν ἐπα, 

' πολλά φησι ἢ γραφῇ. ὧφε Οὔχ Ὄριϑμῳ »( μυέχλεισε τίω ὠφοσιν, ἀλλὰ ὃ διμυεχὲς χυπρλώι 

ἐδηλώσε ᾧ ατεί. τῦτο γε αὶ ὅζο᾽ τὸς φϑαζολῆς τῇ τῆς ἐφεξῆς κεινϑμης ἔδειξεν. ἥα γὸ μὴ 
δὺξη τισὶ μεγαλᾳ ὦ Φορτιχᾳ ὕλτζωῆεν, Εἰπὼν ὑσδὸμηκοντάχκιρ ἑω]α;, πυϑοσέϑηκε τίω 

«ἴθαφολίω ζαὐτέω, ὁμοῦ π οὐανγῶν Εἰς ὅπερ Εἴρηκε, Χ 1 μεγαφρονοιώτα Ἐχὶ τ. ις 

τῷ χαταςέλλων, ἡ δεικψες ον βαρυ ὃ πράγμα ἊΣ δλλαὶ ἡ σφύδρα θύχοδλον. Κῶ τῇτ 
τίω αὐτο φιλανϑονπίδυ εἰς μέσον ἡγαῳ, ἵα τῇ ᾿ πὐϑαϑέσει μάθῃς, δι καν ἐδδὺμιη- 

κοντάχις ῥαῆα ἀφῇς, κἂν πϑύτα ἁπλοῖς ῷῳᾳ μδοτήματα δηευεκῶς (ὐπωρῆς τῷ: πλῃ- 

σίον, ὅσον ςτι γῶν ὕϑωτος “εὶς πελσορς ἄπειρον, ὥσϑτον, μαλλον. δ ὺ πολλῷ σλέον δἰπε- 

δὲὶ συ ἢ , Φιλου, ϑερπία πσθϑς τίω ἀ ἀπειρον ἀγαλότητα τῷ Θεού ἧς οὐ χρείᾳ χαϑέφηχας δὺ- 10 

χαζεαϑαι μέλλων ὸ θυϑιωώας χϑβένειν. δ[9  ὀπήγαγε λέγων᾽ 
23 Ὡ μοιωνθη [] ; βασιλεία ἿὮ ϑραιγαίν δύ, οοϑήτῳ βασιλῴ, δ᾽ ος] 6 ἤθέλησε (ωάρᾳι λέ- 

ον Ὁ Ἂν δουλὼων εἰντῳ 

34 Αρξαρῦμου καὶ ἀντν (ναίει ̓ πσδϑσηνξϑη αὐτῷ Εἷς ὀφειλέτης μυρίων Ό- 

λόντων. 284 Μηξ ἔχοντος ὃ αὐτο Ὑπὸ δδιεθαι , ὁκέλφυσε ποραϑίωαι αὑτὸν καὶ 2 

τῳ γεινάϊκαι αὖ Ὁ ἀ τέρα κα ὦ πόῤτα ὅσω εἶχεν. Εἶτα, ΡΤ Φιλανϑεφπίας αἱ «- 

πέλαυσιν ὧπ, ἐξελϑων ὀφείλοντα αὑτῷ (ἰώδωλον κα ἐχατὸν δάσαρια ἔ ἔπνιγε, Ἂ τύτοις 

κινήσεις ῷ διασοτέωυ, “πϑρεσκβασεν Εἰς δισμωτήξιον παλιν αὐτὸν ἐμράῷ, ὦ ἕως ἐν Ὅπο- 

τίσει ὦ πϑῇ. Εἴδερ: ὅσον ὦ μεέσον δι Εἰς δῤιϑενπον,ὺ τῶν Εἰς Θεὸν αἰεϑρτημιτον ὃ οσον 
ὧ μέσον μυρίων ζωλόντον αὶ ὑ ἑκατὸν ϑάνωρίων᾽ μάλλον: ἢ ν πολλῷ πλέον 5,0 ὃ ἢ σϑτοχαὶ 49 

Ὑπὸ τῆς Δα φΦορᾷς ΤΜασοσώπων, ὃ πο τὴς (ἰωεχείας ΟΜ ἀἰδοτεμέβ. λὐϑοῦπν 
ἅ Ἧι ὁρῶντος καὶ ἡ αφιςαί ἴθα ἡ ἀψοΐνϑυ αμδοτόυειν" Θεοδϑ καθ᾽ ἐχαίφ- ὦ βλέποντος τίω! 

ἡμέραν, οὔκ ̓ ἀπεηλμεθοι διλλαὶ καὶ Ὁ ποὐῆοιδν αἰ'διώς πλύτα,ὺ φϑεγίμεδα,. Οὐκ ΩΣ χιώμι 

9εν ὃ. μόνον, δλλα ἡ δὐτὸ τὴς θυεργεσίας ἡ “Σἰπτὸ τῆς ᾧμμῆς͵ ἧς ἀπολαύσειμϑι, λαλοπώτερα 
γΐ ζᾷ αἰμδρτήματα .κὶ - Εἰ βούλεοϑε μαϑῷν, “πῶς 621 μυρία ζαλαντω, μάλλον ὃ  ᾧ πολ- 33 

λ πλείοια ὸ Εἷς αὐτοῦ » αἰδρτήματα, δὲ ἧξαι πειρᾳσομαι δζρῥ βεχχέων. δλλα Φοζοὺς- 

ΜΙ μὴ τοῖφ᾽ οὸς κοικίδν ῥέποισι ὃ διζωυεκῶς ΟΣ τϑμειν φιλοῦσι πἈείογα, αἴθ 

ἀδειδυ, ἡ ὧν ηπιφαξέροις Εἰς ἀπόγνωσιν ἐμίραλω, ἐ δὴν μαϑητὰν Εἴπωσι, ἄς 

δυωύνται σωϑίώω; πλιὼ δλλαὶ ὁ ὕτως ἐρώ, ὕώ (ὄν: «πολσέχονζα ἀσφόλεςερις ἐργά- 

σωμϑι ὺ χιφαςέρεις. οἵ τογδν ύΐατα νοσίγτερ κ) ἀὐώλγητοι, ὺ Ὑϑτων γωεὶρ δΨ λόγων 40 

οἕκ ἀφίςανται τὴς οἰκείας ῥαϑυμίας τι ὰ πονηξλας. Εἰ δὲ Ὗ οὐτεύλον στλείονα λαριραΐοιο 

αἰΦορμάωυ ὁ ὀλιγωρίας, ἰ τῶν λεχϑμϑμων ἡ ἡ αἰτία, διλαὶ τῆς ὠκείγων Δὐαιεϑησίας, ὡςζᾷγε 
λογγαϑμώ ἐ συφεῖλαι δευνήσεται κα 1) κατὸρύξαι ὧν ξησεγονζας μᾶλλον, οἵ τὸὶ Ἐχτάκέτι. 

ὁρι, στὸμ ἴδωσι (ὦ (Ὁ ὅγκον δ᾽ αὐδοτημῖΣ ο΄ μάϑωσι ὃ" α τίω διύαμιν τὴς μμετθμοίας, Ω 
μᾶλλον 

χοδὶ 
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μᾶλλον αὐτῆς ὀλύϑέξονται. δίϑπτερ ὀλύαγκαιον Οἐπεῖν. ἐρα Ὀνω κὶ Χ) ϑήσω ζῷ αμδρτήμα.- 

χα, ὅσο ΤΕ εἰς Θεὸν πλημμελούδεόμ, χα! ὅσου Εἷς λύιϑεῦποις, κα) ϑήσω ἢ ἴῳ ἴδα, 
λα ζὰ κοιναὶ " ζῳ ὃ. ἴδια ἕκαφος (μωαπηέτω λοιπὸν δἰπὸ τῷ (λυγειδῦτος. ποιήσω ὃ 
τὸν, «οδτερον ζις ἀἰργωία ϑεὶς τῷ Θεοῦ. ἄνες δξζυ αἱ Δϑεργεσίαι τοῦ Θεοῦ ; ἐποί- 

5 ἡσίν ἡμᾶς οὔκ ὀγζζς, καὶ πόύτα δὲ ἡμας Εἰργαίσειτο τὰ ὁρώλϑμα, ἀἰρανὸν, ϑείλρῆθυ, 

γάῦ, ἀέρα, ἀώ ἀζς πόρτα ζαωφυτα, απέρματα. δ "ὃ Ἐητεμῷ, ὅχο τὸ πόλαγϑς 

Με ἔργων τὸ ἀπείρων. ἡυχίω ζω σαν ἡμῖν οὐγυπνδυσε, μόνοις τειαύτίου ᾷ Ἐχὶ γὴ γ,, παι- 
οδεισον ἐφύτευσε, βοηϑὸν ἔδωκε, πᾶσι τοῖς αἰλόγϑις ἐ ἐπύτησι, δόξῃ ἐ τιμῇ ἐφεφλύωσε. 

“κα πὖ τον ϑνώϑδρμο αἰγνώμονα αἰδὶ Δ)εργέτίων μείζονος ἠξίωσε δωρεάς. μή γὸ τὸν 

19 ἴλης μόνον, δῇ, δξέδομε αὐ θαδείσου, δλλαὶ αὶ τὸ κέρδος σχϑπει Ὁ ὁκότε δρόλδμω. κῷ 

τ τὸ “ὀκοψῷ αὐ ϑαδείου, αἱαμωεία ἐκᾷνα ἐργαίσαοϑαι αἰγαϑοῦ, χα! ὥς τονίλαρ οἱ ἰ- 

κογομίας Ἐπιτελέσαι, χα] ἰῷ μὶ ἔπεμψε“ ἑαυζ' Νὰ ἿἍ Δϑεργετηλώτων χαὶ μισοεύ- 

τῶν, ὁ Τ' δἶρφινοιν ἡμῖν ἢ αὔόῳξε, τ πἴράδεισον αὑτὸν ὀϑεπέτασειχαι ἡοὺς Ἱμαξ ἐποίησε, ὥὺ 

"- ι γνώσιως Θεού. ἐδωκε ὃ ἡμῖν μι ̓βαηϊσμα αἰφέσεως αἰὐδοτημῶν, καὶ ὠμκσοίας ἀπαλλα- 
γάω, χαὶ βασιλείας κλοιρϑνομίδν, καῇ μωρία ἐπηήάλατο κοαυρβδούσν αἰγαϑοὺ, καὶ χεῖφοι 

ὦρεξε, ἡ πγϑῦμα ὀξέχειν! εἰς καρδίας γμδι! ἀζω ; μ᾽ τοσαῦτα τοίνιωυ ᾧ τηλι- 
χαῦτά αἰγαϑεὶ πῶς "μας ; αἱ ακείοϑαι ἐχείω! ; αἶοᾳι Εἰ καϑ' ἐχᾳς ζω Ἰἰποϑνήσχϑιϑῳ Ὁ 

ἐμ ἡμέραν “τῇ τῷ ϑτωφήμας Φιλοιωτος, ᾿οὐξετινύουδν ὸν τίω ἀξίαν, μάλλον ὃ τὸ πυλ- 

ιο λοσὸν τῆς ὀφειλῆς καυτετίεμδιν; ὀυδουριό. ὁ ἡ γὺ ὦ τῦιο παλιν Εἰς τὸ ὀκέρδὸς τὸ ἡμέτερον. πιο 

ἡῆε εΐρατο. πῶς δΐω "δκεία ὡἙΣ ὀυτω αὐ θνοϑαι ὀφείλοντες ; καθ᾽ ἐκούφιζωυ ἡμέραν 

Εἰς τοὺς γόνος οὐυριζομῦμ τοὺς ἀὐτ, λα "Μὴ ᾿ ἀἰγαψακ]ηήσητι, δὼ ἐπαφὼ τίω γλῶὼσο- 

σαν τοις ἷς αἰμδοτθῴοισιν. ἐυ γδρ δὼ κουτηγϑρήσω μόνον, διρλαὶ καὶ ἐμαυτοῦ. “πῦϑεν ὀξωυ β τί.- 
λέοϑε αὐξομαι: ἀπο ὮΝ δούλων: ; Ὡαὸ ΤΜ ἐλθυϑέρων ; ΧΩ φρατθυομδέων: ; Ὅσο ΤΝ 

1: ἐδιΩ μδ, ὐπὸ τῶν το γόντωον ἰπὸ τῶν Φφχομδίων; Ὡσὸ δ) γαωαρδι: δὐτὸ ἣν αἰδρών; 
" Ψ γεφόντων" ὐπὸ τὴμ'" γέων ̓  Πἰστὸ ποίας ἡλικίας: ; Ὥστο ποίου ήοις ; Ὁπὸ ποίου ἀξι- 

ματος: ; Ὡὐπὸ ποίου Ἐχιτηδεύματος: ; βουλεωὸν Ὅτ ΖΚ. ςρατϑυονϑμων ποιήσομαι ̓  Ρο- 

, 1 ἰ τοίνιου ἐχ αἰρδρ τόμασι δ ὅτοι χα 9 ἐκοίφην ἡμέραν, ὑδείζοντε,, λοιδορούνϑρνοι, " μ4-- 

όμϑμοι, ζῃις δλλοτοίας πυραγμαήδυόμϑροι συμφοραὶ, λύχοις ἐοικότες, σπλημιμήρνικατων 

32 ον ποτε καλαρθύοντερ, σλίὼ Εἰ μὴ τς ' τέων λείλαλυ Εἴποι τις κυμαίτων τ ὠχτός; 

ποῖον γ ἀπ, παϑος οὐκ οὐοχλᾷ: ; ποιὸν ἢ νόσημα ὁυ πολιορκᾷ αὐ ιν τὴν ψυχίω; ; δός 

᾿.. 

“Δ ς 
μ ἜΣ «ὧν ὁμοτίμως ζυιλοτύπως ὁζρίχενται, ὼ φρονσι καὶ Ὁ κειοδοξυσι᾽ “σὸς ὃ οὖν" αἰ που- 
τοταγμιόναις, πλεονοζικώς" σοὺς ἢ) τοις δίκας ἐχονζμ, ὺ ὡς Εἰφςλινϑρα κοιτοιτρέλονζακν 

πολεαυίωφ, πόσοι! Κὰ ἀὐδις αἱ ἐρπαγαι πόσαι πλεονεξίαι, πόσοι συχοφανΐαι χαὶ κα πη- 
17 λείαν πόσα κολοικϑίαι θυλορρεπεῖς: ῃ φέρε ὅδω,καϑ᾽ ἕκασον αρμόσωρϑῳ ἡ ἐκ} Ὁ, Χειρυδνό γομμον. 

ὁ εἰπὼν ῷ ἀδελφῷ στ μωρὲ ἔνοχος ἔσαιτῇ γαὦνη Ὁ πυρός »ἐμόλέ, ψας γειναικὶ αδϑϑς δ 
Ἰθιδυμῆσαι , ἤϑη ἐμοίχϑυσιν αὐ τίω. ἐαὶ μή τις ζῳπεινωση ἑαυτὸν ὡς Ὁ πεδίον, οὐ μὴ 

Εἰσέλϑι Εἰς Τἰ βασιλείαν ΔΜ] ἐρανων. ὅτοι ὃ ̓  Ὠπτοδαύασι τῦφον, κτὶ “ν᾽ καἰ σσηκόων 
ὺ αἰϑαϑεδυμήνων αὶ ἡ πρεμάντων αὐτοῖς ὁ δεδοικότων ϑηρίν γρόμδμοι χαλεπώτεροι, δ,θὶ μϑὺ 

40 τ Χοιτὸ σγοὶν ποιοιούτες, πόρτα 5 δζὶ δ γαφέρᾳ, ΧΟ χομαζα, αἰ ϑ' Ὁ Υ κενοδοξίαν. 
" ἄρᾳ ἔνι Ὡριθμῆσαι δ βμαιτῶων τὴν πραγμάτων πλημμέλειδμ! ; πὶ ὀὐτις Εἴποις 

ἄρῃ χλθιασίας αὐνἕᾶμ, τὸν γέλωζα, ζς ̓ αἰχαίοϑες αἰ αλέξειο, φ: αἰλᾳολογίαρ: : ζῶ.) πλε- 

ονέξίας συ οἱ Εἰ πεῖ ἔνι. χαϑούων γὺ (ᾧ ὡν τοῖς ὀρέσι μονα ϑὶ, σστδ τἱ ποτέ ὅδν κἡὶ πλεο- 
ι΄ πξία ἴσασιν, ὕτως συτίδ' τοι ὃν ὠπῳθρήίας ἐκείνοις. ὦκῴοι ὦ ρα α Ω πύρῥω τῷ 

Οβιεγίοις τοιλ. 2, ΚΙ 3 μα ρος 

Ἧ " 

μιν ἀϑρουῤ, τυ αἱ αἰγνώμονάς. δἰ ὁ" βὔχαιθον νι Εἰπεΐν, Ω βαλε πλούτυ αι σοφίας καὶ Ῥω α.λγγ. 
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γοσήμματος εἰ 4) ἀγνοοίσι Ἂ πανς" ὅτοι 9 δὲ ὧ σφόδρα "ᾧ πάλι μϑϑύειν ΟΥοῖὰ αἸοθαύνονται ᾿ 

ὅσον 2) ὦ κακόν. ὕτω ᾿ πἰλωώσατο Ὁ Ὡηροτέωυ ἡ κακία ἀυτη κ; ὁ τυραννᾷ ὦ ὡς μηδὲ ἔγκλης 
μϑ βαρὺ ἰὴ "ομίξεοϑαι αὐὑτίω πρῖδα τοῖς μιφηνομδίοις κείνοις. ὥλλα βύλειϑε τότες ἐ- 

Φέντες, ἐφ᾽ ἑτέρϑες ἐλϑώμϑυ Ὠχτοικεςέρϑες 'φέρό δζωυ, τὸ ἢ δυμιυργῶν. μος κὶὶ Ὁ χειοντεχνῶν 

ὀξεταίϑιδν. ὅτοι ὃ μόλις δοκούσιν ὧκ διχαίων αἱ αξῆν πῦνων ᾧ ̓ ἱδρώτων Ὦ ἑαυ τ, 
ὙΚΙΝ υ ὅτωι, ὑτὸμ μὴ πελσέλωσι ἑαυτοῖς, “πολλαὶ ον) δῦϑαν σιευαΐχϑυσιν ἔα τος ςζᾳ κακά, 

ΟΡ ράσιως ἡ αηγϑρασίας ἀϑδικίλν ἐπηισιιυαΐγϑυσι τῇ ἡ Ὁ δικαίων πόνων ἐργασία, ̓  
ὅκα ὺ Ἰβπορκίας αὶ ὼ ψευδολογίας “σδος!ϑέασι τῇ ἡ πλεονεξίᾳ πολλάχις κα ἢ βιωτικϑυ" μός, . μὴν 

γῶν εἰσὶ περγμάτων, τῇ γῆ ἢ πτοόσηλωρϑδροι ὀζκτελῦσι, ὅπως ὦ  χρηματίσων.) πϑμ-. 
τὰ πυραησσιν, ὅπως ὃ ὁ μεταδοῖεν τοῖς δεονϑβοις Ὁ πολλίωὺ ὥζϑενται τίω ασουδέωυ, ἀεὶ ζὰ ἀν-- το 

χοῦ αὐξειν βυλόρϑμοι. ᾧ αὐ ἐς Εἴποι ᾷς λοιδορίας ζᾳς ̓ὑαῦ ἍΨ) τούτων, ἴὰς Ὁ ὕδρᾳ, ῷ 
δϑνείσματα, τοὺς ; κυς, ὰ σμωθηγα μάζα, ζᾷ πολλὰς γέμοντα καπηλείας, ζβὲ ἐμιποεί- 

ας ἄς ἀραιοκουύτοις : ; Φρλλα βούλεοϑε χρὰ τούτοις ἀφέντες, ἐφ᾽ ἑτέρους ἐλϑωμδν τος 

Ν δοχϑιωζας τῇ διχαιοτέρος: } πίνε δι δίων Ε ἰσιν ὅτοι; ; Φ τυραὰ 2693: ̓ χεκίηνϑροι, καὶ τ τ τἰπὸ τῆς 

γὴῖς δρεπύρϑμοι πλούτια θ᾽ τἱ τϑτων δυοιτ᾽ δ αἰδικώτερον; Εἰ χὰ ὀξξετασιι τ|ς πὼς τοῖς 

ἀθλίοις ὼ ταλαφιπώρϑις κόγρίωται γεωργϑίρ, βαρθαρων: αὐτοις ὡμοτέρϑις ὑψι.). τοῖς ΝῚ 

ω λιμῷ Ὁ τηκονϑίοιρ δὲ δλης πονουνϑβοις τὴς ζωιρ ἡ τελ λέσμαται δηζωνεκῆ καὶ ι ά ̓φόρητοι ἴλι- 

τιλέασι,κ Αἰ φρονίας Ἐχιπονός ὑχιτάῆασι, κα ὼ ὡς δγοὶς αὶ ἡμζψοις, μᾶλλον ὃ ὡς λίλοιρ τοῖς ἐ ἐ- 

κείνων κύχείωυται σώμασι, Οὐὐϑδὲ μικρὸν γ λῤαπγεύσαι συϊχωρφεώτες ἡ χὰ ἐχούσης τὴς γῆς, 

ὼ μή ̓ χἴδελούσινς, ὁ ὁμοίως ἀὐδζος χατατείνοισι, ιν Ὁ σὲ μιᾶς ἀύζις συγζω νω μῆς μεετοιδιδδασιν 10 

ὃ τἱ ὌΩ ἂν ,ἐλεφνστερφν, ὅταν δὶ ὀλρκλ ρα τῷ μδίος πονέσοιντες κρυμῷ Ἢ ὁ ὑμιόρῳ κα ἡ ἀ- 

γφυπνίαις ϑαιπαρηβέντερ, χγαὶς λϑαχωρήσωσι᾽ ̓ χερσὶν, ἔτι ὁ ππεήσυφείλοντες, Ὁ τῷ Ψ λιμοῦ 
τῦτο ὡ Ὁ ὁ γαυαγίῳ ζξ τ ἢ Ὠχίξγπων βασανσς! ὦ τυςὲ ἑλκυσμοις ὼ ΓΝ απερτήσεις 9 ᾿ζ μά α.- 

παγωΐας ὁ α΄ ωὐδαιτήτυς λευργία μάλλον. δεδοικότες καὶ φείδβοερῖί δὐπ τίς ὀποιία 4 ἐπ 
ἐμπορίας, ὡς" ἀὐδθὶ ἐμιπορθύον), (αὶ καπηλεῖ αςγὰς ἀδὶ" καπηλθύοντευ οἰπὸ ἐἷ ΑΜ πόνων ι, 5 ἐα 
αὐδῇ ᾧ τῶν ἱδρώτων ζωυουὶ καὶ «ἰχσολίωια, πληρρεώτερ, ἀὐδις ὃ , οὐδὲ ὁ ὀλίρρι οἰκαδὲ εἰσ μν 

αγατίῖν Ἐχχιτφέποντες μέζξον,δλ᾽ ὁ ὀλόκληρϑν ἕ καρπὸν εἰς τιεὺς τῆς πϑβανομίας αὐνῃὖἽ δυ- 
Ἰλοιώτες πίθοις ; ; ἡ ὀλίρον ἀὐύζις ὑοῦ τύτε' πρϑσειτῆνντες Ξργύσιοναμα ὃ ἣ νη ᾧ- κοοιρῇ 

κων ἸὨπιοούσι, ὃ συνθδ τοῖς ἐλλζεύων νόμοις νενομισμεένα νὴ δνεισ μῶν γφαμματεῖα πολλὴ “ 
γέμοντα τῆς δράς (ὠμωυτιλέασιν. Ουυδὲ δ ἑκατος ὦ τῷ πόρτὸς, υλὰ Ὁ ἥμισυ ὅ παι- 30 

τὸς ἀπαιτῷ βιάζονται ζωυτα τ " ἀπαιτερδίε κα ἡ γειυάικι ἔχοντος, ὦ παιδία τρέφοντος, 

ἡ δυ, ϑοφ που ὄντος πένητος, ἢ τοῖς οἰκείοις πόνοις χα! τίω " ὥλω χαὶ ' ὦ λζωδν πληρϑύντοι. “. ἐμμ 

ΔΛ συνῆν τύπτων οὐνοῦσι. δ [9 δὴ (ὃ παεοφήτίων ὄὔχφιεον τ ϑατησομθρες Εἰπών᾽ ἐν- 

φηϑι ν᾽ ϑρκνὲ, αὶ φοαξον γῆ εἰς που ἡμελωδιίαν δ. Ἕ δυβρώπων ρος ὀξεξακχεύϑη; τ: ἢ 

λέγω, τόλψας, Οσυον γαωργίλυμέδὲ φρατπείαν, ὀυτέ αἰγολς ἀζαθάλλων, δλλ ἢ ἡμας αὐτῦς. 24 

ἐπεὶ Ὁ 0 Κορνήλιος ἐκαιτοντορ ας δύ, καὶ 9 ̓Παύλος σκυτοτῦμος, χαὶ κῷ "ὃ κήρυγμα τῇ τχθῇ , 

ἐκέχφιτο , καὶ ὁ Δα(ὶ)δ βασιλεις ζώ, καὶ ὁ Ἰως πολλαῖν' 'Κ]η μΣ κύσιος ζω, χαὶ μιυφίων ἈΜΜ 
κὐϑοσύδὼν οὐγτεῦλον αἰ ἀπέλαυσε, χαὶ ( ' σϑ δὲν εἰν τεύθεν ττων οὐλὴν κώλυμα αἰ ΖυΎρξε σα 

“Φιροτίω. ζαῦτ᾽ δὼ ἀπόμτα οὐνοϑᾶντες αἱ μωφία, ζάλαντα αγωλογισείμϑμοι, καν οὐ- 

τεῦλεν "οὐ "ὼ ὡνα,ϑώμϑν “οϑς ο αἰφιέναι τῖς πλησῖον τὰ ὀλίγα ὄχᾷφα χα ἐυτελῇ. ΧΑ δ. λ9- 40 γι 

299 ἡμίν "δρήσιτω Μ᾽ ἐμυπιχευϑεισῶν ἡ ἡμῶν οὐτολών, καὶ ΟὯν ἔχομδῳ πόμτω καταξζαλᾷ, χγι» 

ϑσῃ αὐ οὐιοιὦῦ ποιήσωμνϑμ. δζρβ γοη» ἔδωκεν ἡμῶν ὁ Θεὸς πεῖς ἔκτισιν δὐκολόν τ ὀῤῥᾳῖ- 
ὧν ὁδὸν, καὶ πόύτω δουναυϑῥίου ἀζαλυσειοῖ, ὀκενα,Ὁ μὴ μϑησικαχεῖ λέγω. ἵγα, δζω τότ 

μαϑωμδν χαλαύΐς, ἀκϑυσωμϑμ ὁδῷ «σοϑιόντες τῆς «ὐραθολῆς ἃ αὐπαάσης. πυρϑσηνέῃθη, γάρ 

ῳῃ᾿ 

4 

πὰ 



ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΔ. Ομιλ. ἔα. 591 

εὑτῳ φησιν, εἶς ὀφφλέτης μυφίων ζωλάντων. οἕχκ ἐ χύντος .) , ἀντ Ὀὐτοτίσαι, ὀκέλευσεν αὐ 

ρα ϑίμαι, καὶ Ὁ τίω γιναχϑ, αὐτου καὶ ᾳ παιδία, τίνος δὶ ὄνεκέν, εἰ στὲ Ιμ [Ὁ γέίναι. γ.4ᾳ]}" ὑκ ἐξ 

ὠμότητος, Οὐδὲ ἀπύν δος πίακ(και ν᾿ Εἰς αὐτὸν ἡ ' ζημία τὐϑίςατο πάλιν. δούλη γαὶρ 

θ΄ ἰω κάκείνη) δλ᾿ ἐξ ἀφατα κηδεμονίας. βεέλεται ))ῈΡ αὑτὸν "ἤμεξϑν ποιῦσοι ὅζᾳ τῆς α"- 

, πειλῆς ζωτης, ἵνα Εἰς ἱκετηρίαν αὐτὸν ἀγάγῃ, ἐχ ἵα πραϑη. Εἰ γ " διαὶ τῷ ἐ- 
ποίει, Οἶκος ἀν ἐπώδυσεν «υτι τῇ αἰτήσει, δόγ ἀν τίω μρρῖν ἔδωκε. δίῳ τί δὼ αν» τῷ λο- 
γρλεσίου. τὖτο ὅσκ ἐποίμαιν, σσοὶ ἀφῆκε τὸ ̓ὀφλημα; διδοίξαι βουλόμϑμος πῦσων αὐτὸν ἐ- 

φλημῖ; 7 ἐλδυϑερνῖ, ἵ ἡωκαν ὥωτῃ ἡμερώτερϑ9 αδὶ ᾧῷ (ἰωδωλοι Ἄρηται. Εἰ ὙΣ χαὶ 
μαϑὼν τῷ ὀφλήματος ᾧ!: ὄγκον, χα τῆς συγχωρήσειωφ τὸ ὑμέγεδος, ἐπέμϑμεν ἄγχων ᾧῷ 

1ο συν δυρ λον εἰ ΜΗ ̓ Ὀσύτοις αὖ τὸν πυοϑεπαίξδυσσε φαρμκοκϑιςγποΐῦ ον ἀν ὀζηλϑω ὦ ὠμότητος 

τ δὰ ὀκῷος; 
26 Μακροβύμμησον ἐ ἐπ᾿ ἐμοὶ, ἢ πόρτα (ι ἀποδώσω, Φισίν" 
27 Οϑ ἢ κύξιος αὐτν αὐλαγχριεϑεὶς αἰπέλυσιν αὐτὸν, ὸ ω: ὁ δλμειον ἀφῆκεν αὑτῷ. 

Εἶδες πάλιν φιλὰν, ϑεςπίας αροολε; ̓αἀναξολζωώ ἡ ἐξήτησε μὸ μένον κα!οϑὺ ̓  ὑαῦ- 
ις σιν ὁ οἰκότης᾿ ὃ ἢ ἢ μεῖζον, ἢ ἥτησεν, ἔδωχεν, ἀφεσιν ὁλοκλήρου τῷ δλνείσματος Ἂ συγηῶ- 

μίσιν. ἐζούλεν» ἅ ̓γὸκ ἡ ἐξ οὶ δοιώῶαι, ἀλλ᾽ Οἵ ἐθούλεν τοῦ τῇ τὲ τὸ δώρονῃ μόνον, 

ἀλλα τ, ἱτηρ τϑτου ἱκετηρίας, ἵα μὴ αἰφεφαάνωτος ἀπέλϑη. ὅτι "Ὁ ἐυτῦ τὸ πᾶν “τώ, Εἰ 

ὼ πυζ»σέπεσιν ὧν: ῦ ἐδενῶὸν, ἡ αἡτία τὴς συγχωρήσιως ἐδύλωσι. αὐλαγχριωϑεὶς γϑ , 

φησιν, ἀφῆκεν αὐτῳ, Ω ὀμφε ̓ ὅτως ἐξουλε καὶ Χ) ὀκφνόντι δυνήν σιμυειστφ ἐρεῖν ̓̓ ἑα Μὴ 

29 σφώδγα ἢ χατηοχυμιμένος, χαὶ δα παιδαυλεὶς ὧν τῶ οἰκείαις συμφοραῖς, συγίν Ἰωμεονικὸς 

ἕϑηται το σωυδᾷλῳ. μέλθι δὴ ὅδυ αὐτο καλθρ τ καὶ ϑύωρεςος. ὁ Ν᾿ ὠμολόγησε,ὶ 

ἐπηηείλαν Ἡὐτυδώσειν τὸ ἐφλημα, χα! φεσέπεον, [2 ̓πϑροίλεσε, καὶ κοιτέγγω Υ Ἔ οἰ- 

κέίων αμϑρτημῶν υχαὶ ἔγνω τὸ μέγεϑος τῷ ὀφλήματος. ὠλλαΐὰ κα ̓Οὐτα ἀνάξια τῶν 
φετίρων. ὄξελϑθων Δ. αὐτὸς, οὐ κῷ χεξόνον πολιω, ΩῪ ὕχως ἔγαυ λον ἔχων τίωὺ 

ἵν δνεργεσίαν, Εἰς κακίαν' ̓ ἀπεγοήσοιη» τὴ ἢ δωρεά, καὶ τῇ ἐλθυλερίᾳ τῇ Ἶ ὐροὶ Ἐ Φ διαούτου 

αὑτῳῖ τῦρα λείσν. 

28 Ευρων γδὲι ἐνά τῶν (ωδέλων αὐτυόφείλοντα αὐτῷ ὁ ἐκατον δώωναρια, ἐπννὴν αἱ αὑτὸν 

9 λέγων, ἀἰποδὸς μοι" Ἐς τι ὀφείλεις. Εἶδες δεαυύτε φιλαν,ϑοο πίοι ; Εἶδες δούλν 

ὠμότηπαι ; ἀκούσατε (ὦ ΝΟΣ ῥ᾿ ἦ- ζωυτα ποιοιῶτες, Εἰ ̓ »» Δ Ρ αρϑοτημῶν υ 

40 χοῦ, πολλῷ μάλλον χει. τί δωυ ὠκῷος; 

29 Μακρολύμησον ἐ ἐπ’ "ἐμοὶ, ᾧ πόύτα (ιυὐποδωσω. Οὐδ ζ ῥήματα: ἡδέαϑη, 

δὲ ὧν ἐσώϑν. Ὗ γὰΡ. αὑτὸς Φύτα Εἰπὼν ὠπολλάγη τῶν μυρίων ζαλότων, κα “ἢ οὐ 
λιυῦμα ἐπέγγω, δὶ 8 ὃ γαυαΐγεον δέφυλι, υ' τὸ λῆμα! τῆς ς ἱκετηρίας αἱ αὐτὸν ἀγέμψησι τὴς τῷ 

διασυτα φιλφι ϑεφπίας" ἀλλὰ πόῤτα ὀκῴα" τἰπὸ τῆς πλεονεξίας καὶ "ἡ "τῆς ὠμότητος καὶ 

γ5 τῆς μνησιχρικίας ὀκξάγων, ϑηρίου λαλεπώτιρον ζῶ, ὦγχων ῷ (ἰωδώλοι, ἡ ποι, αἰ ἀν- 

ὅπ :σταυτον ὠγταμτῶν Οὗκι αἰοϑεύη, κτ' ᾿ σιαυΐ τὸ ξιφος ὠϑαΐν, ἡ τίω τὐπόφασιν χα 
τω δωρεαν αγαχαλούμϑνος; αλλ συνῆν τῶν οὐενόησεν, 1} ἐμψηαϑη ταῖν αὐτό, σοὺ 

ὀέδωχε, τσήτοιτε ϑχ χα το ἴσων ἡ ἱκετηρία. ὁ Ἣ» αὑτῦ μιυρίων ζαλώντων, ὃ ὃ 

ΑἰαὺΡ ἑκατὸ δάναριων “ρεκάλει" ὺ ὁ ζ ᾧ (ἰωδλον, 5 ἡ (ᾧ δεαυύτίων᾽ ἡ ὁ ΖΦ τελεί.. 

40 ἂν συγχώρησιν ἔλαίίν, ὁ ὃ αγαξολώω ἥτει᾿ ἢ σσεῆδ " ζῳυτίωυ οὖν ὯΙ ἐδίδου. 

30 Εζαλεγδν αὐτὸ Εἰς φυλάκίω. 31 δόντες 5 ὠ ωΐδνλν σι, κατη- 

ὰ 

᾽ )ρησειν αὐτῇ “δὸς πὸ δεαυὐτίω. Ουδὲ ἀριϑεθποις τῦτο τδιρεφον ἰώ, μή τί “, ἡύῃ, 
Ἀιχεΐ. Θεῷ. ’  (ῳἐμὠήλγησαιν δὲ ομυ ᾧ μὴ ὀφείλοντες. ἀ" ζω ὁ δεασύτης ; 

3» ΠΠοηρέ δούλε, πᾶσαν τίω ἐφειλίω ἐκείίω ἀφῆκα σοι, ἐπεὶ ὶ αλοκωλεσας με. ὕὑκ 

ἔδει 



χα 39. ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
ἔδει ἡ σὲ ἐλεῆσαι “' ((ὠϑουλόν συ, ὡς καὶ ἐγώ δε ἡλόησο: Ομᾳ παλιν τίω" ἡμέρότητα 
τῷ δεαυύτε, κρίνεται παϑός αὐτὸν, ὸὶ οἰπολογεῖται μέλλων αὐατρέπειν ἀυτυ᾽ τίω δωρεα" 

μᾶλλον ἣ ςύκ αὐτὸς "δϑέτρενων, δλλ᾽ ὁλάζξων. δ 9 φησι, πᾶσαν τίω ὀφειλέω ὠκείνζω «:. δ. εἰδῇ 

"φῆχα σοι, ἐπεὶ χὐλεκοιλεσοίς μα. Οὐκ ἔδει ᾧ σὲ ἐλώσαι (ἢ) ((μὠδουλόν συν Εἰ) χαὶ 
βαρὺ σοι ζ πράγμα ἐὺ) δυκᾷ, δυλ᾽ ἔδει ὁ πσϑϑς ὃ χέρδος ἰδῷ ὦ τῦῖτο γεϑμηυϑμον χαὶ ὃ 
ἐσόρϑμον. Εἰ ᾧ ἐπαηϑὲς τὸ ζχήτουγμα, τὸ ἔπαϑλον οὐνοῆσοι ἔδει, μηδὲ ὅτι λελύπηκεν ἐ- 

κῷος, ἀλλ᾽ ὅτι σύ Θεὸν πῇ ρώξεωας, ὃν δἰπὸ ψιλῆς ἱκετηρίας χατήλλαξας. Εἰ ὃ καὶ ὅτ σοι 
φορτικὸν τὸ φίλον ϑινέοϑει τῶ] λελυγτηκδτι,πολλῷ βωρύτεροι τὸ Εἰς γέωνον ἐμίπεσεῖν. [ἢ 

εἰ " χῶτο αἰτέϑηχος ἐκείνῳ, τότε δῤ ἔγνως, δἷι πολλῷ τῶτο χρυφότερον. ᾧ ὅτε ὁ μυρία, χιπίη 
ζάλαντα ὠφειλεν, οὐκ ἐκαίλεσα πονηρθν, σε οδὲ ὑὕξοισεν, αἰλλ᾽ ὑλέησεν "στε 8 αὐδὶ ([(μω.. χο δν 
δουλον ἀγνώκκον ὀΐμετο, ὅτε λέγει, πονορὲ ϑούλε. αἰκούσοτε (ὦ) πλεονέκϊα (και )Ὁ 0 
«οϑς ὑμας ὁ λθγ99) ἀκϑύσουτε ἢ (Ὁ) αϑηλεᾷς καὶ ὠμοὶ, δ, ἐχ ἐτέρρις ἐφὲ ὠμοὶ, αἰλλ᾽ ἑαυ. 

τοῖς. στὸμ δζχυ βούλη υὑϑησιχακήν,ὐγνόησον ὅτ] σοιύτῳ μρησικακεῖο,θχ ἐτέρῳ᾽ «δ ᾧ σαῤύ. 
- Δ! κοιταδεσμᾷς αἰεϑοτήματα, ἐζῳ τῇ πλησίον. σὺ δὴ γ, ὅπερ ἐδ ἐργάσῃ, τῦτο ὡς χαρτὶν 

αὐ,ϑοῦπος ἐργαζη, " ον τῷ. πϑροτί βίῳ οὉ Θεὸς οὐχ οστως,αλλα; μειξόνως σεζιμωρύσε- τς μόνε 

τα ἡ ἐμμφοίαν τίω αἰεὶ καὶ ὠχᾷ. 
34 Παωρέδωκε Ν᾽ αὐτὸν τοῖς βασαινιςαῖς, ἕως ὃυ σποδῷ πϑῇ τὸ ἐφειλόνϑυον, 

Τυτέςι, διηνεκῶς. ὄντε γὸ ὀισοδώσει ποτέ, Κη) Ὁ, 75 Οὐκ ὀϑμου τῇ δ εργεσία βελτίων, 
λείπεται τῇ ζιμωρίᾳ σι δϑρ)ούεϑαι. χαίτοιτ αἰμεταμέλητα τοὐ Θεού ζῷ χαρίσματα καὶ 
δώρεαι ̓ ἄλλα Οσῶτον ἰοίσεν ἡ καχία ὡς καὶ ζύτον λύσαι ᾧ γάμων. Ὧἰ τοίνιωυ τοῦ μφησικακεῖν 19 

. ͵ " ια 7 Ι ᾿ Ἰ " ! αν 
χάἀλετευτέρον, οτὰμ δωρεὸν ϑᾳίαν τοστωυτίου καὶ τηλικαυτίωυ ἀυώτφεπον Φαηται ; καὶ Οὐτὶὶ 

ἁπλαῖς αὐ αϑρέδωχεν, αἰλλαὶ ὀργεοϑείς. ὅτε εϑὲ γὸ κέλευσε ποοᾳιϑίεδαι, οὐκ ώ ὀργῆς 
τα βήματα (οἰκοιῶ σσοῖ ἐποίησεν) ἰλλ᾽ ἀφορμὴ φιλον,ϑοφ»πίας μεγίφε" νεωὶ ἢ ὠγόμα- 
κτήσιως πολλὴς ἡ ψηφος χαὶ μωρίας καὶ κϑλάσιως. “δὼ ἡ πο βοιζολή βούλεται; 

34. Οὐτω ποιήσει γ», Φησι, καὶ ὑμῖν ὁ πατήρ μι, ἐαὶ μεὴ ἀφῆτε ἕχαςος τῷ αλήφῳ ἐφ 
εἰντι ἀἰπὶ τῆς καρδίας ὑμδμζῳ αὐὐϑα ]ώματα αὐτών. Οὐλέγή ὁ πατὴρυμδ, "ἐν 
ἄλλ ὁ πατήρ μσ. ὁυ )ὰ ὠξιον τοῦ τοιοῦτο καλάοϑται πατέρα ἡ Θεὸ, ουτῶ πονηροῦ καὶ 

μισαν,ϑοφπου. δύο τοίνιου εἰγζζυῦϑοι ζυτῷ, καὶ χα τοι γινώσκειν ἡμᾶς τῶν οἰκϑίων αἱμὔδτη- 

μ, καὶ ἑτέροις ἀφιέναι, χαὶ ὀκῴνο Αἱ οἱ ἔτο, ἕω ϑύκολώτερον ζουτο Ἄμηται (ὁ “οι 
αὐτοῦ εὐνοῶν, " συτωμιχώτερος ἔξαι τῷ ((μυδουλῳ ) καὶ ὀχ ἀὑπλιώς αἰφιέναι οἰποὶ σθ- 1,05 
ῥῥᾷτος, λλ᾽ πθκαρδίας, 

ἩΘΙΚΟΝ Μὴ δὴ καϑ' ἑαυταῖν ὃ ξίφος ὠθώμϑν μφησικοιχϑιώτες. αἰ ΡΝ σε τοιοῦτον" ἐργαΐσε- " 
ε κ΄ Α νι» ! “,Χ[ιμΡ»ΡἫ»-“ ᾿ .9 Ι! θη 

ταὶ ὁ λελυπήκως, δῇ σὺ σοιύτον ἐργαῖσνι πὺς ὀργὴς μεμψηνϑμος, ἡ ἔχτασωμϑμος κι σαύτο 
τίω καιταδικοίζουσαν ω ΜΝ Θεοὺ ηφον; ἐν Ζ "ὃ νήφης φιλοσοφῇς, Εἰς τίω ὀκεὶ - 

νου χε γζεὺ αἰδιςήσεται Ὁ δεινὸν, κακῴνος ἐςαι ὁ πάσχων καχώς᾽ ὁ ὃ μϑύνς αἰ γανακ) ων “ 

χα ϑυαραίνων, τὸτε αὑτὸς “ἰπουςήσῃ τίω βλαξίω, ἐυ γἷὲ ὀκείνυ, λὰ ὩΡὰ στωυοὐ. 

μὴ τοίνιω λέγε, ὅτι ὕξρασε καί διέδαλεχαι μνοία Εἰργάσατοχακοί. ὅσοι » αἱ Εἴπης, ' 

τοσότῳ μιᾶλλοὶ δεικψυεις αὑτὸν ἐνεργετέων. ἔδωκε γα Φορμέιυ " Φπολούσαοϑαι ζᾷ ἀμ- δ 
τή ματα ̓ ὧζε ὅσῳ μείζονα, ἠδικηκως ἢ, τοσύτῳ " μείζονος αἱ μζΐο τη μιώτων αἰ φέσεως αἰτιὸς σι χιμή 
καϑίξαται, ἐν δ) ϑελώρμϑι, Οὐδεὶς ἡμιας αἰδικῆσαι δουυήσέ!)" λα ὦ ἐϑροὶ ᾧᾷ μέ- 49 

τὰ ὠφελήσουσιν ἡμᾶς. ἡ τί λέγω ὥν' αὐ, ϑούπτις; πῷ ω ἰσθολυ ᾳ μοιτ᾽ ὸὺ πογηρ9- Ζ' 

τερϑν} δλλ᾿ ὅμως καὶ ὠκᾷλεν πολλίω αἰφορμιζωυ βὐδοκιμήσεως ἔγονϑρ᾽ ᾧ δείκεσιν ὁ Ἰώς, ὦ ὁ 6 

δὲ αἱ αἴθολος αἰφορμιὴ γέορνε ζεφόμων, τί δέδοικας αὖ 869 πον ἐϑρὸν ; ὅερκ΄ δίχω ὅσω κερ- Ἐν 

δαίνεις, ὠρείως Ὅς “ἢ ἰϑρων φέρων ὀπηρείας. ἀρορτον μδρὲ κ μέγιφον, αἱ μζοτημάτων γθηηρειας. . ὠπολαγλι: 
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ἐπαλλαγάν᾽ δυύτερον,καρτερλυ ᾧ κἰ ασομονζοῦ "τοέτον, ἡμερότητα κὶ Φιλαν,ϑ 9. πίαρ. 

ὁ γὺ τοῖς λυπούσιν ἐκ Εἰδὼ: ὀργίζειϑαι, πολλῷ μάλλον τοῖς Φιλθύσῃ αὐτὸν Ὁχεδήδεος 

ἔςαι. τότωρτον ὃ καϑουρϑυειν ὀργῆς διζμυεκῶς, ἃ οὐδὲν Ἑἡκοιτ᾽ δὰ ἴσον. ὁ γάρ ὀργῆς καϑι. 

ρων, ὕὔδοηλον ὅτι αὶ τὴς οὗ τεῦ Ἂν αϑυμίας αἰπήλλακ)α;, ἡὶ σέκ αϑαιλώσει Ὑ- (δον ἐς μα- 

ταιοππονίας χα ὀδυωας. ὁ γὸ οὔκ Εἰδὼς αἀἰπειϑυένεαϑαι, οὐδὲ λυπείεϑαι οἶδῳ, ᾿- 

λοὶ τρυφῆς οἰπολαύσεται αὶ μνοίων αἰγαϑῶν. ὡςι ἑαυτθυ' Διμωρου δα μεσῶντες ἐτέρυς, 

ὥατερ ζω καὶ ἑαυ: ὅν: Δὐεργετούδυϑν ἀγα πώντες . αὐδὲς τύτοις ὡπᾶσιν αἰδιόσιμος ἔνν ὁ ἀὐ-- 

τοῦς τοῖς ξηϑροῖς, κἀν δαίμονες ὦσι, μάλλον δὲ δὲ ἕξεις λοιπὸν ἀϑρὸν δχᾳχείωδμος ὥτω. ὃ κ 
Αὐμι πόῤτων μαῖζον ᾧ ὠόϑτον, τίω τῷ Θεοῦ "κερδϑμᾷς φιλαν,ϑονπίόν. καν ἡρζοπηκώς ἧς, 

μι 

ι0 

ι: 

10 

τεύξη συγγω μυης᾽ κἀὶ καιτωρϑωχως ἧς, πλείονα πσοϑσλήη πϑρησίν. ὀὐύσωρϑμ τοί. 
γι ὦ μηδῖνα μισεῖν, ἵνα ἡ ὁ Θεὸς ἡμεῖς φιλήσῃ, ἵνα, κν μινοίων ζῳ λόίντων ὥνϑμ τὺαν δ)- 

μοι, απδλι χριοϑοήὶ αὶ ἐλεήσῃ. Σλλ ἡδίκησοι “» εὐτν" σῴκοιοῦ ἐλέησον αὑτὸν, μὴ μισή.- 

σης" δακχρυσὸν αὶ αϑρζωυησον, Μὴ Ὡσοςραῷ ἧς. ν δ συ εἶὸ αὐοϑσχοιρουχὼς τῶ Θεῷ, διλ' 

ὀκᾷος᾽ σὺ ὃ αὶ θ)δοχίμησεις, ἐδμ ἐνέγκοις. οὐννόησον ὅτι ςευυρφύαδϑαι μέλλων ὁ ΧΧρλφῦς,κ τ Ρ 
ἑαυ (ῷ ἔχαιρεν, απ 5 Μ' αυρφιώτων ἐδωκρυνν. τω καὶ ἡμας αἱ ακείοϑα, χρὴ, ἃ ὃ- 
σῷ αὐ αἰδικωμιϑα, ζρούτῳ μᾶλλον ω εϑρζωυψν ὖν' αδικοιωζος. ἡμῖν δὴ δ᾽ πολλαὶ ἐντεύ- 

γι) ᾧ ἀγαϑαὶ, ὀχείνοις 5 ζὰ ἐναντία. αἰνλλ᾽ Ὀτὶ παντων ὕξρισε ᾧ ἐτύπηησεν ; Οὔκοιυ ὕχὶ 

πάντων ἑαυτὸν ἤσωυε, ἡ ὑτίμωσε,ἡ μυθίων χα τηγρρὼν ζεύοιξε φόμιατω, ἢ (οἱ πλείονας ὦν' 
ζεφόύοις ὑφζωε, χαὶ πολλοῖς (οι τῆς μακροθυμίας (ωήγανγε κήρυκας. αλλ κοϑϑς ἐ- 

τίρυς διέξαλε: ἡ 4 τῦτο, τῷ Θεοῦ ὄντος τῷ μέλλοντος αἰ ποτῷ, Κις θὐϑιώας, ὐλλ᾽ οὐκ 

ὀχώνων ΨΜ'αἰκϑυσοίγτων; ἑαυτω) δ᾽ ποδισέϑηχε κολθστως αἰ χρύϑασιν, ἵνα, μαὴ μόνον ὙΠ) 

ΟΜ οἰκείων, ἀλλὰ καὶ «ἰρ' ὧν αὐθὰ σϑ δελῴϑη, θα 9Δ λόχον ὸ σὲ ὦ σοὺς ὀύ,ϑοσποις 

διέξληεν; αὐτὸς ὃ αγοὸς Θεὸν διεολήϑη. Εἰ 5 οεκ διοκᾷσοι ζωῦτω,, οὐνόπσον ὅτι ὁ ὁ δὲ- 
ατύτης συ δι λήϑη ἐπὸ Ὁ Σατὀμᾶ καὶ αἰ χσὸ δι, ϑιρϑΐπτων καὶ πσθϑς (ἦν μάλιςα, φιλουριέ.- 

«εγοὺς, ὸ ὁ στο μοιοϑμὴς παλινζοὶ αὑτά. δ|9 ὦ ὀλέλν, Εἰ (δ οἰκοδιαυότέωυ Βεβζεζούλ Μαφῦ, ε. κι. 

10 

15 

ὀκάλεσοιν, πολλῷ μάλλον (ἦν! οἰκειακϑες ἀυτω, κα ναὶ διεέίδόλεν αὖντὸν μιόγον ὁ πονηρὸς δουΐ- 
μὼν ἐκᾷνος, δλλαὶ ὁ δχιςεύϑη ὦ διέδαλεν ου ζῷ, τυχόντα, ἀγλαὰ (αὶ μέγιςα, ἐγείϑη χα 
ἐγκλήματα. ἡ γὸ χαὶ δια! μογωνζῳ. αὐτὸν ἔφησε, χαὶ πλλαΐον ἐὴ ὦ ανοίθκον. αἰλλαὶ χαὶ 

ϑιεργέτήσαζ ἔπαϑες κακώς καὶ [9 τῦ» μάλιξα ὑφ μα τῦ ποιήσαντος «ϑρίούει ὶ ὠλ.-- 
γ4, ὑπ ὃ σεαυτῷ ᾧ γώρε,ϑη Θεῷ γέχονας ὁμοιος,τῳΐ () ἥλιον αγωτέλλοντι Ὠῆχ1 πονη- 
οϑις καὶ ἀἰγαϑους. εἱ καὶ κἡ αἰτωρθαϊνᾷ σε δ ὁ Θεὸν με μεϊοϑε(χαίτονγε τῳ γήφοντι εὖτε ζπο δυ-- 
σχϑλ9ν) αἰλλ᾽ ὁμὼς εἰ σῷ μεῖζον ὅτο ἐῃ) δυκῴ, Φέρε σε πσοϑς (διὸ" ((μωδούλους ἀγάγωμϑμ, 
“δῆς ὁ Ἰωσήφ “᾿ μυρία παϑῦντει καὶ δ εργοτήσαντα (ἦν ὐδολφοις ορὸς “ὁ Μωύσέα τ μτ' 
μυρίας Ἐχιξυλάς αἷζρῷ αὐδἥἕὝν:ἠ δεηθέντα, θοὸς τ᾿ μακοίθλον ΓΠαὗλον ' σοὶ Ὡριϑμήσαι ἐ- 

χοντα ὦπτερ ἔπαϑε τὸν αὐ, καὶ αἰδιοιῶτα αἰαϑαμα ἐξῇ ιῷ αὐ, ατολφ ὦ Στέφομον 
ἯΩ ᾿ λιϑαζόμϑρνον καὶ πο ϑοικαλοιῶτα ᾿ συγχωρῆσαι ὐὐθις τίωὶ αμην ζὠπτίω. καὶ ζωῶτα 

᾿ 

ῃ- 

49 

πάντα οὐνοήσαις ἔκζαλε πάσοιν ὀργά, ἥα ἃ ὁ Θεὸς φῆ ἡμῖν πάντα (ᾳ" τὐρινα]ώματα, 

“βόιπιχαὶ φιλαν,ϑο»πία τού Κυρίου ν δ Ἰησοῦ Χριτού, ᾧη δόξα καὶ Ὁ κρώτος, νμῶ ὦ 
αεἰ, ὦ εἰς ὧν, αἰῶνας “ἣὝ αἰώνων. Αμέώωυ. 

Ὅμιλ, ξβ. τ ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΟΤῈ ΕἸΥ̓ΈΛΕΣΕΝ Ο 1Η- 

οὕς τὅν' λόλρις τότυς, μετῆρεν οἰπὸ τῆς Γαλιλαίας, ὁ ἦλϑῳ Εἰς 
ὁρλά τὴς Ἰουδαίας, πέρριν Τὸ Ιορδϑμου. 

Σιωυεχῶς 
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ὃν ἃ 5.ο» 4’ Ὑνεχῶς του ἰουδοιαν᾽ ἀφεὶς αἰ τίω βασκλμίδν τίω καίων, νῶ χιἀγὰ 
ΝᾺ ΤῈ ΔΩ Ὀχιχωειαζει Ἅριπὸν, τὰ ὦ παΐϑος ἐγξις ἔμδεν δι): " ἰμέω Εἰς πὸὶ 

ΑΝ τ : . ᾧ ἱεροσύλυμα τέως αεισιν,δλλλ᾽ Εἰς τὰ ὅρια τὴς Ἰαδωίας. καὶ ἐλθόντ 

,.- ν ἠχρλουϑηφ [αὐταὶ] ὀχλϑι πολλοὶ, καὶ ἐλεραπράσεν ἀύϑις. δ τὸ τῇ ζ 

᾽ Κ}} λθγῶν διδευσκαλία διμωρεκείς ὠνδιατείξει , ὅτε τὴ γ Τν σημιείς- 

ὩΣ. ἵ ων λαυματοργίᾳ" δλλα μεῦ τ τῴ, γι ἢ ᾿ ὀκῴο ποις, ποιϊχίλλων 

τίωυ σωτηρίαν »“Ἶ πρσιδρθυόντων ὑχιρϑμόντων, ὦ ὡςε πὸ Κ᾿ “ἰν σημείων αξιοπιφος, οἷν λίπ 
οἷς ἔλεγε, φλυξαι διδαίσκαλος, ὈπὸΣ ἢ τῆς ΤΨΜ λϑγῶν διδασκαλίας ἔχυτῷαι δ στὸ  ση- 

μείων χέρδος. τῦτο ὃ δῦ ὦ ππρὸς ϑεογγωσίαν αὐτῶν ειοαιγωγήσαι. σὺ δὲ μοι κα κεῖνο 1ο 
σχόπει, πῶς ὁλοκλήρφις δὲ μις οὐρα τρέχουσι οἰ οὖν ὀνὶ ῥήματι, ὦ μαϑητα χα ὄνομα ὃ- 

καφον ἀπαεζλλοντες δι ϑερᾳιγάνομθῥων. ἐυ »ὰ» Εἶπον, ὅτι ὁ  δίᾷα καὶ Ὄ ὁ δεῖνα" ΦΛᾺ ὅτι 

πολλοὶ, ὦ αἰκόμιπαφον πουδούοντες. ἐθερο τάυσε ἢ ὁ Χοιφῦς, κείνοις πε ὁ βεργο δ, οχαὶ δὲ 
ὠκείνων πολλοὺς ἐτέρρις. ἡ Στῆς, τϑτων αἰαϑενείας δίθργωσις, ἐτέρφις αἰ πσόϑεσις ὅκο-- 

Νωσίας ἐ ἐγένετο δυλ᾽ εὐχὲ τοῖς Φευρισαοι, διλαὶ αὶ δὲ ἀΐφ' τῦτο μάλλον ὠκιϑηφλοιῶται ας 

πυϑϑσέρηνται αὑτῶ! [πειροίζοντες. ἤηΝ᾽ Ὑ ΔΜ γιγνομδῥων ᾿χιλαξέοϑαι οςῴκ Εἰ δ᾽, 

«πϑολήματα ἀὐτὼ ̓πόϑθαλλοισι, 

3 ΟΠ ρσέλθαντες γὸ αὐτῶ πειροίζοντες ἔλεγϑν᾿ Εἰ έξεςν αὐ ϑούπῳ ἀπολύσωι τίω 
γωναγκα ων πάσαν αἰτίδυ: ; Ω πῆς" Ἡπονοίας᾿ ᾧοντο ὑδισομίζοι αὑτὸ ἣῳ χύίς 

ἿΜ ζητημῶ ͵ χαίτο! 4 ἡδο λαζοντες αἰτεῖ τεκμμηον τὴς διωνώμεως υτις. ὅτε γϑιώ 20 

«ὲ τὸ ᾽ σκ(ξτο πολλὰ διελέηθησαι, ὅτε Εἶπον, ὅτι βλασφημῴ ὃ ὁτέ Εἴπω, δ, δαιμόνι. 

οὐ ἔχει, ὅτε τοῖς μία ,ϑηταῖς ἐπετίμκησειν “] α' τῶν ασορίμων βαδίζοισιν, ὃ ὁτὲ αὶ ὀμίαήων 
διελέίθη ρων πϑυταχοῦ Ἀπεῤρα,ψας αὐτῶν τὸὼ τὸ όματα, α τίω αὐαναιυτοι ἐμι- 
Φεβξας ΜΟΣ ἥδυ ὅτω ἐπεριψαν" αὐλλ᾽ ὁμῶς σγοῖὲν ὅτως ἀφίξανται. Οιούτον Ἵ» πῦ- 

γηρία, Οιῦτον ἡβασκὸρία, λέαιαιυτον ὼ ἐπιμν. καὶ μυριάχιρ Τητισομιοϑνῆ, μυφιάχι ἐ- 2 
φίςειται πάλι. σὺ δὲ μοὶ σχϑήτει ὦ τίωυ ἐκ τῷ όπου τῆς, ̓ἐρωτήσνως. κριϑυργέδμ. ουοὶ χἰτμι 

Ν᾽ Θἶπον αὐτῷ, ; ὁκόλξυσοις μὴ ἀφιέναι γαυαῖκαι ( ἡ ̓  ἤδη ζω αὐθὶ τῷ νόμο τούτν “[9- 

λᾳϑεὶρ) ἀλλ᾽ ὅμως Οὔκ ἐμινημιὀνθυᾧ ἐκείνων τῶν ῥ ρῃημῷ; ΡΧ ἀλλ ὡρμιηϑησαιν "ϑὲ ὀχ ν᾽ 

οἰόνϑμοι ᾿ μείζονα ποι, τίω ογέδραν, ξ βουλόρϑμοι εἰς δυπϊνομίας αψαϊγκέω αὑτὸν ἐμ- 

ζαλῴῷν, ου λέγϑεσι, ὅζατὶ οὐνομοϑέτησας τὸ χαὶ τὸ ; ἀλλ᾽ ὡς Οοἰεγὸς Εἰρνμδίου ἐ ἐρωτῶσιν Εἰ 

ἔξεςι, τοφ σϑοκδίντες τί ἐχτλέληςαι Εὐρηκως᾿ καὶ ὅνγτες ἕτοιμοι, Εἰ ἐμϑι Εἴποι ὅτι ἔξεςιν ἀ- 

φᾷναι, λὐτι γεγαι αὑτῷ ἴᾳ Ὁ αὐτῳ Εἰρηνδύα,ᾧ Εἰπεῖν᾽ πῶς δίζυ Θἰμικμζας οὐγλμπία; ; 

Εἰ ᾳᾷ αὑτὰ παλιν [ Εἴπυ,} ἁ ὡπερᾷ ὑμεσέϑεϑεν, αὐτιλεῖναι (α Μωυσέως." δξζυ αὑτὸς; 
οέκ Εἶπε {με πειοαξετο,γςτουκριτα: ἐχαῦτοιγε ᾿φὗτα λέγφ᾽ δλλ ὡζῦϑα φησι 

τῦν. ὦ δηποτε; ἵγω μ᾽ τὴς διωάμεως το χαὶ τίου ἡμερότητα Ὀλιδείξη!). ὅτε γὸ «εἰ γ9 
σιγά, ἴα μὴ γομίσωσι λανθούγειν " ὦτε “εἰ ἐλέγχειδνα πειδούσῃ ἡ ἡμᾶς ἡμέρως πόρτα φέ- 

ρεῖν. πῶς δξώυ ὐΐοὶς ἸἩπυκρίνε.): 

4 Οὐκ ἀγέγγωτῷ ὁΤί ὁ ποιήσοι ἀπ’ ̓ ϑΡρχο, ἄρσιν ὼ ϑηλυ ἐποίησεν ἀύρις; 

5 Καὶ Εἰπεν,νεκεν τῶτυ κατοιλείαψᾳ ἀν,ϑεφπος. ῷ πατέρᾳ αὐντιῖ Ὁ τίωυ μιητέρᾳι 
[τν; ] ὑπσευσχθλλοιϑήσεται πσοὲς τίω γάρ αὐτϑ, ἣς ἐσον.) (ὦ δὺο εἰς σείρκϑι μἰδν᾽ 40 

Ωκεσῴν ἔτι Εἰσὶ δύο, δλλώ σείρξ μία. ὃ δέζυ ὁ Θεὸς σωυξζβυξεν ̓ ἀΐ,ϑ6ϑ.πὸς 

μὴ ' χωριζέτω. Θε σοφίδν δϑιϑωισκαλϑ. ἐρωτηλεὶς ΩΣ Εἰ ἐξεεν, οἕκ εὐλέως εἴ- 

πεν,οτκ ἐξερίνννα Μὴ ̓λορυξηϑώσι κἡὶ ν (ενϑῶσιν δλλα χσθ3 τὺς ἀποφάσεως ΝΣ ἣ κατα- 
σκέυης κατέφησῃ τού δῆλον, δεικμυς ὅτι Ὁ " ἀύφ' πὸ παΐζος αὐτί 4) τὸ τὸ “κοὐ ςαγμαρὸ ὁτί ΟἿ 

οὐγδυτιάμδυος 
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ἐνθυτίθυϑμος Μωύσεῖ ζωτα ἐπέταξεν, ἀλλα ᾧ σφόδρα συμιξαίνων. σχϑπτει Ὁ αὑτὸν ὑκ "Σιστὸ 

γῆς δομιθργίας διίοα εκζὸ υϑνον μόνον͵ αἰ λλαΐ χαὶ στὸ Ὁ “ὐϑοςαγμιατος ἀντ, ἰ γα Εἶπεν, 

ὅτι ἐποίησεν ἕνα αὐδρακὶ μίλυ γωνάϊκα μόνον" ἀλλ᾿ ὅτί ὶ τούτο ὀκέλίυσιν, ὡςε (δὸ ἐνα τῇ 

μιᾷ σιναγήεοϑαῳ. Εἰ ὃ ἐδύλετο" ζῳυτίω νϑρ ἀφιέναι, ἑτέοριν ἢ ἐπεισοίγήν, ἐγα ἄνδρα 

, ποιήσοις, πολλαῖς αὐ ἔπλασε γιωινώνᾳς. νι ὃ αὶ τῳ ἴδγτσῳ τῆς δημμεμγίας, ᾧ ζόσᾳ τῆς 
γομοϑεσίας ἐδειξεν, ὅτι ἕνα δεῖ μιὰ σιωοικεῖν δζρὶ πωτὸς, ἡ μοηδέποτε Αἱ αιῤῥήγννοϑαι. 
ὅρᾳ πῶς φησιν᾽ ὁ ποιήσας ἐξ χης, αὖσεν ᾧ ϑήλυ ἐπείησιν [ὠς 1] τατές!, ἡ ὧν μιάς 

βίζης ἐζζοντο, καὶ Εἰς ἕν σῶμα (ιωπλϑον. ἐσονται ))», φησιν, ᾧ δυο Εἰς σείρχᾳ μίαν. 

Εἶτα φοῦζερθϑν ποιών Ὁ ζωώτης χατηχϑρᾷν Τῆς νομοθεσίας, ᾧ πηγνις () νόμον, οὐκ Εἶπε, 
τὸ μή αἰ ϑασῶτε τοίνιωυ, μηδὲ “οολζετ ᾿Σλὰ τί; ὁ Θεὸς (ἰωέξαξεν, δ ,ϑοθνπος μὴ χω- 

" εἰδέτω. Εἰ Μωυσέα «ξϑοαλλη, " ἐγώ σοι λέγω (δ) Μωυσέως δεασοτίωυ,ὶ “' τῦτα 

μω- καὶ τῳ χούνῳ ἰφινείξομαι. ἡ γὸ ὁ Θεὸς δξ ρχὴς αὐϑσεν καὶ ϑῆλυ ἐποίησεν ἀδόις, ὶ ὠρεσ-- 
ἡ} (ὑτερος οὗντ' ὀνόμος, Εἶχαν δοκεῖ “ΟΡ ἐμού νιῶ Ε ἰσοίγεοϑορ, καὶ ΑΖ πολλῆς κείαϑμος 

τ τῆς ασουδῆφ. σοὶ γὰρ α΄πλαῖς " ((μνήγαγε τίω γωωνῶχκα τῳ λυδγὶ, αἰλλαὶ χαι μητέρ 
ιφ ἀφιέναι ὀκέλευσε χαὶ πατέρφι᾽ χαὶ συσὲ ἐλθεῖν πσθ9ς] τίω γωναάχκᾳ, ἀπλώς ὗγομοϑέ-. 

τῆσιν, δυλα χαὶ κολληϑίωαι, τῷ ϑπῳ τὴς λέξεως Ὁ ἀφέασαφον ἐμφαίνων. χαὺ 
Οὐδὲ τύτῳ ἡἠρκέοϑϑη,, αἰλλαὶ ᾧ ἑτέροιν μείζονα ( ωὠάφειαν ἐπεζξήτησεν. ἔσονται γ δ » 
Φησῃ, Ὧ) ϑυο Εἰς σαίρκα, μίαν. ΘἾτα ὯΝ : ἢ παλιὸ ὀἀυέγνω νόμον, ᾧ ὼ δ ὥρα- 

γμώτων καὶ ὀζρὰ ῥημῶ Εἰσενηϑεντα, καὶ ἀξιόπιφον Ὥστ τῷ δεδωκότος αἰπέφζυε, μετ᾽ 
10 ἀξοισίας λοιπὸν ᾧ αὐτὸς ἐρμιάω θύει ὀνομοϑετᾷ λέγων ᾿ ὦσε Οὐν ἔτι εἰσὶ δύο, αἰλλαὶ σοὶρξ 

ὦ, μία. ὥασερ δῶν σαίρχοι " τέμνει ͵ οὐνάγέρ, ὅτω ᾧ γωνάκα Δ᾽ φ τῖσαι ,͵ αὔϑαίνομων. ὃ 

οὐκ ἔφη μέλοι τ τα, ἀλλα χα) Τ' Θεὸν ἐπήγαγε λέγων ᾿ ὃ δέω ο Θεῦς σωυέζίυξεν, ὧν.-- 
ϑορπος μὴ χωριζέτω, δεικγις ὅτι καὶ χρ οφὺ φύσιν χαὶ το οὲ νόμον Ὁ γοόνϑμον" οἷο 

“αν φύσιν ὦ ,οτι μία ὀζμτέμνε σαρξ᾽ αὐἶθ οι νόμων, ὅτι Ὁ Θεῦ συναίψψαντος ᾧ κέλάίναντος μὴ 
. " 8ιαχωρίζεον, ὠΐοὶ (ἀωεπι ίϑεοῦε το ὁ ράν.τί δὼ" μ᾿ ζωῦτα ἐχοίωι ἐχί ἡσυχάσαι ὶ ἐ- 

παμέσοι τὸ εἰρημδμον; ἐχὶ ϑιυ μαΐσαι τίαὶ (φφίαν ν σύ. ὠκπλαγάσαι τίω συμφωνίὸν ᾿ 

σοϑς 1 πἀτέρᾳι; ΩῚ σϑοὶντύτων πριούσιγ' ΚῚ ὡς δεν ἐπανγωνιζόρμϑμοί Φασι" 

ον (0. 

7 Πώς δῶν ἹΜμωύσὴς ἐνετείλατο δοια βιζ λίον δισοςα σίου, καὶ οἰπολύσωι αὐτίω Δώτιχδια 
Καίτοιγε τῦτο λοιπὸν ζόκ αὐτῶν ἔδει πσοτ αλῴν, δα, αὑτὸν εἰς ᾿ ἀλλ᾽ ὅμὼς Οὐκ 

Ν 40 ἐπεμζξαμει, Οϑοὶ λέγ αὐτοῖς τϑτο, ὅτι. τόυδὲ Οὐκ Εἰμὶ λϑιπὸν αἰ χοϑύϑιωυος ἐγώ "ἀλλὰ 

ἡ το δζμ λύεται. καὶ μζω εἰ δλλότοιος ἰιὦ τῆς παλαίάς, Οὐ δὺ ἡγωνίσειτο αἰ πὺρ Μωὐ- 
Ε σέως᾽ υἱδ' ἂν" Ὡἰπὸ ὮΙ ἁτταΐξ ῳ {2 1] νομϑμων ἰσυδλσευτο᾽ οὔκ δ ἐκσούδεουσε τοὶ αὐτο 

δεῖξαι συμξαίνοντα τοῖς πα λφιοῖς. χα τοιγε πολλαὶ ἡ ἀλλα Μωύσὴς ἐκέλευσε, ἡ ῳ αἰϑὸὲ 

βρωμζ, καὶ τοὶ ὐδὲ σαξξατων᾽ ἦνος δξίυ ἕνεκεν ἐδω μοῦ αὐτὸν «αρϑθαλλον᾿)ὡς ὠρζωθα; 

394 βουλόμϑμοι ὦ πλῆϑος δῥ λυδρων Ἐχιςρατεύσαι αὐτῶ, καὶ )ὸ αὐϑζγίφορον Ἰουδαίοις τί» ἣν, 
ὑπόρτες τῶτὸ γε υραῆον. δζρα δὰ τῶτο τοσώτων οὐ ᾧ ὁρέ! λέηϑέντων ζφυτης ἐμέμψίωυτο 
τὸς ὡτολῆς μόνηφγμῶ. αἰλλ᾽ ομίϑος ἡ διπύρρητος σοφία χαὶ αὐ χὺρ Οὐτων Ὡἰπολογεῖται, χαὶ 
Φησιν᾽ 

8 Οτι Μωύσὴῆς χοροὺς τίω σκληρφκουρδιὸν ὑμδω τως οὐομοθέτησι. 

4. Καὶ ουεῖὶ ὀκῴνον ἀφίησιν κἰ ποὐχατηγϑοίδι φϑῥειν, ΤᾺΝ, αὶ (νόμον αὑτὸς μι αὐτῷ δε- 
δωχώς  δλλ᾿ ἀξαιρῴτωι αὑτὸν τὸ ἐγκλήματος, ἡ τὸ πλῷ Εἰς τίω ὠκείνων αὐἰδετοέπει κε- 
Φαλὴν, ὁ πϑλυτοαιχού ποιᾷ, καὶ γὸ ὅτε “ὦν μαϑηζας Ἰλλονᾷς ὧν φαύχυας ἡτιοωύντο, δείκψεσιν 

ὠΐρις ζω αἰ ασευϑιώνς" ἡ ὅτε -ἰϑαξασν οὐνεκοίλοων «ὐδὶ τῷ μὴ νἰγήεοϑω χήραις, 

δείκψισιν αὐςῶν; ον ὧν -ἰραξαζς ᾿κ δχὶ τῷ σωρατν ὃ, ὼ πὸνταχού, χαὶ ΩΣ 

ὁμοίως, 



κα. 36 ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΟΘ. 
' ὁμοίως. εἶτα, Ὁ φορτικὸν ἰω ὃ Εἰρηνδϑον,ὺ πυλλίω' ἐφερεν ἀὐύζις τίω δἰαθολέώω ζᾳ.- 

Ε " χέως ποίλιν ἔχὶ ᾧ 3 τον αἹὰ 4 γό μιν ὡ λέρϑν, λέγων, ὅπερ Νὰ ὑμεσσόδεϑεν Εἰπεν" 

β Απ᾽ Φιρχὰς ὃ Οὐκ ἐΐμοτο ὅτω " Τυτίσιν, ὅτι “οἱ ὩξΑ γμῶν ἡμῖν ὅξ τς 
Ὡς οὐἰομοθέτησιν ὁ Θεὸς ζῳ ὠγόμτία. ἡα )ὦ μὴ λόγωσι, “πῦϑαν δΆλϑυ ὁτί δ τίω ἡμο 

] σκληρϑτητα τῦτο Εἶπε Μωύσῆς, ἐκεῖθεν αὐτὸν πεώλιν ἐχιτομίζει. Εἰγὺ Οὐ πσϑον- ς 
᾿ ϑύμϑμος ζω ὀνόμος ὶ συμφέρων, οὔκ ἐὺ ὠκάνος ἐξ ἰρχὰς ἐδὺϑη ᾿ Οὐκ ἐν ὕτω πλαῆων 
4 ̓ ἔπλασεν ὁ Θεός᾽ Οὐκ αὐ Οιαύτα Εἶπε. 

9 Λέγω δ υμῖν, ὅτι ὃς λὐ υὐπολύσῃ τίω γωνὥκᾳ αντ πὐρεκῶος λόγϑυ πορνείας, ὸ γα- 
υϑήσει ἄλλην, μοιχᾶται. Ἐπειδὴ »ὰ» αὐτἂν ἐπεφύμίσε, μ᾽ αὐθεντίας γομοϑετά λοι- 

πὸν, ὥπερ ὑλὶ βρωμῖν, ὧασερ χὶ "τῷ σαξζτι. ταὶ γὸ ἐχὶ ΦῊ βρωμάτων τρο-- τὸ 

“ψανϑνος αὐτοὺς, ὅτι διελέλθη ζοϊς δχλθις, 57] ου τὸ Εἰσερχόνϑνον κοιο! ᾧ δ, 9 πον᾿ ὁ (ἄπ, 

ἴχὶ τοὐσαξξωτο Ὠχιςομίσος «ὐτύς, φησιν ὡςε ἐξεςῖν εἰν σαξξαίτῳ καλαῖς ποιᾷν, καὶ ἐἰν- 
ζωϑα τὸ ανῷ τος. δλλ᾽ στ ἐκεῖ (μωέξη, τῶτο αὶ ἐν ωῦϑω. ὦασερ ὃ ὀχκ4 ὕΜΊω.-. 

δαίων χιφομιοϑέντων (Ὁ μιαϑηταὶ ἐγορυδαθησοιν, ὶ πσοόσελθόντις αὐτῳ μ᾽ τὸ Πέζου 

Ι. ἐλέλϑν, φράσον ἡμῖν τίου οὐ οαοολίω ζωυτίων, ὅτω χα γι ϑερυξηλεντες (λελϑν . 1 

| Ϊ 1ὸ Εἰ οὕτως δὴν ἡ αἰτία τῷ δ, ϑεοθπου, συμφέρει μὴ γα μήσαι. Καὶ Ψ γὼ 

εὐνο μᾶλλον ἢ αγφέτερον τὸ λελϑέν. ὀχρὶ ἴδτο τότε (Κ ἐσίγησοιν, νιωυὶ ἢ ἤν αὐτί βρησιφὰ 
ὐσίκρισις γέλ9᾽Ε, χαὶ ἐρώτησις καὶ σάγσις, καὶ σαφέζερος ὁ νόμος ἐφόῥη, ἐρωταξσιν αὐτὸν, 
χαὶ φόνερως  ὐτῴπῳ καὶ τολιμωζσι, τὸ ὃ δ ἀυτνβουρὺ ϑυκϑιῶ 4) καὶ Φορτικον, τοῦ εἰς 

μέσον πυϑϑα ρίσι λέρρντες' Εἰ ντως δδιν ἡ αἰτία Ἔ αὐν,ϑούπου κ τῆς γιουαικός, ὑυσύὺμ- 19 

φέρᾳ γα μῆσαι. χα γῈ} σφόδρα ἐπορϑὲς (ἢ) ἐδόκει, Ὁ γωυαϊχφι παστς καιχίας γέμοσαν 

Ι ἔχει, χαὶ ἀγέχεοϑαι ἀνημέρϑυ ϑηρίου δζο πολυτὸς ἐνδὸν συγκακλιεισμκένου. χαὶ ἵνα μαϑης 
' -ὅτι σφοδρὰ τὖτο αὐτάν ἐθορύδει,ὁ Μώρκος ἀδο δυλών ἔλεϑν, ὅτι κατιδὶδν Εἶπον αἰτε, 

Μαρημο ἰδέ ιν, Εἰ ὅτως ὅβ)νκὶ αἰτία τῷ δύ ,ϑούτσυ (τ᾽ τὸς γωναικός ; τυτέςνν, Εἰ οἱ ῳὶ τῦτ 

πρὸς γωωναἴκᾳ, πονηρ ον. τί δέζυ ὁ Χολφός: υκ, ὖπε,ναὶ κυ φότερον᾽ ὸ ποιᾷ θην ,)7να μιὴ νομέσωσιν ὅδι 
δτι νόμος ὃ πυρά γμα Ἐδιν᾽ δλλ᾽ ἐπήγαλμ, 1ἴ Οὐ πύωτες γωρφύσιν, δυλ' οἷς δὲ- "" 
δυται, Ἐπαίρων Ὁ πρρλγμα,ὺ δυικγυὶ μέγα ὃν, ᾧ ζωτη ἐφελκόνϑμος χαὶ ασο᾽τρέπων. 
ΡΥ δόᾳ ογζωυϑα ογαντιολογίδν. αὑτὸς »»» μέγα, φησὶ τῦτο᾽ ἐκ φνοι ἢ κουφότερϑ. 10 

ὁ γὸ αἰκφότερα ἔδει ϑμέαϑαι, ἃ “δ αὐτνὶ μέγα ὁμολογηϑίωῶαι να ἀσοϑϑυ μοτέρρις ἐργα- 
σηται ὁ ὧκ {.}} Εἰρηνῦῥων "» ἀὐδις κϑυφότερον λῳϑίωαι, ἵνα ὁ ζωωτη μάλλον τίωυ χ)»- 

ϑενίλν ἕλωνται καὶ τίω ἐγχρῴτειαν. Φ), γὺ ὃ αὐθὶ δϑενίας Εἰπεῖν ἐπαλϑὲς ἐδόκει τῇ, 
ὧκ τῆς αἰαΐκης τῷ νόμν τῦτν Εἰς τίω ἐχιϑυμίορ αὐτᾷἄν ὠκείνω ὠνέξαλο. Εἶτα ὃ 

δυιυατὸν ϑεικψες, φησιν" 43 
125. Ἑἰσὶν θυγοίδχοι, οἵτινες ὡκ κοιλίας μυΐξος ἐλμνήϊϑησαν ὅτω᾿ καί Εἶσιν θυνούχοι οἵτι 

γὲς θυνουχίαϑησαιν ἐπ δύ, 65 πων᾿ χαί Εἰσιν οἵτινες βθύνούχισειν ἑαυτᾶν" δζρα τίω βασι- 
λείαν ὟΜ' ὀυρανών, Διά τϑύτων λανθανόντως ἐγάγων αὐοᾶν Εἰς τίω τῷ πορ4γ- 

ι δα ν πρ ν᾿ , Ν ΜΝ ( 
μϑιτος αἱρέσιν, ἡὶ ὦ δωνατ' τῆς Φροτης ζμώτης κατασχθυάζων, (ὁ μονοναχί λέγων ᾿ ΟἿ 

Οὐνόησου Εἰ ὧκ φύσεως τοιούηος ἧς, ἢ ΩΝ ὋΝ Ἕητὰ πιαύτα ἐπηρεαξοντων ὃ ἀύρ' “ὧν 40 

αὑσσέμενας, ἰ δὺ ἐποίησας, τῆς υὑὐσπολαύσιως ἐφερηνϑμοφ, μίοϑον ὃ σῴε ἔχων; Οὔκχοιὼ 
θ,"σεἰφή τῳ Θεῷ νιωῦ, ὅτι κ(Τ' μιαϑοδ ἢ φεφαΐων τῷο αὐ πσορῦμεις, ὃ χωρὶς φεφαϊωνἐ- 

᾿χαηνοι " μάλλον ἢ δου χζην, αἰλλαὶ ἡ πολλῷ κυφότερον, τῆ τε ἐλπίδι δίορθυύμϑι ος χαὶ τα 
(ἐιωιιδὸτι τῷ χαἸορθώματος, ἡ μηδὲ τί ξχιϑυμίλν ὅτω κυμα νέσαν ἔχων. αὶ )γᾺ» ὅτ 

ὠκτομή 

Ϊ "(ἰωήφϑη ἵα ἕν ὧσν, Εἰ δὶ ὠκᾷν αἰτίλυ" λήψοπι Ἐχὶ τύτοις ὁ ὀμὲρ, ᾧ πὸυτωχούπα- 1: ἫΝ 
ἱ ὀϑνομεῖ ὠκδαάλλων, κουφότερον πσδὲς ψλιϑυμίδν μα χέοϑαι φύσεως ᾧ πσϑθς ἑαυτὸν, ἢ αν 

᾿ » Κ ι 



Ἵ 
ῥιμον 

μΐἷγνν 

ἐλ 

ΕΥ̓ΑΓΓῈ Δ. Ομω. ξβ. 392 χον (0, 

ὀκτορυὶ ὑϑέρυς ὡς λογισμοῦ χαλινὸς τὰ τοιαΐται οἶδὲ καταφέλλέι κύματα ᾿ γαλήμν “τι. 

ὥν" μὰ λλὸν ἢ Ἀεργισμιὸς νος. δ "»»“(γ» γρΐνειυ ὠκείνας πρηγανν, Ψα τ ὕτες ἀλείψῃ. ἐ- 

πε Εἰμὴ τῦρ κα τεισκάγαζε, “ι βουλεῖ) ὁ ἰδὲ “δὴν ἄλλων ἐυνούχω! λόγος ἀυταῖ, ὑτὸρ δὲ 
λέγῃ, ἐυνούχισαιν ἐάυ ἄν, ἣὋϑ μδγων λέγ τίω ὀκρμέω (παη) λα ΤΜΙ λογισμῶν 

γπαινραῖν Ἔ ἀϑαύρεσιν᾽ ὡς ὅτε ὃ μέλος ὑκτερϑν, ὁ ἀρᾷ ὅϑιν “ἐν εὐϑιωυος, καιϑῶς ὁ [αῦ-- 
λὸς φησιν ΟΦελον καὶ Απυκο ον.) (ὦ δι αςατοιῶτες ὑμάς. ὁ μάλᾳ Εἰκότως. αὶ γὸ ἃ 

δ αἰϑροφό ὧν ὁ ζυιούτος τολμᾷ, καὶ τοῖς τῇ Θεοῦ “ φθαύλλοισι τέο δημιουργίθω δίδωσιν 
ἀφορμέωυ, ἡ. ἘΜα; ἐχολων Δύοίγ ζᾷὰ φύματω, ἡ τοῖς “5 ὀδλησιν ἀκρωϊηρλαζορϑροις ᾳᾷ 

αὑτὰ πο δανομεῖ, Ὁ γὸ διατοκύώγειν ζο. μϑύν, δου μονικῆς οὐ εργείας καὶ σωτλμικῆς ἔχιδα λῆς 
ιο δ Ὥρχὸς γέγονεν ἔρον ̓ ἥγα τῷ Θεοῦῷ ἔργνν ϑχμαλλιωσιν " ἥα Ὁ ζώον τῷ Θεοῦ λυμη- 

γωνται᾿ ἵα μ᾿ τῇ πυδϑαιρέσει, Ἕ"λαὰ τῇ ἣὦμ μϑιών Φύσει δ πὸρ λογεσαμδνοι, ὅτως αἰδιως 

αἰδοτθμωσιν αὐτὴν Ὧ “πολλοὶ, το αἰεὐθέώνοι γτας ὦ διπλῆ τὐραλάνωσι ζω Φαδον Τ- 

ΠῚ ᾧ τὰ μέλη πηξϑιώ, ἢ τῷ τῆς πϑοαιρέσνως τίω αἰχὺρ ΡΨ ἀγαδῶν «σοεϑυμίαν κω- 

λύειν. “χῶτα Ὁ ὁ Δ 8! ϑολος ογομοϑότησε, τσδϑς ἢ τοῖς Εἰρημϑίοις καὶ ἕτερον “πονηρὸν δὺγ -- 
τις μα Εἰσείγων, αὶ" (ὺ αἰδὲ Εἰ μδονϑρης αὶ ἐντεῦϑον πσοϑοδὸ-ποιωΐν "θϑν, καὶ πόνταιχοῦ τίω 
ον τῷ Θεού δυϑεῖσαν ἡ υἷν ἐλϑθυλερίον λυμφηνόμϑμος, ᾧ πείθων φυσικαὶ ει) το καχα, ὃ 
πιλλα ἕτεροι τ» τεῦλεν χἰ πσοασείρων δδγμματον πονηρφὶν Ε-ἐ νὼ μι σσϑοφαναΐς. τοιαύτα γὃ 
τῷ Δ αθόλου ζὰ δυηλητήρλα. ὅχοὲ τῷτο “«ακαλώ φϑύγήν τίου ποίαυ τία! τοὐδανομίδν. 

ΟΚ ΤΙ Εἰρηνθῥων,ονεὴ χοὶ τῆς Ἐχιϑυμίας ἡμερώτεραι οὐτεύϑεν,αἰλλα ᾧ χαλεπωτερφ 
20 Ὑῦ. ἑτέρωθεν )ὺ ἔχει ζμ πηγάς ὦ ατέρ μα ὦ ὧν ἡμῖν, ἡὶ ἐτέερωϑεν χυμαννεῖι. ᾧ ὦ μδὲ ̓ 

πὸ ἐγκεφα λπ᾽ (Ὁ 3, πὸ ὀσφφυος (ἢ) οἶφρον ὑκῴιον φυεοϑαι λέχοισιν᾿ ἐγὼ 5 ἐδοωυμόϑεν 
ἄΐγλοϑεν ὁ ἔποιμι λὺ, δλλ᾿ ἡ Ὡισὸ γφωμὴς αἰχολόφου κα “ἰ συοίας ἡμδγηνϑρης. κἂν αὐτή σω-- 
φο»νῇ, τὰν φυσινϑϑν χυνν β λοίξος συϑὲν. Εἰ πὼν τοίνιω (ὧν θυνούχεις (ἦν Εἰκῇ ἡ μαί- 

τίω ϑυνούρις, Εἰκη τῶ λογισμῷ Ἂ ἀδοὶ (φφρϑνοῖεν, ὼ ὧν ΠΝ [τῆς βασιλείας] τῶν 

19 ϑρανών χλϑενευογζα, πάλιν ἐπάγει λέγων᾽ ὁ δυυναψϑμος χωρῴν, χωρείτω, παδεϑυμοτέρυς 

τε ποιων τῷ δεῖξαι ἡ“ Ζέρογκον ὃν Ω κατόργωμα, χα Οὐκ ἀφιεὶς Εἰς ὀμαινγκίω γόμια ῶ 

ὩΟΑΎ μα κλειαϑέρσ αι δζρω του ἀφαπον αὐτῷ ἡμερϑτητα. χ τον Εὐπων, ἔτι σφόδρα ἐ- 

διιξς δυωατ' ὃν, να πλείων τὴ; παδΣαιρέσεως αὶ φιλοτιμία ὅϑηται. ἡ ΕΣ πυδϑαιρέσεως ἐ- 

ἡ, φησι, πῶς δ᾽ρχόνϑμος ἐλευ πόρτες γωρφῦσιν, δλλ οἷς δέδοται γἵνα μάϑης,δτί μέγας 
γοθάσλος, ουν ἵνά, ἀαποχλ ἡρωσίν τινα, ἐμωαγκασμένζευ αἰ πυοτόευσης. δέδοται δ ἐκεί. 

γοι5 τοῖς βουλονϑμοις " Εἶπε Ὁ ουτω, δεικψες Τί πολλῆς δὲῖ τὴς ἀψώϑο) βοπὴς ᾧ Εἰς τῷ» 

"Εἰσελϑέντι ὃ σκάμμα, ἧς ἰπολσυσί) πολύτως ὁ βουλόυϑνος. ἔγος γδγῦ αὐτῷ ζωτη κε- 
χένϑαι τῇ λέξει, οτὸμ μέγα ὃ κατορθου νψϑυοι Ἢ ̓ ὡς στὸμ λέγη, Ὑμὲν δέδοται γγώναι ζα 

μυφηρλά. ᾧ οὐ τῦτο ἔς!ν αἰληϑὲς, δλϑν ἡ οὐυ τῷ ἥροωντος. Εἰ γ τὴς ὀἀρωθεν δόσεως. 
35 μόνης 81, ὸ συλοὴν αἰὐζοὶ ((μιυειστρἐρφεσιν (ὦ) αϑλϑενεύοντες, αἰδιῆως ἀὐζῖς τίω βασιλείλυ 
Μ ἀοκναῖν ἐπηγίει λοι», ἡ ΟΜ ἄλλων «ὑςᾶυ" διζλεν ἐυνούχων. σὺ δέ μοι σχόπει,πῶς ἐξ ὧν 
ἔτερϑι πογηρεύονται, κερδια: οὖσιν ἔτερϑι. ὡἕ ὃ Ιουδάγοι μηδὲν μιαϑόντες ἀπήλϑον(α.- 

δὲ γρ ἵνα μαϑωσιν ἠρωτων)} (ὦ) ἢ μαϑηταὶ ἢ οὑτούϑεν ὠκέρδαμον. 

οΠ 13. Τότε αρλσζυζϑη αὑτῷ ποδία, ἥαι ζᾳ' χῴροις Ἐχιϑὴ αὐις  αγολσιύξητα! " 
49 (Ὁ) μαϑηται ἐπετί μήσαιν ὠΐζις, 

14 Ο Εἶπεν «ὐθις ὦφετο τα πεδία ἐρχεοϑαῦ “σὸς μέ, ΤὙὌ δ. τοιούτων δὴν ἡ 
βασιλεία “δὴ ϑρανών. 

Ις Καὶ ὀχιλεὶς ἐπ΄ αὑτὰ Ζμ' χεῖρας, ἐπορεύθη ὠκᾷϑων. 
Καὶ τίνος ἕνεκεν (ὦ) μα ϑηταὶ αἰπεσύζοιω ζᾳὶ παιδία; αἰξιώματος ἔνεκεν. ἡ ὅξζυ αὐτόρ; 

Ομ εγίοις τοηΣ.  ὁὃΘῸοῸϑιἭ μ| διδϑώσκωῃ 



κεν , 398 ΧΡΥΣΟΣΊΤ, ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΊῚΘ. 

διδάσκων ἀὐζοις μετριάζειν καὶ ᾧῷ τύφον καταπατεῖ ὯΝ ᾿ὐσμεκὸν, ἃ λαμθόμει χαὶ χιαϊρη 
ἐγαγχαλίζεται, χα! τοῖς τοιουτοις τίω βασιλείδν ἐπαγίδλλεται, ὅπερ ἐμβασθϑοϑον εἴρηκε. 

ἩΘΙΚῸνΝ Καϊήμιᾳς τούιω Εἰ βελοίαθα κλοιοονόμοι δινέοϑεη Μ᾽ εἰραιναΐν, τέων ἰρετίω ζω τίων 
μ᾿ πολλῆς κἱησώ ζῆα τῆς ἔχεμϑηείας, «ὅν γὸ φιλοσοφίας δρ»ς, μ(τ' σμυέσεως ἄπλατον 
1) τῷ βίος αἰγίελικός, ἡ γδ πλϑτων παϑῶν καθαρόυσει ἡ ψυχὴ τῷ παιδία. ποῖς 

λελυπηκόσιν οὐ υψησιχαχδι" ΣΟλ ὡς φίλοις πεδ)σέρχεται ὡς Οπδεγὸς “νομδέο ̓ ᾧ ὅσαι ἐν 

αϑοὴ τῆς μηῶς μαςιχθὴ, ζωτίω Ἐχιξηπεῖ, ἡ πϑρτων αὖ τίου ποϑίιμά. καὶ βασιλίδα, 
δείξῃς ΚΤ οἠαδάματος, πσοοτίϑησιν αὐτέων τὴς μηΐξος βακια αἰδεξερληνϑῥης, δλλ ἑ-᾿ 

λοιτο ἀν μᾶλλον ἐκείγζων ἰδεῖν μα; τϑτων, ἡ τίω βασιλίδα, μα κόσμου. ῶ Ν οἰχεῖον χα 

δλλότθιον, υὶ πενίᾳ, " πλϑτῳ,αλλα φιλίᾳ δἰσρνώσα οἶδε᾿ ἡ Ἵ ὀμαίκαίων Οὐδὲν σλέ- 1 

ο᾽ Ἐχιξητεῖ, αλλ ὅσον ἐμηπληοϑέωαι τῷ μαφυῦ, ἡ αἰφίςαται τὴς ϑηλῆς. ζ “ποώδιον οὐ λυ-: 

πεῖται ἐφ᾽ οἷς ἡμεῖς, δῇ ἐχὶ ζημίᾳ γοημαίτων χαὶ τοῖς τοιότοις ᾿ χαὴ θ' χαϊρᾷ παῖλιν ἐφ᾽ οἷς ἡ- 
μεῖς Οἷς Ὡτικήρϑις τύτοις᾽" σέκ ἐπήζηται ασϑὲς καίλλη σωμαΐτων. Δ ᾳ το ἔλεε Ν᾽ 
ζοιότων δαὴν ἡ βασιλεία ΤᾺ ἐρλμών, ἴα, τῇ πσοϑωρέσει ζωώτα ἐργαζωκῖβα, ὦ τῇ φύσει τὰ 

παιδία. ἔχει. ΚΦ δ» (Ὁ φαοισανοι ἐδοωμόθεν ἀλλοϑεν, ἀλλ᾽ ἡ δἰπὸ χαχϑυργίας ἡ δἰπο- ας 
γοίας ἐωραῆον αἱ πὖρ ἔπυραῆον, θα τοῦτο ἀγὼ αὶ καίτω «ὄν μια, ϑητοὶς αἰφελεῖς ἐὴ) κελϑὺς͵ 
ὠκείνους τα αἰννῆογϑνος, ἡ τύτυς παιδεύων. γὸ σοσὲν ὅτως Εἰς αἰλαδονείθν ἐπαίρει, ὡς 
Φρχι αὶ πσϑϑεδρία. ἐπεὶ δῶν ἔμϑηον  πολαύειν (Ὁ μια, ϑηταὶ πολλὴς Φρμῆς κτ τίωυ οἶκυ- 
υϑύέήω ὡπασαν, παδϑκαταλαμἝόμει αὐτὖὝ τίω ὄζμνοιαν, οἕκ ἀφιεὶς αἱ, ϑοοπινὸν ἧι πα- 
θεῖν, συ δ τἱμαὶς αἀὐποτεῖν ρα τῷ πλήϑοις, ΟΣ σοξᾷν πσο9 αὐἉὍΜ. Ε] δ ὦ μικροὶ 20 

ζῶτα 61) δυκῴ, ἀλλά μαγαίλων κακϑῷ ὅν ὦντια., ὁυτὼω οριωῶ 2) Φαφασαῖοι στ δοτοι- 

ξύόμϑμοι, Εἰς τίω κορωνίδα “Ψ' κακν ὀξέπεσον, (ἦν ἀσσασμοις, ζρὶ παρϑεδρίας, «δὲ με- 

σασμοις' Ῥχιζητοιῶτες. ὐπὸ γὸ τύτων Εἰς δυξομαψίλν, Εἶπα ἐκᾷθεν Εἰς ἀσέξζφου ὀξώ. 
κειλάν. ὅζρι δὴ τῦτο ἐκᾷιοι μϑμ αἰ οοὺν ζχτασασοίμϑμοι ὅζρᾳ τῦ πειροίζειν ἰπῆλϑον᾽ (ᾳ δὲ 
παιδία, βυλογίθν, ὧτε τύτων αἰπόῥτωι ἡλθυϑερωιδμα. δνω θα δὲ αὶ ἡμεῖς κτ' ζῴπα-- ἐς 

δία, ὼ τῇ κακίᾳ, νηπιαζωμϑυ. ὃ » δ61ν, ΟΥ̓ κ ὃς ὁτέρως ἰδεῖν δίροινον, αἶλλ᾽ αγαΐκη πὸμ- 

τως Εἰς γέενναν ἐμπεσεῖν (δ) ὑπουλον ἢ ποννρϑν᾽ ᾧ τσ 3 τῆς γεόννς ὃ, ον ζύϑα  ἔοα- 
ζῳ πεισόκθα. ἐλὺ γα κακὸς γμη, φησὶ, μόνος ὀὐτλήσεις τὰ κακα" ἐδ. ὃ αἰγαϑὸς, σαυῷ 
Ἂ ᾧ πλησίον, σχϑπει γϑιώνως τϑ» αὶ Ἐχὶ Μ᾽ χσϑϑτέρων συνέξη ὐτε γαὶρ πονηρϑτερϑν τι τῷ 
Σαϑλ γέχρνον, ὅτε «πλέφερον ᾧ ἀφελέφερον ξ Δαρίδι, Τίς δῶ ἰοιυοότερος ἐῶ κυ δοῦ.- 40 
τιρον αὐτὸν Εἰς γεῖφοις ἐλαον ὁ Δα(ὶ δ, καὶ κύριος τῷ αἱελᾷν ϑμόνϑμος αἰπέφη ; οὐχ ὡς ἐν 
σαιγάμῃ αὶ δεσμωτηθίῳ σερνειλημμέϊον Εἰ χί, ὁ ἐφείσατο, ἡ ζωῦτα, ἢ ἑτέρων σϑλοξιωὸν- 

τῶν, τὸ αὑτὸς μυρία ἐγκαλῷ ἔχων ἐγκλιήμαιτα ν αἰλλ᾽ ὅμως αἰφῆκε σῶον ἀπτελϑεῖ. χαὶ- 
Οιὸ δ᾽ μα παάσος αὑτὸν τὴς ςραϊιάς ἐδίωκεν" 65) μῶ" ὀλίγων φυγάδων αἰπεγνωσμέγων κῶ 
ἀλωϑμος, ᾧ τόποις ὧκ τόπων ἀμείξων. ἀλλ᾿ σμως ὁ φυγας τῷ βασιλέως αὐξιε μεν 3: 

ΩΝ μ᾽ απλότητος, ὁ μ᾽ πονηρίας γϑρετάῆοτο, {7.5} δὺ ἌἌροιγο πονηρϑτερον 
ὠκείνε, ὃς ᾧῷ αὑταῖ φρατηγϑιωτοω, αὶ τοὺς πολέμους ὡπὸνζα κα ορϑοιώτα, ᾿ὼ τῆς νίκη κ 

ὴὝἋἙἝφ γαίων τὸς (᾽ πονοιᾷ εἰ ασουϑμοντω, τὺς ἡ σεφαίυς ὠκείνῳ κομίζοντα δμελῷ ἐπε- 

χείρᾳ; (ιούτον γαὶρ καὶ βασκϑρία ̓  «ἰεἰ Τοῖς οἰκείοις Ὠχτονλεύει καλοῖς, καὶ (ὃ ἐρνᾳ αὐτίων 
τήκᾳ χαὶ μυρίαις «ἰθεξαλλά συμεφοραὶς. καὶ ὁ δείλαιος γϑεῦ ὠκῴνος, ἕως ὅτε ὁ Δαξὶδ' ἀ- ἠο 

κ,Βασικημν στέφη, Οὐκ ἔρρηξε τέρω φωνζωὺ οὐκοίνζωυ τίου ἐλεοινίωὺ, ὀλοφυρθωϑμος καὶ λέγων" Θλίξομαι 
σφοδρα, καὶ (ὦ) ἀλλόφυλοι πολομούσιν εν ἐμοὶ ἡ Κύριος αἰπέφη εἶπ᾽ ἐμοδ, ἕως στε ἐχω- 
ἰάθη Ὁ Δαρὶ δι, οὐ ἔπεσεν οὐ πολέμῳ, αἰλλα αὶ ἐν ἀσφαλείᾳ ᾧ ἐὸν δόξῃ ζῶ, γὸ Εἰρτ 
βασιλέα, τῷ φρατηγϑύ διέξαμεν ἡ ϑύξα. Φοϊεϊὲ γὉ τυραννικὸς ζω ὁ ὀῤέρ, οὐνϊὲ ϑρθνν ὯΝ 

λῷ 
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ἙΕΥΑΓΓΈΕΛ, Ομϑλ.ξς, 399 

λᾷ ἐπεχείρεί, αἰλλ᾽ ἀυτῳῷ πόϑζῳ κατώρθου, ἢ στφόδρα αὐδὲ αὑτὸν διέκειηο. καὶ τϑ’ καὶ ἐκ 
μζ' Φωῦΐᾳ δῆλον. στε (ὦ γαρὑσ' " ὐτῳ ζω ῆῤμδμος ζω, ἴσως ᾧ γόμῳ ὃ λἰαυόϊαγὴς τώ 
δ τις λογίσαμ ἢ οέκ ἀκριξἷς ἀξεζαξόντων ὨΔΦ ὃ ἐἰξίγανῳ αὐτὸν ὃ βασιλείας ὠκείνυ, 

τ λοιπὸν ζω ὦ χα τέχον αὐτ' ἢ πεῖθον αὶ ἀσϑϑς ὧκ ζνον ὠπέχεοϑαι πολέμν» μάλλον ὃ, τί 

, ὑκ ζω Ὁ ϑροξιώον Ὠηχὶ “ὃ σφαγάω; ἐυ πονερθς ὧτο οἷ αὶ δὲς αὶ πολλαΐκις αὐϑὲ αὐτὶ γέρονον; 
ὀυχὶ παϑων δ. ουχὶ μηδὲν ἔχων ἐγκαιλῷ ; Οὔκ Ὠθχικίνδοωνος αὐτῶ ᾧ Ἰθηισφαλὺς ἡ βα- 
σιλεία ἐυτεῖαὶ κὶ (Ὡτηοία ἐῶ, κα πλιλνάοϑα, ἔδει διμινεκῶς καὶ φϑύγειν αὶ αἰϑὲ των ἐούτωι 
τρέμειν, ζαὖγτος ἐκείνου ἡ κρατοιωῦτος ; αἰλλ᾽ ὅμως τύπτων σεν αὐτὸν ζώαΐγκοισεν αμκάίξαη 

“Ὁ, τ ξίφος" ἀλλὰ ἃ χα ϑϑύδοντα ϑυρων,ὼ διδονϑῥον, χαὶ μόνον, αὶ οὖν μέσοις " αὐτοῖς, ἡ τὴς και 

το Φαλῆς ἀφαίψϑρος, καὶ πολλῶν ἔγνων τοῖν διετειοόντων καὶ Θεοῦ “ψῆφον 4Π) λεόντων τίω 

Οιαὐτίωυ θυχαιρίλν, ὠκᾷνος αὶ ἐπεζίμησε ις πϑρορκίδσι, χαὶ αἰπέδετο τῷ φόνου, χαὶ σῶον 
ἐξέπεμψε ὶ ὑγίλ. χαὶ ὠασερ ὧν μᾶλλον σωματοφύλο ἀντυϊκαὶ αὐτο αασιςής, ἐ πολέ--: 
μίος, ὅτως ὁφεχώλει τω ςρωτοπέδιῳ τίω Εἰς (ὃ βασιλέα, ππολδυσίαν. τί ζμώτης τῆς 
ψυχὰς σον “ροιτ᾽ δὺ), τί τῆς ἡμέρϑτητος ἐκείνης ; τῦτο Ὁ» διωυατον (ζ καὶ ἐκ τῶν Εἰ- 

ἀφ ρήνθμων ((μυιδᾷν᾿ πολλῷ ὃ πλέον καὶ ἐκ ταὖννιωὶ βμομϑῥων. ὅτὸμ γὸ τίω ἡμοτέρλν κα- 
(αμαϑωκϑμ φαυλότητα, το αἰκριξέξερον Ε ἰσόμαϑει “των αἱ γίων ὠκείνων τίω' “Σ᾽ ρετίω. 

ος ᾿δαβδακαλα αϑὸς 4 ζῆλον ὀκείνων τρέχεν. καὶ γὸ Εἰ δόξης ἐρᾷς,ὃ δὶ τῦτο ᾧ πλη- 
ὠὰ οἷο Ἐχιξουλθύεις, ὅτε «υτῆς Σὲπολαύσῃ μειξόγως, ὁτὸρ " αὐτίω [9 τὐύσοις Ὡἰπύσχη ̓  

ἸὨηιζουλῆς. ὥασερ Ν᾽ τὸ γεοηματίζεαϑαι, φιλαργνοίας εὐδυτίον ᾿ ὅτω ασοἧς τὸ δύξης 

29 Ἐχιτυχέῖν, τὸ δόξης ἐράν. ὐνεἰ βουλεοϑε, κοι 9᾽ ἔκαφον ὀϊξετάσωμδν. ὯΝ Ὁ» τὴς “κέννηφ 

ἡμῖν φόζος συνεὶς ουνδ τὴς βασιλείας λόγϑς πολύς, φέρε καν Ὡπὸ Μ πρόντων ὑμᾶς ογά.- 

γάγωμϑμ. πἶνες νὰν εἰσιν (Ὁ καταγέλαςτοι, εἶπέ μοι: ἐχ (Ὁ δος δόξον Ὧι ποιοιῶτες Ὁ 
πολλώΐν ; τίνες ἢ ἐπαρετοί; ὑχ (Ὁ ὁ ὐρα Ὦ πολλών ὀζατῆνοντες ἔπαρον ; Οὐχοιῶ εἰ τὸ 
κενῆς δόξης ἐράν,επονείδιφον, ὁ 5 κενόδοξος ὶ δεωύΐα 7) λαθᾷν ἐρών αἰντὴς ἐπυνειδιςος ἔξαι πὴϑ- 

25 τως, ᾧ γέγϑνεν αὐτῷ τὸ τὴς δόξης ἐραν αἴιμίας τιον. καὶ ζαύτη ὃ μόνον καιταιαουνε γ᾽ δυλά 
ὁ πολλαὶ αὐωγκοίξεοῦ, ποιῷ, αἰοκρα αὶ δυλοωρεπείας τὴς ἐοαύτης γέωωντα. ὅτω χαὶ 

μ ὦ εἰς χκέρδονειν ΓΝ πλωτὸς μεμεμνότες, βλαηήεοϑαι μάλιςα τσπο τὸ νοσήματος τὴς 

Ἁ: 

δῷ φιλοχκερδείας Εἰωώθασιν ἀπόντες ἢ πολλας' γϑιὼ ἀπαζκυφίςζανται, ἡ ἃ μκρῳ κέρδη 

μεγάλας ποιᾷ ζημίας. 89 ᾧ Εἰς χϑδοιμίαν ὁ λόχος «ὅτ δξενήοησιν. ὅτω καὶ τω λάγνῳ 
30 χώλυμα τσδῆς τὸ ἡδυγὴς πἰπολαύειν τὸ παϑος τ. ὥν )ϑιῶ σφόδρα, κατωφερᾷς καῇ 

γιωαμοδούλυς, τότες μάλιςα ὡς ὀδραϊποδα πἰθεφέρϑισιι αἱ γίωυ ἄγκες,») Οὐκ δύ ποτὸ 
καταϊξιώσαιεν ὠκῴνωι ὡς ὀυδρσῳ ἀΐζῖς κεγθηοϑτα,, ῥαπίζουσαι, δρτὔ]ύουσαι,, ἀγϑυσαρ 

χαὶ αἰθιαηϑυσαι ποὸρμταχοῦ χαὶ εϑρυπῆόνϑμαι, καὶ πόμτα ἔχιτάήουσαι μόνον. ὅτω ἡ 

τῇ ̓διπονενοηρόμου χαὶ δὸξζομανοιεῶτος ἢ ϑυχϑιεῦτος δ[)υψηλού, συν ζαπεινότερθν τε καὶ 
45 αὐ μότερον. ὰ “ὸ φιλόνεικον τὸ δ δυ, ϑούπτων μος, καὶ ωρὸς συϑϊοϊὲγ ἕτερον αὐτικαϑίςα τω, 

ὡς ασϑϑς ἀλαζόνα ᾧ αἰ ιῥόπηζω καὶ δόξης δυύλον καὶ αὐτὸς Ἀὶ ἐκ ξνος,ὥφε δχρετηρῆσοι τὸ 261- 
μα τῆς Σιπονοίας, ζῷ τῶν λυ ϑραπύδων ωρὸς (ᾷδν πλείονας Ἐχιδείκνυ"), κολοκθύων, ϑερφι- 

᾿ς πόνων πϑρτὸς Φογυρωνήτα δουλείαν δισλϑύων χαλεπωτέρδν, ζαὺτ᾽ ξῶυ ὥπόμτα Εἰ: 
δῦτες, " Σἰσυϑωώμιϑα ζω τὶ ζὶ παίϑη, ἥὰ μὴ ὁ ογζα θα δικίω δώμϑμ, καὶ ὠκᾷ κολαοϑῶ- 

49 αὖμ ἀπέρόμτα. “δμω μἶθα τῆς τεἰὐροτῆς ἐραςαί, ὅτω γὸ καὶ ωρὸ τὴς βασιλείας ζὰ μέγιξα 
γα ύλου καρ πωσύμειϑα καλοὶ καὶ ἀπελϑόντες ἐκ {ἢ αἰωνίων μεϑέξομϑν ἀγαϑών" ὧν γέ. 

μι παγζᾳς ἡμας ἔχιτυχεῖν, Ὑ Ριι καὶ Φιλὸν,ϑοφπίαᾳ Ὁ Κυρίου ἡμδ.Μ) ἰησνύ Χρλφοῦ, ᾧ 
ἡ δόξα χαὶ τὸ κρούτος, Εἰς «ἦν' αἰαΐγας Ὦ αἰώνων. Αμάώ, 

Οἰιεγίοίξ. ἴοι. 2. 11: Ομιλ. 

ζύη. 
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4. ΤῊκ, τὸ. 

Ιωαν, Φ. κῇ. 

Ἰωώ. ε. λα. 

Ματϑ, ζ, ,α, 
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490. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 

Ομιλ. ξγ. ἰιό ΚΑΙ ἸΔΟΥ Εἰῷς ΠΡΟΣΕΛΘΩΝ ΕἸΠΕΝ 
αὐτῶ ᾿ διδεοίσκαλε αἰγαϑε, Ὅἰ ποιήσοις ζωζωὼ αἰώνιον κρογρονομήσω ; 

ΔΊ ΤΕς πθὸν τὰ Ϊγές δὴ δ οἰ δι ώλλοισι ῷ γεθιυΐσχϑν πθτον, ὡς ὑπουλόν ἦα, ᾧ πο- ς 

ἂς ͵ γηρϑν ᾧ μ᾿ πείρας τω Ἰοσῦ πσϑϑσελθόντο ᾿ ἐγὼ ὃ φιλάργυρον ἐς 
ΘΟ ὴρ αὐτὸν καὶ γευμῶν ἐλαῆονα οὐκ δρ τ αιτησα μέ Εἰπεῖν, ἔφ ὼ 

ν Ὁ Χορφος ζοιούτον «ὑτὸν ἡλεγ ξεν ὄντα, ὕπουλον ἢ ἰδαφς, δῷ ὃ 

μήτε ἀσφαλὲς {ἢ )Ψ' ἀδέλων κατατολμαν,ὺ μάλιςα εἰν ἐϊκλη- 

μασι, ἡ ὃ (δ μάρκον ζαυτίων ἀὐηρηκέναι τίω κἰπσεψίαν. ἡ δ β το 
φησιν ̓  ΟΤί ἀσϑϑσϑραμιθν ᾧ χϑυυπεῦδμ χὐρεχολει αὑτὸν, ἡ ὁ] ἐμολέψας ἀὐτῳΐ ὁ Ἰησοις, 

ἠγαπησεν αὐτὸν. ὥδλα πολλή ΤΜ χρημάτων ἡ τυραννὶς, ἡὶ ϑηλον οντεύθεν, καὶ γὰ ζᾳ 
ἄλλα ὥνϑυ ὥγώρετοι, " πόμτοι αὐτή λυμοιίέται ζᾳ χα λοί. Ε-ἰκότως δζωυ καὶ ΟΠ αὐλος ῥίζαν χισέπὶ, 

αὖ τίω αἰπόύτων δῥι κακϑὼ ἐρ ἐφησε᾿ Ριζα δ. πότων Τἶἷμ χακϑὼ ὅ61ν ἡ φιλαργυρία, δκμίῥὰ 

φησί, 6 δξζυ ὅτ πσθϑς αὑτὸν αἰπεκρίναη» ὁ ΧΧολφὸς λέγων᾽ σσοὶὶς αγαϑὸς ὯΝ ὡς ις 
λύϑούαῳ" πσόόσῆλϑε ψιλῷ ἐνὶ τῆν πολλώνν, αὶ διδωυσκαίλῳ Ἰουδωϊκῷ, “, α' δὴ ὅτο 
ὡς ὀν,ϑοφπτος αὐτῷ Δἰϑλέπται. ᾧ γ),.» πολλαχοῦ ποὶς ας κι συτνοίας “πολλῶν δἰ. 

κρίνεται, ὡς στὸν λέγῃ Ημῴς πτδϑσκιωυοΐωϑμ ὁ οἰδωδν ᾿ ὡ, Ἐδὼ ἐγὼ μδοτυρώ «δὶ ἐ- 
μμαυζῷ, ἡ μὥοτυρία μὲ ζύκ ἔςιν ἀληδης, στὸν δίχυ Εἴπη, σεεϊξὶς αἰγαϑος, ἰχ ἑαυτὸν ἐκ- 

ζαλλων Ἐ αἰγαϑὸς ἐὴ ἔπ λέγφ(ἀπαπὴ ε γὺ Εἶπε,τί με λέγής αἰγαϑὸν, οὐκ Εἰμὶ ἀἰγα- 10 
γύς᾿ δλλ᾽ ,σλεὶς αἰγαϑός ᾿ τυτές!ν, εἰδὶς αὐ, ϑο πων. τὸ αὐτὸς ὃ Ἧτο στὸν λέγῃ, ὐὲ (ἦν 
δ δ οϑποὺς δατοτερωών αἰγαϑότητος λέγ᾽ δυλα ασοϑς ὀρτιδιαφολζοὺ τὴς τῷ Θεοῦ α᾽γα- 
ϑύτητος. 9 αὶ ἐπήγαλν, Εἰ μὴ Εἷς ὁ (Θεὸς. αὶ ορι Εἶπεν, Εἰ μεὴ ὁ πατήρ μι, να με- 
ϑης, οτί Οὔκ ὀξεκαλυναν ἑάρτὸν το γε νίσκῳ. ὕτω ᾧ αὐωτέρω πονηριὲς ὁκώλει (ὄν' αἹ-- 
εϑοθποις λέγων᾽ Εἰ 5 ὑμιῷς ποιηεϑὶ ὄντες οἰϑαπ δὸμκατο αἰγαϑοὶ διδόγαι τοῖς τέκροις ὑμδίν; ες 
ὧ νὰ ὁ οχᾷ πονηρφις ἐκαίλεσεν, δ τῆς φύσεως οὐπτίσης πογηράθν κατοωγινώσκων ( δ γὺ, 

ὑμῇῆς, ἐχὶ πλύτες (ὦ) αὐ, ϑε95»ποί, φνσιν) δλὰ τίω ἐν δ, ϑοϑποις ἀγαθότητα τῇ Φ Θε- 
. ΡΜ ͵ «.«“ ,1 ,»" « 

ου αἰγαϑυτητι τραταάλλων τς ὠγοκλασε᾽ Ὁ! φᾷ τῦτο ὼ ἐπήγατι, πόσῳ μᾶλλονο πατὴρ 
Α͂ ! 

ὑμδυ δώσει αἰγαθιὼ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτὸν (ἃ εἰὸ κατεπειλϑν ζω, φησιν, ἠπίδ χοίσιμων, ὡςε 

ϑτως αὐτὸν ιποκρίγναοϑτυ; α)αΐγ4 σὐτὸν ἊΣ μικρὸν Νὴ πεουδύῦει κολακείας αἰπηλλαίηϑαι πα- 

σης, τοὖν (πὲ τῆς γὴς απαύγων ᾧ ῷ Θεῷ “αρϑσηλών, ᾧ πείθων (α μέλλοντα ζοι ᾧ,ἃ Εἰ- 
δίνω ᾧ ὥγτως αἰγαϑὸν χαὶ τέω ρίξουν καὶ τίωω πηγάυὼ αἰπόῥτων,χσὶ αὐτῷ "(ἃς τιμοῖς ἀγα.- χαὶῆιν 

φέρεν. ἐπεὶ κα ὅτὸὴν λέγῃ, Μὴ καλέσετε διδούσκαλον ἐΧῚ τῆς γῆς, “δὲς αὐτιδϑιατολίω μὲ 
ἰὐντϑ τῶτο φησι, ἡ ἵνα, μαϑωσι τίς ἡ πορϑ τὴ τῶν ὄντων αἰ πθύτων Φχ(. Ουυὲ δ μικρϑν 

ὀνεθυΐσχθς ἐτεδείξα» τσοοϑυμίον τέως Εἰς ἔρωτα τοιουτὸν ἐβίπτεσων, ὦ τωῖ ἀἴλλων πο Ὗ 

πειφρειζόντων, τῶν ὃ αἷξῷ νοσημαύτων κατοϑσιόγτων, ἢ πον οἰκείων, ἢ τῶν αἰλλοτοίων͵ αὐτὸς 

αἰπὺ ζωης αἰωνίου χαὶ πυϑέσιων ὸ αἰσλόλῤμϑμος, καὶ ὙὉΡ λιϑοοὶ ζω ἡ γῆ καὶ πίων, 

ἀλλα ταῖν ἀχόνϑων Ὁ πλῆϑος (ὃ ασϑρον (ωέπγιγε. σκόπει γϑιῶὼ πὼς 651 παρέσκβυ- 
ἀσύυϑμος τέως τσοὸς τίω τῶν " Ἐχιτεταγμένων ,ἰχοακοζω. τί Νὴ ποιήσεις, Φησὶ, ζωΐω α,-- χιἐππίά 

ὠνιὸν κληθϑνοιμμήσω , ὅτως ἕτοιμος ζω πσοϑς ἐργασίαν ποὖν λεβϑησοιδνων. Εἰ ὃ πειραζων 2." 

πσδόσῆλϑαν, ἐδήλωσεν δ ἥμιν ᾧ τατοῦ δϑατἰελιςής, ὥασερ ὶ ἔχ ἥν ἄλλων" ἐποίει, ὠασερ χιτιὴ 

αὶ Ἐχὶ τὸ νομικοῦ. Εἰ 5, χαὶ αὑτὸς ἐσίγοσεν, ὁ Χριφὸς αὐτὸν Οὐκ ὸρ Ἐ Ἴάσι λαϑεῖν, δυλ᾽ ἡ- 

λέγξων δ. σαφώς ἢ ὼ ἡνίξα», ὦτε μή δόξαι ἠπατηχέται λόυϑθανοιν, ἀ ζτη βλαφθδωώαι. 

Εἰ ΡΝ πειρᾳζων ὩΡοσηλϑῳν, ὑκ λὺ αἰπῆλϑε λυπούμϑνος ἐφ᾽ οἷς ἤκουσε. αὗτο οι σϑ᾿εϊείς 

“ποτὲ 

"} 
Ὡ 



ἙΥΑΓΓῈ Δ. Ομωλ. ζγ. 4ο1 

ποτὸ θπαϑε τ Φωρισαίων, δον ἠγδάαμον {χιτομιζόνϑμοι.δλλ᾽ ἐκ π' ὅτως ἀλλ᾽ ἀΐπεισι 

κατηφής ' ὅπερ ε μικρὸν σημιζον ἐὦὁ τού μὴ μετὰ “ονη ο 99 "γνώμης αὐτὸν κδόσελϑεν, ΩῊ 

ἀεϑενεςέρας, καὶ ἔλτϑυμεῖν ὦ τῆς ζωῆς, κατέχεοϑηι ὃ ὁτίρῳ πα 4 "αλοπωτάτῳ. εἰ- 

πόντος τοίνων Ἔ Χοιτού ᾿ . 
4. «7 Εἰϑόλεις Εἰσῥϑεῖν πτοὺς τίω ζωϊωὸ, τήρησον ζμὲ ἐὐντολοὶς, Λέγη᾽ ποίας: 
ἐχὶ πειραίζων ( μὴ “λμοιτο) δυλαὶ νομίζων ἐτέρφις ἴρας τὐϑῷ (ᾷς νομιχαῤ τὴ ζμ τῆς ζωῆς 

παϑλξένους αὐτῷ “υυσοιῦμας,) σφόδρα ᾿φηηδυ μοιῶτος ζω. Εἶτα, ) Ν᾽ Εἶπεν ὁϊησῶς ζις 
ὐπὸ τῷ νόμα, Φησί" 

20 Ταῦτα πλύτω ἐφυλαᾳξαί μι ἐκ νεότητός μα" Καὶ οὐδὲ εὐ ζοῦν ἔφη, ἀλλὰ 
ιο πάλιν ἐρωτᾷ, Τιίέπυ πρῶ ; Ο ὠΐῷ' σημιᾷον ζω τὴς σφοδρᾶς Ῥχιϑυμίας 

; ἐν, ου μικρὸν ἢ ὶ ὃ νομίζειν αὑτὸν ὑφερᾷν, μυνδὲ »τεΐεϑαι φρκεῖν τὰ Εἰρηρϑμα" «δῆς 
ὃ τυχαῖν ὧν ἐπεθύμᾳ. τί δ οὐζοιφός ; δὴ ἔυϑηε μέγα , Ὡατάῆων, πυδότίϑησι τὰ 

ἐπαϑλά, χϑῦ Φησιν “ 

ψῖ Εἰϑελεις τέλεον ὕπαγε, πώλυσον σν αὐσυώρχοντα, αὶ δὸς τὔωχοῖς, Ἂν ἐξᾷς 

1, ϑησοσφϑν οὖν ὀρφινοις, ὁ δύ ὁ» αἰχϑλουϑέ μοι" Εἴδας πόσα βραθᾷα, πόσυς ζεφόμους 

“»ν ἤϑησιᾧῷ φαδίῳ τύτῳ; εἰ ὃ ἐπείρριζεν, ον αὐ αὐτῷ ζωτα εἶπε νιωῦὶ 5 ᾧ λέγέ,ρὁ ὧτε αὐ- 

Ὁ ἐφἠκυσαοϑαν᾽ αὶ (Ὁ μιοϑὸν ἐν δεύωεσι πολιω ὄντα, ὶ τῇ γνώμῃ ἀὐτύ᾽ Ὁ πὸῤ δχιτρέ- 
παι, δύρι ὑτλἕτων συσκιαζων ὦ δυκοιὼ τὴ βωρὺ τὴς χοὐοαινέσιωφ. δ[ 9 ὁ ὡρὴ Εἰπῷ ὃ 
ὠγάΐδα ὶ {ὃ πόνον, τὸ βού ῴφον αὐντῳ δείκνυσι, λέγων" Εἰ ϑέλεις τέλειος Ωὴ "καὶ τότε Φησὶ, 

10 πώλησόν συ τὰ λὑπυ’αὐῤχονται ὃ δὸς τήωχοῖφ᾽ καὶ θύϑέως παλιν ζρὶ ἔπαθλα, ὁ ξεις ϑησοιυ ρὸν 
ὦν ἐφανοῖς, ἢ δύ ρ9 αἰκολουθή μοι. ὸ ὙᾺΡ τὸ ἀκολυϑεῖν αὐτῷ, μεγαίλη ἀντίδοσις. ταὶ 
ἐζεις ϑηστωυρόν οὖν ϑρᾳνοῖς. ἴτω Ὑ» αὐϑὲ γευμν ζω ὁ λόγος, καὶ πϑύτων αὐτὸν γυμψω- 
ϑίωαι πϑρήνει, δεικφις ὅτι Οὐκ ἀφαιρῆται τὰ ὄντα, αἰλλαὶ προοφίϑησι τοῖς ὅσι, ἡ πλείονα ὧν 
ὁκέλδυσε αὐδαλαῖν ἐδωχεν,νὐ σπλλαίονα Ὁ μένον, αἰλλιὶ καὶ ζσώτῳ μείζονα, ὅσον γὴς ὠρρινὸς, καὶ 

)ς ἔτι πλέον. ϑησασοϑν ἢ εἴ πε, τὸ δαψιλὲς τῆς αὐγτιδόσεως, ζ μβόνημον δηλώ,, τὸ ἀσυδον, 

ὡς τγεχώρει δζρὺ Μ᾿ αἰ, 3.69 πίνων αἰνίξαοϑαι τω ἀκϑονδι, οὐκ ἀρρι Ὥρκεῖ ἦμ χρυμαίτων 
καταφρονᾷ,, ἀλλα ᾧ δῷ τὸ ϑῴκθρένψαι πόνζαε, ὁ ασόϑν ρυμδίως αἰκολυϑεῖν τῳ κοῖς ᾧ᾽ 
τυτίς!, πόρτα τοὶ “ΟΡ αὐτῷ κελϑυόμδμώ “ποιᾷι, πσδϑς σφαγαῖς 1 ὅτοιμιον ἢ ϑαγατον χα.9η. 
μερινόν, Ἐϊῆις γ ρϑέλει ὀπίσω μὰ ἐλϑεῖν, αἰ παιρνησείοϑω ἑαυτὸν ὃ αἱ οοίτω (δ) φαυρϑν αὖ-- 

20 τῷ, ᾧ ἀκολεϑείτω μοὶ. ὡςε τῷ ῥίψαι τὰ χρήματα πολλῷ μεῖζον τῦτο τὸ ἔχίταγμα, τὸ ὦ 

ἀρ λοιπὸν Ὁ μα ἐκχῷ" ὑὶ μικρὸ ἢ Εἰς τῶτο τὸ Τὰ αἰπηλλαςθαι συμᾷαΐλλέται. 
τὺ Ακύσας ὃ ὀνολνίσχος, αἰπῆλϑε λυπούμϑμος. Εἶτω ὥασερ δεικρυς ὁ θὐαγίελιςὴς, 

ὅτι δύκ αἰστφχός ἦι πέπονθέ, φησιν" Ην ἊΨ ἔχων κἰήματα πολλά. Οὺυ ΜΙ 

ὁμοίως και τέχοντει (ὦ) τὰ ὀλίγα δχοντες, ἡ (Ὁ) πολλὴ βατῆιαϑέντος πὐθεοισίᾳ, τυρανηικώ- 
34 τερος γδι ὀἔρως τότε, . δεῖ «εἰ λέγων καὶ παύομαι" ὅτι κὶ πτοϑεϑήκη “ἿΜ] ἐπεισιόντων 

μείζονα ἀγανωῆε, τίω φλόγαρὸ πενεζέεφες ἐργαΐξεται τους κἸωρϑῥους, Εἴἴγε ἐν πλείοσικα-- 
ϑιγησιν αὐτὸς ζχιθυμίαις, ὦ μᾶλλον αἰοϑιίνέοϑαι τῆς ὐδείας ποι. σχθπτεὶ γρεῷ ἡ ον 

οἷαν᾽ ἐπεδείξατο τίω ἰοω τὸ παγος. ᾧ γ» κα χρράς πο σΐϑοντα ᾧ “σοϑϑυμίας, 

ὅη4) ἐκέλδθυσεν ὁ Χοιςὸς βίψαι τὰ γοήματα, ὅτω κατίγωσε ᾧ ἐξαρησεν,ως μηδὲ ̓ ἰστοκρί-: 
49 ναοϑαι αἴδι τύτων αἰφάναι,αἰλλαὶ σιγήσαντα ἡ χατηφῆ χαὶ φυγρον βνόμϑμον ἀπῇϑεννοδι ΠΝ 

ὁ Χριζόςι , 
23 Πωΐς δυσχόλως ὡ πλούσιοι Εἰσελϑύσονται Εἰς τίω βασιλείδν ϑροιναΐν ; 

Οὐ τὰ γοήματα ὀζμφαίλλιων, αἰλλαὶ τες χατεηϑμϑμοῖς ὑσο αὐ. Ε{5) πλούσιος 
δυσκθλως, πολλῷ μᾶλλον ὁ πρλεονέκίης. Εἰ γ»ρτ μὴ δοιώῦαι τοὶ ἑαυ, τος βασιλείθω 

(Βεγίοι ΟΠ. 2. Ν]3 ἐμεπύδεον, 

μλξοη 

ζν 4. 

ἢννν θεὰν. 

τ ΣΣΖαΣ2 
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ἐμπόδιον, τὸ χα! ̓ ς ἑτέρων λαμθρανεν, οὐνόησον πᾶδον σωρίμει τὸ πῦρ. ᾳᾷ ϑήπωτε ἢ. σοῖς μα- 

δηταὶς ἐ λει, τι ϑυσκόλωρ᾽" (ὦ “πλουσιοι Εἰσελιβσοιται, πύμσι ἦσι χαὶ φρεδι κεχ)ημέ- κι ίηῃ, 

γοῖς ;ποαδαύων αὑτοὺς μή ̓ αἰγγαύεοϑαι τὸν πενίαν, χα! ὡσαιγοὶ ̓πὐσοδοχϑυλδρος αὐτεῖς αν εἰσιλάῃῃ, 

τῷ μηδὲν ἔχετρεψαι ἐ ἐχεν. Εἰπον ἢ ̓ δύσκολον, πο» Ἰων δείκψεσιν ὅτι αὶ ἀαδυάττῳ, χαὶ ἂχ 

απλώς αἰδυυύάτον, λω" ΛΑν ̓ πολλοῦ τᾷ ̓φἴδιατος. ὑτὸ "ὦκ τοί φἰϑεδυλματερὲ ξ- τ χα μα 

δύλωσι τῷ ΚῸ ̓ τί χα μηδον τί βελώδωω. ἮΝ νέες 
214 Ευκαττώτέρον ΣᾺ, φησι, κου μιηλον Εἰσἤϑεϊν αὐθὶ τρυπήιατις ῥεφίδος, ἡ [Ἴ πλοῦ: 

σιον Εἰς τίω βασιλείαν τῶν ϑραγών. Ο»ν ϑείκνυται, ὅτ ὁ Τί ὀυχ ὁ πυχῶν μιοϑὸς τῶς 

πλυτούσι ἡὶ δευναμῦμοις Φιλουοῷφ!. δ, ἡ Θεοῦ ἐρηϑνε ἔφησεν δι) ἐβ αὐτὸ, ἥα δείξη ὁ ὁ7| πολλῆς 
δὲὶ ΤῊς χύιτος τα μένλονι το χωτορθομῶ. πῶν γϑιω υ μαιδυτῶν τα θέντων ΩΝ ἊΝ 

216 Πώρῳ δυ,ϑούποις τῶτο ἀδιμματον, ρα ἃ ο Θεὼ παρα διυμασαί. 

Καὶ μος ἕνεκεν (ὦ) μφυϑηταὶ ζαφῆονπα πίριε οντεᾷ, ὴ. φῴφόδρα. πρντρρι ὶ τίνος δὲ ζως.. 

γέχεν λορυθοιωῦται χοῦ πῆς τῶν ἀλλὼν σωτηρίας ἀλγϑωῦτες, ὁ πολλω πρὸς ἁπόμζρα 

Φιλοσοργίοι ἔχοντες, ὁ τοι διδασκώλφον ἥδ «λάγανα, αἰαλαθάτιρ, ὅτω λρερ ἔπι- 
μοι ἐδεδοίκαιᾷ, νῷ  αὐνκλϑμὴς απασης Ἔστὸ τῆς ὀστοφ σεως ζωτας, ξε πολλῆς δικα 
γϑίοσαι τῆς φρ ορικλιήσνωξ. Ἀεὶ ἔτοσεύτεεν ὁ ἐμολέψας «ἴθι: Εἶπε (ὰ κοἴδὰ οὐ. 

εϑοζποις ὠδυματα δευμωτῷ ΟΝ Θιῷ, ὑμέρῳ ὑμματι ὶ φρᾷῳ φείῆσσευ «ὑτίω τί! 
ὅγρϑιοιλρ πὐθηρωνϑησοίαμος, ὑ τω ἀγωνίαν κ κϑιταλψαά. τῶτο ΝΕ ἐδηλωσεν ὁ ̓ ἀαήϊ (ν 
λιφὰς πώ, ἐμολέψας. Ὅτε καὶ δζῳ τῶν "μμῷ ΦΧ ἀρ ις αἰζαισι,τέυ Φ Θεού διωύαμω εἰς μέ. 

σοι ἀγαγών, ἢ ὅτω ποιήσεις ϑαῤῥᾷ. «ἢ βούλῳ τ ὁ ζγπον μαλαϊιὸ “τὸς δὰ τὸ ἀδιωύα.. 19 
τὸν Ἄμουτο δεω τὸν, ἁ ἄχρυε. Ὡυὶ γὰ ὃν Ἐ Ἵπεζαὰ ΝΣ αὐϑεῦποις ἀδιμύατα. διωα.- 

τὰ φὰ Θεῷ, ὕα «ὐαπέσρις γαὶ ὡς ἀἰδγομώτων Ὄἰπθολὶ᾿ ὌΝ νῷ τὸ μάγεϑος Ὁ κατορθώμα-͵ 
τὸς οὐνονασζς ὕλιποδιας εβαδίως, καὶ (ὃ Θεὸ , πἰθλκαλέσας (ῳμμεφαψαοϑαί σοι τῶν 

"αλῶν τϑτωι άϑλωι “σὴς ζωνς Ἰθατύχης. πῶς [ΟῚ μων 1ϑὴ διυατὶ "δ βψης πα ὃ,-- Ἅ. ταίῃη 

τα, δ κοιώσηᾳ ζῷα χριμαπιαν τὴς πονηρϑὶρ Ἰθηϑυμίας Ῥαρφῆς. δ "δ ̓ν ἰ τῳ" Θεῷ μὸ- 14 

γον αὐ λοχίζ θ:πι,, ἀλλ ἀρ τοῦ ἢ εἶπον να διξε( ὄγικην τ ὦ. β κατορλο; ἵματας, ἄχϑυσον τ 

μτοὶ ζχαι. Πέζξου ΜΝ εἰπόντ.», 

27 Ἰδοὺ ες ἀφήκριαϑῳω πόντα,, καὶ Ἰκολαϑησαιρὸμ σι, χα ἐρωτήσαντος, “ἰ αἷοᾳ ἐςαι 
ἡβί : Τὸ μιοϑὴν ὁ ὀρισις κείνοις, ἐπύγατι" 

29 Καὶ πᾶς δεῖς ὠφῆκεν οἰκίας, Κα "6 λ,60Ὲ , αδήφυς,ἢ ἀδελφά πατέρα, ἢ ἡ (Μη-- 

τέρρ,, ὀκοιτοκταντὰ σον λήψεται οὖν τῳ ιῶ ὃ αἰρῖνι, αι ἡ ζωξωυ αἱ αἰώνων κλνρφνομιήσει. 
Οὗτω τὸ αδυκώατον “ἡ δειυάτον. αἰλλαὶ πτῶς αὐτὸ τί» Ἄμοιτ᾽ αἰ, φησι Ὁ ἀφῴαι: ; παῖς 

δαὶ βαπῆιαϑώτα παῖ ἴχιδωμίᾳ χρῷ ζιαύτῃ ανενείκεῖι; ὧν ̓αῤξηγ ἐκ Ὁ ὄγτων 

χογθίδ,, χα τὰ αἰδοῖα αἰξεκύηΐων, ὅτω γὰν χϑὶ περαιτέρω “έ; ὄήσιται, ὍΙ [θυκολώτερον 

λουπρκδμαμοήται, ΙΑ τοίνμευ ὑφ᾽ ἕντο πλῷ ζητήσης, ἀλλ᾽ ἡρέμιᾳ χαὶ ζ' μιριρὰὶ αγάξαμε Ὁ τ» 

κλίμακα ζοωυτίω τίω Εἰς Ὑ καρμιὸν σε ἀνάχϑυσειν, εἰ δυογερές σοι τὸ αἰ, ϑρ9ον Φαινέται.κα- 
“εὐπερ ὦ Φ πυρέδοντες δριμώω γολέω ἐνδὸν ξ' ἐχοντες σγλέονα υσαν, “τὸν ὀπεμιξαλλωσί 

τἰνα, σι το ὦ ποτα, ὁυ. μόνον ὕ ἰκατασξεννυοισι ῶ δέος, δλλα ὁ λϑαπῆοισι τίου φλόγα: ὀυτῶ 

κὸ ῷ Φιλογρῆρμαιτοι, ἀτὸμ τῇ πονηρᾷ τη ὑχυμίᾳ καὶ ἡ τῆς ϑλὴς ὀκχείνης δριμιυτέρα 

τῷ  Ω μῶτα ἐπεμθαλλῴσι, μάλλον αὐτί ὀκχαίνσιν. Θ᾽ δὲν "ὃ αὐτίω ὅτως ἵζησιν, ὡς ΩΣ 40 

ὐτοφίεθαι τίως τὴς τῇ χερδονειν (ηπϑυμίας, ὦ ὡαστρ δὼ τίω δρικεῖνρ χολίω ἰλιρρσιτία 

καὶ κένωσιφ.: τ ὅτο δ: αὐτο πόθῳ ἔςαι, φησίν: ; δὼ οὐμοχ σβ, σ7] πλνῊΝ κς ἃ οϑεῆΐποτε παύσῃ δι- 
μῶν ἃ τηκόγϑμος τῇ τῷ πλείονος Ἰδηϑυ μίᾳ᾿ ἀπαλλαγεὶς ὃ, “ὄντων, καὶ Ὁ νόσον κᾳ δοινήσν 
φῆσοῃ τοῦτο, μιή τοίνιου αὐδεσώλλου πλείονα, ἥα με ἀκίχυτα διώκῃς, καὶ ὀϑίατα νοσῇ, 

." Ν ὴ 
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δ πότων ἐλεεινὸ ἦ ὅτω λυῆών. ἐπύκριν μοι, τίνα δὼ Φαίηυϑυ βασανίζε- ἀὶ πόρτων ἐλξεινότερφέ ἧς τοιαύτα ὌΟτχριγοι ΟΡ μι, αὶ 

αϑαι αὶ ὀδιιωάϑαι, ᾧ Ὀλϑυμοιώτα σιτίων καὶ πότων πολυτελῶν Ἂ Οὔκ ἔχοντα ὡἰσολαύ- 

σαι ὡς βουλέται" ἡ( (ὁ οὖν ἔγντα Ἰγχιϑυωΐδν τοιαύ τέευ ν ἔνδηλον οτι (δ δ Χιϑυμοιῶτα ὥ,, 

εἰ διυναίμϑμον ὃ. ματαογεῖν ὧν ἔχιϑυμέϊ. ὅτῷ Ῥ ὅξι τῷτο ὀδχιυνηφϑν, τὸ Ἐχη)ϑυμοιώτα, μή 

; Σπολανει καὶ ϑυψώντα μη πίνειν, ὡς ὶ τίωὐ γεεινὸμν βουλόνϑμον ἡμῶν «ἰσσυγρά ψαι (ὃ Χρι- 

κὸν, τον αὖντίω: κἰ ανοχφαψαι (δὲ σπου, ἃ (Ὁ) πλούσιον δυτως Εἰσοιγατεῖν Σἰποτηγανι-: 

ζόμϑμον. ᾿ἀχιϑυρδμ! γὸ σα λόνος ἅδουτας, μοὶ ψτολαύων, ὅτωφ ὠκολοίζετο. Οὐχοιῶ ὁ 
μὰ δὴ χουν κατ φρονῶν, ἔφησε τίωυ ξπχιθυμίλμ᾽ ὁ ἢ πλϑ]ᾷν βουλόμϑμος αὶ “αἰδεξαλλεαϊ,. 

ὑπ πλείω, λα μάλλον, αὶ " σε έπω ἵξα ται δλλαὶ, κἀν μνεία λαζη ἴᾳλαντα, ἑτέρων το- 

μὴν ιο σύώτων ὕχιθυμζ᾽ καὶ τύτων Ἰχττύχη, πάλε δὶς τοσώτων ἀλλὼν ἐφίοται ᾿ ἃ ποοϊων,ὺ ἴὰῷ 
ὁρη, ὰ τίωυ γάρ, χα τίωυ δι λα δν, χα πύτα βύχεται αὐτῷ ινόοϑει χευσίον, χφνζωυ ἦα, 
μόνίὰν μηνόμνϑμος ἡ Φοῦεραν ᾧ συύσοτε δυτω σξεοϑίώω διιυαμδῥζω. ὦ ἵΨα μαίϑης,0τι 

εἰ τῇ τχολιϑήκῃ, δλλὰ τὴ ἀφαιρέσει τῦτο ἵσαται Ὁ καικὸν, ΕἾ σοι γέχϑνεν Ὀχιθυμία ποτὲ 
ἄτοπος πῆζωαι ἡ δὲ ἀέρος ονφηϑέμαι, πὼς αὐ τίωω ἄτοποι ζιὠώτίων ἔσξεσας ξχιθυμίδν: ᾧῷ 

ις πἴρρᾳ δζαπλαίῆεν,  ὁτεροιργαψα κατασκθυα ξειν" ἡ τῳ πεῖσοι ((ὺ λογισμὸν, ὅτί ἐδυ- 
νάτων ἐχτϑυμεῖ,ὰ ἀγοδενὶ τότων Ὠχγειρᾷν δι; θύϑουλον ὅτι τῳ πεῖσοι Τ' λογισμόν. δλλ ἐ- 

χεῦδ, φησιν, ἰδιρύμρυ. δλλαὶ αὶ τῆτο αἀδρυνατώτερῥον, ὃ τῆς ἔλιϑυ μίας ζοιύτης ὅρον θὺ- 
νῷ. ἡ τὸ ἐυχολώτηριι δ ,ϑράποις νος τῆώα,, ἡ τὴ αροϑοϑήκῃ τῷ πλείονος παῦσαι 7. θ-- 
ρώτα. στ « » ἢ δυνατοὶ τὰ Ἰλιϑωμητῶ ᾿ τῷ πτολφύσει τολδοιμιυϑείοϑαι δας 

ἀν το τὸν᾿ ὅτλμ αὶ ἀδχωίατῳ, ἕν σῃᾷ ἀρουδᾳζειν μόνον, ἃ τὴς Ὀλιϑυμίας " ἡμᾶς ἀπαγήν, ὡς 
ἑτέρως τ οὐκ «λον αἰακ]ησοκαϑεῳ τί ψυχέω. ν᾽ ζῶ μὴ ἰδεῆα ὁδεωω ἄθα, (δ δι- 
μυεκῶς λυῆώιτα ΔΨ γραμώτων ἔρωτα καὶ ὐίξ ποτε σιγήσοι αοχόμϑμον ἀφέντες, ἐφ᾽ ἕ- 
προ ἰβῳμισωββα, τὼ ὰ μάκαρίας ὑμᾶς ποτα, καὶ πολλξω ἔχοντα τίω βυκολίλν, 

Ἢ λύω ϑησαωρὼι ἐχι)γυμήσωρϑμ. ὅτε ΝΑῚ πῆιος οὐ χῶϑα τοσῦος, ᾧ δ κέρδος ἄφατον, 
15 καὶ ἡπυτοχ ψι Οὐκ νη τὸν  οπωσφεωὼ αἰγρυπουιώτοι θη νήφοντα ἡ ἫΝ πϑρόνταν χἰαρορων- 

τα᾿ ὥσπερ ὄχ (ἢ δωλώοτα ἀὐδθῖς αὶ ἐκδιδονῦμοι Εἰς παῖ ὀάύγκη πάσα ἐκπεσεῖν 
κείνων. 

τ 4. 

Ταύτοι ὅζω ἀπόμτα λογιξόμϑμες τέμ πτονηαφὲν Ὥχιδυ μείδυ ἐκίλης δ" γρημῶξ. οὐδ ῃοικον 
ὙᾺ τον αἱ ἔχοις Εἰπεῖν, ὁτι πὰ ἐς ἀρρόντα δίδωσι, δῥμ μδιηόντων ποσερ4᾽ χαϊτοι ᾧ Εἰ 

19 τ ἑω, ἐοαύτα τϑτοκόλᾳσις χα μωρία. γι 5. Φχοδ' τῦηο ὅν, μ᾽ γὸ τῆς γεέννης χα 

(ϑ τῆς χεάας ὡκεύης ἡ ςνίφώθα Εἰς χαλεπωτέραν σε ἐμδαλλλει κόλασιν. ἢ γᾺ} οἰ- 
κίας πολλαὶς καὶ Ἐχιϑυμεία ἀνέτρεψε, αὶ πολέμοι, χαλεποις αὐεῤῥίπισε, χα βικίίῳ ϑειναίτω 

κατίωα᾽γκασεχαταλύσαι Τ' βίον πσοϑ ΝΜ κινδοώύων " τύπτων, τῆς ψυχῆς λυμαίνεται 1 

ἐν μειαν᾽ ἡ δοῦλον ἡ ὀνθωθρον, ἡ ,ϑρα(ζὐ, ᾧὶ ψεύς ἴων, ὸ συκοφλὐ τέων, καὶ ὐπαγα, καὶ 
15 πλεφέκτέμν, ἡ ζάμτα πόρτωτ' ὄγντα πολλάκις Εἰργαίστιυο. δλλ᾿ ἴσως τίω λᾳ μίση. 

δδια τῷ Φργνείου͵ κὶ δα οἰκο δ ὃ πλήθας, ὶ ΝΡ οἰκοδὺ μι μῶν Ὁ καίλλος, τω ϑερρ.. 
πείλρ τέω ἐπ᾽ αἰλρόϑὶς ὁρῶν χαταχϑητεύῃ. τίς ὅξζυ δῤ γλύοιτο ϑερρυπεία, του πονηρῷ τραύ-- 
μα τϑτω : αὖ φνοήσῃς, πῶς σοι ζμτω τίω ψυχέρε ὀχρτί ϑύσι  πτὼς σχϑ τεινζωυ καὶ ἔρημον 
ΡΥ κατοισκόυα ζει  δωσειδὰ, αἰντέμο᾽ ὧν Ἀργίαῃ αἱ ὅσων “ζιῶτα οὐκτήϑη κα κϑίν, θ᾽ 

“ς ὅσων φυλοίηςται πόνων, ἐὔδ᾽ ἡσων κινδιαύων᾽ μᾶλλον 5. Οϑοῖδ' φυλοίηεται μέχρι τέλες, υλ' 
«τὸν ἀπόμτων δὶ φύγαν λοιξαῖς, ὀϑαγατς, ἐπελθὼν ζωταῖς Εἰς τ σῶν ἐϑρών 

πολλάχις ἰξήγειγε χαῖφρις, ας ὃ ἐρημωον λοιξων ὠτπεισιν φὐτὴν τύτων ὕλισυρόμϑμον, δ αὶ 
τὰ τραύμῳτα ὦ ζῷ ὅλκη μόνον, ἅπερ ἐκ τύτοων λοιξούσα ἀπεισιν ἡ ψυ χὴ . στὸν διζυ ἰϑὺς 

ζυὰ λακύπεντοι ἐξωϑον Ἄνστὸ τῶν ἱματίων ἢ πὰς πολλὴς δορυφορίας, ανωτῆυξον ἀντι δ συν 

εἰδὸς, 
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εἰδὸς, ἢ πολλέων θὐρήσεις τέων αἱ φαἰχνίων ἔνδον, χαὶ πολλζωὶ τίωυ κόμγ δψ4, νόσον ᾧδ 
Παῦλον, (ὃ Πέον᾽ εὐνόησον τὸν Ἰωδϑνΐν, (ὃ Ηλίλν " μάλλον ἢ αὐτὶ () τῷ Θεοῦ “- 

ὃν Τὶ Οὐκ ἔχοντα ποῦ τίμὐ κεφαλίω κλίίαι. κείνου ϑμοδ ζηλωτὴς ἡ Τ ὠκούν δούλων, ὼ 
ἃ ἄφατον τύτων φαντάζου στλούτον. εἰ 8 μικρὸν δζμα λένψας ἐκ τύτων, σχοτωϑείης πεέλιν, 
καϑοί τ ἐν ἐνιναυαγίῳ χαϊαιγίδος ἐπελϑούσης, ἀκουσον “ὁ δἰποφαάστως Ἔ Χριφού λείούσης, 5 
ὅτι αἰδουύατον πλούσιον Ε-ἰσελϑεῖ εἰς τὶ βασιλείδν ΟΜ θρφινων᾽ χαὶ ποὺς Ἔ ἀἰπέφασιν ζω. 

τίω γ36ς τὰ δρη, ἢ τίω γάω, ἃ τίωὐ ϑιωλαοσὸμ ᾿ ὦ πόῤτα, Εἰβέλει, ᾧ λόγῳ ποίησον 4ἰ 
γουσὸν, ' καὶ Οὐδὲν ἴσον ὄψαι τὴς ζημίας τὴς ὠκφθὺν σοι ϑμομϑῥης. αὶ σὺ Κ᾿ πλέ,ϑονν γὴς τὸς χίλι " 
σῶν τ τέσων μιἠμψησαι ὃ οἰχιαὖν δέκα. ὁ Εὐοσι ἢ ἡ πλοιόνων, ὁ βα λανοίων τοσότων, καὶ ὀῤδρα- 
πόδων χιλίων, ἡ δὲς τοσύτων, ὁ ὀχ μῶν" “δἰ γυρονδέτων χα] γουσιμπαςών. ἐγὼ ὃ ὧκφο φημι, το 
ὅ7| εἰἷἶἕ πλντοιύτων ἕκαιφος τίω πενίαν φυτίω ἀφείς “ποία Νὴ ζωτα “σοὸς ὃ μώλω 

λέγφν) ὀλθκλιηρον κέκγητο κόσμον, χαὶ ἔκϑισος αὐ ντἷμ τοσύτες Εἶχον αὐ, ϑοϑσυς, ὁσοι γι 

Εἰσι πϑυταχϑ γὴς ἡ ϑαλοίῆης καὶ οἰκουνϑύης, καὶ γἀ χαὶ θα λαῆδν, καὶ πθυταηϑύ οἰκοδὺ- 
μήματα, ἡ πόλς καὶ ἔϑνη, καὶ πλυταηθ εν αὐτὶ ὑδουτος, δύ τὶ στη γῶν αὐτῳῖ γουσίον ἐπέῤῥει, 
τοιών ὀξολών οὐ ὁ ἐφίω ἀξίως ΕΞ δυτω πλυτοιΐζα, τὴς βασιλείας Ψ(Ψ ἐρθμῶν ι 

ἐκπεσύνζᾳς. Εἰ γὸ νιῶ χρημάτων ἦΨῥὝ Φἰιπολλυμδύων ἐφιένϑμοι, ὅτὸμ μὴ Ἐἐχιτύχωσι, βα.- 
σανίξονται᾽ Εἰ λαίξοιον αἰαϑησιν Μ᾽ φιστοῤῥύτων αἰγαϑῶν ὠκείνων, τί λοιπῦν “διοχέσει εἰς πα- 
οαμυϑίαν ἀὐδοῖς ν οὐκ ἔξιν Οὐ οῖν, μὴ τοίνιου μοι λέγε τίωυ ΝΥ χρημάτων πθιυσίαν, δ, 
εὐνοᾷ τίου ζυμίὸν ὅσην ἐκ ζύτης ὡ ζώτης «ἰπρομδρύσιν ἐρᾳςαὶ, αὐτὶ τύτων (ὃν ἔρφι. 

νοις Σ-πολλιώτες, χαὶ ζιυτὸν ποίφοντες, δ ἂν Εἰτις τῆς ἐν βασιλείοις μεγίφης τί μὴς ὦκχ- 19 

πεσών, κότσοϑυ ϑημωνίομ ἔχων μέγα ἔχ ζω τῃ φρονᾷ. συν γ΄ κρείων ὠκείνης ἡ ὌΠ χιλρμ 
χοηματων σωρεία " μάλλον ὃ βελτίων ἐκείνη. ἡ ἄγ ἃ ασοὺς »εὠργίαν Ἐχιτήδειος, καὶ 
πσοῆς βαλοιείν" καιτασκθυζω, χαὶ κϑὸς ἄλλα ζιαῦτα᾽ ὁ ἢ χαϊορωρν ἔγος χουσὺς πος χρη 

Οὐδ) τύτων. ἡ Εἴ μόνον ἀγφησος ἀμδ᾽ νμωὶ ἢ, ὦ πολλαὶς ὀβαύτήει ἄξονι ζμκαμίνς, 
Εἰ μὲ Εἰς δέον αὐτῷ γρησατο ζᾳ, γϑιὼ μυρία χαχὰ οὐτεύθον φύεται. δα τῷ ὦ ἐζω- ες 

ὅν, ἀχρόπολιν κακϑῷ “ἕω φιλαργνολὰν ὠκώλεσειν᾽ ὁ ΠῚ μακαΐίθλος Παῦλος, πολλῷ βέλ- 

σον χαὶ ἐλιφόυτικώτερϑν, ρίζαν «ὐντίω αἰπόύτων ΨΜ χακδ Εἰπωών. ζιῦτ' ξχυ ἀπόντα 

ὐνοῦντες μαϑωμδν ζηλοιώ τὰ ἀξια ζήλυ, μὴ ζιἰ λαμνωρας οἰκοδομοαὶς, μηδὲ τιὺς πολυ- 
πιλεῖς ἀγρύς᾽ λα τὺς πολλίω πϑρρησίλν σοὺς 4 Θεὸν ἔγονζῷς ἀδρας, τὰς εν ὐραιῷ 
“πλυτοιωζ, τὲς ΖΜ ϑησοαυραν ὀκείνωνκυρίυς, τὰς γτως πλοσίως ᾿ τὰς αἱ ᾳ Χρλφὸὶ 49 

πέηζκ᾽ ἕα ΔΨ ' αἰωνίων Ἐχιτυχωμϑρ αἰγαϑών, χάριτι ὁ φιλαν,ϑ6»πία ᾧ Κυρίν ἡμδμ η-: 
οὗ Χοιτού, 9 ὃ ᾧ πατοὶ ὦμᾳ ᾧ ἁγίῳ πνθύματι δόξα, κροίτος, τιριὴ καὶ πυοϑσκιούσις, 
γιῶ καὶ «εἰ, καὶ Εἰς τοις αἰαύΐγας ὟὙὮ αἰώνων. Αμέωυ. Ι 

Ομλιξζῆ, ΤΟΥΡΤΕ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙ͂Σ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΠΕΝ5 

αὐτῷ" ἰδὸὺ ἡμεῖς ἀφήχαμδ πόρτα,ὼ ἠκολουϑήσωρϑῥσοι; τί ἄΐρᾳ ἔξαιήμῶ: 

τ λ, ΘΕ Οἷα πϑήτα, ὦ μακαδλε Πέπε ; ῷ καλάμου ; Ὁ δικ]υνον; ὃ πλοῖς 

ἵ4 ον; τίω τέχνίω , ζωῦτά μοι πόρτα λέγεις "ναί φησιν. Σλ ἐν δψῳ 

φιλροτιμίὰν φῳζᾳ λέγω ἜΝ Ἰαδζὶ τῆς ἐρωτήσεως ζωύτης ᾧ 49 

ἮΝ Ἔ πινήτων Εἰσούγω δόμον. (ὴγ᾽ )}} Εἶπεν ὁ Κύρκοφ᾽ εἰ ϑέλειρ 
τέλειος ἐἢ), πώλησον συ ζα ὑπ ὐρχονζᾳ, ὑ δὺς πῇωνχοῖς, καὶ ἔζεις 

«ϑησωσρὴν οὖν θρμνοῖς, ἥα μὴ λέγῃ ὅις Μ᾽ πενάτων᾽ Ὧ{ δξώυ, ἑαὶ μή 
ἔχω ὐποαὐχοίζῳ, οὐ διωύα μαι τέλειος {ἢ ἐρωϊᾷ ΠΙέζος, ἦα σὺ μαίθης ὁ πφης,ὑτι οὐνὶὴ 

εὐ] ϑω 



ΕΥ̓ΑΓΓῈ Δ, Ομ. ζδ, 40ς 

ἐὔδοῦοον ἠλόῆωσαι" ἐρωϊᾷ ΓΙέτφος, να μὴ αὔδᾳ Πέτεν μαϑων ἀριφιζανλυς(ᾧ γὸ ἀτε- 
λὴς [ω ἐτί τα πνθύμαϊος ἐρημως) διλλὰ “ρα τῷ διδοωισκαΐλου τῷ Πέζϑυ δυξαίμϑμος πίω 

᾿Σἰποφασιν θαρρῇς. καθ γὺ ἡμεῖς ποιϑι,ϑυ,, οἰκειθ θα ποραγμαΐᾳ πολλαῖκις χα 

δλλοτθίων ὀζαλολόνϑροι ᾿ ὕτω κὶὶ πὐπύςολος ἐποίησεν, ἷρ τῆς οἰκεμδῥης αἰ πτίσης πίω 

4 πεύσιν αὐτῷ ζω τίωυ “δ οστιλαι γῶν. ἐπεὶ ὅτι “αἴ ἑαυ δει σαι Φαῦς, δον Ὅπϑ δὴν ἐμα-- 

(δ 9αϑεν Εἰρηνϑῥων. ᾿ ΡΝ ζέκλες ἣν ὀρφιναῖν οὐτεῦϑον ἤδν δόξαι μϑμος, πολλῷ μάλλον 

ΩΝ ἣἥω θχᾷ ϑαῤῥᾷν εἶχα. σχϑπει ὃ ἡὶ πῶς αἰκριξωἰς ̓ διυκρίνεται, ὡς οΚριαςὸς ἐπεζήτησε. 

χα γάρ αὐτὸς ΚΝ τῷ πλυσίν δύο τα ἥτησε ̓ δοιώωι πῆωχοῖς ᾷᾳ ὑσσώρχοντα, χα) 

ἀἰχολουϑεν ϑύγ, τῶτο ἡ αὺτὸς τὰ δυο ζιῶτω τήϑησι,Ὁ ἀφεῖναι ὁ ὦ ἀκολυιϑῆσαι ἰδοὺ γάρ, 
το φησιν, ἡ μεῖς ἰφήχα νϑυ πέτα, ᾧ υκολυ ϑηήσαμϑὺ σοι. τὸ πε γὺ αἰφεῖναι, δίῳ" Ὁ ἀκολύ- 

ϑῆσαι γέλρνεν᾽ ἢ τε ἀἰχολύϑησις, ὧκ ΤῊ αἰ είναι θὐκολωτέρᾳι χα τέφη, αὶ “κὺρ τῷ α Φεῖναι 

φαρρεῖν ἡ χαίρειν ἰδίρις αὐρεσκθυαζε, ὧι δέζυ αὑτὸς; 
2..ὁ ΟΛ, μέω λέγω ὑμῖν, ὅτι ὑμεῖς () ἀκολεϑησοιντές μοι, οὖν τῇ παλιήφνεσία, “τὸν 

ΚΑ Ισῃ ὁ ὑὸς τῷ δ ϑοφῶν ἐχὶ «ϑρϑνν δόξης ἀὐτο ἢ καϑιίσεοϑε ἡ ὑμεῖς ἔχὶ δώδεκα, εϑρόνες, 

ιξ χρίνοντες Τὰ δώδεκα φυλοὶς Ἐ Ἰσραηλ. Τί ζωὴ δας, φησὶ, κα ϑεδειταρύδοικκῶς. 

πὼς δίχτυ, ὺ ὑμεῖς, φησιν, χα δωδεκα. «Ἄρϑνυς καϑεδειϑϑενπῶς ζοΣ Ὁ “ἰσποοέστως πληρωϑϑή- 

σιπα ; ἀκϑσον πῶς,ὼ τἰν" λόγω. γόμος [ΠῚ] Ὥρα το Θεούδκείυϑνος, δζῳ ἱερεαίῳ Ταδ3- 

φήτυ τοῖς ἰπδαίοις ὀμαγγωιδπεὶς, ὁ τα λέγων" Πέρας λαλήσω ἔχει ἐϑγος καὶ βασιλείαν, [ερ.1η, ζ. 

τοῦ ξαιρεν ᾧ Ἰἰπολλύειν. καὶ ἐαῦ Ἐχιςρένη ὦ ἔϑγος ὀκεῖῆο δἰπὸ ἐν κακϑῷ αὐννὖἔ8Ἁ᾽ μετλμοή.- 

1. σω κα γω Ὥστο ΝΜ κακοῖν ὧν ἐλογισείμιζυν “ποιῆσαι αὑτοῖς. ὁ πέρας λαλήσω ἔχ! ἐϑγος χαὶ 
βαπλείαυ, Ὧξ ὀὠοικοδὸ μεῖν ᾧ κοιτουφύ]δυειν. ἡ ἐδὼ ποιήσωσι ὃ πονηρὸν ογώπιόν μία, Ὁ μὴ 

ἀκούειν τὴς φωνῆς μί, μετλμοήσω κα γὼ αἷθ ἶ αἰγαῶν, ὧν ἐλοίλησο τοῦ ποιῦσοι ἀὐδοις. 

ῶ ἐδ )ὸ τοῦτο χὺ δ γεπςῶν αἰ αφυλοῆω ἔθος, φησί, καὶ γὺ Εἴπω Ὁ αγοικοδὸ μεῖν, 

ἀγωδξίως ἢ ἀδζις αὐοονίλωσι τὴς κὑποοοόσεως, Οὐκ ἔτι ποιήσω, δεὴρ γέγονω ἘχῚ Ὁ αν,ϑ69.- 

"συ πλαοϑέντος. Οὕομος γὺ υμδ φασι, ὁ Φόζος ἔςαι (χὶ ζὶ ϑηοία, ἡ οὐκ ἐλίε». ἀ.- τιν.8.β, 

νάξιον γὺ ἑαυτὸν τὴς τοιαύτης Φρχὴς αἰπέφζωυεν ᾿ ὦασερ δζζυ χῳ Ιόδας. ἵγα ΝῚ μή τε ταῖς 

ἰποφάσεσι τῆς κολέσεως “διατογνόγτες τινὲς σκληρϑτερϑι νωνται, μήτε ταῖς ΔΜ χονφῶν 

αὑσυοσέσεσιν ἀπλώως βαϑυμότερϑι καταςῶσι, αἰμφότερᾳ ζωστα ἰάται ὅζῳ τοῦ “(όϑειρη--: 

εϑέν, λέγων᾽ κἀν ἀπειλήσω, μὴ δὀισογνῷς (δυυύασοι ))Ὰ  μετὸμοῆσοι καὶ λύσα μὰ τίω 
20 ἀπόφασιν, ὡς ἸΝινδυῖται)κὰν “« πσόσχωμᾳὶ Ἧι γοηφον, μὴ αγαπέσης οἰ ΦῈ ὑπύογεσιν.δν γα 

αγαξιος φόνῆς, συ δὲν σε ὠφελήσει ὦ “ἰ ασὸ ὁοϑαι με, δλλαὰ μάλλον καὶ Φιμωρήσεται. ἐγὼ 

γαρ ἀξίῳ ὑγῆι πο ονούμαι. ὅζρα τῶτο ὶ τότε Δ φλεγθϑιϑρμος ζοῖς μια,ϑηταῖς, ἐχ ἀπλως 
ἐπηήείλατο. συοϊὲ' )ὺ Εἶπεν, ὑμᾷς μόνον, δνλα [ αὶ ] πσοϑσέϑηκεν, (ὦ) ἀἰκολουϑησαιντὲς 
μοι, ἵγα αὶ (δ) Ἰούδϑυν ὠκξαλη,ὺ τὸς Κ᾽ τα ἐφῥκύσηται. ουτε »ὺ ασϑὸς ἐκείνοις ΕἼ. 

24. βηται μόγοις, ὅυτε πσρϑς Ἰούδϑμ λοιπὸν ὀϑαξιον γελνημϑμον. τυῖς ὦ δξζυ μαϑηταῖς ζᾷ μόλ- 

λογτα ἐπηηείλατο, λέγων᾽ καϑίσεεϑε ὅχὶ δωδεκα, ϑρόνους ( ἦσαν γὸ ὑψηλότερρι λοίπον, αὶ 
Οὐδὲν τῶν 15) ὄντων ἐζύτοιω ) ζοῖς ἢ ὠλλοις (οἱ ογζᾳῦϑα αὑτσΊοσέται. 

19 Πώάς γ 5, φησιν, ος!ς ἀφῆκεν αδελφους,ἢ αϑδᾷφας, ἢ πατέρρι, ἢ μιγτέρρι," γουυ ἐ!- 

κα, ἡπέχγα, ἡα χφϑυς, ἡ οἰκί, ἐγεχέν τῷ ὀγὸ μοιτὸς (Ὁ, ἐκουτοντουγλασιονα, λήνματοι ο, ᾧ 

45 αἰαῦνι τούτῳ, καὶ ζιωζωὼ αἰώνιον κληρϑνομιήστι. ἵνα), μη Ὧνες αἰκούσοιντες τὸ, ὑμεῖς, 
[ ὡς] ὑξαίρετον τῶν μα ϑητῶν ἘΠ) ξηονομίσωσι ( λέγω δὴ Ὁ 3 μεγίφων κὶ «σον» τείων ον τοῖς 
μέλλοισιν Ὁ ιπολούειν ) ὄξέτεινε ῷ λόχϑν, ὁ ἡπλωσε τίω αἰ ασόοεσιν Ἐχὶ τίω γέῴω πασῶν, 

χα! στὸ τῶν πϑν ὀγτῶν χα τοὶ μέλλοντου πισούται. χα! ζοῖς μιαϑητωῖς ὃ. εἰν ποϑοιμίοις, ὁτα 
ἀτελέζερφν διόκειντο, οἰ πὸ τῶν παρόντων διελέγετο. στε γῈ} εἰλκυσεν ἰδοὺ; Σἰστὸ τὺς 9α- 

λοίοϊτης, 

" 
ἢ 

Ι 

ἢ ἢ. 

Ι 



λίατϑι δ... 

ΔΛεκιαιλα, 

β.Τιμιβειβ, 

ΓΝ. δι... 

«(Κορ.ζ, ". 

Ματῆ,η. ια, 

26 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 
λοίοσης, ὃ τῆς τέχνης ἀπίέτησε, ὁ αφᾷναι ὦ πλοῖον ὠκέλδθυσεν,οζκ ἐρανοῖν , ὁυ εϑοϑιων ἐ- 

μινημόνξυσεν, αἰλλαὶ Ψ' ἐν ζῦϑα, παραγ μῖν, Εἰπὼν " ΠΠοιήσωυμαξ «λιῴς αὐ, ϑοΐπων. 

Τὴ ὃ ὑψιλοτέρφες Ε ἰργαίσοι;», ὅτε λοιπὸν κὶ αἴθ Μ᾽ ἐκ ὀζρλέγε). τίδε ὅδ, κρί-. 
γογτὲς ΝΣ δωδιχᾳ φυλάς τϑ Ἰσραήλ τα τέφι, χατοικρίνοντες. ὃν Ὁ δὴ δικαραὶ μέλλοισι 

καϑεδλᾷοϑαι᾿ αἰλλ᾿ ὥασερ τίω βασίλιοσλμ  νοτὰ χατακρινεῖν τέω ἡμμεαὶ ὠκείνδιυ ἔφησι, ς 
ὁ ΟΝ ϑυϊται ὁ χατοικρινοῦσιν ἀδούς ὅτω δὲ ἡ ὄυτοι. ὅζρα ξτο οὐκ Εἥπε,ιζὼ ἔογη χα ἢ 

οἰκαμϑῥέω "δια, ζιὶ φυλοὶς Ἐ! σρφοιύλ. φηδ, γὸ οὖ Οἷς ἀὐοῖς ὅσαν τε,ϑραμμένοι καὶ νόμοις 
καὶ ἔθεσι καὶ πολιτείς χ, οἵ τὰ Ἰουδοῦοι χαὶ ὦ τ πύςολοι, στὸ λέγωσιν (ᾧ Ἰουδαῖοι, ὝΣ 

ἥὅγο οὐκ ἡδυωήϑημδρ {τιφούσαι τῷ! Χολς ᾧ,,τὶ ὀνόμος ὠκώλυσε τὸ «οὐρα έλμάτα αὐτο 

δέχεοϑαι, Ούτυς εἰς μέσον τὐδαγαγωῶν ζους (ὃ) αὐτὸν δεξαμδύοις νόμων χαὶ πιφευσανζα, το 
κατακρινεῖ πους ὠκείνοις᾽ ἡ καὶ ἡδὴ ἔλεγε, δζο ὅτο κριταὶ ὑμῶν αὐ] ἐσον᾿).ἢ τἰ μέ- 

γαἱ αὔζις ἐπηήείλατοό, φησιν, εἰ ὑπ ἔγρεσιν (Ὁ Νινδυΐχτω, καὶ Κὶ βασίλιοσω νότυ, ἕντο καὶ 

ὀυζι ἐξοισι } μάλιςα δ καὶ ἀλλά ἐμισθ9 ον ἀὐύζις “πολλὰ ἐπηπείλᾳτο, καὶ μετὰ ζω- 

τα λύπσιονάται, ᾧ  τῦτο μόνον 68] ὃ ἔπαθλον᾽ ὠλλως ὃ, ὶ ὧν τύτῳ πϑρηνίξατό , πλέον 
ὠκεύνων. δὶ ὦ ΣΡ ὀκείνων ἁπλώως Εἶπεν Ανδρες ΝΙνδυΐται ὁϑαςήσον") Ὗ κατακριγούς. ι3 

σι τίω μεὸρ ζιυτίω, ὃ βασίλιοσα νὰ κατακρνᾷ ̓ αἰϑὶ 5 τύτων, ἐχ ἀπλως δλλα πῶς; 

ὁτὸν χαϑίσηο ἡὸς τῷ ὀν,ϑούπου Ἐπὶ θρόνου δόξης αἀὐτν; τότε ἡ ὑμᾷς χαϑίσηοϑε ἘΧῚ δώδιχᾳ 

εϑοόνους, φησί" δολών, οι αὶ συμιασιλεύσυσι ὶ κοπωγήσουσι τῆς δόξης ὀκείης. Εἰ 
αἰ σωυμθϑομϑύ, φησι, ὁ συμξασιλδίσονϑυ. Φοεὲ 5} καϑέδρδν (ὦ) ,ϑρόνοι δηιλούσιζμόνος 
ὺ αὐτὸς ὅδιν ὀχαϑεδουνϑρμος κα κρίνων ) διλλαὶ ἡμιῤωὺ αὶ δόξαν ἀφατον πϑεδήλωσε δίῳ Ὦ 1ο 

εϑρθνων. τύτοις (ζ δίζυ ζωτα Εἶπε' Οῖς 5 λουποῖς πᾶσι ζωζω αἰώνιον, ᾧ ἐχατουτωπλα- 
σίονα,, μιοϑὸν ρζιϑω. Εἰ ἢ τοῖς λοιποῖς, πολλῷ μάλλον ᾧ τύτοις, ἡ ἐν ζωϑα, ὁ ὦν τῶ 

αἰωένι τούτῳ. κὶ ἔτο οριῶ δξέζη. χάλαμον ὙΝῥ  δικῖυα αἰφέντες, ζωμὲ πιλύτων ἐισίας μεθ᾽ 
ὄξοισίας Εἶχον, (ιὶ “ιμαὶς “ οἰκιών ᾧ χωρίων, ἡὶ αὐτὰ (ᾳ σώματα “Μ᾽ πιςευόγτων. ἡ 
σφαγάδαι γ δ) ἰπϑὸ αὐ Ψ' πολλάκις Εδλοντο, ὡς ἡ Παῦλος πολλοῖς μδοτυρᾷ, ὕτὸμ λέ. 19 
γ᾽ Εἰ διωα τ, τοὺς ὀφθαλμϑς ὑμδὼ ὀξορύξοντες ἐὺ ἐδώκατέ μοι. στὸμ 5. λέγη οἷι στῶς 

ὅτις ἀφῆκε γωναῦκα, αὶ τῷ τὸ φησιν, ὦςε αὑστλ ως Δί 9ασίοϑα) τοὺς γαμιν ς᾽ δλλ᾽ ΩΣ 
ψυχῆς ἐλεεῖν, ὅτι ὁ ὀιπολέσας τίω ψυχίω εἰντο ἐνέκεν ἐμοῦ θυρήσοι αὐτίω, ἐχ ἵνα ὀμαρώ. 

μϑω ἑαυτοὺς, ὀυδ᾽ ἵνα. εἰντ(ῦγεν ἤδυ χωελζωρϑρ αὑτίω Σἰπὸ τῷ σώματος » αλλ ὕα πόϑτων 

παοϑτι κι μϑν τίω β)σέξειδμ᾽ πῶτο ᾧ ἐχὶ γωναικὸς αὶ αδβφων φησι. δυκᾷ δὲ μοι τὺὺς 19 
διωγμοις ογζῦϑα αμίῆειϑαι. ὯΦ ὃ πολλοὶ ἤσοιν πατερές Εἰς αἰσέξειδν ἕλκοντες παὶ- 

δας, ἢ γωυάμας ὀύδρας, στὸμ ζῶτα κελϑίωσί, φησι, μήτε γωνώκας ἔξωσαν μήτε πα- 
τέρες. ὅπερ δξζυ ἡ ὁ Παῦλος ἐλελν᾽ Εἰ 5 ὁ ὠπιφος χωείξεται, χωεκξέοωϑω. αὐαςήσας 

τοίνιωυ αὐδἥἶῶ πὰ φρονήματα, κ) πείσας ἡ, ἑαυ κ) “ρ τῆς οἰκϑυνϑμης αἀἰπάσης 

δοιρρῷν, «σοϑσέϑηχε᾽ 3 
30 Πολλοὶ ὃ ἔσονπε τοοϑ τοι ἔσχατοι, καὶ ἔσαζοι τε ϑτοι. Ἰούτο ὃ ἡ ἀἰδιωρί- 

ζῶς καὶ ἰδ πολλῶν χαὶ ὁτέρων Εἴρη τα" Εἴρηται ἢ ὅμως ὐ αἰδι τύτων, καὶ τϑὲ φαρισα- 

ν Ψ' ἀὐπειϑοιώτων, ὅπερ τὸ ἐμασδϑαδεν ΕἾπεν᾿ Οτι πολλοὶ ἡξοισιν ἰπτὸ ὀματολοὖν ᾧ δυσ- 
δὲν; ὁ ὀϑακλιιϑήσονται μι Αὐρᾳα με, Ισαακ, ἡὶ Ἰαχώδ " (ὦ ὃ ἠοὶ τῆς βασιλείας ἔξω 
βληϑήσονται. Ετω ἐπαγή αὶ φδαξολίω, Εἰς πορλλῶω πσοοϑυμίαν ἀλείζφων τοὺς ὑφε- 49 
ρηκόζᾳς. 

: Ομοίᾳ δ, 681, φησιν, Κὶ βασιλεία “Μ' ἐρλνωῖν δ, ϑοϑίπτῳ οἰκοδεασότῃ,ὁςις δξῆλ- 
δεν ὦμᾳ πρὶ μιαϑωσοιοϑει ἐργάζῳ Εἰς ἀμπελώνα ἐυτψ. 

2, Καὶ συμφωνήσας μή αὐ! κ δώσαοίου τίω ἡμέρφιν, ἐπέφειλεν αὑτοὺς εἰρᾷ 
αἰμπελωνά 

δέκ πππε'͵-π'. “-πᾳΠὁ’ 



ΒΥΑΓΓΕῈΕῈ ΔΛ. Ομιλ.ξῥ, 407 

ἀμπολῶνα εἰστν, 3. Καὶ τῇ τοέτη ὥρα Εἶδεν ἀλλοις ἐξώζς ρ ρρ, " 

4 Καχείνοις Εἶπεν αἰ παγετε ὑμεῖς Εἰς αἰμπελαΐαί μύ, ἢ ὃ ἐαν ἡ δικφηον,δὼ-- 

σώ ὑμῖν. 
ς Καὶ αἷδὲ ἑκήω καὶ να τέων ὥραν ἐποίησεν ὡσαύτως. ᾿ 

ς 6 Περδ τίωυ ἐνδεκοί τίου ὥραν, Εἶδω ἀγλύς ἑςωᾷς φρυρις ᾧ λέγή ὐδφις᾽ Ὧι ὧδε 

ἐφξήχατε δλζωυ τίου ἡμέραν δργϑί; 
Οἱ ἢ λέχϑυσιν αὐτω" συυϊεὶς μιὰς ἐμιοϑώσωτο. λέγη ἀύφις" αἰπυ'αἴγοτε αὶ ὑμῴς εἰς 

ᾧῷ αἰμταιλώνα' μου, ἡ ὃ ἐα ἡ δίκαιον, λήψεοϑε. 

8 ΟΥας ἢ Ἔνομδῥης λέγᾳ ὀκύσιος τῷ αἰμιπελῶνος τωΐ Ὠχίξϑπῳ ἀντύ ᾿ κάλεσον τὰς 

10 ἐργάζῃ ἡ ϑὸς ἀδζις ᾧ μιίοϑον, Φρξαμϑμος Ὡσοῖ ἐλώτων ἕως ΔΜ υοότων. 

φ Καὶ ἐλθόντες (Ὁ αἷϑὶ τίω ἐγδεχάτίω ὦρϑμ, ἐλαίου μα δζυναίομον. 

1ιο Καὶ ἐλθόντες ᾧ τού ϑτοι οὐγομισαν ὁτί πλείονα λήνονται, χαὶ ἔλρίξον χα ἀδοὶ ὀϑα 

δΝιωυάοιον" 11 Καὶ λαβόντες ἐοῤγίυζον κτ' πῷ οἰκοδεασότε, 
κὺ , . ἢ 5 , .-»»ρ ; 7 “ πω ἀ1ὦ» Δέχντες᾽ ὅτοι (ὦ ἔσχατοι μίδν ὡρὰρ " ἐποίησοιν, ὰ ἴσυς ἡμῖν αὐτοὺς ἐποίησοις τοῖς 

ι5 βαξαίσοισι το βαίρος τῆς ἡμέροις ὦ 1 καύσωνα. 
13. Ο δὲ αἰποκριϑεὶς ἐνὶ αὐνδὖὦΖ2Ο᾽Ἕ Εἶπε" ἑταῖρε, Οὔκ ἀἰδιχῶσε. ἐνχί δάσναρίου (μως- 

φωγησαίς μοι 

14. Αφον Ὁ σὸν, καὶ ὕπαγε. ϑάλω δὲ ἢ τότῳ τῳ ἐσχάτῳ δοιωῦαι,ὡς καὶ σοί. 

15. Η οὐ ἔξει μοι ποιῆσαι δϑέλω οὖν τοῖς ἐμοῖς ; ἢ ὁ οφθουλμός σῷ πονηρός ὅθ Ίν, ὅτ 
10 ἐγὼ αἰγαϑὸς Εἰμι; 

1ό Οὕτως ἔσονται (ὦ ἔσχωτοι οϑϑτοι, χαὶ (Ὁ τοῷτοι ἔφαζοι, πολλοὶ δ 9 Εἰσι κλ».- 

Οἱ, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκῦι. 
Τί βούλετει [ἡμῶν] κὶ αἰ δαζολὴ ἀυτη; αὶ γδ} ((μωυαΐδει τῳ ασοϑς τῳ τέλει λῳῃϑὼτν ὃ 

ὃ Φρχης, λα τὸμιυαντίον ἀπὸμ ἐμιφαϑνει. εν ζωτη ἅ γὸ δείκψεσιν ὠπόυζω ὧμ αὐνὖὅἶὍ 

15 ὑπολαυονζῷ, ἡ ἐυ (Ζυ'  ἐκθανδλορδμοις, (ἄν ἢ Εἰσουχϑνϑρους "αὐτὸς 5. καὶ πρ3 τῆς πυι-- 

εκζολῆς, ᾧ κ( τίω τ Ραθολζω τοιωδυτίον Εἴπεν,τι ἔσον") (ὦ ὡοξτι ἐσωτοι,ξ ᾧ ἔ- 

Δῶτοι τέ ζτοι ἡ" τυτίς!, ὁ αὐ! ΔΜ ποϑύτων πρόντοι, ἐχὶ χορ ϑότων νϑμόντων, δλλ᾽ ἐοαΐτων 

ὀκείνων βιμονϑύων. ὅτι γὸ τῷ» δυιλοῖ, ἐπήγαγε πολλοὶ γῈ} Εἰσι χλοντοὶ, ὀλίορι  ὁκλε- 
Κ]οί᾽ ὡςε διστλῃ καχείνεις δακψειν, ὁ τεέτως χοσα μωϑήσαιϑαι ᾧ πτϑοτρένψαι. καὶ ἢ πα- 

10 ραιξολή ὁυ τ ῶτό φησιν, δλλν ὁτι “ἿΨΜ ἐυδοκίμων ἡ πολλαὶ πεπονηκότων ἔσονται ἴσοι. ἴσως γαὶρ 
ἡμῖν ἀδθυς ὁποίησοίς, φησι, τοῖς βαςαίσασι ὃ βωρος τῆς ἡμέροις καὶ Τ' καύσωνα. τί δ 

ὅν, ὃ Φῆσιν ἡ «ὐραζολή; αὐαγκαγον ΣΡ αὗτο το ον ποιήσοι σαφές, ἣν τότε ὦκῴο ὅχα.-- 

λυύσομϑμ. ἐμπελώια ὥ,, ταὶ Ἐχιτώγματα τῷ Θεοῦ φησιν ἐ{) αὶ (ἀξ ὐὐτολοίς᾽ γοογον 8. Ὁ 

ἐργασίας, Τ᾽ φῆδοντα βίον᾽ ἐργάζῳς ὃ, (ὧν “φόρως χαλουμϑμας ἐπὶ ζα [3κῖα  πσϑόςαῖ. 

5 ματοι᾿ πορυὴ ὃ αὶ αἰϑὰ τοἰτίωυ ᾧ ἐκτίω καὶ ἐὐναί τίω χαὶ ἐνδυκοαίτίωυ ὥραν, «ὄν' ἐν αἰαφό- 

69ις ἡλικίαις πσϑλσελϑυνίᾳς ᾧ θὐδοχι μήσανᾷς. λα [ ὥυτοίυϑυον τϑτοῖςν, Εἰ λαμι- 

τοῦς ξὐδοχιμιηκότες (Ὁ) τοῦ ὅτοι χαὶ Ὡρέσαιντες τῳ Θεῷ, καὶ δὶ ὁλης ἡμέραις λοίμαψαντες 
Ὁπὸ Τὴν πίνων, τῶ ἐχατω τὴς καικίας κουτέχοντοι παάϑε! βασκθμίας ἡ φθόνου. ἰδῦντες Ὁ» 

ὐοις Ὄ αὐνδὦἝθ: ὡὶιπολελαυκύζμ, φασίν ὅτοι (ὦ) ἔσχατοι μἰδν ὥραν ἐποίησαν, ἡ ἰσυς αὖ.-- 

49 τῦς ἡμῖν ἐποίηστις τοῖς βάςαίσασι ὃ βαῤος τὰς ἡμέρας ἢ Τ' καύσωνα ᾧ ζχωῦτα μωδὲνμόλ.- 

λοντες ζημιούαϑιι, μηδὲ Εἰς ἑαυ ἐλαηούαθαι μμιαϑὸν, ἐδυαγέφαινον δ ἠγαναίκτοιευ 

ἴλὶ τοῖς δλλοτοίοις αἰγαϑοῖς, ὃ φϑόνου χαὶ βασκλνίας ἐῶ, ᾧ Ὁ ἔτι πλέον, ὅτι χαὶ ὁ οἶκο-- 

δασύτης Δ Ὁ αὐ διχᾳιολουρύνϑμος, κα τοῦς 1 εἰρηκότα ζαύτω τὐπολοηϑύμδρμος, πονηθλας 
αὑτ' χρίγει ᾧ βασκυυίας ἐ αὐτῆς, λέγων ἐχὶ δέέναοίου (μωεφωνησούς μοι; οἷρον τὸ σὺν, ὅ-- 

πολι. 
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πα)ε. ἥλω ἡ ἐχατῳ τούτῳ δοιώῦοα ὡς καὶ σοί. ἢ οὀφθαλμὸς σου πονηρϑς ἐςῖν,6τ ἐγὼ αἰ. 

γα)ὸς Εἰκε τί δξζυ ὅ61 Ὁ χατασχϑυαζόμδνον ἐκ τότων ; ὦ Ν᾽ αὶ ἐφ᾿ ἑτέρων πονᾳζολών Ὁ 

οὐ, τῶτο ἔςφιν ἰδεῖν, χαὶ γὸ ὁ ὸς ὁ θύδόχιμος ἀὐ᾽ αἴ» Ε ἰσοίγετωι πεπονθώς, ὅτε Εὖδε ὁ 
ἀσωτον ἱδελφὸν πολλῆς Ὄστο λούσειντοι τί μιῆς, πλείονος ἢ αὐτὸς. ὥασερ ΝΣ ὅτοι πλεί- 

ονος ἀπήλαυνον τω χσοῴτοι λαξᾧν, ὅτω καὶ ὠκζνος μειζόνως τῇ πὐθεοισία, “ἣΜ δεδομϑῥων ἐ-ς 
τιμᾶτο᾽ ὁ ζῶια αὖτὸς μδοτυρεῖ ὁ ϑύδόκιμως. τί δἶζυ ὅ6ν Εἶ πεῖν , Οὐκ ἐςιν σεσδις τοιαῦ-. 
χα διχαιολοχού νϑμος," ἐγκα λαΐν ον τῇ βασιλεία “Ψ" ὀυραινων (α πανγε) φθόνου γὸ ἡ βα- 

σκλνίας Ὁ χω φ(ον ὠκάνο καθαρόν. Εἰ γὃ εὐΐμεθα ὑγτες (Ὁ ἁγυοι, ΟΣ ψυχας ἑαυῦδιμἼυ. 

τῷ δ'" αἰ μδὸ τωλωδ διδδασι, πιλλῷ μᾶλλον ἐρώντες ἐκ 4 Ὁ" αἰποκειρϑμων αγαϑῶν αὖ ὃν 

πολαυονζαε χα οϑέσι, καὶ οἰκεῖαι νοι δ οἐσιν τῇ πὸὶ ὠκείνων αἰγαϑοί, τἶνος δέώυ ἐνεχεν ὅτως ἐ- γο 
οο᾽ αάτισν Ἷ Ἅθηϑ᾽ ; «ὐ δα ζολὴ ῶ λεγϑιδμον ᾿ δί9περ οὐδ γρὴ πύντα τὰ ὧν ὥδᾳ- 

(ςολφις χτ' λεξιν αἰ ἐεργαξεοϑαι, αἰλλὰ ῷ σχϑππῦν μαϑυνζῷε δον (ἰωετεϑη, τον δδέπε- 

οϑαι ὁ μηδὲν πολυποραγμονᾷν περαιτέρω. ὅινος ὄξχω ἕνεκεν ὅυτὼ (μετ ϑη ὡυτὴ ἡ πα- 
φαθολῆ, ἡ τί χα τωσκένα σαι βούλεται: κγϑ θυ μοτέρευς ποινσὰ! (ἄν οὐ ἐφατῳ γήρα με- 

Ἰαρονλονϑμοῖς " γινονϑ,.νοὺς βῥτίονας, μη3 ἔ ἀφῴναι νομίζειν ἔλαῆον ἔχεν. δζρε δὲ ὅτοὸ ΕἸσοί- ιξ 

γἱ ὁ δυλεραμνονζαμ ἑτέρους Ἐχὶ τοῖς τότων αἰγαϑοῖφ᾽ ὁυχ ἵνα δείξῃ τηχϑρϑμοις ὁ δα κγομένες 
κείνας (( παγε) δον να ϑιδϑαξῃ τότυς ζοσαύτος δἐἰπολαυσανζᾳς δι μῆς, ὡς κ᾿ φϑύνον ἐς 
τόρεις τέκεν" δοχεϑαι ὃν) ἡμή. ς πολλαῖχις ποιοδυὰν Χέγϑντες ἐστι ὁ δειναὶ μοι οὐεκα λέσεν, χὐμώκ 

ὅτι σὲ τοστεύτης ἡξίωσα, τιμης᾽ ουτε ἐγκλύθῳτες, τε Αἱ φαλῷν ὠκχῴνον ἔλελοντες, ἀλ- 
λα τύτω δείξωι ὦ μέγεϑος τῆς δωρεάς ἧς απήλουσεν. δλλαὶ τί δήποτε ἐυ πϑρζρμ ϑύϑέως το 

ἐμιοωϑώσοιτο ὦ ΕἽς αὖν τὸν ἧκον, ἀπὸνζμ. Εἰ ἣ ουχ ἐμ “πόρτες αἰ το ἤκϑησαν, τίω δζν.- 

φοροὶν ν Τν κλυύϑοντων γνῶ μ(ν πεποίηκε. δζρα τᾶπτο (2) Δ -οοὶ 5 τϑίτη, Ὧ ἢ ἐκτη, 

ὦ 5 “νατη ὡρώ χα λοιῶται, (ὦ 5 ἐνδεκαύτη, ὅτε ἐμϑιγον αὐπεακϑύστεϑαι. τού ὦ ὁ Παύ-. 

λος δηλων ἔλελν᾽ Οτε 5 θϑδόκησεν ὁ Θεὸς ὁ αἰφορίσοις με ἐκ κϑιλίας μηΐδος μιν. πότε δὲ 

βυδυκνσεν ετε ἐμϑιηεν ὑπσακϑσεοϊ. αὐτὸς ὦ Ὑ ἐξουλέτο καὶ ἐκ σσϑδομμίων᾽" ἴλη "5 
5, αὑτὸς ζέκ ἐν Εἰἶξε, τότε ϑὐδυκησεν,ὅτε καὶ αὐτὰς ἐμδηε πυίϑεεϑω. ὀυτῶ καὶ (ὃ λης ἰὼ ἐ- 
χάλεσε, χατοι δευνα νϑρμος ᾧ ἐμειτσδϑοϑεν αὖ τὸν κα λέσαι ᾿ δλλ ἐκᾷνος σῴζοι αν "κἰπήκϑυσιν. 

Εἰ ΝΝ ὁ Παύλος ὧξ Ὄργης Οὔκ αὐ αἰσστκεέσε, πολλῷ μάλλον ὁ λυςής, Εἰ5 ὅτοι λέν 

ηθέσιν, Οὐὐϑὶεὺς ἡμιαις ἐμιοϑώσουτο, μαίλικα, «ϑβ, ὅπερ ἐφέωυ, ἐ γρὴ πθμτα αὐξιεργαζελϑαι 
χα εἰν τας τ ραζολαᾳ ς᾽ εὐταύσα, ὃ φεσὲ ο οἰκοδεοχσότης Φαίνεται τ 9 λέγων, λλ ἐκῴοι" 10 

αὐτὸς ὃ αὑςὅν οέκ ἐλέγχει, ἵνα μὴ ὀζμπορητο, Ἀλλ᾽ ἐχιασάσηται. στι γὺ πϑρᾷς, τῦγε 

Εἰς αὑτὸν ἧτν, ἐκ τρΐτος ἐκάλει, ἐδέλωσι καὶ ἡ προσαθολὴ λέγϑυσα ' ὅτι Ἔπὸ οὶ 
ἐζηλϑε μιιοϑώσοιεϑτα!. πϑτοσαν δζζυ δέλλον ἡμῖν, ὅτι πσοῖς τε τὸν ἐκ τορθέτης ἡλικίας, 

ἃ πσϑ ς (ὧν οὖν γήρᾳ καὶ βοϑίδιον ορετὴς ἐπειλνμμένος Εἴρηται ἡ ας ρμ(ολη, τσϑῦς ὀχεί- 
γος ἵνα μὴ ̓ἰποιούνται, μηδὲ ὀνε! δὶ ωσὶ τοῖς αἷθὶ Τὶ ἐνδεκατίω ὥραν ποὶς τύτης ὃ να γ5 
μοϑωτι ὅτι ἐξὶ ἡ τ βραχῇ “ιϑόνῳ ὦ πὸρ ὀμακ)ισαιϑαι. 25, Ὁ» δὰ σφοδρότητος 

διελέγετο, ἡ τὸ χολμαια ρί»ψαι, κα; χατοιφρονῆσαι “ὌΝ ὀντῶν αἰ πλμτωγ᾽ πολλοί 8 πᾷ ἐ- 

δῈΪΤο τόνου αὶ νελνικῆς απο εγυμίας, λϑώτῆων οὖν ἀΐρῖς φλόγα αἰγαστης χρ ἐυτονον, ποιῶν τίω 
γνωμέων, διίκι σιν ὁ τί διωατον χα. ὑςερον ἐλϑθυνζῴε, τῆς πασης ἡμέρας λαξῳν ζ μιαϑὺν . 

λλα "ὅτῳ μδ ὶ λέγέ, ἥα μὴ πάλιν αὐςῶν ἀἰπενοήσῃ ᾿ δείκιεσι αὶ ὅτι τὴς αὐτῷ φι- 40 }50 
λοιθρωπίας 66] Ὁ πὸ, αὶ δζρα ζω τίω ςίκ ἐκπεσοιῶτω, δλ᾽ ἰπολαιυσονται γα! 
οἰὐφι ἐν το ξβυτων αἰγαϑῶν χα τ μάλιςα! ὅθην δ βουλετω ὅρα τὴς αἰ αΟυλῆς 

[ΩΣ , , « ».. «) « 2] “ΨΜ«-«Ψ"Ἡ »“ ν ΟῚ 

- ζῳυπυς χατασκίυασοι. Εἰ ἢ ἐπα γά, ὅτι σὕτῶς ἐσογτω (Ὁ) ἐογύτοι Ὁ τοι, κ; (Ὁ τοῦπιύ.. 
, λ » . 3 : ᾿ {ἐλ “" 

“«χατοι ᾿ Κα πολλοὶ γὺ κλητοὶ, ὀλίλϑι ἢ ὠκλεκοὶ, μή ϑμασῃς, ον γὺ ὠὡςέκ πῆς τραου- 

λης 
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λῆς τς μναγαγῶν φησιν" ὥδλα τῦτο λέγη, ὅτι ὥασερ τὸν (ἀωέξη,υτω χα] ἐχεῖνο 

"! συμ(ἡσεΐ). ὠζῦϑα "3 » οὔκ" ἐϑμον)ο ὼ πῦδῴτοι ἔσχατοι, δνλα ΜΨ αὐνγὖ᾽ ἀπὸρ- 

εἶδ; τες απήλαυσοιν τῦρ ἐλπίδω ᾧ κοὐ ροὶ πορϑσδυκίόμ. ὥαπερ ἢ τῷ γον ἐλπίδω ἡὶ δόσ-. 

δυκίαν δξέξη, καὶ δ ἐμισθϑοϑεν ἐλμοντο ἴσοι ᾧ μ᾿ τα" ὅτω ᾧ τὸ τύτυ πλέον συμι- 

ς (σεται καὶ πο δοξότερον, ὦ καὶ ἐμιασοϑοϑεν δ μέσ, Ὁ τούτων ὧν ἐσχάτους, κ᾿ τύπος 

ἐδ οότυς, ὡςε ὅτερον ἐκφνορὼὺ ἕτερον ὅηο. δυχεῖ δὲ μοι ζῶτα λέγῳ Ἰδαίους αἰννβόμενος, 
ἡ ΥΜ πιςζῶν ὧν δξ Ῥρχὴς λάμψαγζᾳ, ὕςερον ἢ αἰ μδιησειγίῷς ροτῆς χα) εἰς τ πίσω χᾳ- 

τενελϑένζαις᾿ κακείνες παλιν (ἦν οἰπὸ καικίας αϑενεγκόγζᾳς, καὶ πολλους αὑχόρακοντί-. 
σαγίᾳς. ὁραΐμᾶν γαρ (κ' Τιαύζᾳς μετωξολοὶς χαὶ Ἐχὶ πίςεως χα δΧὶ βίου γίγνονϑμας. | 

ιο Διὸ ϑακαλω, πολλζω ποιησώμεϑοω απουδέω, ᾧ Ὠχὶ τῆς πίςεως ἐξαΐναι τῆς ὀρϑῆς, ἡ ἘΘΙΚΟΝ 

βίον ἐχιδείκψυαϑαι αὐίςον. αὐ "ὦ μὴ καὶ βίον πσοϑοϑῶμδυ τῆς πίζεως ἀξιον, τίου ἐσαἰτίω 

δώσομϑν δίκζω. καὶ τῷτο ἔδειξε ( καὶ ̓πὸ ΛΜ ὀύωθεν γδόνων ὁμακαοιος Παῦλος, ὁτε ἐλέ- 
ἡν᾿ Οτὶ πόρτες ὃ αὑτὸ βρώμᾳ πνέυμκατικὸν ἐφαηϑν, αὶ πιίντες ὦ αὐτὸ πόμκσ. σνϑυματι- : Κορε, δὶς | 

| 

ἢ « ,».»ὔ δ, ΜΝ »ἤ ἢ ΔΝ ἡκα: Ματῇ. ζ, κ«β, 
κὲν ἔπιον ἡ πσδϑοϑεὶς, ὅτι Οὔκ ἐσώϑησοιν. χατιςρωϑησαν γὸ ων τῇ ἐρήμῳ. ἔδειξε ἢ ὦ Ὁ ΧῚ ἡμδ" ὦ 

.» Μ θ)ατελίων ὁ Χολςὸς, ὅτε Εἰσήγαγέ ἴμψμας δαίμονας ἐκζα λόνζς ὁ πσόοφητθισανζῷε, Μματϑ. ,γ." 
ὼ Εἰς κόλάσιν ἀπαρρνῦμοις. χαὶ πᾶσαι ἢ αἰτοῦ αἱ οὐ Να(ολαὶ, δ[ ἡ ταῖν ορϑώων, ἡ τῆς Μαρ. δι, 

σαγάωης, ἡ ΔΙ ἀχφυθών, ἡ τὸ δένδρου τῷ μὴ ποιοιῶτος καρπὸν, τἑω ἀπὸ ΟΜ ἐργῶν Ὥρε- 

τίω Ἐχιζητούσι, «ἰδὶ ὦ Νὴ δογ μῶν ὀλιγάκις οἱ φλέγεται ( φυῇ γῸ } δεῖται πόνου ὃ 

πράγμα) αἰδὲ ὃ βίου πολλάκις, μάλλον ἢ που τουχοῦ, διζουεκης γὸ ὁ ασοἧς Τὴ πόλεμος, ᾿ 

10 δ[9 αὶ ὁ πόνος. ᾧ ἡ λέγω πολιτείδῳ ὀλόκληρϑν ; χαὶ "ὃ μέρος αὖ περοφϑεν μεαλᾳ ἐπγή ] : 

“πὶ χα δῇ ἐλεημοσύνη ϑροφϑεῖσα εἰς γέενναν ἐμξαλλά «ἄν υφερήσονζις καίτοι ὧχ ολθκληρος ᾿ 
ἡ ὅτ Ὄ ρετη, δϑλαὶ μέρος αὐ. δλλ᾽ ὅίίος αὶ αἱ ϑδϑενοι διρὰ Ὁ μοὶ ἔχειν ζώτην ἐκολαεϑηζ᾽ Ι 

ἀ ὁ πλύσιος ὃ δχρὶ ὅν ἀποτηγανίξενο" χαὶ (ὦ πεινώντα μὴ. ϑρέψαντες, ἐντεῦθεν κ᾿ Ἐ ᾿ 
δζρβύλου καιτουδικαίζονται. πάλιν τὸ μὴ λοιδορᾷν, μέρος αὑτῆς ἐς!ν ἐλοΐχιςον. ΕΝ ὅμως χα, ΝΕ : 

15 τ ὀχξαλλει (ἦν μὴ κουτωρθωκοζας. Ο δ Εἰπὼν τω ἀδελφῷ αἰστῳ, φησι, κισρέ, Μαγῇ, 4. κβ' ΙΣ 

ἔνος ἔφ'αι Εἰς τίω γέενναν τὸ πυρός. πτώλν ἡ σωφφφσιωη: χαὶ αὐυτὴ μέρος θ8]ν. ἀλλ᾽ 
ὁ((φς χωρὶς ζωτης σε εὶς οψετει ῷ Κύρμογ. Εἰρζωυϊζωω. γα, φησι, διώκετε χαὶ Ἷ αἷγια.-- Ἐξ. ιβ. Φι 

σμὸγ,ὃ χοεἰς σὴς ψοται (ὃ Κύολον. καὶ ἡ ζι πεινοφ ρφσιωη ἢ ὁμοίως μόρον ὅφ]ν Ὅρε- εἰ 
τῆς, ἀλλ᾿ οκίος καὶ ἕτεροι ἴις ἐχττελέσῃ καλοὶ, ζοτίω ὃ μυὴ κατορθώσῃ, αἰκοίθαυρτός , 

25 ὅ61 οὐρά τῶ Θεῷ. καὶ δῆλον ὠκ ὃ φαρισαίου, ὃς μιυθίοις κομδίν αἰγαϑοῖς, εἰντεύθεν Ϊ 
σόντα ἀπώλεσεν. ἐγὼ δέδικαι τύτων πλέον Εἰπεῖν ἔχω παλιν. ὁν γὸ ϑὴ μότον ἐν Ἧι 

᾿ππι π- Η “τ 

αὐννδΎ ὐροφϑὲν Θιποκλείει (Ὁ) ὀρόνῳν ἡμῖν ̓ λα καὶ ὅνηται ἅν, μοὶ κ᾽ πῆς πσροσηκά- 
σης ἢ ἀἰχριζείας αὶ αἰ χυρζολῆς, Ὁ ἀὐ' ὅτο πάλιν ποιφ. Ἐδὺ δ με αἰδιοσεύσν, φησίν, ἡὶ δὲ-- Ματϑ ο, κα» 

μὸν  χαιοσιωύη υμδίμ," πλέον δῇ" γραμματέων καὶ φωυρισαίων, σέκ Εἰσελθύστοϑε Εἰς τίω βασι- 

ὃς λείαν ΔΨ 'ουρλνών. ὡςε κἀν ἐλεημοσιωίω δῷς, με πλείονα ὃ ἐκείνων, σῴκ Εἰσελδύσῃ. 
ἡ ποσίωυ ὠκῴνοι πϑρφχο ἐλεημοσιωΐω, φησί: Ἧτο γὸ αὑτὸς Εἰὼπεῖν βούλομαι νιῶ, να (ᾧ 
( μὴ διδόντες, “. σναφώσι “σοϑς Ὁ δοιῶω ᾿ (ὦ ὃ ϑιδὸόντες, μεὴ μέγα ᾧ ροναΐσιν, δλλα χα! 

σδϑαϑήκζω ἐργαζωντα!. δῶν ἐδίδοσαν εκ φιοι; “ἣν ὀντῶν αἰπείντων δεκώτέων, ὁ παλιν ἐ-- 

τέρὰν δεκούτζου, Ὗ μ᾿ ζωτίω, τοἰτίω, ὡςι "ὃ Οδοϊδν τὸ τϑίτον τῆς ἐϊσίας π φχον. τος 

40 γὺ δεκαίται ((μυτιϑένϑμαι το ποιούσι. ᾧ μ᾽ πύτων ᾧ απ χας, ἡ τυρϑρτότοκα, νὸ ἕτερα ͵ 
Ἧ πλείονα ̓  δ, τ Ρ αἰ μδοτημῶ, ᾧ αἰαῦρ" καϑαωρισ δι; (ᾳ ἐἰν πῶς ἑορτῶς, ζῷ ον 

το ἰοξιλᾳίῳ, ἐν τῶς δ᾽ »οεων Ὡιποχϑπαῖς, τ τὰς Τὴν οἰκε ἣν αἰφαιρέσεσι, ὰ τοῖς δου- 
γείσμασι τοῖς ἕόκων απηλλαίμϑμοις. Εἰ 8 ὁ Ὁ τούτον δοις Μ᾽ ὄντων, μᾶλλον ὃ ὦ ἥμισυ 

(Ὁ "Ὁ τϑτων ὄκῴνα (ἰωπϑένϑμα ζ) ἡμίὶσυ ' ) Εἰ τοίνερω ὁ ὡ ἥμισυ διδοιῷ, ἰδὲὴν μέγα 

(εγίοδ, τοι, 2, ᾿ Μῃὶ ἐργάζεται 



ζ. Κορ. 6, 

Ματθ.,α.κθ, 

Ματθικικει 
κζ. κη. 

Ἰωα».,γ.14. 

410 ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 
ἐργαζεται᾽ ὁ μηδὲ Ὁ δέκατον “λόχων, ἴινος ἀξιος ἐφτα!» Εἰκότως δὰ ἔλελμ, ὀλίηϑι (ὦ 
σωζόμϑμοι. μὴ δὴ [δζω ] καταφρονωμδυ τῆς κτ' (δ) βίον ἐχιμϑηείας.. Εἰ γ)5}} μέρος ἀὐτψ 
καιταφρϑνουλῦμον ἕν Ὀσαύτίω φέρει τίω αἰπώλειδν,»τὸν πόυτογθ εν ὥμϑυ ὑπεύϑιώοι 

τῇ καιτοδεχα ζουσῃ ψήφῳ, “πὼς αἰαφέυξόμεϑο τίω κόλασιν; ποθ ἣν ᾧισονδν δικίω, 

ἢ ποία ἡμῖν σωτηρίας ἐλπίς, φησιν, Εἰ ΨΜ ἀπηοιϑμοηνϑμων ἔχαφον τίου γέειναν ἡμῖν ἀ. ς 
πελᾷ;κιῴγω τη λέγω᾽ πλίω ἐαὺ “οϑσέχωμϑμ,δοωνατον σω,ϑίοναι τὸ τῆς ἐλεημοσιωης 
κατασκθυα ζονζῷι Φαρίβθικον, ἡ (ᾳ τραύματα ϑερᾳαιγγδονίᾳς. ου » δυτω σώμα βών- 

γέσιν ἔλϑιον, ὡς φιλ λυ,ϑοφπία ψυχίω ὁ βωινεσι, ἡ αἰχείρωτον πᾶσιν ἐργαζεταᾷ ὀμαίλω-. 

τον τῷ Αἱ αὐόλῳ ποιᾷ. ὅπου γδ" αὖ κατάογι, δ λιοϑαγνει λϑιπτὸν, Οὐκ ἐώγτος τῷ ἐλαίου 
“αὐτο τοϊφνωώτοις ἴοις ἡμετέρφις ξδύοιν ᾧᾳς ὀκεύνου λαΐξας. τύτῳ τούτω ὠλείφω δ ἐ- ιὸ 

αὐζἧν τω ἐλαίῳ (᾿ωεχῶς. ἢ "ὃ ὑγιείας ὅδ εἰ ασύϑεσις, ἃ φωτὸς χορηγία, ὶ Φαιδρύτη- 
τος ὠφορβκή, δλλ ὁ δᾷνα, Φυσι, ζσα αὶ ὥσω ἔχει ζάῴλωντα γοισίου, ὦ δδὲν πσολΐεται. ὼ 

ἰ τούγο ππτοῦς σε, ὅτω » δ βϑοωὼ μαςότερ9ς σὺ φόνήση, στὸν ἀἰπὸ πενίας Φιλοτιμότερος 

ὀκείνν “Ἄνη. ὅτω καὶ Μακεδόνας ὁ Πύλος ἐθεν μασεν, ὀυχ ὅτι πϑδέφον, Δλλ᾽ οτὶ ὸ οὖν τῆω.- 
᾿ “Ὁ , . ; ι , 

χείᾳ ὄντες πϑϑέορν. ΜΗ δὴ δὼ πσοϑς τότυς ἰδὸις, δϑλὼ σι, 9 ἢ ᾧ χϑινὸν ἀἰπαγτων" κύ. ις Χιλαὼ 

μον καὶ διϑιώσκα λον, ὃς ζέκ Ε7.- πού τίω κεφαλίω κλίνῃ. καὶ αἱ σ᾽ ὦ, φησιν, ὁ δεῖνα χαὶ ὁ 

δεῖνα Ἔτο ποιᾷ; μὴ κρίνε ὅτερον, δνλα σεαυτὸν απαϊλλουΐξον τὴς χατηγϑθίας. ἐπεὶ μείζων 
ὶὶ κόλασις, ὁτὸμ ἢ ἐτέρϑις ἐγχα λῇς, τὸ αὖ τὸς μὴ ποιης᾽ στὴν ὠλλοὺς κρίνων, τῳ αὑτῷ κρῖ. 

ματί σρώλιν ὑστθύθιωος ἧς καὶ αὐτὸς"! γάρ συτν χα τορθοιυζας κρίνειν ἀφίε) ἐτέρυς, πολλῷ 

μᾶλλον πῇ]αιονζαις. μϑ τοίνυν κρίνωνϑρ ἑτέρας, μηδὲ Ὡρὸς ἑτέραις ῥαϑυμϑνᾷς βλέπωρϑν" διὰ 20 
.Ν Ι ἦ Ἶν» 1.4 ᾿ ! 41». , ! 

ωρὸς Τ' Κύριον Ἰησοὸν ΧΧολφον, ὁ ὠκεν ζὰ ὑποδείγματα φέρωμνϑυ. μη γαρ ἐγὼ σε θυηργίτη- 
..1,»»} 2 Ι! ε νιν 1 ἢ 2) , « “» ͵ 

σοι μὴ γαρ ἐγώ σε ἐλυτζωσα μην, να ὠρὸς ἐμὲ βιλέπηειάλλος ὅξήν ὁ ζμῦτα σεδύτα (ϑι πα- 
Θϑιογών. τἱ δ δεασύτίω ἀφεὶς, ὡρὸς τ (μόδιαλον ὁρας; ἐκ ἤκοσας ἐἰὐτο λέχοντος ᾿Μαϑϑετε 

ἀπ᾽ ἐμϑ,ὅτι αράύς εἰμι (ῳ πεινὸς τῇ καρδια; πάλη, ϑέλων οὖν ὑμῖν 4}) “οοϑτος,ἔζω 
“σαΐτων δζέκονος: ὦ πάλιν, Καϑὼς ὁ υος Ὁ δύ ϑοόστα ὑκ ἤλϑε δχρεκονηϑηναι,δλλαὶ δζριχθ- 1, 

νῆσοι ̓  ὁ μα’ ζωτα “πταὐλινίγα, μὴ πσϑϑασταίων τοῖς ῥαϑύμοις ἫῬ (ἀὠωδούλων υϑῥης ὦ ὁ- 

λιγώρλα, αἰφέλκων σῃ τϑτων, Φησὶν ̓ Ὑποδωγμα δίδωκαᾳ ὑμῖν ἐμαυτὸν, ἥα καθὼς ἐποὶ- 

ἡσες, ὦ ὑμιῷς ποιῆτε. δλλ᾽ ὀυκ ες! σοὶ δ)δασκαλος δἰρετὴς ἦν ((μωόγτων αὐ, ϑοϑέπων συολὶς, 
συοῖλ' οἷος Εἰς τα ογαγῷν εὀυκοιὼ πλείων ὁ ἔπαινος, μιεεῖξον τὸ ἐγκώμιον, τ! μηδὲ δι- 

δασκαίλων θὐ πορὼν γέλϑνας σύϑαυμαφῦς. γαῤ διινατὸ τὸ ὦ σφῶδγα ῥάδιον, ἐδ 3 4- 0 

λωκϑρ ἡ δυνλούσιν (Ὁ) τροῷτοι ζω τα κατωρθωκότες᾿ δ΄, ὀἸΝ ὗε, ὁ Αὐρμαὶμ, ὁ Μελχισε- 
δὲκ,Ἰως, ὁ (Ὁ κατ᾽ ἐκείνοις αὐ ϑοφποισταύτες, ασθϑς ὃς ὀῤαίκαγον χα ̓ ἐχαφ-ίω ἡμέραν 
ὁρᾶν, δλλὼ μὴ ασϑὺς τύτες, ὡς σετδέποτε ποίύεοϑε ξηλοιωτες ᾧ οὖν τοῖς συλλόίοις ζοῖς ἡμετί- 

, δ »Ν' » ᾽ 4... Ὅν ᾽ ε 
βοὶς «ξεφέροντές χα ̓ ὼ σεν οἴἶλλο πλρτουχοῦ λεγόντων ἀἄκϑω,αλὰ ω ζω τὶ ᾳ ῥἡ ματα" 

ὁ δάᾷνα κτήσατο πλέρϑρα γῆς τῦσω καὶ ὥστ ᾿ ὁ δίζνα σπλουτά᾽ ὁ διάνω οἰκοδὺ μεῖ. τί κέ- γ5 

χηνας ἔξω, δ  ϑοφσπτε » εἰ ασϑϑς ἑτέρες βλέπεις; εἰ βούλει πρὸς ἐτέρυς ἰδεῖν, ὄν" κωτορθει- 

ζκ βλέπε,κὄν" θυδυκιμοι ζω, κἄν" “᾿ νόμον Μ᾽ ἀκριξείας Οὐἰποσγληρφιώΐζοκ, μὰ ὧδν ασοσο 
! ν 3 } γ] «ἃ Ι ᾿ ᾿ » »" Ι ᾿ 

χεκραχοζᾳς ἡ ἡτιμωρϑροις. αν γὼ ποὸς τύτος βλέρης,πολλα οὐὐτουθεν συλλέξεις χαχᾷ, 
», « ’ 2 ! » ον» ἢ ν σὰ ] ε; 3.2 λ “ 

εἰς ραϑυμιδυ ἐμιπίπηων, Εἰς ὑπόνοιαν, Εἰς Ὁ καταδιχαξειν ἐτερθς. αν ἢ ὥυν κουτορθοιωας 

Ὄριθάμης, Εἰς (ῳπενοφροσιώζω, Εἰς ασουδύω, εἰς χατθμυξι,εἰς α μνεία σαι τον "οἷζ- 40 χη 

αἰγής αἰγαϑού, ἄκουσον τί ἔπαϑεν ὁ Φουρισαῖος, δ᾽ , (δν' καυτορθοιώζας ἀφεὶς, τ παὔαίσαντα 
εἶδεν ὠκύσον, ὁ φοξήϑητι. βλέπε πῶς θαυ μασὺς ἐϑμετο ὁ Δαζὶδ, Κ᾽ «σοὺς ὧν" ασο9- 

γόνμελη, ιζ, χϑιοῦς αὐτὶ (ἦν; κατ᾽ “Φρετίω ἔδλεπε. Πωροικος γαίρ, φησιν, ἐγώ εἰμε ἡ ϑρεπίδημος, 

Ἐφιααγν. χρὼς πεόυτες (Ὁ πατέρες μια. ἡ ὙΣΡ οὗν, ἡὶ τσ ύτες (ὦ κατ᾽ αὐτὸν, (ἦν ἡρδοτηκοζᾳς 
αἀἰφώντές, 



ΓΥΑΓΓΕΛ. Ομρλ ξε. 41 χρὺ κ. 

ἀφέντες, δὸ φθὐδυκιμιηκόζᾷς ογενόοιωυ. το καὶ σὺ ποίει. Θὐδὲ γαρ διχαφῆς αὐζος καϑισοι 

ὯΨΜ ἑτέροις πεσπλημμεέλημθνων, συ οὶ' ὀξετα φής διἕω ὠλχλοις αἰμζδοτόμορϑρων ᾿ σου πτω κρί. 

ἐπήγνς,. ψεῖν, ὧχ ἑτέροις " παδοσετάγης. εἰ γαρ ἑαύζιφ ἐκοίνομδ, φησιν, (έκ αὖ ὠκοινομεϑοι" κριε 

γόμϑμοι ἢ “μασὸ Κυρίου, πωιδέυό θα. σύ ἢ ὁ ζμξιν" λέφρεψας,σαυΐζων κα ὦν μεγάλων, 

᾿ς ὶ μιαρῶν «Ἴαισμῶν ἐπα ῦμ φ,ϑιώας, ζῷ ὃ ἑτέρων μ(Τ' ἀκριξείας αὐδιεργαζόμδνος. ᾿δραὶ 

κέτι πῦτο ποιωΐμϑν᾽ ὄλλα ζωύτίω ἀφέντες τίω ἀταξίαν, δικαφήρλον [«.] ὑμὴν ἀύζῆς 
καϑισωνϑυ Ἂμ [ὦ] ἡμὶν ἀύθις αἰεδοτόμονϑρων, ἀδοὶ κϑυτήλϑρϑ9ι ὦ δικας αἱ κ, δήμιοι Ἢ 

πλημμελημίν γινόνϑμοι. Εἰ ἢ βουλει αὶ (δὶ ἑτέρων πολυπορφγμοιν ᾽ ῳ κοιτορϑὼ ματὰ 

μὴ ῷᾳᾷ αμδδοτήματα αἰδεεργαίζου “να, ὼ ὧκ τῆς μνήμης ἫΜ οἰκείων πλημμελημάτων, ἡ 

ιο ὁκτῦ ζήλε ΤῊ ἑτέροις κατορθουμδῥων, ἡ ὧκ τῆς τὸ αἰ ραιτήπε δικαφηράου Ὡραςά- 

σεως, κοι 9 ἐκοίφ΄ ζω, ὥασερ πλήκτρῳ Τωὶ τῇ ((μυειδήσει νυῆονϑμοι, Εἰς ζα πεινοφ οϑσιωζωω 
ΠΩ ἡ μείξονα αἀσπουδέωῦ ἑαυςῶν" " «γαΐγϑντες, ΜΝ μδηόντων ἐχιτξωμϑα ἀγαθοῖν » 9 ιτι καὶ 

" φιλαν,ϑεφπία ποῦ Κυρίου δ ]Ἰητού Χοιτοῦ, θ᾽ ᾧ πατεὶ μα ῷ αἰγίῳ πγϑύ ματι 

δύξα, χροτος, ζιμο, γιοῦ ἡ ἀεὶ, ᾧ εἰς (ὦν αἰώνας ΤῇΜ αἰώνων. Αμών. ἡ 

ι: 

Ομιλ. ξε. 17 ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΙΝΩΝ Ο ἸΗΣΟΥ͂Σ ΕΙΣ 1Ὲ- 

οοσολυμίᾳ, περέλαξε (ἂν' δώδεχα μαιϑυζας κατίδοι ἐν τῇ ὁδιῷ, χα 

Εἶπω αὐοῖς " 18. Ἰδοὺ ὀκαξαίνονϑμ Εἰς Ἱεροσύλυμαι, καὶ ὁ 
ἡὸς τῷ λό, ϑοῦπου χροριδὺϑήσεται τοῖς Φρυιερεύσι καὶ »εαμματεύσι, 

10 Ἃ χριτακρινούσιν αὐτὸν ϑόνατῳ 19 Καὶ κοϊδαιδωσοῦσιν αὐτὸν 

τοῖς ἔϑγεσν Εἷς ὃ ἐμιπαῖξαι ὦ μαςιγώσοαι ζ ζαυρώσαι ) ἡ τῇ τοίτη 
.-, ᾽ 

ἠηϑαν, ἡμέρα" ἀνα ςήσεται. 

γα. "ἢ ΣΕΥ ἰς Ἱεροσύλυμα Οὔκ αἱ ϑόον ὀῥαξαμει ἐκ τῆς Γαλιλαίας ἐλϑων, ᾿ 

εοιάνη να 9.5 δλλαὶ χυρίτερονϑωυ μα]εργήσας ᾧ Ἐ)ιςομίσας Φαρισαίεὺς ἡ ὀζκλε- 
κἰψδλν» ἘΣ Ἁ ΄Ἂ - 2 ͵ ΕῚ Ἁ ͵ ! ᾽ Ι! : ᾿ 

κὰ ΡΥ ἡθτις τοῖς μι ϑητας ΤΣ αἰκ]ημοσιωυηζ(ει γὺ θέλεις τελάῴος ἐΠ) φησι, 

“) “πωλησὸν σῷ (ὰἰ σ ἀρχοντα) ἡ ἰδὲ 75; σενίας ( ὁ διιναῖνϑμος χω- β 

ϑὸ ρῴν, ρείπω) αὖδὶ ζι πειοφροσυνης(ἐθμ μὴ φραφῆτε καὶ Ἄνοϑε ὡς ζ | 

ἄς) Ὁ τα δία, ὁ μὴ εἰσέλιϑητι εἰς τὶ βασιλείαν ἢ; πρλμων)κ, αἷξιί' αὐτουπυϑὸ.- ᾿ 
ο σεως τῶν εἐγζωϑα, (οεης )ὃ ἀφῆκεν οἰκίας, ἢ αδελφοις, ἢ αἰδελφαὶς, ἐκᾳτογτουπλλασίονα, 

λήψεται ἐν τω αἰώνι τετῳ) αὶ αἴδι ἀμοιξών ἷῥ ἐκφ (ὁ ζωζω γγὸ αὐωώνιον κληρονομήσει) 
τότε πσοήσθαλλει τὴ πόλει λθιπον, ἢ μέλλων ὀμιέναι ἴδε τῷ σταῖϑυς πτάλιν “Αἰ φλεγέται. 

ὯΦ δ Εἰκὸς ζ αὐςᾶν: ΟΣ Ω μὴ βουλεαΐ, τὔτ συμϊώωι Ἐχιλαγθοεαθαι, (ἰωε- 

γὡς αὐτῶν. μα μιμφήσκει, ἐγϊυμψαίζων αὐ ἿΨΜ πίω Αἱ θ,ιοιαν τῇ πυκφότητι τῆς αὐαιμνήσεως 
45 καὶ τίω λυπῶωυ «ἰ αυοτεμψόνϑμος. κατ᾽ ἰδίαν Ὁ αὑτοῖς ὀξριλέγεται ὀμωγχαίως, ὀν γὸ ἔδει! 

Εἰς πολλοις ὀξεωνεηθίῶαι (ἢ αἴϑὲ τότων λόγον, συϑὲ σαφαίς λφϑέδαι. συοὲν γδβ ἐκ 
τότ πλίέου ἐγίνε», Εἰ )ὰ» (Ὁ μαϑητα ἐθορυζοιοῦ"» ζτω ἀκούοντες, πολλῷ μάδλον ὁ 

ἊΜ πολλων δῆμος. “ἱ δῶυ; σέ ἐλέηϑη τοῖς πολλοῖς, φησιν ; ἐλέϑη (ὦ καὶ ασδός (ὅν πολ- 
λοι ̓όχ ὅτω 5. σαφωΐς. Λύσευτο 5, φησι, ξδ ναν τῶτον, καὶ εἶν παισὶν ἡμιέρριις ἐγραῖ αὐν- γεν ς, Δ κα; 

40 τὸν. Ὁ» ΣΉ μοῖον Ἐχιζητεῖ ἡ δ μεαὶ ἀντη, τὸ σημεῖον υ δὸ,ϑήσεται αὐτῇ, ξ-ἰ μὴ Ὁ σῆμεῖον Ἰωνὰ »ματϑ.ιβ.λθ, 

τὸ ἀσδοφήτε “ἢ πάλιν, ἔτι μμκρόνγρϑνον (τ ὑμδ Εἶμ, αὶ ζυτήσετε με,ὺ εχ (ὑρήσετε: 
τος ὃ μαιϑηταῖς εἶχ ὅτως δΑλ᾽ ὥασερ ( δλλα σα φέςερον ἐλεῶν, ὅυτω καὶ πσῶτο Εἦπε. ἢ 

" τος ἐγέκέν, Ἐ-ἰ μὴ (ωίεσον ᾧ πολλοὶ [τί διυύωμο) Μ λεγϑυϑρων,ὼ ἐλέγεν "ἴα μά- 
" Ἴωσι κ(' ζιῦτα, ὅτι ποοϑειδὼς χὶ ὃ σταϑος ἤει καὶ ἔκῶν, Ἐ οὐκ ἀὐγνοών σϑοῦδ' λύαγχαζο-. 

ΟΒεγ[οἵῖ, τοι, 2. Μιὰ 2 μϑνος. 



; κεῦ κ' 4ιν ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 

λδμος. Ὅς μα ϑηταὶς ὃ ἐυ “ἰσ' τῶτο μόνον πεοὐλεν, ΥΥΝ ὁπτρ ἐφίω, Να ἐπύμναοϑέν. 

Ἵ τὰς τῇ ἢ αὐησδυκίᾳ, ῥα διον «νέγκωσι ΩΝ παάλς, ὲ μη ' αἰμδιύτητοι ἐπελλὸ (εὐξῃ σφοδμα 

αὐτοῖς δίῳ τοι ὅτο ΞΖ Ἔχ δὴ Υ ̓λαίατονὶ ἔλεγε μόνον "διε ἢ ἐ ἡἐτηῷ ὲ οὐνεγυμνασαντ, 

ὦ ἃ ἄλλα πϑλύται εητίϑησιν᾽ δή, ΟἿΙ «ὐῇραδώσοισι ποῖ τοῖς ἐϑγέσιν᾽ “τί ἐμιπαίξοισι ὲ μαςιγω.. 

σοισι τότε τὸ ἐγεχεν, ἡ ἡ ὁτὸν αὶ σκυ ϑέσπτα ἴδωσιν ἐπελθόντα, ἡ τίου ὀναΐςασιν ἐντεῦθεν ς 

Ὡροσδοκήσωσιν.ὁ  γὃ ᾷ λυπϑιῶται ἐκ ̓Ῥποκρυψαί δι κὶ Χ ἴα. δοκῦντα ἐῃ ἐπονείδφα εἰκότως 
' ἔωϑνε ᾧ αἰδῇ χθηκων: ὧν πιφεύεαζ,. σχόστει δὲ μι πώς Ὀ'πὸν ϑιααρῦ, ἢ σοφοῖς ὦ πράγμα οἷ- 

χϑνο με ἅτε ΝῚ δξ τ »ὃς αὐτοῖς ̓Εἴπεν,ὕα με ὀχζαταραξη᾽ ὅτε σοὺς αὐτῷ τῷ καιρῷ, μὴ 

͵ καντϑῦϑεν ὙΠΙΣ σ᾽ ὁτῇ πείρὸρ αὐτῷ διωυάμεως ἔλαξον οἰρχούξ, ὁ ὁτὲ μεγάλαις ἔδῳω.. " 

κε ἐπαιγίε λίας εἷϑιὶ ᾧ ζωῆς τὴ τῆς αἰωνίαγτότο ̓  τ' “αὶ τύτων ἐμβάλλει λόγον. ᾧ ὡπαξᾷ το 
Ϊ δὲς καὶ πολλόίχις, οὐυφαλιων αὐτὸν τοῖς δα μασι ἡ ταῖς διδωσκαλίαις. ἕτερος ἢ ϑυαπελιςής 

Δυκυίηνλά, φησιν, δτί τοὺς ̓αφήζαι πἶῦγε μϑρτυρας ἄλλος δὲ φησιν, ὃτι καὶ ἐζὶ κἱ (μωΐεσων ᾧᾷ λε- 

| ῥιϑδια, ὁδι ζὠὥ κεκρυμμένον: Θ᾽ " δ ῥυμμα αἰπ' αὐδῇ, κ ὅτι ἐϑαιμεξοιιῦη αἰχολυλοιτες αὐτο οκ- 

' ον λθήρηταί, φησι, τὴς πελῥρίσεως Ω χέρδὸς εἰ ἐγ μη ̓ἤδεσαιν περ! ἥκοι, ἰὼ πυολσϑυκῶν 

Εἶν μ' ̓πολσδοκδίντες δ,ονοὶ γυμναζεοϑαι τα ταῖς ἐλπίσι. ἐγὼ ἢ. "ἡ ἕτερον τύτο Ὅσο- τ 

ρώτερον Φημι, ὅτι Εἰ μη ἥδεσαιν, πώς ἐλυποιώῦτο ; ; Ὁ Ὁ ὃ ἔτερϑς Φησιν, ὅτι ἐλυποωῦτο. 

. Εἰ τοίνιω μή ἥδεσοιν, πὼς ἐλυποιῶτο; πῶς ΠπΠέζς ἐλελν᾽ ἵλεώς στι, νἰ μὴ ἔσαισοι τῷ; 

δξζυ ἐσίν Εἰπῷν ὅτι ὧ, υἰποθουνήται, ἢ ἤδεσοιν, Εἰ αὶ μιῦ σαφως τῆς οἰκονομίας ἡπίςαντο 
ὃ μυφήρμον εὐτε: 5 ᾿ τίω ὁμαΐςασιν σαφώς ἠπίςαντο, ὅτε ἁανὲ ἐ κοιτορϑοιωῦ. νυ τοῦν 

: ὦ καφυμμένον ἀπ’ ̓ αὐῆμ᾽ χ τῦτο ἢ ἡ ἤλλϑωωυ. ἐτέρρες ἅ ὃ υφ' ἑτέρων αὐάνςείντους εἷ-. 1ο 

δὸν᾿ αὐτὸν δὲ ἦγ αϑα φήσαντα ἑαυτὴν, καὶ τως ὀμαςήσαντα ὡς μηκέτι λοιπὸν Σστοθεινᾷ!, ὅ-- 
δέποτε 7δον. τὸν δέω ου (ὐϊεῷ πολλακχίς λεγόρϑμον. δ᾽ ουνὲ αὐτὸς Εἶπ, ὁ ϑανατος 

} τί ποτε ἐ ἔβη, πῶς ἐπελ ὅυσεται, σαφώςη ἡπίςαντο, δἰθ [7 ἐϑιωμΟοιοῦτο αἰκολυϑοιώτες αἱ αὐ 

τα. κα ἰ δ τῶ Ἀ᾿ μόνον, ἀλλ᾽ ἐμοιγᾳ δυκῷ, ὁ " ὀκπλύῆει ἀδζυς οὐδὲ τῷ παϑυς δίρλεν.- χἰβνην 
μδμος. ἀλλ᾽ ὅμως σχεῖν τοίτων ἐ ἐποίει ϑαρῷ αὐτὸ, ο ζωτα (ἰωρᾶς « αϑὸὶ τὴ. τὴς αἹάςαῖ- [Ὶ 

σιως ακϑογτας. Ὁ ὺ γὺ κα τῷ δαύναῖτυ τῶν μίλια, αὐτὸς ἐλρύδει, δ ἀἰχουειν ὅτι ἐμ-- 

παίξοισι καὶ ὺ μας!γώσοισι, ὃ ὅστι Οιαύτα. ὅτε "ὃ οὐγενονῷ Ὁ 9αύματο, τὺς δαιμονοίντας 
ὡς: ἡἀλϑοϑέρωσιν, τυς "αροθν ὃς ἡγήρε, ῷῳ ἄλλα πόμύτα ἀπ» ὅϑαω ματουργει, Εἶτα ἤκυσαι 

ζούτων, δεεπλήῆωτο, Εἰ Ὁ ὃ ζχῶτα ποιωΐγ ζωτα πείσι!) ΩΝ ζω τῷ» Χ ἡ Εἰς Ὡὐπρείαυ οὐέπι- 

“ον ̓ καὶ νεὼ κα ὡ (χίςευον,νιῶ δὲ ἡπίέσοιωυ, Ὁ νοῦσοι οἕκ "Εἶχοι ζὠ λεγϑιϑνα. ουτώ γμῶ ὁυ 19 

Μαρ...λ4. (χα φώς λεούόνϑινον, ὡς τοὺς ἐους Ζεξεδαίου πὔραυτὰ πσφόσελϑεῖν, ἡ ὺ «ἰδὲ 

πονεϑρίας αὑτῷ ἀαλοθέαι. 
ΣΙ Θέλριδν γδ, φησιν, ἥα Εἷς ὁ ὧκ δεξιῶν σν χαϑισῃ,ὺ εἼς δ᾽ωνύμων. 
Πώὼς δέω ὧδ ὃ  θύαγίε λιςής φησιν, ὅτι ἡ μήτνρ σφ σήλϑεν: ; ἀμφότερα “νέωαι Εἰκός. 

τίω )Ὰ» μντέρᾳ αϑρέλαθον, ὦ ὡς μείζονα. τίω ἱ ἱκετηρίαν ἐργασύμϑρμοι, καὶ Ὁ ζωτι ῷ Χαι- 44 

φὸν δυσωπήσοντες. ὅτί ΡῈ το ἀληθὲς ὁ ὑπερ ἔφέω, ἡ αἷμα μάλλον ἡ αἴτησις (ὦ, ὺ αἱ- 

ἀανομϑροι παλθάλλοται τίω τεκοῦσαν, σκόπει πῶς τϑῖν αὑτοὺς ,Ξἰποτείνειζς) λόηϑν ὁ 

Χοιφῦς" μάλλον δὲ πεύτερον μαίγωμὸν τ αἰτούσι,ἡ Ἔἰπὸ ποίας γνώμη, ἡ πίϑων Ἐλὶ ὅτο 
ἦλθον, πῦϑεν δίζυ ἐχὶ ἅτο ἦλθον! ἑ ἑώρων ἑαυζοὺς τιμωμδίοις ΩΝ τοὺς ἀλλϑς, ὁ “σϑσ- 

δυκηῷ, ἐὐτάῦοεν ΚἈιτόξαοϑαιιὺ τῆς αἰτήσεως ζωτης. δλλαὶ {( ποτέ ἔθ1ν ὃ αἰγούσυ;: , {49 
κυσον ἐτέρυ βϑαγζελιφοῦ το (φώς ὀκκαλύτδοντος δχγ Ν᾽ ΩΣ ἐπὶς τῇ, φυσι, τὴς ἴ6- 
οϑυσαλ ἡμρὸ δικῴ 7 ἢ βασι λεία 9 Θεοδῆδη " λὐα φὸὰν ται, ζαῦτα ἢ ἡπτοίω. ,οὐόμεζον: οὐ ὅτ 

ὅχὶ λύραις αὕτη ὶ αἰάϑνντν ὐ ἀπολαύσαντες ὧν ἥτοιωυ, οὐυδνυ ὑπος ἡ σονται Ψ λυπηρῶν. νδὲ 

Ὁ δὶ αὐ μόνον αὐῇ ἐ ἐφήτοιω, δλλ᾽ ὡς ἡ αἱ σφϑξόμδροι τὰ δυαερα.8}9 ἢ ὁ  Χειφὸς τοῦ- ἐν» 
τὺ “ὦ 
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, 



Ἰπη 

ΕΥΑΓΓῈ Δ, Ομιλ. ξε. 413 

τῶν θϑτον αὐ-ἦν' αἀπαγά ΤἿΜ λογισμῶν, κελθύων σφα γαὶς ὁ κυνδυυίεις ᾧ (ὰ ἔομετα ὁμα.- 
μῆμ "“ν δεινά, δ λαδε Ὅν, φησι, “πιᾷν ζω ποτήριον ὁέγω πίνω; λα, “μηδεὶς ϑυρυξείοϑω, μ᾽ 

ποτόλων δυτως ἀτελῶς ΑΙ ̓σικειυϑέων. θυπώ δ ὃ ξαυρός {ὦ τελεοϑείς᾽ ὑυπὴ “γῇ μα--: 

τὸς γϑρις δοϑεῖσα. Εἰδεβούλει μοιϑῷ αὐνἔὍ8ει τίω ρετίω, μτ ζῳ ότοα, αὐτοὺς κατά- 

ς μαϑα, ᾧ ὄψει πόντος παϑας λμωτερύς. “4 5» Το κα ὀκκαλυώη]ει αὐτὴν ταἐέλατ- 
πτώματα, ἵνα μετα ζᾳ ὅτα γνῶς Ἴϊνες δ'πὸ Τὴς Ἄϑριτος ἔϑμοντο. ὅτι (ὦ δζώ οὐδὲν πγέυμα .- 

τικὸν ἥτοιου, σοὶ ἐγνοιδυ τὺς ὀνω βασιλείας Εἶχον, δῆλον οντεύθεν, πλέω ἴδω μῦν χῷ 

πῶς παροσέρηονται, χὰ αἱ λέγοισι. ϑέλοιϑρ, Φησὶν, ἵν, ὃ ἐὰν αὐἰτήσωνϑρ σε, ποιήσῃς ἤν. χα 

κσϑϑς ἀὐδί ις ὁ Χραςος᾽ τί θέλετε; σόν αἰγνοών, δλλ Να ὀμαγχασῃ αὐτοὺς ᾿Θστκρίναοϑαι, 
1ο ἡ λύακαλυψῃ ὦ ἕλκος, χα ὅτως ἔχιϑη δ φΦωρμακον. (Ὁ ὃ ἐρυκϑριώντες κ᾿ οὐουυ ἐμ οι, 

ὯΝ αἰ αυῦ παϑῦς δμ, δ οονπίνου σὸς τὰτο Ἰόσαν, κατ᾽ ἰδίαν ὡκῷς δὴ)ὲὦἧ μαιϑητα: [ ἿΜ 

ἄλλων  λαίσοντες αὑτὸν ἡρωτηῷ, πσεϑέπορθ) ϑησοιν ).5}, Φ σιν, ὦτε μὴ “γνέοϑτω ἰδίοις 
χατάδηλοι, ὁ ὅτως Εἶπον ὧπερ ἐδούλοντο. ἐξουλοντο 5, ὡς ἔγωγ οἶμαφῃ, φηζ, ἤκσον. ὅτι 

Ἐχι δωδεκοι κΑρόιους χαεϑδῴοϑε, τέο παολεδ)ίὰν τὴς χαϑεδρος ζχυτης λαζεν. ν ὁΤί « 1} 

15 ἀλλὼν σλέον Εἶχον, ἡδεζ ἐδιδοίκεσαν ἢ Πέζον, Κη λέο»εσιν - Αἶπε, ἵνα, Εἧς ἐκ δυξιων 

σϑ καιϑίσῃ, ᾧ Εἷς δ Δϑωνύμων. καὶ κατεπείγρεσι λέχϑντες, Εἰπέ. ὦ δξδυ αὑτὸς ; δυιλαν 
ὁτί σοὺ πνϑυ ματικὸν ἥτοιωυ, ὅτε Εἰ ἡδὺ ταν παλιν ὁπερ ἡτοιου, ἐτὸλ μυῷ δὺ τοσῦτον αὐτῇ-- 

στι!, Φησίγ᾽ Σῳ Οὐκ οἰδατε τί αἴτῴαϑτ᾽ Παίς μέγα» πῶς γα μκαιφῦν, πτῶς Αἰχυροανον 

ὁὶ Τξόίω διωνα μεις' Εἶτα ἐπαγφ᾽ 

:ο Διώααϑε πιᾷν ὦ ποτήρμον, ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν, ὶ ὃ βαιαῆισμα, ὃ ἐγω βαπηΐζομᾳι, βᾳ-: 
πἰοϑίω: Εἰδὲς πῶς βύγίως υἱπηήγαγε τὴς κ᾿ παονοίας, “δἰπὺ Τὴν οὐ αἵ τίων αὐΐοις 
δέρλϑεις ; ὑμᾷς μϑι ΝΥ «ἷξε ὶ μῆς ὦ φεφαΐων μοι δίρμλέ)ς αδέ, φυσιν᾽ ἐγω ὃ κδι αἰγώω- 

γωνυωῖν ἢ ἰδγωτω» [αλώβμαι.] ἰυ ΡΝ ἔδιν ὧν! ὁ “Ψμ ἐπουϑλων κώρϑο, συσένιω ἡ 

δυζα μό Φανᾷινι ὠκεη ὄνλα σφαγῆς κ᾽ πολό κίφν κ κινδιεονων ζρ: γπελλὸν τυ. χὐ ὄδφι πῶς 

25 τῶ 'δγτεῳ τὺς ἐρωτήστως καὶ πυϑϑτρέπει ὁ ἐφέλχετω. Ο σὲ Ν᾽ Εἶπε, διωαοὺς σφα- 
»ὦδζαι, δϑυα δι ὦ αἸμα υϑ ἐκχῴν νὍνλ αἱ πῶς; δυωσαδε πιή ὦ πυτηθλον ᾿ Ε ἶτο ἐφής- 

κουδμῆς Φησιν, ὃ ἐγὰ! μολλω “πίνειν᾽ ἵνα τῇ τσδὲς αἰτὸν κοινωνία, «ἀπο: ϑυμοτες σι γμων.). ᾧ 

βαπῆισμα αὐτὸ παλιν καλῷ, διριψες μέγ πὸ ΡΜ γυονϑρων ᾧ χαϑουρμὸν ἐσομᾶμον τῇ 

οἰκσνϑμη, Εἶτα λέλεεσιν αὐπρῖ ̓ διωναὶ ἔβα, 

290 Απὸ τῆς ἀσρογυμίας βύϑέως ἐπηήειλοτο, σὐεῖδ τῦτο Ε ἰδότος ὅπερ ΕἾἶπον,δλλὰ φροσ- 

δυκϑίντες αἰκεύσεοϑαι ὁπερ ἤτησαιν. τἱ δίχυ αὐτὸς: 

23 Τὸ ζ πρτήρλον μὲ πίεοϑε, καὶ τὸ βαίϊπῆισμα, ὃ ἐγὼ βατῆιδομαι, βατῆιαθήσεοϑε. 

Μεγάλᾳ ὠΐζις πγοϑεφητόυσεν αγαϑοί᾽ τοτέςι, μϑοτυδίου κουταἰξιωθήσειϑε, χα! ῳω- 

Τὰ πείσεαϑε ὧπερ ἐγω᾽ βιαίῳ θανάτῳ τυ ζωϊζω καταλύσετι, ῶΖ πυτῶν μοι κοιγωνησετε. 

4 Τοδὲ καθίσαι ἐκ δοϊζιωνγ μου ὶ ἐξ θὐωνύμων, σἕκ ἐςῖν ἐμὸν δυεώαι, διλ᾽ οἷς νοΐ μκαςαι 

Ὡϑα τὸ παΐδος μδ. Γπάραᾳς αὐ ᾷς ψυχαξ' χαὶ ὑψηλοτέροις ποιήσας, χαὶ 
“οϑς λύσω αἰγειρωτες ἐργασαίμϑρος, Ὧοτε δἰ ορϑούται αὖ δὴν" τέω ἀγτησιν. δλλαὶ τί ποτέ 
ὅθι τὸνιῶ Εἰρηρμϑίον ; ὁ γαρ δύο 66 ταὶ ζυτόρϑμα χρβᾳ' πολλών᾽ ἐν ὦ, ΕἸ ἡτοίμκαςα! {ι- 

σιῷ χαϑίσοι ἐκ δυξιων αὐτώ" ἐπϑὸν δὲ, Εἰ πόμτων Κύριος, εἐἰκ είνοις, οἷς ἡτοίμακαι, κυ- 

49 θλος Οὔκ ἐς! φκοαῖν. ὦ δίχυ ὅ61 τῷ Εὐρηνόμον ᾽ ἂν τὸ πὸ τερον λυσωρδμ χα τὸ ἡμιν ἐγ- 

χύρϑιμ,͵ τῦτε χαὶ τὸ διύτερον τοῖς ξητϑσιν ἐξαι σαφές. τί δἷωω 591 τ} συ ταὶ; ὧκ δυξιων 

αὐτὰ καϑεδείται, Οὐ οἶὲ δξ ἐνωνυον. ἀξατος γαρ πῦ σιν ,Ἄρϑνος ἐκῴνος᾽ Οὔχ εὐ, ϑοῦνποις 

λέγω ἡ αἰγίοις χα) δποςολοις, δλαὶ ᾧ αἰγίέλοις κχ, ργαελοις χα! πάσοις 1 δι ὦ δε αμε- 

σιν, ὡς ηϑιῶ δξαίρετο. τῷ μονογβυοιζ ὦ, ϑησιν οὐ ὁ Παύλος λφγων Προς ἕνα δὲ δὗ ἐγίἐ- 
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λὼν Εἰρηκέ ποτ, χάϑου ἐκ δυξιωών μα,ἕως ἐν θώ ὧν ἐγθροις σῷ αἰ πσοπύδιον γὴν ποδῶν σῳ 

ἡ ασοϑς ( τοις ἀήέλους φησίν" Ο ποιών τὸς ἀγέλας αὐτὰ πγο ματα ασθϑς δὲ (δ μὼ,Ο 
,μϑρόνος συ ὁ Θεὸς, Εἰς (ὃ αἰωνα τῷ αἰωίγος. πῶς δεζυ φησι, τὸ χαϑίσοι οὖν δυξιων καὶ 32 4). 
ὠνύμιφν Οὔκ ἐξῖν ἐμὸν δδιωῦαι, ὡς ὄγτων ἀιγωΐν “μ᾽ καϑεδουνϑμων; ἐχ ὡς ὀγτῶν (ἀπαν.).- 

λοὶ ασοὲς τίω «᾽ ασόνοιὸν αἰπικρίνατο “ἦμ' ἐρωτώντων, συγκα τοιξαίνων αὐδῶ τὴ αοϑενεία..ς 
οὐδ γὸ ἡδεῷ (δ ὑψηλόν, ϑρόνον ἐκᾷον, καὶ αὶ ἐκ δυξιών τῷ παΐῶς καϑέδραν, ὁπουγε χα! 
τὰ πολλῷ τότων καταδεέφερι χαὶ χαθ᾽ ἡμέραν ἀὐδδοῖς εὐνυχούμϑμα ἡγνόουν᾽ αἰλλ᾽ ἐν ἐξζήτοιω 
μόνον, τῶν το τείων δἰ πολαύσου, ὃ καστο9 τῶν ἀΐδλων φιἕῶαι, ἃ μυϊδένα ἐὴ τσϑ9 αὐτὶ τον 
αὐτῶ" ὑπερ αὶ δὴ ἐφιϑίων Εἰπων,στι ΡΤ δώδεκα, ϑρϑνας ὄχϑυσαν, αἰγγούσοιντες δ, τὶ πὸ- 

τέ! Ὁ Εὐρηνϑμον, τέο προεδρίαν ἐπεζύτησαν. ὃ τοίνων φησίν ὁ Χριφὸς τῦτο ἔξ!ν᾿ Ὥσο- 9 
ϑανφοϑε ὦ δὲ ἐμὲ, χαὶ σφαγήστοϑε τῷ κηρύγματος ἕγοκεν, ὸ κϑινωνήσετι μοι Κτ' Ὁ παϑος᾿ 
ἰ μέω ροκᾷ τϑτο ποιήσοι τὴς προεδρίας ὑμᾶς ϑιπολᾳύσαι ᾧ τίω χορό τίω (ξεν κα- 
τασίῖν. δὺ γὰ τις ἕτερος θλϑη μ᾽ τῷ εδοτυρίου ᾧ τίω ἀδλίω ᾧπασαν αὐβετὴν χεκ)ημέ- 

γος πολλῷ πλείονα ὑμδῶ, οὐκ ΚΤ) ν φιλαϊ νεῶ ὑμᾶς τῶν ἄλλων πσδοκρίνω, ὅζῳ ὅπ πα- 
ρωσοίνϑμυος ἐκᾷνον () δπὸ τῶν ἐργῶν κηρνῆομδμον, ἐμὰν δώσω ζῷ ποοφτεῖα. ΔΛ ὅτω μδὲ, ς 

οὔκ Εἶπον, ὧξε μὴ λυπῆσαι" αἰνιγματωδῶς Ἧ ὃ ἀὐο' τούτο αρίῆεται λέγων " ηὸ μϑὺ πο-. 

στήρλον μὰ πίεοϑε,ἡ τὸ βαΐτῆισμα, : ἐγὼ βατῆϊξομαι,βατῆμϑήσφοϑε "πὸ ὃ καϑίσαι ἐκ δεϊξιων 

μα ὰ δξ βὐωνύμων οὐκ ἔςιν ἐμὸν  δοιωῦαι, δλλ οἷς ἡτοίκαςαι οἶδα τῦ παίξός μι.τίσι δὲ ἡ- 
τοίκαςαι » τοῖς ἀπὸ τοῖν ἔργων δουνανϑμοις δ μέοϊ,, λαμισθϑῖς. δζρὲ τούτο ἐκ Εἶπεν, ὑκ Ιὼ 
ἔςιν ἐμὸν ἢ δοιώαι, δλλαὶ τοῦ παίζος μύ,, ἵνα μεὴ αἰαϑενᾷν μηδιὰ οὐτογᾷν αὐντ' φαίη τις πτοὺς Τὶ χ0"8» 
ὀὐτίδοσιν " δλλαὶ πῶς; ὑκ ἔςιν ἐμόν, δλλ᾽ ἐκείνων οἷς ἡτοίμαςαι Ἐ  ἥγα ὃ. αὶ σωφέφερονδ λέ. ᾿ ὧϑ 

“ὦ ΔῬη), ἔχ] αἰ τὸ δείγματος δ᾿ γυμψάσωρδν, ἢ αἰπσοϑ ᾶθα τ τίγω αἰγωνοθότίω, εἶ. δ 

τῷ ἀϑληζ αρίτοις πολλὸς Εἰς αἰγῶνα καϑιέναι τούτον, καὶ ἧνας δύο πτϑοσελϑόνζος 
εἰϑλητῶν Ὁ μόλιςα ῳκειωμϑμων τῷ. αἰ γωνοϑ έτη λέγφν, στι ποίησον ἡμᾶς φεφδνωθέοναι ἡ 

ὀῥακηρυηϑέιναι, ϑοιῤῥοιωζς τῇ «τσοϑς αὐτὸν ὀυγοία, καὶ φιλία, ᾿ ἐκῴνον ὃ πποὲς ἀδους λέγη, ες 
ὑκ ἐςιν ἐμὸν ἕστο δδιοναι, Φλ οἷς ἡτοίμᾳςτωι ἰστὸ τ οὖν πόνων ὁ Ἔ ἱδρώτων, ἀρ δξωυ καταγνώ- 

σύ θα ἐστε αἰσϑενείας , ὅδαγιφ ς᾽ δνλ σοδυξό θα αὐ. τῆς διχαιοσιοης καὶ τῷ ἀτφϑσο- 

“πολήτηου. ὥασερ δέζυ ἐκῴνον ἐκ δὴ Φαΐηνϑμ ἐὐτογοιωῦτω μὴ διδόναι ῷ ςέφόνον, δλλαὶ μὴ 

βουλόνϑμον δζᾳ φϑεῖραι ΔΨ) αἰγώγων (Π) νόμον, μοιδὲ (ἰωταρᾳξαι τῇ δικα)ου τίου ζαξι" 

ὅτω δὲ αὶ (Ὁ Χοιφὺν Εἴποιμι αὐ τῶτο Εἰρηκέναι, πιλυτουχόγεν ἀὐοιυς ((μωελαύνοντα, μ᾽ 
τίωὐ τῷ Θεοδ δι, Εἰς τίω Μ οἰκείων χατορθω μῶν Ἐχίδειξιν (μι ἐλπίδως τῆς σωτηρίας 
ἡ τῆς θύδυκι σεως ἔχεν. δα τϑτὸ φυσιν,οἷς ἡτοίμαςαι. τί γαΐρ,φησιν,ὸν ἔτερφι Φανώ- 
σι ὑι δ! βελτίους » τί ὃ αὖ μείζονα, ἐργοίσωνται » μὲ γὸ ἐλ μοιϑηταί μὲ “έγρνατε, δζρ ἢ - 
τοῦ ποφτείων διπολαύσεοϑε, ἑαν με τῆς ὠκλογῆς ἀὐρὶ ἀΐξιοι φανῆτε; ὅτι γ8) 6 αὐτὸς κύ- 
ἐμὸς ὅθ τῷ πλντὸς, δῆλον ἐἷξ ὧν αὐτὸς πάστιν ἔχει τέων κρίσιν. ᾧ Ὁ» Πέτρῳ ὅτω Φησίν᾿ 
ἐγώ σοι δώσω ζᾷς κλῴς τῆς βασιλείας δ ὀυρφιγῶν. ᾧ ὁ Παῦλος καὶ τῶτο δυλών ἔλεγε Λοι- 

πον δὐπόκειταί μοι ὁ τὺς διχαιο( ἰώης φέφδμος, ὃν ἰποδώσει μοι ὁ ΚΚύρμος ὁ δίχφιος κριτὴς οὖν 
κείνη τῇ ἡμέρα" ν μόνον ὃ ἐμοὶ, διλλαὶ ἡ πᾶσι τοῖς ἡγαπηκόσι τίου τι αλειὸν αὐτϑ" Ἐλι- 
φαΐεια 3) τῷ Χραςού, "ἢ γεγ»νὴα “πϑϑοισία, λέγεται. ὁτί δὴ Παύλου συοϊεὶς ϑῷτος ζήσεται, αἰνῇ 

πϑωτί που δῆλον. Εἰ δὲ ἀσαφέςερον ζῶτα Εἴρηκχεν, μ᾽ ϑαυμείσῃς. τὐραπεριπορϑιὸς Ἂ« ΜμΝν 
τ γὸ ἀὐδθιυς οἰκονομικῶς, ὦςε μὴ τῷ τῶν τροφτείων ὠοχλῷ Εἰκῇ καὶ ματίω (αι Ν " 
Ὑπὸ παϑοὺς Τ9,9 ἔπασχον δι, 96 πίγθ) ὃ μεὴ λυπῆσοι βουλθνϑρμος αἱντὸς,τὴ ἀσαφείᾳ ἀμ- 
Φότερο ζφῶτα κατορθοῖ. 

24. Τότε ἡγαγακτησαν (ὦ δέκα αἰ δΨμ' δύο. 
Τοτ [2 
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Ὑδτε, πότε ; ὅτε ἐπετίμησεν ὐΐοῖς. ἕως ὦ γ τοῦ Χολφοῦ ἡ ψῆφος ἔτ, ἐκ 
ἡγανγαΐδοιω, δλλ᾽ ὁρώντες ἀδθις πτοϑτιμωώμδῥοις ἔφεργϑν καὶ ἐσίγων, ὠδούνϑμοι (ἢ) διδα-- 
σκαλοι ὸ τιμδϑμίτες᾽ καὶ Εἶκτ' Αἱ οὐνοιαν ἢλχϑέω, δλλ᾽ Εἰς μέσον τοί» ὄξενεγχεῖν ἐκ ἐτολ- 
μῶν. ἡ ασδϑς Πέῴξνν δέτι παϑύντες δ, οόῤπινον, ὅτε τὰ δίδραχμα ἔδωκεν,δἰκ ἐδυοέρρινὸν, 

ξ ΟἿ ἠρωτησαν μόνον᾽ τίς αἴρᾳι μείζων ὅδίν; ἐγ 5 ζῶ Ἐ μαιϑηξ ἡ αἴτησις ζω, ἀγανακᾷ-. 

σι. ᾧ ουδὲ εν ζώϑα θύθέως ἀγθυακΊϑοι οτε ἡτηξ,, δλλ᾽ στε ἀὐὐδῖς ὁπετί μιησεν ὁ Χοιφος,ὼ 
ἔφησεν υκ ὡσολαύσεο ῦ, Ἱ τορϑ]είων αὐτὸς, εἰ μῆ τ ϑαδϑιεν ἑαυτὰς ἀξίως Ἴύτων. εἶδες 

πῶς ἀτελέξερον σππλώτες διέχειήο,ἡὶ ὅτοιγα)εξόδυιςαίμϑροι ἢ δέκα ἡ ἐκᾷνοι Φϑονθῆες τοῖς δύο; 
ΩἿ δὴ ἔφιν, τ ζωτά μοι αὐτὸς δεῖξον, αὶ οι 4 πα) )ωνγ)ότων ἀπηλλαίίδῥες ἢ παθών. ἀἰ. 

1 κυσον γῶν πῶς Οὐ τ᾿ αὐτὸς ὁ] ὠδύγης, ὁ γεῶ Ὡροσῆϑων ὑαὴ τότων, πϑῥ])αχοῦ  πυρ9᾽)είων ῷ 

Πέτρῳ οὐ ϑαχωρᾷ καὶ δομιην»οϑεωῦτί ἡ ϑαιυ μαιτουργϑεῶτι ον Ὁ πσρόίξεσι ἢ, Σποφολων ἡ ἐκ 
πυκρύπηει ἀὐτ ζῷα κατορθωώματο᾿ δλλα αὶ Ὁ ὁμολογίϑυ λόγή, ἰὼ πλύτων σιγώντων ἐπε- 

ιὠῇ  δείξατορὸ ὁ Εἰς ὁ άφο ΕἰἸσοδὸν,ᾧ ασολτίϑησιν" αὐτῷ (δ) :ἐἰπόφολον. τ Φ᾽ γὃ αἰμφότερϑι 
πρρέμεινον φζαυράμϑνῳ, χὰ ἐαυλν, ἐγχωμιον αὐ ανοτεμνόμϑδυὸς Φησι" ὅτι γγνωραμος (ὦ ὁ μα- 

ι5 ϑητὴς ὀκῴιος τῳ ἱερᾷ. ὁ ὃ Ιακωζος μακρὸν ὥ οὐ» ἐπέζησε “θόνον ̓ κ ποϑϑοιμίων ἢ ὅτω 

μὸν διεθερμδμ,ϑη, ὦ “πόρτα τὸ λύϑεθπινα ἀφεὶς, Ἰσοὸς ὕψος ὀνέδραυδν ἀφατιν, ὡς ϑύϑέως 
ΨΙΝ σφαγώνω. ὕτω πὸρ τῶν ἐνεχέν μ' ζυτα ἄκροι [τώ ιρετίω ἔψϑοντο. δ ιλαὶ τὐτεή- 

κἐὶ γλνα κἼησον. ζω ὁ Χολφος. προϑσκόλεσοίψϑμος αὑτοὺς φησιν᾿ 
25 Οἱαῤγντες δὲ ἐθναΐν καιτακυραθύσοισιν αὐ“, 

19 Ἐπειδὴ γ8 ἐθορυξη,ϑησοιν ὼ ἐταρφίηϑησοιν, τῇ τε κλήσει κατ 9 τῷ λόχϑυ αὐῶν κατα- 

ποραύνει, αὶ τῳ σιλησίον αὐςἄν: ἐχιασάσααϑαι. καὶ γαρῷ ϑυο τ Ε δέκα ἑαυ- 

ὧν ὑπορρήξόμτες ἐγύτερον Εἰφήκεισαν ἰδιολογρύμϑμοι. ΟΥΕῚ τῦτο ᾧ τύτος πλησίον ἀἰ-. 

γει, τότῳ τε αὐτω, ἡ ᾧ Ὁ Εἰρηρϑύον ἐκποιμιπεύσαι αὶ Εἰς εις ἄλλοις ἐϊξαγα; εἶν τὐρα- 
μιυϑούμϑμος Ω “παῖϑος χα τϑτων καχείνων. χαὶ ὖχ ὡς ἐμιασοϑεϑδιν,ἥτω ὺ γιοῦ καταςέλλει. 

23 πσόότερον δὴ γαῤ παιδία ὠνγει Εἰς μέσογρὼ ὦ ἀφελὲς αὐνῦ καὶ τὶ ζιπεινὸν μμιμείοϑευ κα--: 

λθύαι" εὐ ζῦϑα ὃ πληκϑικώτερον Σιπὸ τῷ ογαγτίου οὐτρέπει λέγων ᾿ (ᾧ αὔγντες τῶν 
ἐογωΐν κα τοικυολθύουσιν αὐστωδ, Καὶ (Ὁ μεγάλοι κουτεξοισιαζασι. 

26 Παρᾳ "ὶ ὑμῖν οὐκ ἔφται δυτως᾽ δλλ' ὁϑύλων οὐ ὑμῖν ϑμέο, μέγας, ὅτ! ἔξω πὸβῤ- 
τῶν δζρῴκονος, 

ἡνῃῷ 295. 27 Καὶ οϑέλων ἐ πϑϑτος, ἔξω πόϑτων ἔδατος ̓ Δεικνὺς δτ|" ἐθνικὸν τὸ τοι-- 

οὗτον, τὸ ἿΜὋ' προφτείων ἐρᾶν. χαὶ Ὑαρ τυραννικὸν τὸ τος, καὶ ((μωεχῶς οὐγοχ λοεωῶῦ, αὶ μω- 
γεἶλοις ὀυδράσι᾽ δζρα τῶτο καὶ σφοδροτέρας δεῖται στληγῆς. δ χαὶ αὑτὸς βαθύτερον αὐ- 

ΤὟΜΨ' καϑικψήται, τὴ δὲν ἐθναΐν τροαϑέσει φλεγμαίνουσαν τίου ψυχίω οὐτρέπτων᾽ χαὶ ἿΜ 
Ζῷ φϑυνον, ἣΜ ἣ γάρ ὡἰστόγοιαν αἰαυυτέμνεται, μονονουχὶ λέγων ̓ μὴ αἀὐγδμακ)ητε, ὡς ὑ- 

τς 33 (ράσμϑῥοι᾿ ἑαυτοις μάλιςα βλοίπηοισί το χαὶ χαταια,ευουσιν (Ὁ ὅτω τὸὶ τερτῴα ζη- 
Νοκτὶ ποιώτες. ἐν γαρ τοῖς ἐσχτοις Εἰσίν. καὶ γαῤ “ 41 χὐδήμι, δα, τὰ ἐξωϑῳ. Φ Ζ γαῤ 

ὐῤχοντες δὴ ἐθνων κατακυφαθύοισιν αὐ δον" Ὁ ἐμοὶ ἢ. ὁ ἔσχατος ὥτος κορφ τὸς ὅν. τί 

ἣ ἐχ απλώς ζωτα λέγω, δὶ ὧν ποιωώ χα πύίχω, λαξετίω σύδειξιν ΓΝ} Εἰρηνϑμων. 

ἐγὼ γὰρ “ιὺ πλέον ἐποίησον. βασιλβὺς γουβ' τῶν αἴω δουναίμεων ὧν, ὀύθρωπος ἠξου-: 

49 λήϑέω "βυέοϑει, (ᾧ καταφρονη ϑέωσαι κουτεδυξα μιζω καὶ ὑξολοϑέωαι ᾿ καὶ σὲ τύτοις ἠρκέ- 
αϑίω,, ϑλλα καὶ ἐχὶ θαίγατον ἤλϑον. ΟῚ αὗτο φησιν᾽ 

ΤΩΝ 28 Οτι ὁ νὸς Ὁ δύ, ϑοθπου σέκ ὅλδς Δψ ακϑνηθίεσαρ ὡλλὰ Δ αἰκθνῆσο, καὶ δοιῶαι 
νὴ τω ψυγϑὼ εὐτῷ λύΐζον δὠῥτὶ πολλών. "Ουδὲ ὸ μόλθα τῦτυ ἐς ἴω, φησίν, δλλα 

εὐ ὑὑτίω ψυχέω ἔδωχᾳ λυΐζον. καὶ αἱ ἕνων, Μ᾽ ἐϑρών. σὺ ἢ αὐ ζαπεινωϑης, Ὁ σοιύ-: 
πόδ᾽ 
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41τό ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤ Δ ΜΑΤΘ. 
τού" ἐγὼ ᾿ δι τῷ σὰ σῷ. μὴ τοίνιου φοῦηϑης, ὡς τὴς μῆς συ χαϑαιρεμϑήνς. ὁσν »ὺ ἐὸν 

ζαπεινωϑς, υὶ διύύασαι τουῶτον κατελϑεῖν, ὁ ὁσὸν ὁ δεαχύτης συ. ἀλλ᾽ ὁμῶς ἡ καταθασις 

ὧντη πόμτων ὀμάξασις γέχϑνε, αὶ  τίω δυξὸν ὀκλάμηαι πυποίνκε τίω ἑαυζν. ωρὸ ἅ γα 

τοῦ γλνέοϑαι αὐιϑεφπος, “Ὁ ἀὐέλοις ἐγνωρίζετο μόνοις" ἐπεὶ ὃ δ ϑόφπος ἐυοτ χαὶ ἐ.. 

φαυρώνση, ν μόνον ὠκείνζω σόκ ἠλθιήωσε τίω δυξὸυ», ἀγχοῦ ̓ὶ ἑτέραν ὠροσέλαξε, τίω ἀπὸ ς 
τῆς γνώσεως τὴς οἰκείμϑμης. μη] δὲ Φοίθηϑῃς, ὦ ὡς τῆς ἀκμῆς συ καϑυυρέλϑρης, ἐδὼ ὥπει- 

γωσῃς σοιύτν. ζωτη γαῤ. μάλλον ἐπαίρεταί σϑ ἢ ̓διξα" ζῳύτη μείξων γὖ᾽ ἁυτη τὴς θα 

σιλείας κα ϑυύφφι. μὴ ; διὴ πίω εὐγόμτίαν ἔλθωμϑυ, ἴω , δὴ ῥαύζοις πολεμϑιδρ. ὁ γαῤ 

βουληϑαΐμϑν μέ γάλοι Φαίμθοϑαν, οὔκ ἐσυμεϑα Μεγάλοι, ἀλλα κυ) παντωῶν αἰτιμότεμοι. εἰ. 

δὲς πῶς πόμταχϑ Ὥστ ΤΡ οὐγὰμτίων. αὐςῶν' ροτρέπει, διδοὺς αἰϑοὶς "ὕ Ἰἐθηλομεῦσι εὶ 1ὸ 

γαρ οὖν τοῖς ἐμεαροεϑεν δῷ πολλῶν τὸτ ἐδείξα δω, χα ̓χὶμ Φιλο ὅναὶ ᾿ δ χε 

νοδὺξοιώ" Γῶν ὅτως ἐποίησα. ὄνος γαῤ ἐγέ κέν, Φησιν, ἐμιωροαϑεν .ν}} ΚΎΨΑΣ ἐλε {:; ; ἵνα, 

δυξης Ὀἰπολαισῃς! ; Οὐχοιώ μὴ ποίει ουτώῶ, «σὴ “δστολθύση τσ λύτως. σίνος ὃ ἕνεκεν ϑησαυς. 

εἰζεις κἱ εἶνα πλουτῆήσης ; Οὐχοιω μα γυισαιυφίσῃ, κ Ὁ πόύτως πλουτήσεις. ὅτω ᾧὶ ὐγζω- 

χ᾽ ἥννος ἐγέχεν δΥ) φορτίων ἐρας: ὗα “τῷ. ἄλλων ἡφ; ; Οὕχοιω πίων ἐλα τί ἔχιλεξαι 13 

Οξν, ᾷ τότε ἣν «υρτείων Ὡὐπολαυσῃ. ὧσε Εἰ ἰδέλες ϑνεοῖ, μεέγαις, μὴ ζύτει δνέοϑαι 
μέγας, ὦ τότε ἔση μέγας. ὀκᾷνο γὸ μικρὸν ὅθ ὁ ἐῤ. ὁρᾶς πῶς αὐζῶν: ἀπήγαγε τὰ νοσή- 
ματος, τω [δεῖξαι ὅτι ᾧ ὀκεῖϑεν ὠκπιττοισι, ᾧ ἐντεῦθεν ̓ δλιτυγχόμοισιν ἵ ψα Ὁ ὦ φύγω- 

σι, Ὁ ὃ ᾿ διώκωσι; αὶ ἣν ἐθναῖν κ ὅρα τῦτο λυέμνησεν, ἥα δ ὥτη ὥορὰ γμα ἐποκίν. 

φον ἡ ϑδελυκ)ον Φυτοδείξη, ᾧῷ γῈ οἰπονονοημδιίον λϑαγνι (ᾳπεινὸν ἐδ), ὦ εὐ αὐμυαντί ον ῶ 19 
ζῳπεινόφρονα ὑψνλόν. τούτο ζῶ ὶ ὑψοοὉ ὦ ἀληθές καὶ Ὄ γνήσιον ὦ ΤΩΣ οὐ ὑγὸ ὑματί μόνον, 8. 

δὲ ἐν ὐξ)σνοροίᾳ,. . ἐδ κα ̓ ἐξωλ)ω, λραίγκης 661 καὶ ἡ Φοζου᾽ τούτο Αἰ ππυὶ Ὁ " Θεοδαρυσ.. 

ἐοικεν. ὁ ζοιούτος, καν πο ( ἰϑὲγὸς γαυ μαζηται,ὐ ψηλὸς καρει" ὥασερ δίλυ ἐκεῖνος, καν ΠΝ 

“πόρτων λερᾳπέσηται, πόρτων ἐπι ζα πιεινότερ»». ὠη κτ' ἀλῥα Ὑκίωυ ὅ91 ἀμὴ), σ)εν αι 

“{αῤρεῖ ῥαδίως᾿ ἢ.2 ἐκ πρεϑαιρίσεως, ὅν χὰ ν υδύει βεδωα.. ἐπεὶ ΤΟ τὰς αγίοις Ὡ9 "οὐ- 15 

" λαυμοζομδυ, τι πϑρτων ὃ ὑντερ μείζας, πόρτῶν μάλλοι ἑαυτοὺς ἐταιπείνοιω. δο' 

καὶ μέρα τὴς σήμερον ψϑμούσιν ὄντες υψελοὶ, καὶ συτὶὲ ἡ πελόυτὴ Ὁ ὕψος ὠκῶνο κα- 

πίω εγκεν. 

Ε᾿ ὃ ἰβουλεωϑε, ἑ Ὄστὸ χω λογισμαῦν δξετάσωμδυ τοῦ ἀΐ. ὑψηλὴν ἐῇ) λέγεται [ἀρ η. ἡ- 

τοι του κήχει τοῦ σώματος τύτο, ἢ ὁτὸμ ἐφ ̓ὑψηλοῦ τὸ τύπου ἐτηκὼς τύχη" ἡ ; ζω πεινὸς ὡ- 19 

σευτως Ἀπ, ογδυτίων. ἰδωκὺν δὰ συ τίς τοιοῦτός ὄξην, 0 ἀλαζὼν, ἢ 0 μετοκυζων "πῶ 

μαίϑηφ, δὴ ζῳ πεινοφονζ μύης συν ὑψωλότερν, σγοὶ ἀλοζονείας χόσι μοιλώτερον. ἢ 

Ἢ ὅΐω αἰλαζων, πὸρ τῶν. βούλεται ἐϊ) μείζων, ἢ συοίένα ἀξιο εἰστο δὴ φησι, χὰ) ὅσος λὺ 

τὸ ἸΧ ἀμμῆς, σηλλείονος ἐρὰ ὦ δὼ τέχεται ᾧ συϑεμιας τετυγοχένεη γομίζει, κὶ χ, ὁ ϑῥεώ. ὑεῖ τοὺς 

αν. ϑέφπεις, ο ὺ τῆς τὴν αὐ ἐφίεται ἀμμῆς, αὶ τι Ἄροιτ᾽ ὁ" αἰλογώτερρν; εὐ δα αἱ ἤματι τ- 
τὸ ἔοικεν. ὃς "ὃ σαϑὲν ἡγεῖται, οἶα τοῖτων δυξαζειϑαι βούλεται. Εἶδες πῶς ὁ ἐπ; 3η- 

ναι βελόμδνος, κα τα τίσηει καὶ ὺ χαμαὶ ἐΦΉΧΕΥ ; δι ΝᾺ συπὶὰν ἐρ νομίζει τὸνζαε ἀυ,βεϑπις 
πεῖς ἑαυ τῶν, αὐτὸς Ἀποφαίνεται. τῦτο γὸ οὐλαζονεία. « ζινιω ππϑὸς [Ὸ σφ εὶν ὄντα 

"πέχεις! Ἵη “ϑ ὠκείγου ζυτᾷ πμῶωυ; ἠἰ τοσϑτος οχ λϑὲς πἰθιατεις ̓  ὁρᾷς ἴαπενὼ, αἱ χα! 

Ἐπὶ ταιττηοῦ ὁ ἐφηκότα ; Φέρε δίχυ, δξετάσωμδν ᾧ ὑψηλόν οἶδεν Οὗτι ὅσον ἀνιϑέρποι, ὃς ΟΤί 40 

μέγα αν νϑ6 9 “πος, τὸ ὸ ὅτι πϑϑτων ὕρ)νἐσατος ἡ δ στο ἧς αν ἀσπρλαύσῃ ἕμμης, μέ μέγα ζω 

ἅΐλαται. ὡςε (τ Α ἑαυτῶν αλϑλεφ, κα αὶ ἔς!ν ὑψελος, αὶ κ, τίω ψῆφον ὁ ου μετοιζ, νησί. ὅς Ὁ 

ἡγεῖται μεγαιλοις, Ὡ ΕΣ ΠΣ τῦταν “ιμιεὶς μεγαίλοις τ νομίζει, κἀν μιχραὶ τυΐχωσιν 9- 

σαι, ΓΡῚ μεγάλους κείνοις ἡγεῖται. ὁ 5 ᾿ ἀλαζὼν τὺς ἅ ̓ἀϑδζς Οὐδὲν ἐϊ) γομ' «εἰ (Ω 

5 



ΕΥ̓ΑΓΓΕ ΛΔ. Ομιλ.ξε. 417 χὺν κὶ 

αὶ δ αὐ νδμ ἡμάς, μεγαίλας τῇ ψηφιζεῦ. πολιν ὁ ζα πεινὸς “τὲ σϑεϊνὸς αἰλίσκεται 
παϑοις Οὔκ ἐργῆ ὅτῳ διένοχ λΉσοιι διιυήσεϊ), δόξης ἔρως, κυ βασκόρία, ὶ ζηλοτυπία. 

τὴρ ἢ τότων ἀπηλλαγμϑῥης ψυχὴς δἰ ροιτ᾽ δ᾿ ὑψηλότερον; 5 ἀλαζὼν ὦπασι τύτοις και-- 
τέχεται, χαϑοίπερ ἴις σκώληξ ἐγκαιλνδουμϑμος ὧν βορξορῳ ἡ γὺ ζηλοτυπία ᾧ βασκϑρμία ἢ 

εϑυμός αἰεὶ τίωυ ὠκείγου διειοχ λᾷψυ γάω. Τἰς δέχ ὑψηλόο: ὁ ὟΨΜ Ἢ παϑ οὖν ἀνώτερος, ἢ ὁ διῶ. 
λος αὐ μ᾽, ὁ τρέμων αὐτὰ ἢ δεδοικως, ἢ ὁ α' χείρωτος καὶ δου κιὅς ὑπο αὐτῶν αἰλισχόνϑμος ; 
ποῖον ὄρνιν ὑψηλότερα πτότεαϑπι φαίηρδν δμ'. (δ) “ἦΨΜ' χειρῶν αὶ ΝὟΨ' κα λείκιον τῷ ϑυρατοῦ 
ὑψηλότερον ὀγτα, ἢ (Ὁ) μεηδὲ χα λοίμου αἰφιέντω δεηϑίωναι (δ) ϑυρατίω ἐκ τῷ χαμαὶ 

“ὦ ᾿πέτεοϑαι, ὦ μή δυυύάοϑαι μετεωφάζεαϑα ποτὰ ; Οὐκοιὼ τοιοῦτος ὁ ““ηπονενονμϑμος ἐ ΣΙ. Χὴ 
ιὸ Ν᾽ ἑκοίτη παγὶς θὐκόλως αὐτὸν αἱρᾷ, ὧτε χαρίσῃ ἔρποντου. Εἰ 3, βούλει, ὸ ̓υτὸ τῷ πονηρ9 

δαίμονος κείνου τῶτο ἐϊξέτασον. 4 γὃ ὀζρεξόλου ζῳπεινότερον μοιτ᾽ ὁμ', Ὁ). ἐπήριϑη: 
“5 αν,ϑούπου ὑψηλότερον, Ὁ ταπεινοιώ ἑαυτὸν βουλορϑμου ὁ ὧ γ,δὲ χαμαὶ σύρεται ὑπὸ 
τίω «ἥέρνὸν τίω ἡμετέραν κείμϑνος ( Πατᾷτε Ὑ», φησιν, ἐπόμω ὀφεων ἢ σκορπίων } ὁ Λυκ.ιυ9, 
ὃ ((' ἀγέλων ἐφηκαν ἄγω. Εἰ ἃ δὲ αὐ, ϑοϑπων τῦτο βούλει μαϑεῖν αἰπυρυφαζων,οὺ.- 

ι4 νύησον 4) βαρξωρον ὠκῴνον (δ) Τοσαυτίωυ ἄδϑντα ςραζιαν, ὃς Οὐδ ταὶ πασι δῆλα ὑπί- 
φατο᾿ δ], οἷ, ὁ λίθος ἰώ λίθος, αὶ ζὰ Εἴδωλᾳ, Εἴδωλᾳ. δ|9 ἃ τῦτων κατώτερος ἐὠὦ "(Ὁ δὲ 
β, σις καὶ πισοὶ, ὁ χίκεῷ (ὃ ἥλιον ἰένται, ὧν {(“δρμοντ᾽ αὐ ὑψηλότερον » οἱ ἢ αὐζιὶ πῇρ- 
(αλνοισι ἢ υἰραινο ζιὶ αὐἠίδως, αὶ αἀἠέλους πϑδερηθυδνοι αϑρεζήκασιν αὑταῖ ᾧ θρόνῳ ᾧβα- 
σιλικῷ. ἵνα δὲ ὸ ἑτέρωθεν μαϑης αὐτῶν τίου ἐυτέλειθν, Εἶπε μοι, Ἴἰς ἀν᾽ ζῳπεινωϑθείη : 

10 ὁβοηϑούνϑμος τρδαὶ τῷ Θεού, ἢ ὁ πολεμούμϑμος , ἔυδολον ὅτι ὁ πολεμούμϑνος. Οὐκοιῶ . 

ἀκουσον αἴθ ὶ ἐχουτέρων τάττων Ἴἰ φησιν ἡ »φαφή . Ο Θεὸς υἱΖῥηφόύοις αὐδιταίοσεται, ἴ“" δο 

(ψπειοῖς ὃ δίδωσι κοῥιν. παλιν σε ἢ ἕτερον ἐρήσομαι ᾿ Ἴἰς ὑψηλότερος: ὁ ἱερώνϑινος χαὶ 
᾿ ϑυσίδν πρό σοίγων τῳ Θεῷ, ἢ ὁ πόῤῥω που τὴς πσϑϑς αὑτὸν παῤῥησίας αὐ ὐβ χων, ποίαν 
ϑυσίδν ποϑστρέρει ὁ ζαπεινός, φησιν ; ἀἴκουσον τῷ Δια(ὶδι λέγοντος᾽ Θυσία τω Θεῷ, πνδῦ-- ὙΔρονονν 

14 μα [μυτετοιμμένγον, κουρδίλν ((μωτετειμμένζω καὶ πετουπεινωμλύζω ὁ Θεὸς Οῴε ἐξζουδε- 
Ἰῶσει, Εἶδες τύτε ὃ καθαρϑν; βλέπε ᾧ ὠκείγου ὃ αἰκαιϑουρτον. αἰκαθαρτος δ φησι, 

θα Κυείῳ πᾶς ὑψηλοκαβδιος. τρὶς τύτοις, ὁ ( ἔχει α!αττανόμϑμον ζ) Θεὸ ἐπ᾽ ἐ 
ἀπ (Ἐπὶ ἄνα γὸ ̓πολέψω,δλλ᾽ ἡ ὩΣ (ὃ ὡρᾶονκὶ ἡσύχιον αὶ τεέμονταί μια τοὺς λέρ»ις) Ἡσεφειβ, 
6ἢ μετὰ τῷ αἰ αθόλου σύρεται. δηγὸ τετυφωμϑίος, ζᾷ ὠκείνου πείσεται. δ͵9 ὁ ὁ Παόλος 

ἥντιν, γ) ἔλεν ̓ ἜΜῃ πως τυφωϑ εἰς Εἰς κρίμα ἐμπέσῃ τῷ Δἰαθόλν. ᾧ τοιωῤρτίον ἢ, ἃ αὶ βου 

λεται,αὐτῳσυμεξαίνει. βούλεται Ζ ))Ὲ Ὡἰπονοξαϑαι, ὥςε “ιμάοϑαι " 65) μαλιρα πὸμ.- 
τωνχαταφρονούμϑμος, (τι. ὅδιν. (ὦ) γὰ» καταγέλαστοι, (ὦ) πᾶσιν ἐξϑροὶ ἡ πολέμιοι, (ὦ 

δ) δυχείρωτοι τοῖς ἐϑροῖς, (Ὁ πσϑὸς ὀργάω βὐἐμναῆωτοι, (Σ αἰκαϑαρτοι" τ; αὐτῷ, ὅτοι μιά.-- 
λιςα πόμτων Εἰσί. 21 τοίνιω τότν χεῖρον Ἄμοιτ᾽ δ, Ὁ») πέρας τῦτο ἐς! "ΨΜ κακϑίυ. ἱ 

15 ἮΜ (αι πεινών ἥδιον ; 45 μακαφαώτερϑν, “τὸρμ ποϑεινοὶ καὶ ἐπέρᾳιτοι ὦσι τῷ Θεῷ αὶ τῆς ΠΩ 

δύ, ϑούπων ἢ μάλιςα ὅτοι εἰπολαύοισι δόξης, ἡ πόρτες ἀδζις' ὡς πατέρᾳις ἥι μαΐσιν, ὡς 
«δ φους αἰασαίζονται, ὡς οἰκξα, μέλη πσϑοσίενται. “ἕνω θα τοίνιω ζαπεινοὶ, να δμνωζθω 
ὑψηλοί, καὶ Ὁ» αὔθ᾽ αἰ πρθξολῆς πολλῆς ζαπειοῖ ἡ δὀἰπύνοια. πϑ,» ἐταπείνωσε 4) Φαραώ. 
Οὐκ οἶδω 5)», φησι, (ὃ Κύομον, ὁ μιῳών ἡ βατράχων ἢ χαμττης ἐβετο χείρων ἢ μετεὶ Ἐξο.ε.β. 

4 ζῦτο αὐζις ὅπλοις καὶ ἵπτοις κατεποντίζετο. δλλ᾽ α'πεναντίας τότῳ Αὔρκαμ. Ἐγὼ δὲ, τιν Δ 
Φησίν, ξ ἔμι γῆ καὶ ασοδὸς, ἃ μυοίων βαρζωβων ἐκρίτησε, ᾧ Εἰς μέσον ἐμπεσὼν Αἰγυ-- τιν, κζ, 
τῆν ἐπόρεισι λαμασϑότερον Ῥ ποϑοπτέρου ζ γταιον φέρων, κὴ ζωώτης λὐτεριϑμος τῆς 

δ ρετῆς α εἰ ὑψηλότερος ἐγίνετο, ὀχ τῶτο ἄδετωι πϑρυταχού, δίῳ τῷ» φεφϑμούται καὶ 
ἐμάχηρύῆεν᾽ ὁ δὲ Φαραὼ γὴ ἡὶ αποδὸς, καὶ ΕἾ δι τύτων δὐτελέφερον ἕτερον. Φυο᾿εὲν ὐτὰ 

ὑτῶς 

ι ἀἰΤιμ. γε. 
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48 ΧΡΎΣΟΣΤ, ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 
ὅτως ̓ ὐποφρέφεται, ὁ Θεόφως χυερηφανίδν. ὅζρα τὸ δ Ὥρχιρ πόρτα ἐ ἐποίησεν, ὑα τῷ» 
ἀξέλῃ τὸ παάϑος. δ στο ὅνητοὶ ἐγεγϑναυϑῳ, αὶ ὁ οὐ λύπαις ἢ ον ̓ ὀδυρμοῖς, δα το εἰν πό- χιρνές 

γῳ ὸ ω ἱδρωτι αὶ οὐ ἐργασία, διηιϊιυέκει χα! τυτοιλθιππρημλϑη, χα ᾿ γὺ δ τὐπονοίας ἡεῦντεν 

ὁ πρεβτος ἀὐιϑέφπος, στη σδοκήσοις ἰσοϑείθμ" ἀρ τῶτος οὔτε περ Εἶχω ἐ ἐμαινεν ἔχων, 4)- 
λά Ν δ σϑτων δξέπεσν. τοιοῦτον ΤΣ ἢ Ἰὐπόνοια, ἐυ ἐν μόνον συ δὲν ἡμῖν κσξείνϑησι ̓ ὐτόργωμα ς 

βίῃ, δλλαὶ αὶ ἀ ὀγομῶν α(σοτόμψεται᾽ ὥασερ δΐω κα  (απειοφροζιων, ὀυ μόνον " ἿΜ'ογτων χι δι 
Οὐδὲν αὐὐπυτέμνεναι, ἀλλά, χὰ τὰ μὴ ὄντα αὐϑος, ϑησι. ζυτίω τοίνιυυ ζυλωσωμϑμ, ζω. ἰδνγῷ, 

τίωυ διωξωμδν, Ἷ μα ᾧ τῆς πϑρουση τἰπολθυσωρδν ζωης, χα τὴς μϑιούσης ἔχιτυ χωνϑῃ δὺ-- λιν, 

ξῃς, χούμτ κα φιλαν,ϑος πία τοῦ Κυρίου ἡμδ Ἰησοῖ Χριφού, (θ᾿ καὶ κα πατοὶ 

δύξα καὶ κράτος ((μωὺ τῳ ἀγίῳ πνϑύματι, [ νεῦ χαὶ αἰεὶ, κα] Εἰς εἶν᾽ αἰωώνας ΔΜ ας. ο 
ὠγων. Αμάυ. 

Ομιλ. ἕξ. 29 ΚΑῚ ΕἘΚΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΥ̓ΤΩ͂Ν Α- 

πὸ Ἰεραχῶ, ἠχολου,ϑησέν αὐτῶ ἢ ογ λϑς πολι. 

30 Καὶ ἰδοὺ, δυο τυφλοὶ χαιϑύμϑροι αρδϑρὶ τίω ὁδὸν, αἰκϑύσοινς ἐς 
τὰς ὅτι Ἰησοῦς θανή, ἐκραΐξδυ λέγϑντες, ἐλέησον ἡ μιὰς Κύυ. 

6,6, υἱὸς Διαρίφ,, 

Ρα πόνῳ πϑρῆλϑεν Εἰς πὸ ἱεροσόλυμοι, ὁ ποῦ τσο3 τῦτν διέτοι- 
κὰν (ον δ᾽ ἡ μάλεα ζυτήσεως ἀξιν Ὧ) μοὶ δυκῴ, δὲ τί μὴ ἢ τοῦ. 10 

ίω ὠκᾷλν ἀπῆλϑεν Εἰς τω Γαλιλαΐδν, δδλα δζρ τὴς Σαμα- 
Ν ρέίας. δλλαὶ τούτο μϑρ τοῖς Φιλομαϑέσιν αἰ φήσομϑμ. Εἰγὰ τὶς 

ἐξ ἀχριξαῖς ὄξεταζεν ἐθέλοι, θυ ρίσει Ἰωδῴνζωυ αἰνιξαίϑμον ἀΐ' α- 

: οἷ δ λως, καὶ τίω αὐδίδν πιθέκότα᾽ ἡμφο: ὃ Μ πσεϑκεινῦμων ἐχραῖθα, κα) 

Ἥ τυφλά τύτων ἀἰχϑύσωμϑυ, ὁ οἱ πολλῶν βλεπόντων Υσοιν αἰμείνος. ὀντέ γ»» δὴν 25 
9»εῶτοι ἔχοντες, δυτε ἰϑιᾷν αὐ δυωμαίϑμοι ἔχιςαύντα, ὅμως ἐφιλονείκοιου ἐλϑεῖν κσϑϑς αὑ-: 

Το ὁ μεγάλη ἤρξλυτο τῇ φωνῆ χραζεν" ᾧ Ἐχιφομιαϑεντες, μάλλον ἐξόων. τοιούτον Ὁ}. 
ψυψη καυρτεξιχῆ, δὲ αὐτὔἍἋ ΟὟ κωλυόντων αἴρεται. ὁ ὅ.Χειοὸς Εἴα αὐςῶν Ὠπεομί- 

ζειϑαι, "γα μειζόνωρ, μὴ “οϑυμία Φαίνηται, ᾧ μαϑης αὐςᾶν' ἀξίως ἀὐπολαύονζας 

9.9 φοριπτείας. αἱ τῶτο Οὐδὲ ἐρωτᾷ “Εἰ πιτεύοτο, ὅπερ Ἐχὶ πολλών ἐποίει. καὶ )γὸ κεαυγί 19 χιπη 

ὧ ἡ ἡ σεϑοδὸς ἢ ἤρχει πᾶσι καταίδηλον ποιήσοι! τω πίον αὐτῇ. οὐντεύλον μόρότανε αἱ [γαπητι, 

ὁτί κάν στρόδρα δύτελᾷς ὦμϑῳ καὶ Ὁ αἰπερριμιμένοι, μ᾽ απουδὴς ὃ δ. ᾿ πολσίωμδῃ τῳ Θεῶ, καὶ δὶ 
ἡμδὰ! αὐ δῇῥ δυιιωυησύ θα ὀμύοινν ὅπερ αὐ αἰτώμϑι. δρφι χϑίω ᾧ ὅτοι πώρς οὐεῆίγα ΟΜ πὐτοσό- 
λων (ἰευήγϑρον ἐχοντερ, δρλακὶ Χ πολλοιῤ τοῖς Ὀθπιομίξονζᾳ, ἵ αὐ, ὑ υβοιωαι (ἀ κωλύ.- 
μϑταρὸ τσϑς αὑτὸν ἐλϑεῖν 1’ [ησῶν. χαῖτοι αβῥισίδυ βίου οἾ μίδρ εἰς ὁ δια λιζῖς 23 

ερτυρᾷ,: δλλ᾽ ἤρκεσεν δὠτὶ πϑύτων αὑτοῖς ἡ ̓απεϑυμία. τϑτος δὴ ἡμεᾷς ζηλώσωμϑν. 
κάν ν αὐαβαίληται τίω δόσιν ὁ Θεὸς, κἀν πολλοὶ οἱ ἀποίγοντερ, Μὴ ̓ υὐποώμὸν αἰτοιώτες. ζω. 
τὴ Ν᾿ μάλιςα Τ Θεὸν Ἰθππαπεισί ἔνα. ἐρᾳ λϑε οὐζαῦϑοω πὼς τίω σφοδρὰ αὐ ΝῊ 

καὐεϑϑυμίανὐχ ἡ ἡ πενία εχ ἡ πήρωσις ὸν τὸ μὴ ακουοϑίωναι,ὀυ τὸ ΤΌΝ ἦν οχλων ὅ 17|- 

μιηϑέεϑαι, Οζο ἀλλο συ ὴν διεκώλυσε. ριούτον 641 ψυχὴ ζέουσει χα! πονουμδῥη. ἀρ 

δἕωυ ὁ Χριεῦς ; 

λν Εφωνησιν αὐστς, ὁ Εἶπε τἰϑέλετε ποιήσω ὑμῖν ; 'φ. 

33 Λέγϑιεδιν αὐτῶ" Κύρμει να" ὀϑοιγῶσιν ἡδμὼ ὀφϑτολμοί, Τύος ἐγεκέν αὐ-- χ δ 

τὸς ἐρωτῷ,; ἵνα, μυῇ τιφνομίση,στί ἀλλα βσλορϑέοις λαῷ, ἄλλα δίδωσιν. ἔππιτο ἡ ἔθος μν “ 



ΕΥΑΓΓΕ Δ. Θμωλ ἔς, 419 τῷ κα, 

τῶ! πϑμταχο κυδϑτερον τίω Φηρετέωυ “ πλεραπτά οριδῥωι οἰταίδηλον ποιῷ καὶ ὺ ὀκκαλύπῆψ 

ἁπασι, ̓  τὸτε ἐπαγήν τίω ἰατρείδν ̓  δὲ ἐν υϑ, ἵνα καὶ τοὺς ἀλλύς Εἰς ζῆλον α; α γαΐγῃ " δὶ τε- 
ο9γ ὃ, ἴα δ εἴξῃ τῆς δωρεώς ἀξίως ̓ ἰπολαιυονζᾳι. τοῦ φρῶ ὦ Ὧι τὴς Χλυαναίας ἐποίησε 

γειναικός" τῷ» Ὁ Ἐχιτούςε ἐκατονταβλου᾽ Ὑποὺ ἔχὶ τῆς αἱμοῤῥοούσης. μάλλοι ἢ ἡ 3αυ- 
4 μασία γαυὴ ὀκείνη Ὁ ; ασοϑυλᾳξετοῦ δεασύτα τέων πτδλσιν᾽ δ, ὑμῶς Οὐθὲ ὕτως αὐτίω 

ϑρέδραμϑν, δολὰ χαὶ ̓ Κ᾽ τίω ἰατρείλν χατείδηνλον αὐτέων ποιᾷ. ὅτως τῷ πὸρταχοῦ 

αἰϑιασούδοιτον ἐμ λϑακηρύῆειν ΜἪ ποϑσιόγτων τῳ ῳ κατορλώματα, καὶ ἡ πολλῷ μείζονα, 

ἰποφανεν ΤῊ ογτων "δε [2 ̓ νε ποιά. τ Ἵτου, ἴῃ, Εἶπον περ ἐξούλιντο, αὐλαγ- 

χιοϑεὶρ ἡ α}ο αὐ, ἀυτη Ν μόνον ἡ αἰτία τῆς ἰατροὶ αϑν, δὲ (ὦ ἢ "(Ὁ κὐ κόσμον, ἤλϑεν. 

ιο δ ὅμως Εἰ ἔλεος ἕω ΡΥ, (ὅν: "ἀξίως Ὦξον. ὁΤΙ ὃ ᾿ἀξιι, δῆλον ὦ ὀξὼ ἡ ἐδώ 
σαν, ἢ “2 ὧν λαίθόντες Οἷν αἰπεπήδευσον, ὃ ὁ πολλοὶ ὶ ποιούσι, “«Φ 'οι Δϑεργεσίας ἀγνωμονϑν- 

πςι δλλ Οζι ὠκῶνοι τοιοῦτοι ᾿ διλλ αὶ αὶ κρθ9 τῆς δέσεως καρτερακϑὶ ἢ μ᾽ τίω δόσιν ϑυγγώ.- 

μϑγέφ. ἡ Χ ἡχϑλούγησαιν αὐτώ. 

: Καὶ ὅπ α σὸν Εἰς Ἱεροσόλυμα, ὦ ἦλθον Εἰς Βηϑφαγὴ “σοϑς ὩΧῚ ορος ἢ' ἢ! ἐλᾳιών, ὯΝ κα. 

ις5 τῦτε ὁἸησῶς ἀπέςειλε δύο Μ᾽ μαϑν}Ὁ}} τύ λέγων" 

αν 2 Πορόνεαϑε Εἰς τίω κωμώέωυ δ" ὠπένϑυτι ὑμδᾧ, βύρήσετε ὅγον δεδερϑρμωυ,ὸ πῶλον 
ματ' αὐτῆς" λύσαντες  ἀγάγετέ μι" 

3. Και ἐαΐτις ὑμῖν Εἴπῃ τι, ἐρᾷτε ὅτι ὁ χύρμος αὐ δι χρεὸν ἔχφ᾽ δὔγίως ὃ Ὄσοςι. 

λᾷ ἀδοις. 
. 4 Τοδῃ ὅλον γέλριεν, ἵα πληρωϑὴ ῶ ῥθὼ δῷ τῷ φέξη φητε Ζα;σρίν, 

Σ Εἴπατε τῇ ")υγατεὶ Σίων, ἰδοὺ, ὁ  βασιλᾶιρ συ ἔρχεται σοι ὠραΐς, ὺ ὑπλιθεξηκων ἐ ἐ- 

πί ὄνον καὶ πτῶλοι ἐν α(σαυζυγίου. καΐτοι πολλάχις ἐπέξη ἢ Ἱεροσολύμων σοϑτερϑν, 
δ Οὐθίποτε κ᾽ τοστεύτης «ἰξιφλμείαρ. τἰ δὰ ομὼ Ω τιον, ϑοίμμα, ἑω τότε οἰκονομίας" 

ἡ ότε αὑτὸς σφόδρα κοιταίδυλος ἢ ἥνρῦτι ὀχαιρὸρ “ ὅπαλεῖν ἐγξες δ ἐπερὺ αἰὀξμφορωτέρον ἀΐζοὶς 
12 λϑθεμίγνυτο, ἡ μάλλον κρυτήων ἐ ἑαυτὸν. ὅυτε "»» δ᾿ ἐθομαίόϑη Φαινόρϑμορ ὅτω,ὺ εἰς μεῖς 

ζωα δ αὐῶν ὀξηγαν ὀργά. ἈΝ᾽ ὃ αὶ πῆς αὐτὶ διωυώμεως πεῖραν ἔδωχεν ἱχανζω, ὁ 
ζαυρϑς᾿ ἐλύφρις ζώ, μειζώως, ὀκλάμπει Ἅριπν, κα ὴ ω πλείονοσ ὦπόρμτα Ὡρϑῆι “πε- 

ριφὸνείας τᾷ μέλλοντα αὐτοῖς ὀκκαήειν. διαὶ (ὦ δ. » ὁοδα Ὁ Ταρχίω τῷ ϑνέ- ͵ 

οϑαι᾿ δλλ᾽ ὁ ου γβίσιμιον,6 οὐδὲ λυσιτελές ὅντω. σὺ δὲ μοι 5.4, ὅσαι λύματα γένονται, ζὰ ὁσδα 

| 

λοπλη δριεῦται πσερφητείαι. Εἶπεν, δ τί δνρήσετεῖ δγον ̓ σοοφπεον ὃ οτί σΥοϊεὶς κωλύσει, δ. 

Ἡ ἀχϑυσαντάς σιγήσυσι. π᾿ ὅτο ὃ ου μικρὸν κρίμα Ἰουδαίων, τοὺς ; σϑεποτε »γωρήμες ἀπ᾿ 

Ογοδ φὸνένζῳς πείθη τὰ αὐ γὝἶἜΖἔ«΄ιατοοέοϑαι ὁ μυδὲν ὀῤτἀπεϊν᾽ δυτοι ὃ ἡὶ δὲ  μαϑηῆξ «ὐτῷ 
λιὼ μαϊεργϑεῦτι αϑρόντες ἐκ ἐπείιϑηῷ. μὴ δὴ μιαρὸν 1) νομίσῃς ὃ γολμημδύον. τς ̓γ 

γὐογμί. αὐ)ὲς ἐπείσε 7 ἰδίων ἀφαιρέμδμες, Ὁ ὑπ πειηζεμ: δ,)ας ἴσως Χ ὁ γεωρ δε μη λύτειστεῖν ; χαὶ 

"547 λέγω μή ἀὐτειστεῖν; μὴ ̓ἐρεαϑοιρη χ) ὁ ἐρορϑροις σιγῆσαι Ὡ φἰ δαχωρῆσαι: : Ὃ τ αἰμιφότε- 

ϑ ὁμοίως λυ μα ςαὶ (οὐ, ὁ ΕἸ μηδὲν Θἶπον ἑλκονϑμων Γ}} αὐπυζυγίων, ὦ εἰ Εἰπέντες, 

ὃ ἀὐσύσαιντερ, ὅ7| ὃ κύειος αὐτὴν χοίαν ἔχει, πϑδεγώρησαν κα Χ οὐκ ἀρ τέφησοιν, ὃ ζωῶτα οσἔκ 

αὐτὸν ἡ ὁρώντες, λα (ὶ (ὗν  μαιϑηΐζᾳς. ὸἰπὸ τϑύτων αὐςῶν' παιδόύει, ὁ δ τί ὺ Ιουδαίους ἐδυωδα;» 

Ὁ ἀχονζα κωλύσαι δι᾿ ὁλὺ μέλλονζις ἀυτῷ Ἰηπώα, καὶ Ὄ ἀφώνοις κατα φῆσου Ἴλ᾽ οὔκ ἡδᾳ- 

40 λησθ. κχἡ ἕτερον δ μῷ' τούτων διδοίσκει τοὺς μ(φ.ϑηζζ, ὃ ὁπτρ δὼ αἰτήσει, διδῦνωι, καν γ αὐτέων 

χελθυσῃ τίω ψυχίω σσοϑέαϑαι, καὶ ζυτίω αἰβέχεινῃ ἡ μὴ ̓ἀῤτιλέγν. Εἰ Ὁ» ά ἀγνω- 
φΌ! ἀπ φϑρεχώρησαν, πολλῷ μάλνχον αὐοις απόμτων δξίςξααϑοαι δεῖ. «σὸς 3 τὸς Εἰρη- 

μδίοις κα . ἐτέρὸν πάλιν πσελφητείαν ἐπλήρου δισλίω" τίω ζ,, δὶ ἔργων ̓ τίω ἢ ὁ ῥη- 

μάτων. ὡ Ν κω Δ ἐργων ω), ἡ ἡ δρὲ τὴς καϑέδρας τὴς δνου᾽ ἡ 15 δ ρημόν, ἡ 9 Ὁρο- 

φηήτν 
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φήτυ Ζαλσράου. καὶ 2 Εἶπεν, ὅτι καϑεδεῖται ὁ βασιλϑὺυς ἘΧῚ θγου᾿ ἢ χα ϑίσοις αὐτὸς καὶ 

πληρώσεις αὐτίω, ἑτέρλν πάλιν ἐδίδου προφητείας τδὴογέω, δὲ ὧν ἐποίει,ζῳ, μέλλοντα ωρο-. 
| δατυπῶν. πῶς κὶ νι ὅσῳ ν᾽ ἀχαϑώρτων ἐθνων τέωὐ κλῆσιν πσοθϑνεφώνει, χαὶ ὅτι 

εἰδοϊς" ἐπὸμαπαύσεται, καὶ ἡξοισιν ἀυτῳ ἔψονται, χαὶ τσοόφητεία διεδεχειν “ροφητείόν. . 

ἐμοὶ 5. αὶ δία τῦτο δυκᾷ μόνον ()χὶ τέων ὅγον κοιϑίσοι ᾿ δλλα ᾧ μέζον ἡμῖν φιλοσοφίας γχϑν.- ς ἀμαην 

ἐχων. γὺ ΝΥ μόνον πρϑφητείας ἐπλήρυ, Οὐοὲ δὸγμκαΐᾳ ἐφύτανε ζῷ τῆς ἀληθείας ἀλ.- 
λοὶ ἡ (Ὁ βίου ἡμῖν διώρϑου δὲ αὐτμτύτων, πὸρμτουχοῦ χαψόγας ἡμῖν ἀιϑεὶς τὴς ὀμαγχαας 

«θείας, ἢ δζρυ πότων τέων ζωζω χατορϑαίν τίου ἡμετέρθμ. δζρα τῦτο να ἑωυΐχᾳ τἰκῆεαϑαι 
ἔνϑιον, Οὐκ ἐπεζήτησε αμην οἰκίδν, σϑ᾽εδ μητέρα πλλοισίαν καὶ αὐϑεφὰνὴ " Σλὰ 
πδωγέω καὶ μφυςφῆρν, τέκ|ονα, ἔχϑσαν, ᾧ ᾧ χαλύξῃ δινάτω ἡ φαΐτγῃ ἰϑαται᾿ ᾧ μα- το 

γηᾷς ὀχλίγων, ῥὕτορρις ἡ σοφοις, συν θὐπόρες ὦ δυγμῴς, διλαὶ πένης καὶ ὠκχ πενή-- 

τῶν ὶ πϑώτοθεν ἀσήμιος ἐξέλεξε᾽ καὶ τραπεζον αρδατιϑέμϑρος, ποτὲ ἐξ κριϑίνοις αὐῤτες 
τ Ῥατίθοται, ποτὲ ὃ πσοὸς αὐτὸν (δ) καιοϑν ὡΐξ αἰγροοϑὶς τοις μα ϑηζῷά ὠνᾷοϑαι κελδίων᾽ 
χαὶ «(αἰδὼ ποιών, Ὁπὸ γθρτῦ ποιφ᾽ ᾧ ἱμαΐιω αἰμιφιεννύνϑμος, θὐτελὴ ᾧ δ᾽ πολλοΐν ουτν 

αἰαφέρονται τὐθιξζαίλλεται ᾿ οἰκί ὸν ἢ σγε ἔσγεν. Εἰ 3 Ἂ μεταξζωαι ὧκ ὅπου Εἰς ποι φ 

ἔδει, ὁδοιπορων ὅτο ποι{᾽ ᾧ ἕγως ὁδοιπορῶν, ὡς ᾧ κοπιᾶν. χαὶ χαιϑημθυος, εἰ ϑρθνῶν δεῖται, 
Ογοδ' πσοϑσκεφόλοιου, ἀλλ᾿ Ἐλὶ Ἐ ἐδώφοις, ποτὲ ( οὖν τῳΐόρει, ποτὲ ἢ τρῆορ τῇ πηγὴ" 

χαὶ τὰ “ἢ πῆ μόνον, ἀλλά ὁ μόνος, καὶ Σαρζδείγμδι «ἰϑ λέγεται. πεΐλιν λύπης μέ- 

τα ἡϑεὶς, ζωΐκᾳ εϑρζιησαι ἔδει, ϑαιχρύει ἠρέμα, πϑιντοιηού χόρόγας ̓  περ ἔφίω , χαὶ ὁρϑίς 

σηγνις, μέλθα ποδωροξ νειν δι, χαρ αϑραμτέρω μηκέτι. ϑζρῳ δὴ το χαὶ νεῶ, ΩΦ (ὐμέ- το. 

(αμε' ὦνας αἰοϑενέφέρες ονζας κἰ πουζυγίων διφοϑαι,κανζυῦθοα μεξον ἔθηκα, δεικρυ ὅτὶ ἐχ 
ὕπτους, Φνοι' ἡμιόνους ξξανίᾳς φέρεοϑαι διᾷ, ἀλλα ὅῳ κεγρῆεϑαι καὶ περφιτέρω μὴ 
ροξαίνειν, ται πϑμταχοί τῆς χρείας ἐῇ. ἰδωμὸν ἢ χα πίω Ὡροφητείλν τίω ΟΝ }} β"- 

μάτων, τίω αἱ οὶ )ῥ" ποραγμάτων. τίς δξωυ ἡ Ὡροφητείω; ἰδιυ,ὁ βασιλόι κ᾽ σα ἐρχέταί σοι 

ὥράος χα Ὠχιξεξηκως ἔλὶ αἰ ασοζύγιον αὶ ππώλον γέον᾽ ἐχί ματα ἐλαιώων, ὡς (ᾧ τς 

λοιποὶ βασιλῴε" ἐν Φύρες απτα  Μ, ον σοθων καί δορυφόρος αἰϑιάγων " ἀλλα πολλίω τίω 

Ἐχπείκειαν καντεύθεν γχιδεικψύμϑρμος. ἐρώτησον τοίνεου (ἢ) Ἰουδυῖον, ποῖος βασιλϑὺς ὀγϑμε- 
νος ἘΧῚ ὁγου ἤλϑεν Εἰς ]ερεσα λήμε, αἰλλ΄ Οὐκ ἀῤ ἔχοι Εἰπεῖνναλλ᾽ ἡ τῶτεν μόνον. ἐποίει ἢ 
ζωτα, ὅπερ ἔφζω, ζᾳ μέλλογτα προδοιλώ. ὠζώϑα ΝᾺ ἡ ὀκχλησία δυλούται ΟῚ 

ᾧ πωλῦ, χα ὁ λϑιὸς ὁ νέος, ὁ πυτὲ ἅ αἰκοίϑωρτος, κῶ' ἣ ἊΣ καθίσαι ᾧῷ ΪΙησοιου,χα ϑαρὸς 29 

“λνόμδρος. χα δώϑι δὲ λυ τίω εἰκόγα σω ομδῥζω. ὧ ἮΝ μαιϑηταὶ λύουσι ζαᾳ εἰσυνζύ- 

για. δέρα γδ ἫΜ Σποσόλων καὐκφνοικαι ἡμς ὀκλήϑηρμϑυ ᾿ δζρε τοῖν δἰποφόλων πσϑϑσή- 
αϑηυδυ, ἐν χαὶ ἡ ἡμετέρᾳ. θὐδυκίμησις ὠκείνοις πϑρεζήλωσα. ϑζρ ὅτο φαίνεται ἡ γος ἀ- 
κολουλ)υύσα, τῳ πώλῳ. μ᾽ γὸ ὃ καϑίσαι (Ὁ) Χοιφὸν ἐχὶ τὰ ἔϑνη, τότε ἡξοισι κακῴοι 

Ῥοιικικεικς. κοὐ Ροιζηδούντες. χα τ δηλοῖ ὁ Παῦλος ἐλόλυ ́ Οτι πώρωσις Ὥστὸ μόρος τῶ Ισρᾳ- 33 

ἡλ γέλϑνεν, ἄχρις 80 πλήρωμα ὟΨ ἐϑνων Εἰσάλϑη, ὁ "ὅτω στῆς Ἰσραὴλ σωϊϑήσεται. ᾿χιτπ 

ὅτι δ» ασφοφητεία ζει, δῆλον ὧκ ΔΨ Εἰρηνϑέων. αὶ γ᾿ δὼ ἐμδέισε τῷ πσοόφήτῃ κί 
Ὀγχαύτης ἀχριξείας τὴς ὄνου τίωὐ ἡλικίδυ Εἰπεῖν, Εἰ μὴ τῦτο μῶ, ἐν τα δ μόνον δὰ- 
λοῦται δγρὰ “ΜΔ Εἰρννδέων, δλλ ὅτι ὁ μετ᾿ θὐχολίας αὐτους ἀξουσιν (ὦ) ̓δὀἰπέφολοι. ὥστε 
γὺ ογζῦϑα σεεὶς αὐτεῖπεν Εἰς ὃ κατασαῖν, τως οὐδ (χὴ ΔΜ ἐονοῖν οὐθεὶς ἠδυωήϑη 4 

κωλῦσαι τῶν χατεηόντων αὐτοὺς ἔμισοϑαϑεν. αὶ κοίϑηται ἢ Τχὶ γυμνὸν () “πῶλον, 
αλλ λὶ ἱμάτια τῶν Σποςύλων. ΤΥ, δ (ὃ πῶλον ἔλαζον, ὥπθωτα λοιπὸν ασδϑῖο- 

β. Κορ. 1β.... χει, κουϑως χαὶ Παῦλος ἐλευ ᾿ Ἐγὼ δ ἡδὶςα, δωυπὸμήσω καὶ ὀκδωπόμηϑήσο μαι “ἄρ Φ 

ψυχῶν ὑμδμ. σκόπει ὃ ὃ βύζεύιον τῇ πώλυ,πῶς ἀδοίματος ὧν χωλιηοδ ἀπειρϑε» οὐκ 
᾿ ᾿ ἐσκίρτησει, 
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ἐσκίρτησεν, αὐλλ᾿ θυτίκ]ως ἐφέρενο. δὶ ἀὐδρ' καδόφυτεία, τῷ μέλλοντος ζῶ, δηλούσω ὃ κατα.- 

πειϑὲς τῶν ἐθγῶν,Ὁ τίωῦ αἰ ϑρ8λν Εἰς ϑταξίον μεταξζολίώ. καὶ )ὰ ποτα Εἰργασουτο 

ὃ ρῆμα Ὁ λέρν᾽ λύσαντες αἰγαϊγετέ μοι ᾿ ὡςε ζῷ ἀτακτα ἐυτακζᾳ, καὶ τὰ αἰκοίϑαρτα 
νέον, λοιπὸν καϑτορθ'. αἰλλ᾽ ὀροι ὦ (ᾳπειὸν τῶν Ἰουδαίων. Ὁσαῦτα ϑούματα εἰργοίσοωτο, 

3 χα Οὐδέποτε αὐτὸν ὁυτὼς δξοπλαΐγησαν. ΩΦ ἢ Εἶδὸν ὀχ ον (μωτρέχοντα , ὅτε 

αν , οἷσι. 

΄ ἜΝ γὸ πᾶσα κἡὶ πόλις λέχϑυσοι, Τἰς ὅν ὅν» 
11 Οἱ ὃ ὄχλοι ἔλεγϑν᾽ (ὗν ὅ61ν Ἰησοις ὁ ποφήτης, ὁ Ὡἰπὸ Ναζωρὲν τῆς Γαλι- 

λαίας. Καὶ ὅτε ἐδοξλν ἦι μέγα λέγφν,τότε χα μαίζηλος ἣν αὖ δῇ ἡ γνώμων αὶ ζωπεινὴ 
ιο ἡ σεσυριδίη. ζώτω ὃ αὐτὸς ἐποίει, αὶ πομιτυτω μα Ἐχιδεικψύμϑρμος, δλλ᾽ ὁμοῦ ̓ ν ὅπερ 

Εἶπον, ᾿ πσδλφητείδν πλυρών, Ὁ φιλοσοφίλν “αιδυύων ' ὁμοῦ ἣ ὦ ὧν μαϑηΐζᾷς Ὡρα- 

μυϑούμδνος λυπουμϑμος δζρῥ ((ὴ ϑανατον,ὺ δεικψὺς τί ζωῶτα πόρτα παάοά ἑκών. σὺ δὲ 
μοὶ δαυύμμασον τῷ ασόϑφήτῷ τί ἀκρίδιαν, πῶς πόρτα πσοο{πε᾽ καὶ ᾧ (ἃ ὁ Δαῦὶδ, ᾧ 
ἢ ὁ Ζαλσοίας “αϑϑϑρμεφωνησεν. 

ι:ς Οὐὑτυὶὶ ἡμᾷς ποιαίκϑρυ, ᾧ ὑμναΐνϑν, ὶ (Οἱ ἱμάτια πυσϑώμεθα τοῖς αὐτὸν φέρεισι. “(- πΘΊΚΟΝ 
γὺς ἊΨ αὐ (Ξἴηνϑυ ἄξιοι, στὸν (Ὁ (' τίω ὅγον ὐθεξαίλλωσιν Εἰς ὡὼ ἐκαϑη»», (Ὁ) 5 “«ῖς 

ποσῖν αὐτὴς «(πσοφρωννύωσι τοὶ ἱμαίτια" ἡμιᾷρ ὃ αὑτὸν γυμνὸν ὁρῶντες, αὶ σζοϊ οἰποδυαι 
χελξυόμϑμοι, δλ᾿ Οτὸ δὴν κειμδῥων δωπόμᾷν, μηδὲ ὀυτως ὥνϑμ φιλότιμοι ; κάκῴοι Κ᾿ 
κὐδακολουθῶσιν ἐιμεγτσθ ἐεϑεν ὸ ὑππαϑεν᾿ ἡμεῖς δὲ ἢ τασοϑσιόγτα τ Ὀφίπτεμιπὼ ἔβα, καὶ ϑζρ- 

10 κρϑω ῖθα κὸ) ὑξρίξωμϑν , πύσης ζχωτα κολθίσεως ἀξία; πύσης ὦ μαρίας ; παϑοσέρννετωί σϑι 

δείψϑμος ὁ δεαασύτης, καὶ ΟΥ̓ εἰ αἰκούσοι βούλει τὴς ἱκετηρίας, δλλ ἐγκαλᾷς χα δλπτιμάς, ᾧ 

Οὐτα ἀκόσας ζυιούτων ρημῶ. Εἰ δὲ ἕνα αὐὗτον διδοὺς αὶ ὀλίοον ὥργύφλον, ὅντω βαγαυ- 
συς Εἶ χαὶ ὀλίγωρος χαὶ ὀκψηρθς, Εἰ πϑύτα κεναῖσαι ἔδει, ἐς αν ἐϑμου ; ὀυχ ὁρῶς ζυς ὦ ῷ 

ϑραΐττῳ Φιλοτίμυς, ὅσου ταῖς πόρναις ασϑϑϊενται ; σὺ δὲ συν οϊδ Ὁ ἥμισυ τούτων δίδως, οὐδὲ Ὁ 
βλδν 15 πολλοφὺν πολλάκις. αἰλλ᾽ ὁ ( δζρέδολος κελθύει δομῶω τοῖς τυχοῦσι, γέεννδν " ππτοοξενων, καὶ 

δίδως" ὁ δὲ ΧΚρλφὸς ζοις διομϑμοις, ϑωσιλείλν ἐπαγίελλόμδμος, χα) ἐυ μόνον ὁυ δίδως, αἰλλω 
τῷ υζρίζεις, καὶ αἱρῇ μᾶλλον ὑπο'ἀκοῦσει πτῳΐ Δ φοόλῳ ἵα κολαοϑῆς, ἢ στφαϑέωϑαι τῳ] 
Χοις-ᾧ καὶ σωϑϑίεα!. καὶ δ ζωύτης χάρον δ ιβοιτ᾽ αν τὴς οὐ Ραπληξίας; ὁ( γέοννδν τρο-ς 

ξρεῖ, ὁ ὃ βασιλείδν᾽ χαὶ ἴτον ἀφέντες, ὠκεήῳ πτϑοςρέχετε᾽ χα φρ (ὦ ποδοσιόντα πα- 
μὴν, 30 ρφιπέμπε ϑε, (ἢ) 5 μιαχρ τὴν ὄντα " χσδϑσκαλᾷοϑε. καὶ ζαυΐον ΤΥ Κ,δΠ αὐ Εἰ βασιλεὺς »ϑμ 

ἀλουργίδο ἔχων, καὶ ὀχοέδημα, αστοϑτεινόμϑμος, μυνὴ πεί)οι᾽ ληφῆς δὲ μαΐχαιφαιν Ὀχισείων ἢ 
ϑανωτον α'ποιλωδν,πείγοι. ζωῦτα ὄξω τὐνοοιώτες, ἀγαπητοὶ ὀζμο λέψω μϑυ ὀψὲ ,ϑέο πο-- 

τε χαὶ ἀγλνηψωμϑμ. χαὶ ὙῈΡ ἔγω λοιπὸν αἱοουύομαι «αὐἰδὲ ἐλεημοσιωύος αἰ 9λεχθϑμος, . 
δὶ ὃ πολλάκις αἷδιὶ ζωτης τῆς κ᾿ πσοϑέσεως Εἰπών, μιηδὲν ἄξιον αἰνῦστι τὴς “οὐ δαννέσε-: 

4. ὡς, γέγονε νϑὲ ΝΥ τί σπιλέον, ν Ὥσωτον 88 ὅσον ἐξουλόμέων. ὁρω μδὺ δ απείρονζὐ- 
μας, υ δωψιλᾷδὲ τὴ δόξια. δ]9 χα! Φοξοῦ μα!, μι] πως καὶ φειδουϑῥως ϑερίσητο , ὅτ! Ὁ» 

Φειδογϑνως απείρονϑμ, ὀἰετεέσωϑμ, ΕἾ δυκᾷ, τίνες εἰσὶ πλείους οὖν τῇ πόλει, πένητες ἢ στλιου.- 
σι!  χαὶ τίνες ὑυτε πένητες ὀυτο πλούσιοι, αἰλλ᾿ (ὦ) μέσίω χώρφιν ἔχοντες; δ, 561 Ὁ δέκουτον 
μέρος πλουσίων, χα) ὡ δέκατον πενήτων ἊΨ ὙἝ οὐυδὲν ὅλως ἐχόντων ̓ Φ Ἀ λοιποὶ Δ μέσων εἰ- 

40 σι. δϑιέλωνϑμ τοίνιω Εἰς (ὦν, δεουϑύοις ὃ πλῆθος τῆς πόλεως, ᾿ ἌΜΕ τίω αἰομευύζωυ 

ὅσῃ, (ὦ (ξ γδ σφόδρα πλνυτοιῶτες, ὀλίγϑι᾽ (Ὁ 5 μετ᾽ ἐκείνοις, πολλοί παὶλιν (Ὁ πέ- 
νητες πολλῷ τότων ἐλούῆοις, ΦΛΛ ὅμως Ὀσώτων ὄντων “ἢ δευνώρυϑμων (ἤν πεινωνζως τοέ-. 
Φειν, πολλοὶ πεινώντες χα ϑϑύδοισιν᾽ καὶ “(φ ὦ μὴ δυώάοϑαι μετ᾽ θὐκολίας ἀϑζοῖς ἐπρκῷ 
ὧν ἔχονζα,, δλλε Ὁ, α' τέ πολλίω' αὐτὴν ὠμότητα ὶ ἀπὸ, ϑοφπίλν. Εἰ γὼ διέλοι, 

Ὁ μεγίοῦ, τοι. 2. Νὴ τ 
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το οἵ τε σπλουτοιυτές, οἵ τὸ μετ᾽ ὠκείνους, (δι δεονϑμους αρτων ἡ ὠδυμῖξ, μόλις αὐ πεν- 

τήκοντοω ὀυ δρῶσιν ἢ νὰ ἐκουτὸν λοίχοι πένης Οἷς. δλλ᾽ ὅκος ἢ οὖ Ὅσαύτη ἀφϑονία 7 χσϑο-. 

φησομϑῥων ὄντες, ὀδύρϑνται χαϑϑ' ἐχφύφ-ἕευ ἡμέρφιν. ἃ ἵνα μάϑης αὐ δ; τίω ἀἰπὸν, 65 πίαν, 
ἐνὸς ἢ ἐοαίτων ϑύπορων ᾧ μ᾽ μὴ σφόδρα πλλυτοιύτων προ όσοδὸν ἡ ὠκκλοησία ἔχουσα, 
"Ὁ ὁ ᾿ ΩΝ ἜΝ “! ] ε αΙ ᾿ ᾿ 

οὐννόησον ὅστε ς ἐπώρκαι καὶ ὀχρέχ΄ἕωυ ἡμέρθιν χήραις, ὀστες πόρϑκιοις (ἐ γὺ Εἰς ᾧῷ ΤΜτισ.- ς 
χιλίων Ὥριϑμὸν ὁκαταάλθηϑς αὐ ἐφϑασι) μ᾽ τύτων,τοῖς ὃ δισμωτήρλον οἰκοῦσι, τοῖς 

ὦ τῷ ξενοδυχείῳ καί μψοίσι, τοῖς ὑγιαψιοῦσι, τοῖς Ὥἰτοδο μούσι, ζοῖς τὰ σώματα λελωξημέ- 

νοις, τοῖς τι ϑυσιαφηφίῳ ασοϑσεδρϑύοισι ᾧ ξοφὴς ᾧ ὥδὺ μῖν ἕνεκεν, τοῖς αἰστλεἷς ασο96- 
ιοῦσι χα ἐκοίφιἕωω ἡμέρϑθν, ᾧ συ εὲν αὐτὴ τὰ τῆς σίας ἡλοϊηω ). ὡὧςε Εἰ δέκα. αὐδρες μό- 

γον ὅτως ἠθέλησαν ὀψαλίσκειν, σὐτἰλὶς δὼ ζω πίνης. ἡ Αἱ ̓ἐμϑηόν, φησιν, (ὦ παῖδες ἡμδ δια.- τὸ Ἀιμύνα, 
δέγεοϑαι ; ὦ κεφάλαιον ἔλϑμε,ὶ ἡ πσοῤσοδὸς πώλιν πλείων ἐγίνοτο ον" ἰρφινοῖς ϑησαν-. , 

ΘΑ  ονϑμων ἀὐύζις δ κ)ημόλ δλλ᾿ υὶ βουλοοῶν ὅτω; καν δξ ἡμωσείας᾽ κἀν πὸ τράτης μοΐ- ὔ 

ΠΧᾺ καὶ ὡὶἰπὸ τετάρτης᾽ καν στο δεχῴτης. ΠΝ γὸ τίω τῷ Θεού ΟΡ δέχα πόλεων στέγη. 

ὥς διωνατὸ ἰώ εδρένψαι τίοὐ πόλιν τίω ἡμετέραν. ὁ Εἰ βούλεοϑε, ποιήσωμϑρ ἥινα, ττων 

συλλογισμόν" μῶλλον ὃ φενὲ συλλογισμοῦ χρεία. ἡ 2 αὐτόθεν κατάδολός ἔθῚν ἡ θύκο-- τς 
λία τῷ πουράγμωτος. ὀρόῦτε γριὺ Εἰς (ας λειτυργίας ζῳὶ πολιτικοὶ ὅσα οἰκία μία μα. 

λίσκυσω πολλάκις Οζα ὥκρησεν, αἰλλ᾽ σϑ εἶς κι μικρὸν ἤοϑετο τῆς δειπθμες ὦ Εἰ ἢ πλυ- 
σίων ἔκοιφος Εἰς (θυ πϑνζῷς λφτυργίδν λειτερτεν ἐξούλε,», ὧν βοριχεία χα ο96) βοπτῇ ὅρ- 

πασιν ὁν (ὃ ὀρόνὸν. Ὥς δ ἐν Εἴη συγνώμιη, ποία ἀπολογίας σκιαὶ, στὸν μηδὲ ὧν «- 

φίξαοϑαι μέλλομϑν πλύτως ἀπαρόνϑμοι ἐγτεύθεν, μηδὲ τὸ τῶν μετα διδώμϑμ τοῖς δεομέ- 10 
γοις (Τ᾽ δωψιλείας Τοσοιύτης, (ἴθ᾽ ὅσος τοῖς Ὀχὶ τὴς σκζωυῆς ἕτερφι, " ἡ ζωῶτα, ζοστωῦτα χιώη 
μέλλοντες καυρπούοϑου ἐκ τύτων; ἔδει ὦ), "Εἰ κ᾿ δἰ ᾳ πόμτὸς νζωθα ἥμϑυ, μηδὲ 

ὕτω Φείδεεϑαι τὴς καλῆς ζαύτης δαπόμης᾽ Ἵτόμ ὃ μικρὸν ὕφερον εἰγτόῦϑεν αἰπαιγωμῖβα, 
ὼ σϑϑτων ἀφελκωῖθα γυμνοὶ, ποίδν ἐξονϑν Οὀἰπολογίον, μηδὲ Σἰπὸ “ΝΜ ασοόσύδων πα- 

ρέχοντες τοῖς λιιϑηουσι ᾧ ἰγχορϑβοις; Οὐδ᾽ )δΡ αἰαγχάζω σε ζρὶ ὅγτα μειώσοαι οὐκ Τὴ ας 

μή βούλομαι, δλλ ΤΩΝ, σφόδρα ὀκψοιοῶτο ὁρώ. κὶ τοίνιου τ τὸ φημι" δλλ᾽ Ἐπὶ Τ χαρ- 
“πῶν αϑαϊλωσον, ἢ μηδὲν ϑηστωυ οἶσῃς ἐἰντεύϑεν. “ὀρκᾷσοι ὡασερ ἐκ πηγῆς ὄχειν ζχιῤρέ- 
ογτοῦ ζαῷ γρήμιατο τῶν πσϑησύδων᾽ ποίησον κοινωγοιὶ (ἦν. πένηζις, ὃ “δμοῦ κα λὸς οἰκονόμος 

ὩΡὰ τῷ Θεούσοι δοϑέντων. διλαὶ τελέσματα δίδωμί, φησι. φζρᾳ τδηο δξῶυ καταφοονῇς, 
ὅτι οὐ ζοωῦϑου σϑ εὶς ἀπατᾷ κακείνῳ δὴ τῳϊκὰν ογέγκῃ,κάν μὴ οὐόγκη ἡ γῆ; λοιμκθθμογ. 10 

τί (τ᾽ ὀϑάγκης κα φρεθλϑιῶτι κα Ὅλμας αρτειπξν᾿ τῳ! Ὁ ὅτως ἡμέρῳ, καὶ ὅτε αἰ πταιτοιῶτι χει 
ὅτθν οὐγέγκχῃ ἡ γὴ, σοΥσδ' μόχθα λϑορυ Φἰστοκρίνη καὶ Τις σε ἐξαιρήσεται τῶν αἰκουρτερήτων ἐ- “ 
κείνων κολώσεων; Οὐκ ἔςιν σσοδίς, Εἰ γ5} Κ᾽ ἐκᾷ πόύτως ἔψυται τιμωρία" χαλεπω- Ἐδ 

τάτη μὴ διδὸντί, δγρὰ τίη» γίνη ασουδιάμος αἰθὲ τίωωὐ ἐκῆι σιν, εὐννόησον ὅτι ᾧ ογζῳυϑω «αλε- 
πωτέροι᾽ ὁ τῳ δεϑίωαι, Οὐοὲ τῳ Εἰς δεημωτήφλον ἐμεπεσεῖν, ἀλλα τω ὠπελϑεῖν Εἰς ὧς 
πῦρ Ὁ αἰωνιον. αἰπόϑτων δξχω ἕνεκεν ζωῦτα "ὐοξτα καπαϑολϑμζα τιλέσματα. χαὶ Ν᾽ γον 
πολλὴ ἡ θύχολία, ᾧ μείζων ὁ μιοϑός, καὶ πλείων κἡὶ ἐμιπορία, χείρων αὶ κόλασις αἰγνωμονθ- 
σιν ἡμῖν. κόλασις γὼ ὀζριδεξε.) τέλος ἐκ ἔχουσα εἰ αὶ τὸς ςρατιωζαι μοι λέγε τὐφι τῷ συ χρᾷ 
πολεμϑνζᾳς βαρξαροις, ἐξ ὼ οὐδ ςρατέπεδον, Ὁ 3 πἰωχῶν,ὁ πόλεμος, ον κα σὺ πολ. 

μούσιν (ὦ πένητες, ὁτὸν γὸ λαμδλμωσιν ἐυγόϑμοι, Τ᾿ Θεὸν ἵλεω ποιϑσιγ᾽ ἵλεω Ὁ ποιοιιῦτες, 40 ἈΚ 
τἈποχρθονται αὐτὶ βαρ αυβων ζᾳά ἢ δοη μονίων Ὀχιζουλοίς᾽ ἐκ αἰφιᾶσι σφοδρὸν ἐΠ) Ὁ πονν- 
οϑυνδδὲ Ἐχιτίθοοῖ, συνεχῶς, ΚῚ ἐκλύοισιν ἐντω ἰοῦ ὁρῶ ν τοίνυν τὸς ςρατιωΐζᾷς τότυς 

καθ᾽ ἐχας-ἕω ἡμέραν πυκτευογζᾳς αἰπὺ σῶ τῳ οἰ ϑθύλῳ αἱ αἱ ἦΜ δωήσεων ᾧὶ ἢ ἐυχῶν, ὦ- 
παΐτησον στύτ' τίωὐ καλζω ζω τίου Εἰσφοροὺ, ζὰ ὠκείνων ζοφαςς. ὸ .»» ἡμερϑς ὧν 

βασιλθυς 

δὲ 



ΕΥΑΓΓῈΕῈ Δ. όμω. ἧς, 41) το κα, 

βασιλάς ὧν , Οὐκ ἔδωκ σοι τοὺς αἰγτοωτοιυυζᾷς, αἰλλ᾽ ἑκόντα βούλοτω κουταϑεῖται. καν 

τὶ μικρὸν χαιταξώλῃς, δέχε.}" καὶ δπορων δχρὸ πολλοῦ γοόνου χατοιϑῆς, δ χατεπείγη (ὃ 
οὐκ ἔρντω. μὴ δὴ τῆς μακροθυμίας αἰντοῖ χατωφρονώνϑμ, ἀλλα ϑυσωνοίζωμϑμ ἑαυ-- 
πιο, μὴ ὀργάυ, αλλὰ σωτηράθῳ ᾿ μα φαχγαά)ον, ἀλλα! ζωϊω ̓ μή κύλοίσιν ἡ ὡμωρίὸν ᾽ ἀλλὰ 

“τιμαῖς κα) φςεφόϑες. ὀυκ ἔςιν ογζῳῦϑα δοιῶαι μιοϑὸν τὴς μεταχομιδὴο τῶν εἰσφερονϑῥων᾽ 
ἀκ ἔςιν ἐν θα καμιῷ ἐξωργνοίζογίς. αὐ χαταξαλης αὑτὰ, αὐτὸς αὐτὸ μετατίϑησιν 

εἰς Ἔ εἰροινὸν ὁ δεασότης᾽ αὐτὸς σοι τίωὐ ποδαγματείθν χατασκίυαξει κερδωυλεωτέφον. 
ἐκ ἔφν ον ζαῦϑω τα πομπὸν ἐυρῷν 'χαταθληϑέντων᾽ μόνον καταξαλο,ὶ ἐυδέως ὀῥεισιν, 
ἐχ ἵνα φρατιώται ἕτεροι πραφαΐσιν, αλλ ἵνα σοι μϑῥη μ᾿ ἐμπορίας πολλῆς. ταύθα νϑμ' 

ιο 75} περ δὺ διῷς, ααλοιξεν ὐκ γι᾿" ὁκῶ ὃ μ᾽ πολλῆς Ξ'πολήψῃ πάλιν αὐτοὶ τὴς Φιμῆς, 
χαὶ κερδλυεὶς μείζω χαὶ πνῦυ ματικώτερρι κέρδα. οὐγταύθοι (αὶ διδῦμϑμα ἀἰπαίτησίς ὅθην᾽ ἐ- 

Ν᾽ ἐλεών πὔωλγὸν, Φυσι, δϑμείξει Θεῷ. ἔδωκέ σοι καὶ αἰῤῥαξαδνα, καὶ ἐπυηζμ, καὶ ζαύτα 
Θεὸς ὧν. ποῖον αἀἰῤῥαξωώνα [ἐ ἐγυν κε] (α ὦ τῳ χϑρόντι βίῳ, ταὶ αἰαϑητα, (ῷ πνϑυμα- 

τς τίκαὶ, τὰ πσρϑοίυμα “ἣν μϑηόντων. ( τοίνιωυ αὐαξξαίλλῃ τὸ ὀκψᾷς τοστοῦτα ἤδη λᾳξων, τοσειύ-- 

τὰ ασοϑσδυκϑίν » ὦ νϑὲ δ ἐλαῦες, ὁς! ζιύζᾳ᾽ σῶμα αὐτὸς σοι διέπλάσι" ψυχίω αὐτὸς 

μῥγ' σι" ογέϑηκεν᾽ ἐτίμησε σε λόγω μόνον “ἣν Ὀχὶ γὴς᾿ “Μ' ὁρωνϑρων σοὶ αἰππλύτων τίω “γρῆ-- 
σιν ἔδωκεν ᾿ ἐχαράσευτό σοι 1 ἑαυ γφαῖσιν᾿ (ἦδὸ ον ἐπέδωχεν αἰ χὺ σὰ βαΐγῆισμα τοσούτων 
γέμον αἰγαγῶν ἐδωρήσουτο᾽ ἔδωκέ σοι τρώπεζ αν ἱεροῖν " ἐπηήείλᾳη» βασιλείλω ᾧ ταὶ ἐἰπόρ-: 

ι΄ 30 μυτὰ ἀγαϑεί, πιάΐζᾳ τοίνωυ λάζξων, ζσαῦτα μϑλλων λαμ(λμενίπάλη γὃ ὃ ἀὐΐ' ἐρώ ) 

αἰδὶ χοή ματα Σπολλύμϑυα, μικρολογῇ » καὶ ποίαν ἕξεις συήγνωμώω ; ἄλλα (ἤν; παῖ- 

δὰ πόρτως ὁρώς καὶ δὲ "ὡςᾶν: ὀμωδύη ; χαὶ μιζυυ καχείνους παίδυυσον τοιαῦτα κερδαίνειν 
χέρδη. καὶ γὸ Εἰ αὐῤγύριον ζω σοι δεδϑμεισμένον ἢ τόκοις φέρον, Εἶτω ὀφειλέτης θὐγνώ-: 
μῶν ἑιὼ, μυρλαΐκις ἐῤ ΕἿλι αὐτὶ τῷ γγουσίου ὃ γραμματεῖον κωτωλιπεῖν ᾧ παιδὶ, ὥςε αὖ-: 

:: τῶ Ὅξ πυρόσόδους “βμέοϑει πολλάς, αὶ μὴ «'αγχαζοοϑαι αὐθχιέναι ἢ ζητεῖν ἑτέρφὲς τοις 

δνεισονϑῥοις. ᾧ γι ηοὗρ» δὸς ὃ χει φάφον τοῖς ποηδιοις, ᾧ κατάλιπε (ὃ Θεὸ ὠζις 
ὀφειλέτέω. σὺ ἢ) τιὺς ( αἰγρϑιὲ αὶ πωλῴς αὶ δίδως τοῖς που δὲοις, δυνν ἐᾷς ὅπως ἡ τσο7σ-- 

οδὸς νϑμοι, καὶ ὁ “Ψ' ΤΟ πλεονασμὸς ἀὐοῖς ϑμοιτο πλείων ον τεύθην᾽ τὸ ὃ χειοϑγράφον 

τὔτο πϑωτος αἰγρ9ὺ καὶ πσδλσύδων ἐυπορώτερον  τοσύτας Φέρονκωρποις, [τοῦ"5] δέδοικας 
γο καταλιπεῖν ; ᾧ πύσης ἐῤ ἐη ὅτ ἐνηϑοίας τε ἢ ποὐρμπληξίας; ᾧ ζωῦτα εἰδὼς δι κἀν ἀὐζῖς 

ἀδῳ" κατωλίσης, ὁ αὐτὸς ἀὐΐ' λαίων ἀπολϑύσῃ παλινιτοιαῦτο γὸ τὰ πγϑυματιχανπολ- 
λίω ἔχει τέο φιλοτίμίδν. μὴ δὴ πὐωχεύωρϑμ, μηδὲ απτὸμ,ϑ69ποι ἡ ὠμοὶ αἰϑξήμας 

ἀὐριὶ γινω θα" δλλ᾽ ἐμυπορθυσω ἄθα Ὁ καλέω ζιυτίω πο αγματείλν ἕνα ὸ ἀὐὶ λαὸν. 
τὲς αὐτέων ἀπέλθωμϑι, τοῖς εἰοῖς τοῖς ἑανῆ᾽ καταλείψω μϑρ,ὴ ἢ μελλόντων ζχιτύχωμϑῳ 

η4 ἀγαθῶν, ὙΣΡΙΤΙ φιλϑν,ϑοϑπίᾳ γὐ Κυρίου ἡ μδ  Πησῷ ΣΧ ολφού, μεθ᾿ ὅ ῷ πατοὶ ἀ μῳ ῷ 

ἀγίῳ πγϑὺ ματι, δόξα, κροἴτος, δι μὴ, νεωῦ καὶ αἰεὶ, αὶ Εἰς τος αἰώγας ΔΜ αἰώνων. Αμέω. 

Ομιλ, ξζ. 1γ ΚΑΙ ΕἸΣΕΛΘΩΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟ 

Πς ερθν, ἄξέξαλε πλύζω, τοιὶ πωλοιωζς ὼ ἀἰγϑοοιζονζ ῳ τῷ! ἱερῷ, 

40 ἡ (ας τραπέζας ἫὟ χολλυζιςῶν κατέςρεψε, ἡ ζαὲ καϑέδγρας “δῥ πω- 
λοιωύτων ζ αἰβιςεροὶς, 13 Καὶ λέγη ὠΐοῖς᾽ γέγρατῆαι,. 

οἶκὸς μι, οἶκος ασδϑσιυχὴς χλοιϑήσε) ὑμεῖς ὃ αὑτὸν ἐποιήσατε αὐὖ- 

λό!ον λῃςῶν. . 

Ομ ιγίοί τοπ,.2.. Νῆ ν᾽ Το» 

κεῖ [3] χρὴ σις χαὶ δδμειον χα! " ΟΦ λὴ μα. χα ΡΝ καὶ χειοθγραφα σοι ἐποίησεν ὁ Θεὸς. Ο Τρ. ε8..,ζ. 



Ιναν». 8. δ, ἐς - 

Μαρ. “2... 

,.4 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΙ͂Σ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 

ὸδ Οὐτο ἡ [ὠλύνης φησίν ᾿ δλλ᾽ ὑκᾷνος ὥ ὦ Ὄρχἢ τῷ δἰατελίου, ἦν 

ἢ) «σοὺς τῳ τέλει᾽ ὅ)εν Εἰκὸρ δυὕτερον γελμδεϑαι τθτο,ὶ χτὶ δια.- 
φόρους καιρϑεφ " καὶ δῆλον ᾧ δἰ Μ γρογων,ὺ πὸ τῆς ̓ Φιστοκρίσε- 

πολλού. καχεῖ λόλϑεσιν Ἰπδοῦοι " τί σημεῖον δεικψύεις ἡμῶν; οὐ. 5 
| ζωϑα ὃ σιγῶσι, χατοιτε Ἰλττιμυγϑέντες, Δ  ο, ὦ ἥδη ϑαυμαξεοϑαι 
αὐ παρ σῷ πᾶσι, αϑη ἢ κατησρθία μείζων Ἰσδαίων, τι [ὑ]ώπαξ ἡ δὶς τῶ ἀυτε ποιή. 
σειντὸς ἐγένϑμον ἔτι τῇ καιπηλεία, ὦ ὀμτίθεον αὑτὸν 4ἢ ὀλεγϑν, δέον καντεύθην μίαϑεῖ αὐτῷ 

τέων ασοὸς ὃ πατέρα τιμιδυυ ὸ τίω οἰκείαν ἰαοω. . ἡ γὸ ὸ ἔγαιυ μαιτούργησερὸ ἑώρων τὺὺς το 
λόγϑις τοῖς πραγμάσι συμιφωνοιοζᾳ,. δλλ᾽ συθὶ τως ἐπείθοντο, δλλ᾽ ἡγαναίκτοιω" ὼ 
ζμῦτα τῷ πσροφάτα βοώντος αἴκουοντες, ὁ ἢ σταδίων χρῦοα χριοὸν ἡλικίας αγάκηρυτ-: 

τόντων αὐτὸν. δ ὁπερ αὶ αὐτὲς τ' Ἡσαΐαν αὑτοῖς Ἐχιτειχίξει χατηγϑρον καὶ λέγωγ᾽ ὁ οἶκός μιν, 
οἶκος ἄσδόσιυχὰς κληϑήσιται. Ὁ ζωτη δ μόνον δείκψεσιν ἀυτῳ τίω ἐϊζοισίαν, δρλλα ὧπυ 

ϑεραητσαι ποικίλᾳ νοσήματα 1: 

14 (Πρρσῆλϑον γὰδ" αὐτῳ χωλοὶ ὸ τυφλοὶ, ὶ ἐϑεροίστάσεν αὑτοι() 
Καὶ τίω δευία μιν ἀὐτᾷ τίω' ζξοισίων οὐδεύωψυται. (ὦ ὃ ουσὲ ὅυτως ἐπείθοντο, ἀλ. 

λοὶ μ᾽ Δ λοιπτῶν ϑαυ μῶν ᾧ Ἢ πουδίων αἰκούοντες αϑακηρυβόντων αὑτὸν χα τεπνίχοντο, 
“χα φασιν Οὐκ αἰκούεις τί ὅυτοι λέχϑεσινὰ μέζω τῶτο τῷ Χοιςού ὦ Εἰπεῖν πσοὺὶς αὑτοιξ " 
Οὔκ ἀἴκϑύετε τί ὅτοι λέχϑεσιν » ὡς χὰ Θεῷ ἡδὸν ὠκῴνοι, τί δίζυ αὐτός ; ΤΩ τοῖς φϑμερρῖς το 
λὐπέλεγον, Ἐθτιστλυ)ικώτερον κε ρη) τῇ δίϑρϑωσει, λέγων" 

16. Οὐδέποτε αϑέγνωτε, ὡκ φόματος νηπίων ἢ ϑυλαζόντων κατηρτίσω αἦἶνον; 
Καϊκαλωΐς Εἶπεν, ἐκ φύματος. ἐν γὸ τὴς ἡ(σνοίας αὑτῶν Ὁ λεχόνϑμον ζω" ἀλλὰ τὴς 

ὐτεῖ διυναίμαως τοὐνούσης ὃ τῆς γλωήης ὠκείγων ἀΐωρον. τῷ ὃ ἡ τύπος τῶι ἐϑναΐν ἐῶ 
τῶν ψελλιξόγτων, ἢ αὐ ϑ,ϑον ἠχησοίντῶν μεγάλα κα; Αἱ σνοίας χαὶ πίφεως ὦ τοῖς  τοσύλοις 25 

ὃ. οὐτεύθεν ὀυ μικχρ κὁ χρμοίκλησις. ἥώ γὸ (μὴ οὐ ὁπορωσι, πῶς ἰδιώται ὀγτες δυωνήσον!) ὃ 
κήρυγμα καταγίζλαι, πσϑόλαθοντες (ὦ παῖδες πᾶσοιν αὑτῶν ὄξέξαλον τέω αἰγωνίδν, καὶ 

ϑαῤῥεῖν ὐνεσκεύασοιν στι δώσει καὶ αὑτοῖς λθγϑν ὁ τύτυς ποιήσοις ὑμψᾷν. υἱ ζαδζᾳ ὃ μόνον, 
ἀλλ᾽ ὅτι ἡ τὴς Φυσεὼς 81 δημίσρηϑο, ἐδήλου ὦ ϑαῦμα. (ὦ ( δζω παῖδες χαίτοι ἄωρον 
ἔχοντες ἡλικίδν,βυση μία ὀφϑέγζον» ὼ σοῖς ὀύω (ιωῳδα ᾿ ὡ 3 ὀύδρες πο ραφοϑσιούης γέ- 19 

μοντὰ Ὗ μαφίας. τοιοῦτον γΟθὴ κακία, ὀπεὶ δέζυ πολλαὶ ζῶ αὐτυς ζὰ “ἰλοξιώοντα ᾿ (ᾧᾷ 

ΟΝ τῶν ὀχλὼν ΧΟ [ ΚΝ Ἰτὺς ὀκζολὴς Ὁ πωλοιώτων᾽ ἃ ϑαυμΐΣ "χὰ Ἐπαίϑων, 

παλιν αὐτὸς κατοιλιμηόμει,γαλών αὐτῶν 1" ὅγχὸν τῷ παΐϑους, ὦ μὴ ῥα λόμϑμος αβχειϑαὶ 

τὴς διδωσκαλίας, ἵνα μὴ ζέοντες τῷ φθόνῳ δυοφρκίνωσι ἔχιπλέον ασοὺς  λεγ- 
λϑνα . 1 

18 Πρωΐας ὃ ἐπθναΐγων Εἰς τέων πόλιν, ἐπείασε. ΤΠεἷς πυοφίας πεινᾷ ετε (ἀωεχώ- 
ρῆσε τὴ σαρκὶ, τε ἐχιδείκνυτω αὐτῆς ὃ παϑος. : 

19 Καὶ ἰδὼν συκίω Ἐχὶ τὴς οδού, ἦλϑεν ἐπ αὐτίω, ἡ συν ἐυρεν, Εἰ μή φύλλα μόνον. 

Αλλος Φησὶν ἐναήελιξής, ὅτι σὐοῥπτω χαιοθς ὥ. Εἰ χαιοθς οὐκ [ω, πῶς" ἕτερφς θ- 5" 
απξελιςὴς Φησιν" ἥλϑαν, Εἰ ἀἶρᾳ ἔυρϑι κουρ πεῦν οὖν αὑτῇ; ὅϑεν δΆλον, ὅτι τὴς τ΄ «σογοίας τῶν 40 

μαϑήτωδι ἑω πῦτο αἰτέςερον ἔτι ϑζμκεινϑέων. ᾧ “ὃ τᾶς αἰ ανονοίας “τοῖν μαϑηῖ πολλαχοῦ 

γράφουσιν (ἢ ἐναήελιςαί. ὥασερ ὅξωυ τῶτο της «“σσοιοίας αὐ ὦ, ὅτω ἡ Ὁ νομίζειν δὼ 

τῶ αὑτίω κατωράαϑει δζρὶ ὃ μιὴ ἔχεν καρπόν. ὅένος δξχυ ἕνεκεν κατηραϑη ἢ μαϑηῇ 
ἐνεκέν, να ϑαῤῥαίσιν. φὴ " γῈ} πϑυταχού (ὦ ἐνηργέτᾳ, συυγα ἢ ἐκόλφσιν, ἔδει ὃ ἡ τῆς 

Φμωρητκης 

ὡς. ὀχ ' γὸ ὧὺ ὠπε τω πάσχα  αἰδελύετο᾽ οὐζοιῦϑα ἢ ἀπρὶξ γι τῇ 



ΕΥ̓ΑΓΓῈΛΔ, Ομιλ ἔξ. 4:13 ὧδ κα. 
τἰμωρητικῆς τυ διυυαίμεως Σιατόδειξιν ἴθ καῖ" ἢ να μασι κα ἡὶ ὦ μαδηταὶ χα οἱ ἴου- 

δαῖοι ὃ 1) διυυάαϑμος ξνρᾶναι (ἄν ςαυρφιῶτας αὐτὸ, ἐχῶν συγχωρᾷὺ χ " ἡ ξηραίνει, Οὐκ ἐ- 

(οὐλετο Ἀ πῇηο Εἰς δῤ,ϑούποιυς ὠνδείξαοῖ, Εἰς ὃ φυτὸν τὴ οἰεργείας ἀὐτύ τῆς τίμω- 

ρητικῆς τίω Σαύδιξῃ αϑϑέρχατοι ὁτὸμ ὃ ὃ Εἰς ὕποιεμ Εἰς φυτὰ, ἡ Ε- ἰς ἀλογα γὐς) Τί τοῖ- 

ξ ὅτον, μή ᾿ αχριξολογϑύ, μηδὲ λέγε" πῶς δίωυ δισίως δξηροίνϑη ἡ συκὴ, Εἰχαιοθς Οέκ μῶν 

“ὧν δέ ἐοαύτης ληρωδίας λέγην δϑδλά ὁ δοιώμμα ὀρρα ὼ λούμαζεὺ ὺ δξαζεν ἡμυυμίατουρ- 
,9,. ἐπεὶ ἡ ΠΧ χοίρων ἹΜ κριτα ποντίο θέντων “πολλοὶ τὸν» Θίρικασι, ὧτϑ διχαίου 

χνυνάζοντις λόλον" αλλ Φονδ ὠζῦλω πδϑσεκί δον αὐζις. κι ἰγδρὲ Ἣ ζωώτα ἀλογα, 

ὥασερ ὀκῴο φυτὸν ὠψυνν. αἶνος δὲ δῖζυ ἕνεκεν εν αὐξίκέ.) Οιοῦτον ον αἶμα ἃ φ ζόγμαπ, χαὶ Ὁ 

10 χατείρϑις αὖτν ἡ φρήφασις: ὅπερ ἔφζω, τὴς δμ μα μι! αἰ σπονοίας τϑηο ζω, εἰ δὲ μη 

δίπω τιον ὦ, εἰκῇ τινὸς (δ ν νομὸν δηλϑοϑαι ὠζωῦθα λέγϑεσι. ὁ ν ττν καρπὸς ὦ 

ἡ πίςις᾽ ὁ ὅτε ζω ὁκαιοῦς τὸ καρποὺ ὕαθτν, κα ἐμεθεγχα ἡϑέο αὐτὸν. Ηδν γὰ αἱ θοαὶ 1ωανδ.λ4, 
λίνα [Εύσι ασεῆ ϑερασμόν, φησι ἡ ἀπόςήλᾳ ὑμας ; λαρίζειν, ἀ ὦ ἐχ ὑμιᾷς κεχοπιάχατε. 

“ οὐκ άρᾳ ̓ τύτωντι αἰνίῆεται οὐγταῦδου, αἰλλ᾽ αν ἐφῶω, τίω διώαμιν ξχιδείκψυται τίοῦ 

ι5 πιμωρητίκζεώ. ὡ θη ἐκ λέγων, ὅπω ἢ ἕω καιρός, δοίκρεσι, διλών ὅτι “ερηϑυρϑῥως 

εἰν τϑτοήλϑῳ, ὶ δ τίω πείνίω, ἀλλα ΟΝ ὥν. μια ϑητας, δὶ χαὶ ̓ σφόδρα ἐλαύμια σαν, 

υδἱ τοι πολλών ἠδο σημείων ρομδέων μωιξόνων" δ ὃ ὅπερ ἐφῶωυ, ξένον τϑν ζω. νι Ὁ 
φεβτον᾽ τίωυ Φιμορητικέωὺ ἐπεδείξατο διωύαμω., δ9 σὴ ἐν ἀλλῳς φυτῷ, δυλ᾽ ἡ τῷ 

πόμτων υ ἡ γογτάτῳ. Φ ̓σημφονὲ ἐποίησεν, ὧξε καντίῦϑεν μεῖζον Φανίευαι ὦ ϑιῶμα. χα ἴα 

10 μάθῃς, ὅτι δὲ αὐεὧν τίη» γέγϑνεν, να Εἰς ὃ ϑαῤῥῷ ἀὐζις ἀλείψῃ, ἀχϑυό ἣν ἑξὸρ ὦ ὧν λέγη. 
ἡ δέφησιν: ΠῚ Καὶ ὑμᾷ μείζονα ἐργαζειϑι, ἐδὼ λέλντε πιφεύειν καὶ ἐυχὴ ἢ λειῤῥῷ:. 

Οράᾷς ὅτι ὃ πο δὲ ἀὐθυς γέ γον, ὡεμιὴ ὶ δεδοικέναι καὶ Ὄ πρέμειν Ὀχιφουλρίρ; δ9ὺ δυῦτε- 

ον τὰ λέγ, δἰχὴ πξϑσηλς νὁ πίςᾳ. κυ [γὰ δὲ τῶτο ἐργάσεοε Μμδνονφησὶν, δλὰ καὶ 

δρή μεταηήσετε, ἡ ἕτερφι πλείονώ ποιήσετε, πί ς᾽ καὶ ἐυχῃ )έιῤῥομιῦτερ. ἀλλ ὦ ὠλαζίνες 
4 ἰδού χαὶ ᾿ τετυφωμδίοι οἰ ακόψαι βουλόρϑυοι τίω διϑασκαλίαν στ; αρξϑσελϑοντες ἡ η- 

ρώτων᾽ οὖν ποία δξοισία,' ζώτα ποις: ὯΝ ἡ Οἰς σημείοις ὑπχισκηψαι Οὐκ Εἶρν, 7 ἘΠ .}) 
χαπηλθυόντων ῳ Ὗ ἱρῷ φροφύφρεσιν αὑτῷ δίόρλωσιν. τὸν ἢ Ὁ ὁ οἴἶθα᾿ τῷ 9 [ωδῴνη Φαίνον- 

ἐπ το ἐρωῦτες, Εἰ ὺ μη! ἡ τοις τοῖς ῥήμασιν, ἀλλα τῇ αὐτὴ γνώμῃ. χ) ΚῚ ὀκᾷ λέγθεσι" 
ἡ σημιήον δεικψύεις ἡμῶ, ὅτι (τα ποιήφ: ᾿αλλ᾿ ὀκᾷ μδὲ Ὀὐτοχρύνεται ἀϑζῖς λέγων" λυσατε 

40 οᾧ ναοῦ τῶν, ἐγὼ ον τρισὶν ἡμέραις ἐγερολ αὶ αὐτὸν ᾿ οὐδ ὃ Ω) εἰς  ιπορίὰν αὑςξυ; ἐ ἕω 

ῥἐχῇ (αΐλλει. ὅ9εν δῆλον, ὅτι Ὁ μδρ" Ὅλ" ἡ πσϑϑοίμιον ὦ ϑαυμῶν ̓ οὐὐζαύθα, δὲ, τέλος. 

ὦ δ δὲ λέορισι," τϑο ἔς]᾿ ῷ διδουσκαλικὸν ἐδίξω εϑϑνον; ἱερθὺς ἐχάοντονίϑης, ὃ 07] ὥσαώ. 

τίω ἀζοισίου ἐπιδείξω, φνσί: τὦ μδυ ον ἐ ἐποίησεν αὐθϑαδειὸν ἔχον, αἰλλαὶ τὴς ἐνταϊί- 

ἀνὰ ἀς πσοέγοησε Ὁ Ὁ ἱεροδ' ΓΝ ἀκ(9»ς οσὐὶὴν ἐχοντές Εἰπᾷ, ̓ τύτῳ Ἐχισκήκγοισι. καὶ μὴ στε "δὲ 

3 ἀξέδάμν, οἵδε ἐτόλμησεν Εἰπᾷ Οὐσῖὰν ὀρ ας ϑαιύματοι" ὯΝ δὲ ὠφϑ, το ζχιτιμώ- 
σι, τί δέζω αὐτός; Οἕκ ἐξ ἐυϑείας ἀὐζῖς ̓ Ἡοχρίνεται, δεικψύς, ὅτι Εἰ ἤθελον ἰδιάν τ᾽ τίω 

δξοισίαι, ἠδυυύθυτο᾽ ἀλλ᾽ λὐτρωτᾷ : ἀὐξες λέγων" 
25 Τὸ βανώ]ισμα, Ἰωδλύγου πόϑεν ὅθ, ἐξ ὐἰρανού, ἢ  δξ δ, ϑοόπων: 

Καὶ ποία αὕτη [ἡ )ἀκολυϑία; μογίφη »μϑρ δῶν. Εἰ Ὁ» Εἶπον, ἐξ ϑρδνο, Εἶπεν 

49 αὐ δος" ἀρ τί δ δ ΟΥ̓Κ Ἰηχιςούσοωτε ἀὐτῳ; Εἰ )Ὰ» Ἐχίςευσαν, Οὐκ ὀθηρώτησαιν οὐ- 

τα. αἰ Ψ αὐτο ὠκῴος Εἶπον Οτι οὔκ Εἰμὶ ἱκδμὸς λόσαι ὯΝ ἱμούτο τῷ χὑσοδή- Λυκ, γηῖρν 
ματος αὐτῷ χαὶ, Ἰδοὺ ὁ αἰμνος Ὁ Θεοῦ ὁ αἴρων τίω ̓αεδρτίου τῷ κόσμου ̓ ὐνΑυτὸρ ὅφην ὁ υἱὸς ταν. αικθ, 

τῇ Θεοῦ" κα αὐῶθεν ἐρχόνϑμος ἐπόμω πόμτων 91" αν Οτι Ὁ τῆϑον ὧν τῇ χερὶ ὶ εν ΓΑ "λα, 
χαὶ ̓ἰ φκαϑαοιῷ τίω ὥλωνα, ἐγεῦ ὧν ὡς: Οἐ Ἐχίς'θυσαν ὠκείνῳ, ογοὲν ἐῷ ὃ κωλύον αὺ-- γε, 

ΟὨεγίοι, ἴοΠΊ,2. Νῆ 3 ὧν 



ὅδε 46 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
ὧν Εἰδέναι οὐ ποία ἀζοισίᾳ ζαῦτα ποι. Εἶτα ὯΝ καικερχϑεοῦτες ἐλέ)ον, Οὐκ ἰσχκεν, 

ἢ οὔκ Εἶπεν, συν ἐγω Οὐκ οἶδωι᾿ ἄλλα ἡ ; σδεϊὲ ἐ ἐγὼ λέγω ὑμῶν. εἰ μϑὲ γὴ ῥγνόοιιυ, δὶ. 

β ϑυίσκεοϑαι αὐτᾶν ἔδει Ὁ. 5 ̓ ὠκακούρηϑεου, Εἰκότως συ ὲν αὐτοῖς ιποχρίνε!). ἢ πως 
οἵκ Εἶπον, δ δὐϑεύπων ζω βακῆιομα : ; 

26 Ἐφοζοιῶτο ὧν ὁ ὀχῆνις, Φυσίν. 

Εἶδες διεφραμμένζω καρδίαν: ; πόρταλο ὁπ Θεοῦ χαταφρφνούσι, ἡ ὁζᾳ (ἂν ΝΥΝ 

ποῖς πόρτα πηραοισι. "ὦ γ ὑ τῦτον δὶ κα) ἐφοβοιωῦτο, ςὔκ αἰδου μϑμοι ῷ αἰδρα, 

δλλα ὅζᾳ (ὥἄν' αἱ, ϑούπρις᾿ χα] 'τῳ Χειτῷ  πισεύειν ὀζῳ (ἄν ὁυ,ϑούποις ζέκ ἤθελον" ἡ 

πόρτα ὐὐδις οντεόλεν ἐτίκ)ειο τὰ καίοι. Εἰπί Φησι᾿ 

28 Τί υμῖν δυκῷᾷ; δρ,ϑοφπος Εἶχε τὸ τόκα δύο, αὶ λέγη τῳ τοὕτῳ " ὑπαγε, σήμερϑν κο 
ἐργσζου Εἰ τὸν αἰμπελόδα. 
2.0 3 πἰποκριϑεὶς, Εἶπεν, ἐυ ϑέλω᾽ ὑφερον Ἀ ὁ μετα μδγϑεὶς, ἀἰπῆλϑι. 

30 Καὶ πσϑϑσελθὼν τῷ! δυτίρῳ Εἶπεν ὡσαύτως. ὁ 8 ὐποκριϑεὶς Εἶπεν" αἰπίρχο-- γεϊχχα, 

(81, ὁ Οὐκ ἀπῆλϑι. 
41 Τίς δζυ ἐκ ὦ δυο ἐποίησε Ὁ ϑέλημαᾳ τῷ παΐζος; ; λέρρεσι αὐτώ, ὁ έτος. ιξ 

Πάλν 4 αὐ θαθυλων ἀδθοις ἐλέγχει, τίωώ τε αὐ δ ἀἰὐγνωμοσιωΐω, κὶ ὃ δι σφοδγα 
χα τιγγωσμκέγων κατουπτεϑες αὐἰννῆόρμϑμος. τα  γδβδύοτέ τέκρα ἴζωτα δυηλοι 1 π9,, ὁ ὸ ὁ ἡ ἐχὶ ἊΜ 

Βξοδλιθ.ν. κα ἐϑνών ᾧ ἴχὶ ὶ Ἰουδαίων γεν. ὺ γὴν ὀκῴοιν ϑχ αὑσυρόμϑμοι αὐύσεοϑαι, οὐνὶ ἡρέμμι 
κδιγ. ἀκρφαται τῷ γούμεδ, Ὧ|6 Με ἐργῶν ἐπεδείξαν» τίοὐ αἰ χυακοζω᾽ καὶ ὅτοι Εἰπόντες, πόρτα 

Δώτα, β. ὅσω δὰ εἰπν ὁ Θεὸς, ποιήσομϑρ ἡ αἀχϑυσύμεθα, δ. Με ἐργῶν πλύκυσω, δδα τοι πϑ τ, ο 

ἵνα μὴ νομίσωσι ᾧῷ νόμον αὐςὅν" ὠφελῷ, δείκρεσιν τί αὖ τὸ ͵Ω δέζυ τῷτο ὠδοις καταδιχώ- 
Ῥωμ.βιιγ. ζει" δ᾽ ὅπερ δι ὃ ὁ Παῦλος φησιν ΟΤτι ἐχ ὦ ἀκεραταὶ τῷ γόμε δίχαιοι τὰ τῶ Θεῷ, 

ΔΛ (ὦ ποιηταὶ τῷ νόμου δικᾳιωϑήσονται. τὲ το αὶ ἀδοχατακρήτως ποιήσῃ, “ἢ εὑ- 
2} ὀξωιηθέδαι τίω ψηφον οἴϑασκθυαξ" ὃ ὅπερ ἡ ὧν τῇ ἡ θηπούσῃ φὐθαθολῇ ποιᾷ τῷ ὧμ- 
πελώνγος᾿" κ) ἵα τῦτο Ἄρνται, ἐπ ὠλλου παδϑσώπου γυμνά εἰ οὶ ἔγκλημα. διὰ "Ὁ 2:3 

"2 θυϑείας οὐχ Ἡλέλησοι ὁμολογῆσο, τ᾿ ο, ᾿ἰδαζολῆς δίς ἐμράλλει Ἀοιπτὸν Εἰς ὁ ὁπτέρ 

ἐξζούλει». ὅτε ὃ ψὶ (Ἰωιέντες τὰ ΜΗ τίω ηφον ὄξιωώεγχαν, τότε ἀἀἰποχα λύπῆει 
Ἅοιπον Ὁ (ἰμυεσκιασμένονμᾷ λέγ᾽ Οπ τελάναι ἢ πόρναι πσϑϑάορισιν ὑμας Εἰς 

πίω βασιλείλν ἃ Θεού. 

3ν Ἡλϑε γὸ Ιωδλύνης ασοϑὸς ὑμας τ ον ὁδιῷ διχαιοσιώης, ἡὶ Οξκ Ἐχιφεύσωτε αὐτῷ "(ὦ 19 

ἢ πελώναι δλήφευσαιν αὐτῳ " ὑμᾷ: ὃ ἰδόντες ῳ ̓ μετεμδιίϑντε ὑφερρν πιφεύσαι ἀπῳ, 

Εἰ ἜΣ Εἶπεν ἁπλῶς, πύρναι πσϑαΐγϑυσι ὑμας, ἔδοξεν αὐ φορτικὸς ἀϊτδὸ ὁ λ9- 
239: γειυὶ ὃ ̓κῷ τίω αὐὖὖὦἋὋἤΈ ψῆφον Ὀλτοφαννόνϑμος, ανεπαηθὴς {ῃ) δυκᾷ. δ τότ ὃ τίω 

' αἰτίδμ. εν είϑησι, [2 ζω αὐτὴ ν ἤλϑεν Ἰωαΐγης, Φησὶ, “πεῖς ὑμας, ϑ ασεῦς ὠκείνοις᾽ 

ἡ δ τ μένον, δ λα καὶ ὧν ὁδῷ ϑιχαιοσιωύης. οὐ εἰ Ὁ τὔτ ἔγετι ἐγκαλῷ, 07] ἡμλυινδύος 2 

ὡς ἐμ αὶ ἐδὲν ὠφελῶν" δλλα κα ὃ ὁ βίος “λὐεπίληπῆος κα ὼ ἡ «αέϑνοια, πολλή, ἡ Ὁ ποενσείχετι χι νᾶ 

εὐπῳ, . ᾿ πο ̓σϑτου κ ω ἕτερϑν ἔγκλημα, ὁτιτελώναι ππξϑσέρρν ὦ μῷ τότ πάλιν ἀλ- 

Ἰ λο, ὅτι Οὐ οδὲ' μιρτ᾽ ἐκείνοις ὑμής. ἔδει γοδ αὶ ασὸ9  ὐννδμ' Ὁ 5. μηδὲ μῷ τϑτος, πάσης 
συζΐω "ως ἐφερημδίέον ζω, αὶ φατος κακείνων ὄπαιρο,, ὦ τύτων χατηγϑεία. «σεῖς ὑμαξ 

, ἦλϑο, ὧν “αρησίκαϑε" Οὔκ ἦλῆς τε ὀκείνοις, Ὁ Ὁ ἐδέξοντο, αὶ Ὁ στῆ ὠκείνοις ἔχετ δι-- 40 
᾿ δασκάλοις. ὃ ἀρφι δζρΑ πόσων ὠκείνων δείκγυται ὦ ἐ ἐγκώμιον, ἊΝ τύτων ἡ χατηλρεία. “δὲς 
' ὑμᾶς ἤλϑν, ὁ αγοϑς ὠκείνες᾽ ὑμῴρ, Οὔκ ἔχιξεύσοτο, τϑτο κείνοις Οζα ἐσκαρδιαλισιν᾽ 

᾿ αὐ) Ἰλίσευσαι, τ» ὑμας Οἵκχ ὠφέλησε. 3 ἣ ασέϑάλρισιν, ἐχ ὡς τϑτων ἐποιϑέων, ΝᾺ 

ὡς ἐλπίδα ἐ ἰγόντων, ἐαν ἐθέλωσιν, δὲν »ὺ δ ὅτως, ὡς ζηλοτυπία, διεγείρει ὥν παιχυτέρρι. 
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ἣν τῦτο ἀεὶ λέγ ̓ δτί ᾧ ἔσχατοι ΠΟ τοι, κ) Φ πϑϑρτοι ἔσχατοι. δζῳ τϑτο ἡ πόρνας ".»- 

ἡγαγέ ἃ τελῶνας ἵνα πὐραζηλώσωσι. καὶ )ὺ τὰ δυο φτα ἀχρῳ αρδοτήματο δξ ἐρω-- 

τὸς 661 χαλεποῦ “κί ϑμα, Ο δ Ὡσὸ σωμάτων, Φ3 στὸ ψοηματων ἘὨχηϑυμίας. δείκψισι 

ἢ) δ! τῦτο μάλιςα ὅδην αἰκούσοι νομα Θεού, ὦ Ιωαύνη πιφεύσαι. σόν ἀκ Ἄϑῥιτος μόνης χὰ 

ς Εἰσεολϑεῖν πόρνας, αἰλλα αὶ διχφμοσιώης. ὦ »ὺ ὑδμουσοι πόρναι Εἰσαλϑον, ἀλλ᾿ αἰ πτακού- 

σασαι καὶ πιφεύσουσα καὶ και. ϑουριοϑείσσοι καὶ ματαόηλουϑμαι, ἕτως Εἰσηλθοιν. Εἶδες πῶς 
αἰεπαιϑὴ (() λθγϑν ἐποίησε αὶ τοιιΦ τερον “διπὸ τὴς τ ραίολὴς, δἰπὸ τῆς “ἢ πορνῶν ἐπα.-- 
γωγῆς : φατε γὰ Εἶπεν δύθεως, δζατί οὐκ Ἐλιφεύσατε Ἰωϑλύνη ; ἀλλ᾽ ὃ πολλῷ πλυκίέι- 
χώτερϑν ζω, (ἄσ' τελῶνας ἡ ζαις πόρνας πσο59εὶς, τε τὅτο ἐπήγαλμ, διτὸ τὴς δ“ πυρα- 

ιο γμάτων αἰκολύϑιας διελέγ χων αὐτῶν ὦ ἀἰσύγίνωφον, καὶ δεικψες ὅτι δζοὺ φοόζρν δ, ϑοϑπων 
πόὐτα ποιούσι δόξαν κενίωω, ὶ γὸ ( Χοιφὸν ἐγ ὠμολθχϑεωυ ΟΥ̓ Φόζον, ἵνα μή Ὥστο- 

σιωαίγωγϑι βωνται ̓  καὶ τ Τωαϑνέω παλιν Οὐκ ἐτόλμων κακίζειν᾽ συν το δὶ δ  λαέξειου, 
ἀλλα 9 φύζον. ὥπερ ὡπόμτα ἤλεγξε χω ἽΜ Εἰρηνϑϑων, χϑὶ χαλεπωτέρδυ ὕζερϑν 

ἐπήγαγε τίω σληγέω, Εἰπὼν" ὑμᾷς ὃ Εἰδότες καὶ μοτεμδαηϑητε ὕχερον, Ἃ πιφεύσαι 
(9 ἀυτωῖ, κακὸν (ὲ γὸ καὶ τὸ τ )δοὶ τέων ὐρχω μοὶ ἐλίοϑτω τοὶ κα λόν᾽ μείζων ὃ κουτην,-- 

βία, τὸ μηδὲ μοταϑέοϑαι. μάλιςα ὙὉΡ τϑτο ἐργάζεται πολλους πονηρϑις,Ὁ Ὁ γε παορνζᾷα 

ὠνίους ὁρώ ὐπὸ ὀμαιαϑησιας ἐσάτης. 

Αλλαὶ μηδεὶς ἔξω τοιούτος᾽ ἀλλα κἀὠν Εἰς ἔσχατον κοιτενεχϑῆ καικίας, μυὴ ἰποχνω- ΗΘῚ ΚΟΝ 
σκέτω τίωυ ̓ ἐχὶ τὸ βέλτιον μεταξολίό. βάδιον. γὼ ἐξ αὐτῶν τῶν [δα δοὶ,ϑ49ν.τῆς πονηδίας 

᾽ “ἢν νι “Ἄ, , εὖ, “ἐν πιὺὺ» , ᾿ 
20 ΑΥΨΟΎΚΧΕΙΝ. ἡ Οὐκ Ἡχϑυσῶστε Ἰτὼς ΟἈΧΈΙΝΗ Ἡ πτορνὴ., ἢ ἔχι ἄσελγέεια πὸρζᾷς πιρελάσωσα, 

πόρε αἰπέκρυψεν ὧν ϑυλαξεία 9 τίω οὖν τοῖς θϑατζελίοις λέγω, αἰλλαὶ τίω ἘΧῚ τῆς »νε- 

ὡς τὴς ἡμετέραις, τίω ὧκ Φοινίκης τὴς τυ φινομωταάτης πόλεως. ἡ γδγὸ αὕτη ἡ πόρνη πο-- 
πὸ τον ἡμῖν ζω, τὰ πυοϑτζα Κχὲ τὰς σκζωυης ἔχουσαν, καὶ πολὺ τὸ ὑνομία. αυτὺς πόντα χοῦ ̓ 

Οὔκ ον τῇ πόλει τῇ ἡμετέρα μόνον, ἀλλα καὶ μέλθα Κιλίκων καὶ Καγττσαδυκϑίν καὶ πολ.- 

ἴνω 1 λοὶς (ὦ ὠκένωσεν ὀισίας, πολλοις δὲ "Εἷλεν ὀρφανους᾽ πολλοὶ 8. αὐτίω χαὶ Εἰς ,ϑητείαν 

ἦν διέξαλον, ὡς αὶ τῇ ὃ σώμωτος ὥρα, μόνον, αἰλλα χαὶ τοῖς Φαρμμοίκρις ὠκῴνα τὰ δίκ)υα, πὰ έ- 

κασαν. Ε͵λέποτε χα) βασιλίδος αἰδελφον αὕτη καὶ πόρνη. καὶ )Ὲ» πολλὴ ζω αὐτῆς ἡ τὺ-- 
, ᾽ν. 3.» Ι ,» πη “ Δ . . ἊΝ 

ρλυνίς. αλλ. ϑρϑον Οὔκ οἶδα σπως, μουλλον ὃ οἰ δου σαφώς βουληθεῖσα ΣΡ χα μεταθλη- 

θεῖσα, χα! Φ Θεοὺ τίω ὙδΡιν Ἐχιασασειμδῥη, κουτεφρόνησιν αἰπόώτων ὠκείνων, ᾧ ῥίψασα, 

20 τῷ αἱ φθόλου (κ μαγίλνείας, πσοϑς (ὃ ὅρανον ἀγέδραμε. καίτοιγε ἐδὲν αἰονοὕτερον 
αὐτῆς ζω, ὅτε 6Χὴ τῆς σκζωυὴς ζιϑ᾽ αλλ δέίθς ὕζερον πολλαῖς ἰρήλαισε τῇ τὴς ἐϊκρατείας 
αἰ αϑοολῇ, τ σοίκχον δ αϑευδύῃ πόρτα (ἢ χρόνον ὅτως ἡσκήτο, ζωύτης ἕνεκεν κἡ ὕπαρχος 
οὐωχλή θη, καὶ φρατιώται ὠσλίαϑησειν, καὶ μοταφῆσου ρὸς τέων σκζωυζου αὐτί οὐκ ἰου- 
σαν ΟΣ οί ἐξαγαγεῖν τοαὖν αἰ πυοδεξαμϑῥων αὐτέων χϑοϑώνων. αὕτη μυφηρίων κα] αἰξιωθεῖσαι 

94 τῶν ἀποῤῥήτων, ἢὶ τῆς γσῤιτος ἰξίλν Ὠπιδειξαμδῥη ασουδέω, ὅτω () βίον κατέλυσεν, 
ὡπόμτα στον α νθ μη Αἱ αἱ τὺς "τος, χϑα, σα τὸ βατήισμα πολλίω Ἐχηιδειξανδμη τίω 

φιλοσυφίαν. συεῖδ ἡ ψιλῆς ὍΝ μετέδωχε τοῖς ποτε ἐροιςαῖς δὶ τῦτο ἐλϑούσιν, Ὥστο-- 

κλείσασα. ἑαυ τίω, καὶ ἔτη πολλαὶ καϑούπερ οὖν δεσμωτησίῳ δχμτελέσασα. ὕτως ἔσονται (ὦ 
ἔσχατοι πο ῷτοι, (ὦ) τοῦτοι ἔσχατοι ̓ ὅτω πόρταν δ πεπυρωμϑύης ἡμῶν ψυχῆς δφἀ ὃ 

ἡμίρ 9 κωλύον ὑδὲν δρμέα Ἅ, μέγαν ὶ θαυ μαςον. μηδεὶς τοίνειυ" ἢ: οὖν κακία Οιπογινωσκέτω "μιηδεὶς 

ὃ ὡν Ὡρετῇ ὠννυςαζέτω, μήτε" ὅτω ϑουῤῥείτω. πολλάκις Ὑ) αὐτὸν ἡὶ πύρνηπϑρελϑύσεῖ). 
ὦ μήτε ὠκᾷος Ὀἰπογινωσκέτω᾽ δυωνατὸν γὸ αὑτὸν ᾧὶ τοὺς πυσῷτΈς ΠΡΡΕλϑαῖν ἀκεσον {{ φη-: 

σῃ ὁ Θεὸς ποϑς τίω Ἰερφυσαιλήμ᾽ Εἶπον (Τ᾽ Ὁ πυρνῆσαι αὐτίω ζαῦτα πάύτα, ασοὸς μὲ 1ερ.γ.α,ζ, 
ὀβάςρενον, ὁ Οὐκ αγέφρενψαν. ὅτε γϑωὼ ἐπλμέλθωμδν Εἰς τίω σφοδρὸδρ ἀγάπίω τοῦ φρένον, Ὁ 4 ν σῷ γα ἄμ 

ἐοὐ, 
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Θεού, καὶ μέμνηται δὴ συοϑτέρων. οὐκ ἔςιν ὡς λϑερπος δ Θεός. ἐν γὃ ὀνειδίζει ταὶ πα- 
ρέλϑοόντου, σϑοὲ λέγει" χατί τοσῦτον γεόον αὐπολείφ,ϑης, αὐ ̓μευτθιμοήσωρϑρ" αἶλλ᾽ ἀγαπὰ, 

στὸν πὐοϑσέλθωμδι" μόνον ὡς Ὑ9η ; παοϑσέλθωμϑμ. κολληθώμϑμ Ϊ τοίμω} αὐτῷ σφο- 

δραΐς, κα πεὐσηλώσωμϑυ τα] φόξῳ αὐτο (ὲ "καρδίας ἡμδῖν. τοιαῦ τὰ γέγονεν οἕκ οὐ τῇ χσίμς 

χαρῆ μόνον πρλγλάτα, ἀλλα ᾧ ὧν τῇ παλαιά. δἰ γὸ τῷ Μόναοση Ὑ χφΡν: :αλὰ ̓ ἠδυωήϑη 4 
Ὧ Θεὼω Φξιλεώσει οϑαι. ω τὰ Σολο δβγος μακριφαώτερον κ᾿ ; αἰλλ᾽ “ἰπογυφαίξας ἔ' ἔπεσιν᾿ 

μάλλον: ὃ ὶ ἀμφοτερᾳ ων ἐνὶ ἔχω δῴξαι νόμϑνα, ῳ τῷ πατϑχ ἰῷ τῦτα. ὼ “δ χὰ Ὁ χαᾷ- 

λὸς κὶ καικὸς »ἐορνέ ποτ ὁ αὐτὸς. “ τῷ Ἰούδα, μιανκαυριοτερον: ΡΝ ̓ἐλύε πτϑόδῦτης. τ 

τῷ Παύλυ αὐϑλιωτερφν;δλ᾽ ἐδρεν ϑϑαγίελιςης. ω ΜΜατϑαίου γόΐονν: : δ μεν ἐπε 

συλος. τἰ τῷ τε Σίμωνος ζυλωτότερον! δ λλ᾽ ἐλύοο καὶ αὐτὸς ἀπυτων ἀϑλιώτερϑς. πῦστις 1ο 

τιαύζς ἑτέρας βούλει ἰδεῖν μετοιρολρὶς αὶ Ὁ πείλαι “ὐλνηρϑῥας, ἡ γωυ ὁ γρορϑύας καθ᾽ ἐκοίφην 

ἡμερὰρ! δῷ δὴ τῶτο λέγω, μήτ, ὁ ἔχὶ τὸς σκζωνὴς ᾿ἰπνγνωσκέτω, μήτε ὁ ω τῇ ὀκκλη- 
σία, ϑαυβρείτω. “οὸς Ἰων τῶ τον φησιν, Ο δυκδ ἐ ἐφαναι, βλεπίτω μὴ πέσῃ ̓  πρϑς ὃ 

ἐκῴρον, Μὴ ὁπία)ων οὐκ λυΐφαται: ; ἡ, Τὰς πόρειυϑμας χείρας, ῷᾳᾷ αἰδαλελυμδία γ »- 

γατὰ διορθώσει. πάλιν πρὸς τότ φησὶ, γφηϑρέτε᾽ τεῦς 3 κείνοις, γήραι ὁ ὁ κοϑου. 5 

δὼν ὦ ὀϑάςα οκ τ ὥγεκρῶν, δυτοι ι( ἅ γὸ φυλάξαι δέονται ὁπτρ " ἐστι, ὐκᾷνοι ἥ ̓γνέοϑαιδ- 

περ Οὐκ Εἰαν' ὄπα στερῆσαι τί ὑγίειδμ, ὀκῴνοι τῆς αὐῥωρίας ἀπαλλαγάώαι. χάμι- 
γοῦσι γαῤβ᾽ ἀλλα δι ᾿ πολλοὶ ὦ καιμψόντων ὑγκαμμοῦσι, Υ ὑγιαρόντων ῥᾳϑυμήσειντες αἱ αὔῥω- 

φυύσι, πσοὶς ὥ' δζζυ ἐκείνας Φησίν᾽ ἰδε, ὑγιὴς γέγϑναρ, μηκέτι αοϑοτλμεα μὴ χεῖρόν τί σοι 

ρνται" ασοϑς ὃ ᾿ τὐύτες, θέλεις ὑγιὴς δμέοϊ,; αἰρον Ἷ κραίζοατο σου, ὁ ἐγοϑεὶς, ὕπατε εἰς το 
Τ' οἶκον σν. δεινὴ γν, δεινὴ «ρϑαλισις ἡ ἀμϑρτία; μᾶλλον ἢ Φὲ φἶϑάλεσις μόνον νὰ 
ἀ ἀνλοὰ μι χαλεπώτερον: νυ ἰγὸ ἐ ἐν Ξργίᾳ μόνον αἰγαϑαΐν ὅθι ὁ τοιούτος, ὁμα κα ἡ ἐν ἐνεργείᾳ κα. 
ἷν. δ, ὁμὼς καὶ ὅτω ὀζακείμδμορ ἧς, 'καν » ϑῇ σι μιρὼ ὀχαναφῆναι,πόμτα, μ᾿ ζ᾿ δινά, χὶ 

κἀν νπειαονταοω ἐτὴ ηἴχυν,ασουδάσγε: ἢ δι υέσῖ, ὑγιής, συσεὶς ς κωλύων ἐδ κα ἡ γι ὁ 
Χρισὸς, κα ἢ λέγ, ἄρον κλίνω. σ᾽ μένον ϑέλησον᾽ ματι" μὴ αἰπογνῷς, Οὐκ ἔχεις ",- , Ἀιδαᾷ 

ϑέφπον, δλλ᾽ ἔχεις Θεόν οὐκ ἔχεις βάλλοντα συ Εἰς τίω κολυμηηϑραν, Δ δ Ἔχε, τ μ“ 

εἰκ ἀφιέντα σῃ δεηϑέοῦαι χϑλυμεογβραρ'ν εἰκ ἔχεις. Τ ὐχᾷ σῃ ῥίτῆοντοι, δλλ ᾿ἔχφεν Δ κχελθίογτα 
σοι ἄραι τίω κλίνμω. οὐκ ἔςιν Εἰπεῖν, ἐν ᾧ ὃ ἔβηϑααι ἐγώ, ἀλλος Κη ὦ] ἐμοΐ καταζαι- 

γε. δὼ ̓  τὴ λαλήσῃς χατιλλεν Εἰς τἰω πηγάυ, σποδὶς ὁκωλύων, Οὐκ ὀϑαλίσκεται, ὁ 

δωπόναάτα ἡ χϑρις. πηγὴ ἧς δεν λα λυξουσον ϑιευεχῶς, τῷ πληρωμιατορ αὐτοὶ ποῤ- 49 

τΦ ϑερατγό ομεθα κα κὶ ψυχαὶ ὁ σώματω. πο»σρχύ θα τοίνιου ἡ νιωῦ. ἡ γυϑὴ Ραας πόρ- 
νη ζω, δλλ᾽ ἐσώϑη᾽ ὁ ολῃφὴς λὐδροφώνος ἑώ, λα, φὐἾ δαδείσυ πολίτης θΐμετο. ὰἀὸ ἃ 

Ἰούδως μζ' τῷ διδασκάλου ὦ ων, ἀπώλετο ὁἢ λῃφής ω» τῶ φαυρῷ, ὁ μαϑυτὴς ἐνετο. ζυ- 

χὰ “Ὁ Κ Θεοῦ ᾳ πὔραδοξα. ὕτως (ὦ μάγϑι ἠνδοκίμωησαιν" ὦ ουγως ὁ τελώγης θύατς λιφῆς ἐ- 
δύοτο᾽ δυτως ὁ  βιλαέστφημορ, ὙἈπύφολορ. ζῳῦτα ὃ δέκ, καὶ ὃ μηδέποτε ὐπογνῷς , αλλ ἀεὶ κς 
δαιῤρει " ἀζανασησον σοιύτον, γαι μόνον τὸς ὁδὸ τῆς ὀχᾷ Φερρύσηρ κὴ πεοηλι ὥλχίων. 
μὲ λύρας ἡὐποκλ εἴσῃρ, μιὴ τίωὐ Εἶσοδον φροίξης. βεκχὺς ἢ  ϑρωὶ χαιοϑς, ὀλίηϑ ὁ 

πόνος. Εἰ: 3 ὑπολες ζω, φυλοϊδ' ὅπως ἀπαχϑρθυειν ἔδει. κἀν γὰ μὴ χαμῃε (ὃ κοῦλιων 
τότον κρύμϑιτον ῷ ὧν τῇ ἢ μετλμοίᾳ, κα Ὁ Φρετῇ, ον» τῷ κὸ κὐσμῳ πϑύτως καμῇ ἡ ζαλαιπωρί- 

σεις ἐπέρως. Εἰ: . ὦ οῳῦϑα κακεῖ χάμτος, ῶ τἰ μὴ πῶτιν αἰοφύμεθει ῷ πολιὸ ἐ- 40 
χντὰ τα καρπὸν ὼ μεγώλίω πίω αἀἰμοιξίῳ; (σύτοιγε συλ ὁ αὐτὸς καὶ ματος ΔΩ ̓κακᾷ: 

νος. ὡ «ἃ ἘΝ Ως βιωτικοῖς ᾧ χίγνδγωνοι οι ((μευεγαίε, καὶ ᾧ μία ἐ ἐπαλληλοι, χα ἡ ἐλπὶς ά- 

δοιλοορὶ δυλοωρέπεια πολλὴ, ὼ χουμῷ μῆ σωμαΐτων Ἂ ὁ ψυχῆς δαπόμη" καὶ τεῦ Ὦ κωρ- 

πῶν ὀρ τίδοσις πολὺ τῆς ἐλπίδος κατοιδεεφέρφι, δ οὐρῥώ βλοιφήσῃ. ΤΟ σὲ γὰρ πὸυταχοῦ 
φέρει 
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φέρει καυρπὸν ὁ τὰ βιωτικδῖν ποραγμλάτων ἱδρως᾿ σπλίω ἀγλα στὸν ἴχς ἐφζμπεσῃ, αἰνὰ 

ΩΣ πολλζω οὐ γκη τίω Φοραν, ο, βέλει Πα ϑαιῦβει ῶ δεόφ. ̓ ὅτὸ γ γηροίσῃς ̓ ὐ μ4- 

κότι Λοιπὸν ἐφιξῆ τῇ τῆς ἀπολαύσεως τίωυ αἴάϑησινε ἔχῃς, (ἃ σοι φέρει ας ἀἰμοιθαῖςο ὁ πόνος. 
ὺ ὁ ἐκ πονος ὦν αἀκμαζονη σώματι᾿ ὁ ἢ καρπὸς ὦ ἡ τουφὴ, οὖν γι γηξρικότι Ὡ πϑρειμβύφ, 

ς στὸμὶ τίω αἰοϑησιν ὁ χρόνου, ρκαταμδρλύῃ, κ "εἰ μη ἰκαυτηρζρδνεν, ἡ τῆς τελέυτης ἐλπὶς 

οὐ ἡφίει τρυφάν. ὀχ4 ὐχὶ ὕτωρ᾽ δλ ὁ πόνος, ὡ» Φρᾳ ὁ τολόυτῶντι σώματί" ὁ 5 

ματῳ φέφάνος, ο΄ ̓ἀγήρῳ ὃ ἀϑανάτῳ ἡ τέλος Οὐκ ἔχοντι. ὦ ὁ μϑρ πῦνο, «θῇ τοῦτος καὶ βρα- 
ἐμ ᾿ χυφ᾽ ἡ ἡ ὃ ᾽ λύτίδεσις, κα 5 ὑφέρφι ἡ ἄπειρος, ἵνα μῷ αἰδείας λῥαποαυη λθιπὸν, μιηδὲν τέσ. 

δοιδῷν ἀηδὲς. ὃ "δ Ρ̓ 691 μεταιολέω δᾷ. σα ποτε λοιπῦν, στ εἰ ὄναήωσιν κοιλαίπερ ς ὐὐζαδ, 

1το ποιῶν ὀΐευ ζώτω αἰγαϑεο, ᾳᾷ τε ἀσφαλῆ, ὺ βεαχέα ἡὶ πήλια. ὃ ωρὶν ἣ φϑλμέωαι ἀφα.. 

μζουϑμά, Ὁ (ὦ ̓ πολλῶν ΚἼώρδμα πύνων ; ποῖα, ὃ ὠκείγων » αἰ γαϑεὶ ἢ ἴσα, ἣν α ἀχινήτων, ΡΜ «.- 

γιφίτων, ἣν μηδένα μίθοι ἐχόντων, δ καὶ ἐν τῳ χϑηρῳ ῳ Τα αἰγώνων ζῶν" φεφανοις σοι κ9-: 

μιζόγτων; ὁ ο ἊΨ χοημῷ μὲ καταφρονῶν, ὲ ἌΨΜΩΝ λαμ ῷ μιοϑὸι, Φερντίδος 

μϑιν! ἀπαλλαόμδυος, βασκανίας, συκοφόμτίας, ἐπα λῆς, φλένου. δ΄ ἢ ᾿σωφρων Ω κοσμίως ζω, 

15 ὁ (σϑϑ τῆς οὐγτεδλον ἰποδημιίας φεφανούτωι ᾧ "“οἐρτευφῷ, ἀἰ ονημοσιώης, γέλωτος, κυδύ- 

ΚΝ, χατηγϑείας, ΔΨ ἄλλων αππλύτῶν ἀπαλλαῆομνϑμος Ἰγ41 ζῳ5 ἄλλα πλύτα ὁμοίως 
Νέμε γῆς δρετὴς μέρη οὐντεύθεν ἤδη, ἡμῖν δίδωσι" τίωὐ ἀμοιξίιυ,. ἣν δὼ καὶ ῬΨ' πρώτων χα ΤῊ 
: μδηόντων Ἰπειτύχωμδν ἀγαϑώῶν, Φύγωμδν κακίδμ,ὼ ἑλωβῖθα φὐρετέω. ὅτω γὸ καὶ ἡ) 5 εὐτοΣ 

πευφησο,ϑν, κα ἡ ΤἊΝ ὑϑιόντων Ὡχιτθυξόμιεϑα ἀγαϑών᾽" ὧν Ἄθοιτο πϑῥτοις ἡμᾶς ἐλιτυχᾷ, 

20 ψδέτι χα! ᾿ Φιλανϑερπίᾳ τοῦ Κυρίου ὝΙ Ιησοί Χοιτού, ᾧ Ὁ, ἐ δόξα ᾿ ὺ ὦ κρατος, εἰς (ἄνὶ 

αἰῶνας “Μ᾽ αἰώνων. Αμέων. 

Ομιλ. ξη. 33 ΑΛΛΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛῊΝ ΑΚΟΥΣΑΤΕ, ΑΝ- 
ϑεσπὸρ ὡς ζω οἰκοδιαυύτης, ὁς!ς ἐφυτάνσεν αἰμπελαδα, Ὁ Φεαγ- 

: μὸν αὑτῳῖ αὐἰξείγηκε, κα Ὁ ὠρυξεν ὁ οὖν αὐτῳ λέων, αὶ φκοδῦμησι πύύρηϑν καὶ 
ὄξέδυτο αἱ αὐτὸν γεωρηρίς, κα! ᾿ ἀπεδήμησεν. 

24 οπ ἡπίσεν ὀχαιοθς ἦν καρπῶν, ἀπεςήλε ὧδν δούλοις αὖ 

ποῦς ὧν γεώργϑι. ᾿λαθᾷν (ἦν χαυρποις ; ἀντ. 354. Καὶ λα- 
(όντες (δ᾽ γκωρὶ τοὺς ϑουλους αἰτῶν ὃν υδὺ ἐδειραν, ὃν ὃ απέκϊφαν, ὃν 

10 {  ἐλιϑοξόλησαιν. 36 Πάλιν αἰ'πεςήλεν ἄλλες δούλυς πλεί- 

ονας ἶν πελτων, ὸ ἐποίησοιν ἀύζις ὡσαύτως. 
37 Ὑςορον ὃ ἀπέφειλε ποοὲς ἀῤθις ὧν ΠΩ αὐτϑ "λέγων, ἴσως οϑπφαι- 

πήσονται (ὃ κα δ μια. 38 Οἱ 2). γεωρηρὶ ἰδόντες (ζ) υἱὸν, εἰ- 
πον ον ἑαυτοῖς, ὦχέ' ἕδμν ὁ Χλορϑιόμιος ̓ δυῦτε, ᾿Θιστοκείνωνδυ αὐτὸν, 

15 καὶ χουτοίογωμϑν τίω κληφηνομιίδν ἐἰστύ. 

39 Κω λαρόντες αὑτὸν ὀξζέξαλον ἔξω τῷ δ αἰμπελαδος,ᾧ αἰπέζιεινδν. 

ο Οσὸρ δὰ οὗν ἔλϑη ὁ κύρμος τ ν᾽ ἰμιπελαΐνος, ᾳ σοιήσει τοῖς γεὼρ- 

9,9 κείνοις; 41 Λέρρεσιν αὐτῶ, κακὸς κοαιχῶς υτολέσει 

ἀΐους, ᾧ (δ) ἀμπελώνα ὠκδώσεται ἄλλοις γεωργϑίσ, οἵζψες δἰποδώς-. 
40 σώσιν ἀὐτῳ τὰς καρπὸς οὖν ζοῖς χαηοφῖς αὐ, 

4: Δὲ αὐτοῖς ὁ Ἰησῶς᾽ Οσδοϊδοτε ὀϑέγνωτι ὧν πῶς γραφαῖς, λίς 
γον ὃν » ἀπεδοκίμασον (ὦ οἰκοδὸμοιῶτες, (τ ἐϑμήϑη Εἰς κεφαλῶν 

γωνίας; 

᾿ΤΠολλὰ 



στ 
χὺν κα, 430 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ, 

Ω Οὐλα πὸ τὴς τὐἴθαύολῆρ αἰνἤϊτω ζωτηρ᾽ τὸ Θεού τίω πο (θ9- 

ν γοιὸν τίωὐ Εἰς αὑτοὺς ὀϑωϑεν γελμηρδυΐω, ῶ δ ϑρχε ΚΝ Φο.- 

ὅς γικὸν, ὃ μηδὲν φῇ ϑαλειφϑέωαι ΔΜ ἡκόντων Εἰς (πιμέλριλυ, δ 

Ἔ φοφνὴνμ σφαϑύτων μὴ ̓ ἀἰπεφραφίοθαι αὐτοὺς, »»λὰ χα) ς 

Ν υἱὸν πέρυγαι, ὦ αὶ σῆς χανὴῆς ἡ τῆς παλαιάς ἐνα . (ῷ αὐτὼ ὁ ὁ) 
Ν Θεὸ, ὧ μυγάλα ἀντ () ϑ9οίνατον κατορϑώσαμ, τὸ πίω ἐλατίω 

δικίυ τῷ ϑφωρδὲὶ ὦ Τ τολριήμματος αὐτὰς αὐασορῦμειν, Ψ ἋἝἐϑνοὖν τίω κλῆσιν, )ΜΊουδαι.. 

ων τῶω ἐκτῆωσιν, δου τὔτο δῶν αὐτίω κα " τίω ἐμιπσεϑαϑεν τίϑησιν, 'γα δείξι καντό- »» 

δην τὸ ἔγκλημα μεῖξον Ζ σφόδρα αἰσυύγίνωφον. πῶς τὸ τίνι ἵδϑπτῳ ; ὅτι τοστιύτης τύηόντες ἐ- ιὸ 

πιμελείας, πορνῶν κα ὦ τελωγαν ἡΠηϑησοιν, κα τϑα τοῦτον. γα 3 ῥτν τίω πσοόνοιαν ἢ 

πολλίω, κ᾿ τίω τότων ᾿Ξ, ργίδρ πίω ἄφατον. Χ) γὸ ΔΜ πωργο, ζώ, αὐτὸς ἐποίησε τὸ 

Φραυμον «ἰϑελεῖναι᾽ τὸ  Φυτθῦσειι (ἢ ἀμιπελώνα, ζα ἄλλα πόῤτα᾽ τὸ μικρὸν αὐυτοῖς και- 

ταλιπτῷ, τὸ΄ Ὀχημελείοϑαι Ἥμόντων, ὁ διαφυλάξαι, (ᾧ δυϑώτα. ἐδὲν Ν᾽ {ὦ ἐλλειφϑὺ, οὐπωι 
λα πόρτα ἀπηρτισμώα" ἡ σζ δ ὅτως ὀκέρδϑμον, κα χ) ζωώτα τοσύτων υὐπολαιύσοιντες πὴ 15 δαϑαι 

αὐτοὶ ὅτο Ἂ ἐξ Αἰγύαῆω ὀΐξηλϑον, νόμον ἔδωκε, ᾧ πόλιν ὀμέφησο, λυσιάφπθλον Κρ 
τεσκθύασε, ὠγαῦν φκοδομησε,ὴ ἀπεδήμησε" τατέςιν, ἐμαχρολυ μησενούκ αἰεὶ τοῖς 'ς αἰμδϑ.-- 

τόύοισι αὐἰδαπόροιςὶ ἐπαίγων ζὲ τιμωρίας. τἱο »ὃ Ὡσποδημίδν, τίωω πολλέω αἰντυ μα- 

χροϑυμίον φησί. ὦ ἀπέφφλε τὸς δούλους εἰντῳ {τυιτέρι, τος πουφήζας ) ᾧδκωραὺ 

λαοᾷν" πουτές!, τίω κἰ πσακοίωυ, τίω ορ Μ ἐ ἐργὼν Ἐχίδειξιν. οἱ 5 ̓κανῴῦϑα τίω κα- 1ο 

χίὸν ἐπεδείξαντο" υ ἐτῳ μιῇ ἰδοῦσαι (καρπὸ Ὁσαύτης Ὄσπολαὺ σανζως Ἐχιμελείας, ἰὼ 

Ὡργίας ζω, λας τῷ δυοαρφῦαι πσοὸς «ὧν ἐλϑίνᾷς. ἕν ἡ οὐκὲ γϑυτας' δοιαι, « 

ὀφείλοντας, Οζι ἀγθναε ἐχείὼ Οσοῖὰ δυσχεραίνειν, ὥλλαὰ χαλᾷν. ὦ 5 γ᾽ μόνου ἥ- 

γανακΊησαι, ἀλλα ὺ αμόξ χάρος ογέπλησο" ὺ δίκζωυ ὀφείλοντέρ, ἀὐοὶ δίκίῳ, ἀ- 

αηήηριω. δ τῇ ἡ διύπέρρις ἐπεβοψε κα Ὁ τοίτυς, ἥα δειχ δῇ Ἂν ἡ τότων χαχία, χαὶ ἡ Τῷ 9 

πέμψάντορ φιλανϑεφπία, ὲ αὐτί “μη ̓ (Ὁ ὁ ἡ δὐϑέως" ̓ ἔπεμιψων: ; να ὧκ ΥΜ εἰς ἐ ἐπ χἀπίμιν 

κείνοις δνομδύων καταγνόντες ἑαυ, ὁ () ϑυμμν ἀὐφώτερ,κῴνν ὁ ὠραπῶσι ἐλλύτα, εἰ- 

σὶ κᾧ ἐ ἐτέρϑι λθγϑι΄ ἀλλὰ τέως γχὶ ἑξῆς ἴωμδν. ἡ δὲ ὅ6: ὦ ἴσως οὐγτραπτήσονται; ; ὑχ 
αἰγνοοιοῦτος ( ἀπαπ) ἀλλα λέλοντος δέξαι Ὁ αμδϑτημα μέγα, ᾧ Ἡπολογίας ἀἰπεσης ἐ- 
φέρ ημδύον. " ἐπεὶ αὐτὸς Εἰδὼς, ὅτι, ἡθαιρήσασιν, ἔπορυψο. λέγ Ἀ, οὐρα πήσονται [ῷὧφτ- » λ: ἐμ ᾿ 
ὧν μιὰ, Ι δ δνέωαι ὀφῴλον ἀπαηέλλων, δ᾽ ὅτι ἔδει! αὐκδὺ οὐπραστπαι. ἐπεὶ χα ̓ ἀλλαηρός Φη- τ Ω 

σίν, ἐ ἐδ ρα αἀκύσωσι σὲ ὠχᾷ ἀγροῦ ἀλλ᾿ ἵνα μι λέγωσί, ἕμες Μά αἰγνωμόνων, ὁ7| ἢ 

παοϑρῥησις ἐστ γέ γέγρνον ἀῤαγκοιρίκη τὴς αὐ οκκοῖς, ο]Φ πϑ ὅτω “ΔΙ μαπίξει λέξεις, 
ἐὸρ ἀρᾳ λέγωγᾷ ὡς ἰσως. Εἰ ὩΣ ἡ αἴθ τοὺς δούλυς αἰγνώμονες ἔλροντο, τῷ α οὐ ὦ ἀξίωμα 

αἰδεοϑίιζαι ἐ ἐγφῦν. τί ὧν ὅτοι; δέον ωροσϑραμμῷν, δέον αἰτῆσαι συγγώμην Ἰχὶ τοῖς πεπλημμέ- 23 
λημδνοις, " ἐπαγωνίζον.) [πτῖς «πέοτέρρις, παι ποδύον. τοῖς μιάσμασιν, αἰεὶ τα πεύτερα Ὁ} 

Μαῖθβ.κγιλβ, γοῖς δείτέρρις Ὀἀτυκρύπήοντες. ὁᾧ αὐτὸς δηλών ἐ ἔλεγε, Πληρώσοτε ῶ μέξην πατέρων ὑ- 
Ἦσ.α. 4. 

Ὡν.ὁ. β. 

Μιχ.7}."- 

μὅμ. ὀύωϑον δ᾽ αἰδοῖ: ζῶτα οὐοκαίλρωωυ Ὧ παϑοφῆται λέροντερ᾽ Αι χεῖρες ὑμδβλαὶ αῃμα- 

τος πλήρεις χα)» Αἵματα ἐφ᾽ αἰωσι μίσηϑισι ̓ ᾧ, Οἰκοδὸμοιώτες Σιὼν οὐ αἵμασι. ἀν 

οὔκ ἐσωφοριίζοντο᾽ κα τοι φὐτίω λαξόντες τοοφτίω τίω εὐτολζω, ὡς ου Φονεύστις, χα) 40 

μυρίων ἑτέρων κελῤυαϑέντες αἰπέχεοϑαι, ἡ δ, τῦτο ὑ δ πολλῶν ὶ ὦ πὸρτοδαιπῶν εἰν γ. δ 

τίω φυλακίω τὴς ογτολῆς ζυτης ογναλθρδιοι. δ ὁμῶς τίω πογηρφιν ὀκείνευ οἕκ ἀ- 

πέλεν ((μωνϑήαν. ὥλά τἰ λέγϑεσιν ἰδόντες αὑτὸν: δεῦτι, ̓ὐτοκ]οίνωνϑῳ αὐτο. ὕυορέ ἷ- 

γΕΧέν, ἡ ὁ “9; ἰ ποτε ἔχοντες ἐγκουλῷν, ἢ μικρὸν, ἢ ̓μέγα: ; ὅ7| ἐτίμησεν ὺ ὑμάς, ὁ ἡ Θεὸς ὧν, 

ὀῤ,ϑορπος 



τ πασιτοι 

ΟἽ 

ΕΥ̓ΑΓΓῈ ΔΛ, Ὅμω. ξη. 431 χε κα, 
αὐ, ϑο5:πος ἐλμεν δὲ "ὑμᾶς, ὶ Τ᾽ μυρία ὠὀκᾷνα Εἰργάσατοϑαύματα : δον οτί τὰ αἰ μζ).- 
τήμακι (ἀωεχώρει; δλλ᾽ οτί ἔχτ βασιλείλν ὠκάλει; δον. ἢ μι τῆς ἀσεξείας τίω ὀζοιαν [ 

πολλλὼ ὥσαιν, κα χίω ωτίϑ ιν τῆς σφαγῆς πολλὺς γέμϑσαν κὐραπληξίας. Α΄ποκ)οείγω μϑν λυκ. κ. “δι, 

δ αὐτὸν, φυσι, αὶ ἡμϑμ ἔςαι ἡ κληρφϑνοιμία ἡ πού Σστοκ) εἶναι βουλϑύον); ἔξω τῷ αμπελαΐ- Ι 
ενος. Εἶδες πῶς πυρϑφητεύει χα! (Ὁ) Ὅπον ἔγθα ἔμϑηε σφαπειϑα, αὶ ὠκξωλόντες αἰ πέκίοι-- 

γων. "ὴ ὁ Λουχας Φησιν, Τὶ αὐτὸς ἀπεφίωώατο, ὁ παϑεῖν ἔδει τύτυς ᾿ κακείνοι Εἶπον, 

μὴ μοι" ᾧ τἰω εδὸτυρίαν ἐπήγανν. ἐμολέψας 2 αὐτοῖς Εἶπε᾽ τί δῶυ 81 Ὁ γε- 

»ραμμένον, Λίθον ἐν αἰπεδοκίμασαιν (ὦ) οἰκοδὸμοιώτες, (ἔν ἐλμμή,ϑυ Εἰς κεφαλίω γωνίας; 
ἃ πες ὁ πεσὼν ἐπ᾽ αὑτὸν (ἀωϑλφοϑήσεται ; ὁ) Ματϑαῦος, τί αὐτοὶ τίω ψῆφον ἐξίωεγ- 

ιο χα. Δ Οῴκ ες! τῦτο ςγαντιολογίας. χαὶ "ὃ αἰμφότερᾳ ζχωτα γέγϑνε᾽ χαὶ πίω 5-. 

Φον ἐξίωεγχαν αὐηὶ καθ᾽ ἑαυ, χαὶ πολιν αἰοϑύνϑμοι ἴν}} Εἰρηνϑρων, ΕἾπον, μὴ ροιτο ᾿ 

ὰ, ἢ σροφήτίω ὠδοις ἐπετείχέσε, πείθων αὐτοις, στι πϑώτως ἐςτὦι τῦ». αἰλλ᾿ ὅμως συσὲ 

ὕἅτω ζᾷὰ ἐ ϑγη σαφώς αἰπεκαίλυνψων, ὡςε μηδεμίαν ἀὐζις οὐρα γεν λαξίω᾽" ΔΛ, ἡνί α,-- 

τ Εἰπῶὼν, δώσει) ἀμπελαίνα ἄλλοις. “5 τῦτο δὴ ἡ πο δαζολίω Εἴρηκεν, ἵα ἀὐδρὶ Ι 

ι5 τέων ψῆφον ἀδξενέγκωσιν᾽ ὅπερ ᾧ Ἐχὶ 3; Δαξὶδι γέχϑνεν, ὅτε ἔκρινε τίου φρρᾳξολὴν ἘΝα.- ] 
γαν. σὺ δὲ μοι σχθπεικαντεύθεν “πῶς διχᾳα ἡ ψῆφος, τὸ οὶ ζ μέλλοντες κολόζεοῦο, ἠ 

ἅι ἑαυτὰς καταδιχαάζωσιν. Εἶτα ἵνα μαίϑωσιν, ὅτι ὶ μιόγον ἡ Τῷ διχαϑου "φύσις ζζωγτα, αἰπήτει, ] 

δλλα ἡ ὀϑωϑον ἡ τῷ πνεύματος Ὑδρις αγϑούλετε ζωῶτα, καὶ ὁ Θεὸς ὅυτως ἐψηφιίζεηο καὶ 

κυρόφητείλυ ἐπήγαγε, ἢ οντοοω)ικῶς ἀδαις ἐχιτιμά λέγων φυνδποτε ἀνέγνωτε, ὅτι 
το λίθον ὃν α'πεδοχίμιασαν (ᾧ) οἰκοδὸμοωῦτες, ὗν! ἐδμήϑ» Εἰς κεφαλήν γωνίας ; ΟΝ Κυ- ] 

οἰου ἔδμετο αὕτη, κὶ ἔς! θαυ μαςὴ εἰν ὀφϑοιλιμοῖς ἡ μδῆν᾽ “Δ! σ' πϑτων δεικρες ὅτι (ὦ ὦ ἐκ- 
ζαλλεαϑαὶ ἔμϑηον αἰπιςφοιώτες, το ὃ ἔϑνη Εἰσαίγεοαϑαι. τῶτο ῥα. οἱ τῆς Χανόναιας, ὅτο 

ὁ Α( 9. τῆς γε, ἡ αἱ οὶ τὸ ἑκατωταρηρυ, ᾧ διρ πολλαῖν ἑτέρων «οἰ δαξολών ἡνίξατο, ἕ» 
ᾧ νιῶ, δ) αὶ ἐπήγαγε ρα Κυρίου ἐΐμετο αὐτη, κὶ ἔς! θαυ μαιςὴ ἐν ὀφϑοιλμοῖς ἡμδῇ" 

τς προδηλών, ὅτι τὰ ἔϊϑνη πειτεύοντου, αὶ Ἰουδαίων ὅσοι ὁῤ χαὶ ἀὐοὶ ππιςεύσωσιν, ἔσονται ἕν,χαΐτοι 
τοῦτ τῷ μέσῳ ὄντος ἐμιισϑοϑεν. Εἰταΐα μαίϑωσιν οτί σον τῳ Θεῷ οὐδυτίον ὟΨ γι- 

νουϑρων ζω, διαὶ ὶ σφόδρα θὐωπύδεκτον ὦ συμιξγνον,ὼ πο ϑὸξον,  ΟὙῬ ὁρώντων χα φον 

ὀκσπλ ηο( κὶ γὸ ἀὐ ϑυῦμα σφόϑρα ἀφατον) ἐπήγαγε λέγων οἷο Κυοίου ἐδμᾳν ας. 
τή. λίδον 5 ἑαυτὸν καλῷ, ὦ οἰκοδῦμους «εὶς διδασκάλες “ἣΨ Ἰουδοι ων᾽ διὰ Τεζοκιήλ φη- , 

25 σιν, Οἱ οἰκοδὸ μοιώτες 1 τοῦχον, ἢ αἰλείφοντες ὀμευρτύτως. πῶὼφὃ [υ] αἰπεδοκί μιδισουν : τεζ. γε. 

ὡ λέγοντες, (ὗν οὐκ ἐπλοχ [τ] Θεοῦ" τ πλόνᾳ 1 ὑχλον᾿ χαὶ πάλιν, Σαρμδὡείἴτης εἴ 
σύ χα! δομόνιον ἔχεις. Εἶτοω, ἵνα γνωῖσιν, τι μέχρι τῷ ὀκθληϑίωώαι ἀδρις ἡ ζημία, ἐπά- 
»4Ὁ ζμ κολάσεις, λέγων 

44 Πὰς ὁ πίπηων ὁχὶ (δ) λίθον τῶτον, (μυϑλαεϑησο,) "ἐφ᾽ ὃν σῇ αὐ πέση, λικμή- 
47 σεὶ αὐτο. Δύο φησὶν ἀπωλείας εἰν ζυῦϑα, " μίαν (ὦ “ὁ δἰπὸ Ὁ πσδεσχϑ αι καὶ σκω»-- 

δωλιοαϑίω(τοτο γὰ» ἔδιν, ὁπίπηων ἐχὶ 1 λίθον τοῦτον) ἑτόρον ἢ, τίω Ὥσπο τῆς ἀλω- 

σεως αὐτὴν χαὶ τῆς συμφορφις ἡὶ πὸμωλε,ϑρίας, ζω καὶ σωφαύς πσδοεδάλωσεν Εἰπὼν, λικ- 

μίσει αὐτὸν. δι τῦτων ᾧ τίωὐ ὀμαίςα σιν ἡγίξατο τίω ῥαυΐρ. ὁ δΐω «αδοφήτης Ἡσαΐ- 

ας ἀμπελώνα αἰτιάεϑα! φησιν αὑτὸν, ἐνταῦθα ἢ χαὶ ὧν αὐρχονζᾳ τοῦ λαοὺ ϑα ωλ.- 

ἀωμ 40 λει, ὁ ἐκᾷ μϑρ φησι" ΤΊ ἔδει με ποιῆσαι ῷ αμιπελώνί μα, αὶ θκ ἐποίησα ; ἡ δὲ ἀνὰ πά- Ἀσ.α.θ. 

ὧν δλι᾽ Τὶ ἐποίησα σοι, χαὶ τὶ "δὅεον Φ πατέρες ὑκδν ω ἐμοὶ πλημμέλημα ; χαὶ πάλιν, 1ερ.β.4. 

Λαός μα, τί ἐποίησοί σοι; ἡ τί ἐλύπησα σε; δεικγυὶ αὐτῇ τί αὐχϑριφον γγωμιζου, ὅτι πϑρ-- Μιχ. τ. γ. 
τῶν ἀπολαύοντες τοῖς ογδντίοις ἡμείξοντο, οὐταῦϑω Ὁ ( πλείονος ἀὐο' ἀϑησιν ἰχ- 

(ολὴῆς. ἐὺ γᾺ} αὑτὸς διποφαίνεται λέγων᾽ τἱ ἔδει με ποιῆσαι, ὶ ὃκ ἐποίησα ; ὄν αὐτὸς ἐ- 
κείγος 

ἌΧ λα, μιζικα. 



ζύ κα 95,2 ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
χείνας 6 ἰσείγά ψηφιζονϑῥοις ὅτι συοδν «νέλιπε, καὶ καταδικαζονζᾳς" ἑαυ. ὁτὸμ Ρ Χιίωῃ, 
Εἴπωσι, ὅτι χακοις κακῶς Φιολέσει αὐτὸς, αὶ Τ᾿ αμιπολώνα ἐκδώσεται ἀδλλοις γεωρίοϊς, 

συοὶν ἔτερϑν ἥτοῦτο λέφρισι, κῷ “πολλῆς τὴς «ἰδ οἰσίας τίω ψῆφον ἐκφέροντες. τϑτοὶ 

Σ᾿ τέφάρος αὐδοῖς ὀνειδίζει, καὶ μώλιξα αντὰς ἔδαικψον, τι πολλὰς δ᾽πολοαυσαντες αἰεὶ τσθ9-- 
νοίως τοῖς ογαγπίοις ἡμείξογτο Τ' ϑυερεὐτίων" ὅπερ χαὶ αὐτὸ μέγιξον ζω σημιφον τῷ μὴ “᾽ κολοί- φ 

ζοντα, δυλα «βὰὶ κολαζορμδέες αἰτίοις ἐξῇ τῆς Φμιφείας τὴς ἐπαιγοϑνϑῥης ἰδοῖς. τῶτο δὲ 
ἡ ονζωϑα δείκνυται δζρε τῆς αὐ αθολης, ὅζ' τὴς ασδοφητοίας. Ογοῖὶ γὸ ἠρκθοϑη τῇ πα- 
δαζολῇ μόνον, δλλαὶ αὶ πσδοφητείλν διπλ ῶ ἐπήγατε, τίω (ὦ Ἔ Δακὶδι, τίω Ὁ. ,δν ἑαυ-. 

τοῦ. πἰ δῶ ἐσ ιοζωῶ ταῦτα αἰχουσοινζῷι “ποιᾷν ; ουχί πὐολσκιιυῆσαι ; ἐχὶ ϑιιωμιοίσοι τίω κη.- 

δεμονίλν τίω ἐμιασόϑοϑεν, τίω μι; ταῦτα ; Εἦδὲ μηδυὶ τούσων ἐνοντο βελτίους, τω ἡϑιώ τὸ 

φΦόξῳ τῆς κολάσεως Οὐκ ἔδει “βνέοϑαι σωφρϑνεφέρας ; αλλ Ἐκ ἐΐμοντο, ἀλλα (ἰ μῷ 
ζυῦτα; 

43. Ακουσαντές, φασιν, ἔγγωσοιν ὅτι κῖθὲ αὐ Μ᾽ λέγ, 

46. Καὶ ζητοιωῦτες αἰὐυτὸν χριντῆσοι, ἐφοξηϑησουν τὸς ὀχλϑες, ὅτι ὡς πρροφήτίω αἶυ. 

Εἶχον. ᾿Ηοϑαίνοντο γι λοιπὸν ὅτι αὐτὸς ἡγνίῆετο. ἡ ποτὲ ὦ ὅδ χατεχόνϑμος, κ5 
ὅρα μεέσυ αὐδῇ ὀϑα γωρᾷ, ἡ ὦν ὀράται᾿ ποτὲ ἢ φαμνόνθμος, ὠδίνουσαιν αννῃὴὝμ τίω Ὥπϑυ-Ἅ 

μίαν ἐπέχει . ὃ καὶ θοιυμοίζοντες ἔλεχον Οὐχ (τ ὅν [ὁ]}]πσῶς ; ἴδε γϑρησία λαλῴ, χαὶ 
Οὐδὲν ἀυτῳ λέχϑεσι. ογζυϑα Ἀ,᾽ ἡ τω φόξῳ τὸ πλήθοις καιτοίχοντο, δγοκέται τού. 

τω, αὶ αὶ πρ'Οαδυξοποιῴ, ὥασερ ἔμιασο9εϑεν, αἱ δ μέσυ αὐτὴδἶ ἰαωμὴ ὦ μή φαμόρμϑμος, 
υ "ὃ ἐξούλετο πϑύτα ὑπὸ ἀνιϑο5 πον πριῴν, ὥφε πιτευϑέεϑαι πίω οἰκονομίαν. (ὦ) ὃ. ὁ- το 
δὲ το τῷ σγληθους ἐσωφρονίζοντο, ΟΣ εἰς Ὥστο ΕΜ Εἰρηνϑρων " ου τίω [ὦ ασοοφνμ κδ.- 

τυρίδρ, καὶ τίου ἑαυ ἥ᾿ἠδοιῶτο ψῆφον, καὶ τίου τῶν πολλωών γνώμέδιν. ὅτω καϑεύω α αὑ- 

ὥνη φιλαρχία ἡ ὁ Τῆς κεγοδυξίας ἐπήρωσιν ἔρως, δ ὃ τὰ" τσ όσκαισρι ξητῷ. σον δ χιπρ 

ἅτως ἔχ᾽ κεφαλέω ὠϑεῖ, αὶ κτ' χρημψαῖν φέρει" φυτὸν ἅτω ποιῷ  μϑηόντων ὠκπίσήειν, 
ὡς ὃ πσδοσηλώοϑαι τοῖς δηικήροις τϑτοισ,ϑασερ σύν τω ποιᾷ καὶ τύτων κἀκείνων δἰπο- 5 

λαύειν, ὡς ὃ πόρτων ὠκένα, γοθϑτιμιάν. Ζητᾷτε ὙῈΡ φησιν ὁ ΧΚρλφος τίω βασιλείλν Ἔ 
Θεοῦ, ἡ ζτα 'τόμτω ποθ» φειϑήσε.) ὑμῖν. χαήτοιγε Εἰ μηδὲ τῷ,» πὐοοσέκειηο, σον ὑ- 
τῶς αὐτῶν ἐφίξοϑγω ἔδει. νι ὃ εἶν ῷ λαξῷν ὀκᾷα, ἡ ζωῶτα ὅ21 πτροσλαξεῖν᾽ ᾧ συοὶ ὅ. 
τῶς ἔνιοι σεείθονται, δλ αὶ λίθοις δμαμεϑήτοις ἐοίκουσι σκιαὶς διώκϑεσιν ἡδυγῆς. φιγὺ ἡδὺ ἢ 

ω ῷ πϑροντι βίῳ 45) τερπνόν: 

πϑικον Μετὰ γὰρ χϑβρησίας ὑμῖν πλείονος ἀμ λεηϑέναι βούλομαι σήμερϑν᾽ ἄλλα αὐαϊακ- 
εϑε, ἥα, μιοίϑητε, ὅτι ὁ δυκϑυ οὔτ: Φορζικὸς {ὴ βίος ἢ ἐπαλϑής, ὁ Τ᾽ μοναχῶν λέγω καὶ ΤΨ 

ἐςαυρωνϑύων, πολυτύτα τῷ ϑοκοιῦτος ἐἢ πατϑόσίωυοις καὶ ὠπαλωτέρα γλυκύτερϑς τε ὁ 

ποθφότερος 581. αὶ αὐτο μδδτυρες ὑμῷς, (Ὁ θανατιν πολλάκις αἰτήσοιντες οὖν τὰς κατα- 
λαζούσοαις ὑμας αἰξιξαάσεσι ἡ ἀϑυμίαις, ὃ ὠκείνοις μαχαοίσαντες (ὅν ἐν ὄρεσι, ςδιὺ οὖν 35 
ατηλαίοις, τοις μὴ γεγαμονκόζες, ἴοις ἀἰποροίγμονα βίον ζώνζᾳ,, οἵ τε ἐν τέχναις, οἵπε 

εν τῆς φρωτεϊαιφνοἵ τῷ απλαῖς ζώντες καὶ Εἰκῇ να εἰν τὴ σκίευῇ διημερθύοντες ἡ ταῖς ὀρχῆ- 
φραςς. καὶ γδ ὠκᾷϑεν, ὅγεν μινοίαι δοκούσι βρύει ἡδοναὶ  θὐφρϑσιώης πηγαὶ, ἀλλα μυεία 
ἀκίεται πικρότεροι βέλη, αὖ γ } αὐλῷ ἂς ἔρωτι κόρης “ινὸς ἢ) ὀρχόμδμων ὠκᾷ, ὑπ 

μυρίας ςρατείας, Ρ μυοίας ὡἰποδυμίας χαλεπωτέραν αἰ πυοςζήσφτω ( αἰ σαγον, πείση 49 
πόλεως πολιορκουμϑβης α'ϑλιώτερον δὠρκείνϑμος, στλὴν αἰλλ᾽ ἥα μὴ ὠκᾷνα ζξετασωμδϑυ 
τέως, ᾧ (ἰιωειδὸτι ζῳῦτο ἀφέντες Ὕ)Ψ᾽ ἑαλωκότων, Φέρε,αἰδὲ τῷ Μ᾽ πολλών δῥμλοϑώ- 
μϑῳ βίου καὶ Τσῦτον θὑρήσομϑῳ Ὁ μέσον ἐκοιτέροις τῆς ζωὴς ζωώτης, ὅσον λιρϑύος καὶ πολό- 
“»ις ((μυελῶς ἀγέμοις δζμκοτήονϑμου Ὁ ὀζρόφορον. σχόπει ἢ ἰπὸ ΔΩ χατοωγωγίων βύλως 

ΓῚ 
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πὸ τὐϑϑοίμια τῆς ϑυημερίας. ἀἰγϑροὶς οδρὰ Ὁ πόλεις ὃ Οιυς ὦ μέσω ἀζεφυγόντες ρύθας, 

ᾷφιὼ ὀρέσιν Εἵδλοντο βίων (ὃ ουυὰν ε ἔχοντα κοινὸν σοὺς (ἢ πϑρόννα (ὃ Οὐὖὴ ἃ γνϑεσπι- 

γογ εἰ σουϑῥοντα, ὦ λύωϊω βιωΐζρκήν, εκ ὀδχώζωυ, ἃ Γ᾿ Φροντί δ Ὡσοιυτίων, Π ἰκινδιωύοις, υκ 

ἴχιξελός, ὃ ̓βασκὸίαν, υ ἰ ζηλοτυτσίαν, αὶ ὕκ ἐρωΐξς ατύπτις,ὐκ. ἀλλο ω ΕΥ̓ τοιούτων οὐϑῖ. 

ς ὠτῶλω ἤδη τὰ τὴς βασιλείας μδιοτῶσι,ναπτοιι ὁ ὀμειλϑεου τς ὀρέσι, αἱ πηγαῖς, χα) ἥσυ.- 

χία, χα ἠρεμία, πολλῇ, χα πολ πότων ἀὐπϑρτων ῷ Θεῷ. κοιὶ πὸ τὸς ἃ ᾿ ϑορύον ᾧ δω- 

μαΐζιον ἀδοὶς κααρϑν᾽ πϑυτὸς: ἢ παϊϑοις ἡ ψχ καὶ νοσήματος ἐλδυϑέρρι,, λεηῆη καὶ κα-- 

Φφη χαὶ τϑ λετσιοτατ [ἀέρος σφόδρα καιϑειρωτέραι. ἔρηϑν ο  ἀδοῖς ὅπερ [ώ χαὶ ᾧ Αϑὼμ 

οὐλ τω ξρχίω καὶ τε τὴς αἰεδρτίας, ὃ στῈ τίου δύξουν ἠμφιεσμένος Ἂ» , καὶ ΚΕ Θεῷ 

μῷ πϑϑρησίας ὡμίλει, καὶ ὦ χρέλον ὠκῴο Ὁ πολλῆς γέμον μοιχαιθλότητος ῴχει. ἣ ὅτοι 
“χίν ἐκείνου ἀ( οἴχευται, ὃ τῷ (9 τὴς τὐδακοὴς ἐπέ, ϑη ὠργαΐξεεϑαι ῷ μράδεισον; 

οὐδεμία, Φερντὶς ὦ αὐτῷ βιωτική᾽ Δ λ Οὐδὲ τὐτοις᾽ Θεῷ διολέγον μῷ ̓καϑανροῦ (ἰωᾳ- 

δῦτος᾽ τὖτο ὦ ὅτοι, ιάλλον: ἢ ὸ ποόλλῳ ὁ μείζονα ἔ εχοίσι αϑβῥισίανς ὀκείνου, ὅσῳ Ὁ ὁ μείζονος αἱ ὠ- 

πολελαφύκασι Ἄϑῥιτος ὁζρ τῆς τῷ πνθυμάτος χορηγίας. ἐγοίὼ ὥ ΓΝ ὑμας ΠΙΆ τα 

μαι» ις αὐϑαλαμθανειν᾿ Ὁ ἐβύλεθϑε, δολ᾽ οὖν ϑορύζοις, ὧν αγρρᾳίὶς "ἄφγετε, χᾷν λόγῳ 

ὑμψ, 

γϑιω υ διδαξωμϑυὺ ὑμαξ, ἐν μέρος Ὡἰπολαίξωτες αὐνδδῦ τὴ τῆς ὀζοιγωγης. πϑυτα γον 5 διωα- 

τὸ ἐπελ)εῦν τὸν κείνων βίων. ὅτοι ὦ φωςῆρες τὴς οἰκουρδύης, ἐπειδὸν ἥλιος δυΐορι, μῶλ-- 

λον ἢ πολλῷ ποὐτῆς αἰκάνος, Ὡἰπὸ τὴς θυνὴς λύαείντες ὑγς καὶ ἐν ἐγφηηϑεθτερ Φ νήφοντες 

(9πι Ὁ» λύπη Ἧς ἡ φροντίς, ὅτε κριρηδαρία ἡ. αὶ “πόνος ἢ πραγμάτων ὄχλος, Οὔκ ἀλ.-- 
ἰϑης 20 λλ9 τί ἿΜ ζιούτων οὐ αὐθις ὡγοχλά, ΕΥ ὡς ἀγξε λοι ἀφέγϑεσιν ἮΥ ἐρδυῷ) λὐαραιτις 

ν᾽ ζίιω θύϑέως δἰπὸ τὴς θυνὴς Φωδγοι ὶξ γεγηλότες, κα κ) θεν ἕνα, σησείᾳϑμοι ̓  ο᾽ φαιδρῷ τῳΐ 

[πορσώσῳ τεὺ ]} ((μωειδὸτι συμφώνως πόρτες, ὠασερ, δξ ἐγὸς φύμφιτος ὕμνοις εἰς 36. 
λων ἀδοεσι Θεύν  βαίροντερ αὐτ- ὺ χἕθιν εἰδότες αἰχὺ ἀπόύτων αὐτο τι ἰδίων τὸ χϑι- 

μὴν βἰερτετημαίτον. ὡςε, οἰ ἰ δυχεῖ, τ’ Αϑαὶμ ἀφέντερ,ἐρωτησωδ, τί ἢ ΄ ἀγΐ λων ἕξ ὁ διέφηκεν 

ϑοφποις θυδυχία; "δῇ φολὴ ἢ ἀὐζις, τῆς ὐδρείας ἀξία. ἐγορδὲ χῦ τὶ (ὧν ἐ ἐλκεχότωνας ὡ 

ὠκνενθυδλσμένους ὁ ὀζικλώνδμους Εἰσὶν ἐσολισνδύοι᾽ λα κν ΨΥ μάκάρλοις ἐκείνους 

ἀήέλοις, 1: Ηλίωα Ἑλιοσαήον, Ἰωϑλυγζω, κν τοῦς ᾿υποράλοις" ἽΜ ἱματίων χάτοισκδι-- 

ἀσιϑμων ἀδοῖς, τοῖς ΓᾺ Ὁσὸ τειχῶν αἰγῶν, τῖς Ά Ὑπὸ τριχῶν καμήλων. Εἰσὶ: ὃ οἷς χα) ̓ δὲριν 

40 ματα ἤρκεσε μόνον, ἢ ζωῦτα παλαι πεπογηκότα. Εἶτα, ἐπειδϑω ζω ῳδοὶς ὀκείνας Εἴπω- 

σι,ζᾳ λόνατα χαμαψαντες, ὑμψηϑέντα Θεὸν αὐ δακαιλούσι ΑἷὩ πραγμάτων , ὧν ἔνιοι 

Οὐδ Εἰς ἐγνοιὸν ̓ Οχίωο ἔρχονται. αἰτίάσι γὰρ Ὁ Α ᾿ χἴρῶτωι σσεῖδν (ουὐὐὲὶς »δ εἰὔζις 

τύτων λό)94) Ὁ ὃ (τ “Ὁ ρησίας φέῶαι ἐμιασόϑεϑεν τὸ Ὁ βήματος τὸ Ὁ Φοξερί, στρ ἔλθῃ 

κρίνειν ζαλαὶ , γέκροις ο ὁ μογο μη α ὮΣ τὰ α Θερδι καὶ Ὁ; ῶ μηδένα, αἰκῦσαι τὴς Φορορᾷς ὁ ὠκεί-: 

η5 νης Φωνὴς τὰς λεγϑύσης, ἰκ οἰδουὺ ὑμας "ὦ ὡςε μῷ ̓ καθαροῦ (μμειδῦτος κα Ἂ πολλῶν τῶν 

κατορϑω μῶν ́ ' θχίμοθον τούτον ὁζμνόσαι βίο, αἱ ζ χαλεπὸν πλεύσαι πίλαγϑϑ "δξ 

ὑνοίας. ἡγεῖται . ) ἀὐδις τὸ τὴς δχις ὁ πατὴρ ὁ καὶ πέρετικως. Εἶτα λἀύαφαντες ὺ τος 

λέσαντες ζς αἰγίας ἐκείνας Ὁ ὁ (ωωεχεῖς δχας ναἰγιοούσης Φακήῖνος εἰ εἰς ἔρορν. ἄπεισιν ἐκα.-: 

φος, πολλὴν “ὩὉ ἐσυδὸν ἐντεύλεν. τος 'ς δεομϑμοις (μυάγοντες πὸ γιεῦ εἰσιν (ὦ) τοῖς 'ς δίμοολυσῖς 

40 ἑαζοις ὀκδιδόντες ἡϑροῖο, ἢ τοῖς φσμασι τοῖς πορηιχϑίς, καὶ οὖ ϑεαϊζοις κρυϑημδροι ; ; αἰ-- 
δάϑομιη Ζ γὰρ μιεμιϑηιϑῥος ὠκείνων, πλίω' δ. τίω αἰοϑεγάαν " ὑμϑᾷ) λυαγκη χα τῶν 

"δ κα; 

240 8699 Μ ἐχὶ γὴς αἰδόντων ὦ λεγϑντων Δόξα ον υὐμίτοις Θεῴ. "Ὁ Ἐχὲγὴ γῆ 9 Θ ρων, -», ",- Λυκ. β. 4 

ποιῆσαι. Χ ὁ γὺ 0 ᾿ Παύλος ν' στ φησίν᾽ Ὡασερ" δΐωυ ἰδεζήσουτε τὰ μέλη ὑμῶν δούλα τ Ῥο, ξυ γυ!δι, 
ἀκαθαρσίᾳ, ὅτω γιῶ «οἷ δαςήσωτε “ αὐταὶ δούλᾳ τὴ διχφιοσιούη Εἰς αγιασμόν. 

φέρε τοίνιευ, ηὐ εξοτάσωϑμ ὦ ἡμμῴς Τ' χοδϑὶ τὸν ἐκ Ψ πορνϑυουϑέων" γαμαηκϑίν χα. 'τῶν 

Οεγίοτ, τοπλ.. ϑο ἡγαιρηκότων 



χοὸς κα, 434 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 

ἡταιγηκότωννέων ( μυεςῶτο ἐν τῇ σκηνῇ, ὁ τ ότων εὐνῇ" Τἶν᾽ μακουρίων, Εἰς ἡδονῆς λόγον, 
δύ “ζω μαίλιςα πολλοὶ “Ψ ῥαϑύμιωννέων αἰλίσκονται ταῖς κείνων παγίσι. ἴοσῶτον γι ᾽ν. Σ 
μέσον ἐυρήσοιϑι, ὅσον Εἰ αήέλων ἀις ὕκυσεν αδόντων ἀνω πίω πτλμοαυρμόνιον μδιῳδίω ἐ- 
κείγζωυ, ἡ κωυωνν (τὶ τὴς κοωρίας" χατορυονϑμῶν  γουζόντων, δρτότων (ζ γὸ τῶν σομῶζ͵ χονῆμ; 

ὁ Χριτὺς, δὶ οὐκείνων ὃ τῆς γλωῆης ὁ 1 αολος φϑεη6.). ἀλλα ἡ σύθλείες (μωνχούσιν ς δ 
ὀκείνοις ασήμω φωνὴ ᾧ ἀτερπεῖ τῇ ὄψει, τοὖν γναϑων ἀὐεὶς φυσωνϑῥων ᾧ τοὐν νεύρων φζᾳ-- 

ασωμϑῥων. αλλ ὁ κ τὸ πνεύματος ἐνηχᾷ γορις,δρτὶ αἰυλού καὶ κιϑαΐροφις ἡὶ σύφαγίος τοῖς 
τῶν αἰ γίων φῇ ζᾶσι κε φημϑῥη. μᾶλλον ὃ ὅσοι δω Εὐἰπωρϑυ, διωυατῦν ποὔραςφῆσαι ᾿ἡ- 

1 δονίω", δρὲ τὸς τῷ πηλῷ καὶ τὸ πλυθεία πασοϑσηλωμϑβους. δχρὶ πϑτο ὁ ἐοουλομώω τινα 
Ι. ἢ ἰδέ ωῦτα μανομδίων λαξζῷν, καὶ απαγαγεῖν ἐκᾷ χαὶ δεῖξαι των αἰγίων τὸ 59 τῶτον, το 
β καὶ οὐκ δῤ ἐδέησέ μοι λόχου λοιπὸν πλέω; κἀν τσϑϑς πηλίνοις δζριλεγω ῖθα,, πτειροισό.. 

κἴθα ἡ τῶ λόγω καὺν κτ' μικρὸν αὐτὸς ὀϑαασαίσοι πῆς ἰλύος χα) τῶν πελιῶν. ὠχεῖθεν 

δ "ὃ ὥϑϑκως πῦρ δέχεται ἔρωτος ἀτόπου ὁ ἀχροωτής ( ὡς »ὺ οέκ οχϑυσὴς τῆς ὀψιως πῆς 
πόρνης φλέξαι τίω ὄζρένοιαν, καὶ ἢ Οἰσπὸ τὴς φωνὴς «ρϑς]ϑέασι λύμζω) ἐνζῦϑα ὃ κανυ- 

χη τι τοιούτον ἡ ψυχή, οι σρήίθοται ἐυθέως. ουχ κἡὶ Φωνὴ ὃ μόνον δ οἷ ἡ οψις, Δλλαὶ καὶ τὰ ἱμά- τς 

τία τῦτων μάλλον ϑορυοφ υδν' ὁρώντας. καν πένης ἢ τις Ψ παιχυτέρων αὶ ἡμδλπνθῥων, υὐπὸ 
τὴς ϑεωρίας μυρία δἰποδυασετήσει᾽ πολλάκις ἢ ασδϑς ἑαυτὸν ἐρᾷ, ὁτι ἡ «ϑι πόρνη ὁ ἡται- 
ρηκῶς, μαγείρων τέκργα, αὶ σκυτοτόμων, “πολλάκις ἢ δ᾽ οἰκετων, ἐν Ὁσειύτη ζώσι τρυφῃ" 

ἰ ἐγωἢ ἐλεύθερο καὶ ἐξ ἐλθυϑέρων, δικαίους πόγας αἱ οϑύμϑμος, Φ οὶ ὄγαυρ ζῳῶτα φόντα- 

αϑέωαι δυωΐα μα!᾽ ἡὶ ὕτως' ἐμνωρηοϑεὶς αἰ ποὺ τὴς αὐυμίας ἀπεισιν. Ἐχὶ ὃ “Μ μοναχῶν - 10 δ νϑν 
δὲν (εϑτον, ἀλλα κα τὐγόυτίον ὥπὸμ. στὸν γὸ ἰδῃ “πἈοισίων παίδους “ “ρϑληόνων τξι- 

φανών ἐτίογοις Τυιαῦτα ἠμφιοσρϑοις ἱμάτια, οἷα στὰ (ὦ ἔδιαῦτοι Ὦ πενήτων, χαὶ ἘΧῚ τῦ- 

τῷ χαοονζᾳς, οὐνοήσευτε ποσίω τῆς πενίας χορ δοιμυθίαν δόξαιμϑμος ἀπτεισι" καὶ πλούσιος 

ἡ, σωφφφνιαϑεὶς ὀναχωρᾷ βελτίων βνόμϑμος, παλιν ὧν ὦ τῳ ϑεώτρῳ στὸμ ἰδωσι χρυσία 
ὐθικαειρϑύΐου πίω πόρνζωυ, ὁ (δ πένης ο᾽ιφξεται χαὶ «ϑρζωυήσει, τέω ἑαυ γωυ χα. σου ᾽ς 
τοιθτον θχουσειν βλέπων (ὦ ὃ πλουτοιῶῦτες αἰπρόψονται χαὶ δχοτδ)ύσουσιν ᾿οἰπὸ τὴς ϑέας 

ζωύτης (μ᾽ (ἰωοικέσας αὑτοῖς. ὅτὸμ γὸ χαὶ οὔμα χα βλέμμα χαὶ φωνζων" καῇ βαἴδὲσιν, χαὶ 

πόρτα δζμκεκλασμϑμα κείνη γπβέχη τοῖς ὁραύσιν, ἐμυορηέϑέντες αὐαχωρϑῦσι χα αἰχμάα- 
λωπι λοιπὸν Εἰς τὰς οἰκίας Εἰσέρχονται ζὰς ἑαυ δμ, οἰγτεύλαν αἱ ὑζρεις καὶ αἱ ἀἰτίμίαι, 
εὐ»τεύθεν αἱ ἀἰπίηϑειαι, οἷπσοόλέμωι, (ὦ) ϑείνατι ᾧ καὶ ϑημεθανοὶ, ον τεύθῳν αἰδίωτος τοῖς α-- 9 

Ἁρφύΐσι ὁ βίος, χα! ἡ ((μυυοικᾶσα λοιπὸν ἀνδὰς, καὶ τοὶ σπου δία, ἐχ ὁμοίως ποθήναὶ, χα! πϑῤ- 
ζᾳ ἀζω καὶ κούτω τὰ τῆς οἰκίας, καὶ ἰπυ" αὐτῆς λριγτὸν τῆς ἀκίιος ὁ τοιῶτος ὠοχλῴᾷοϑαι 

δῷ. ᾿δν, Οὐ δἰπὸ τῶν χρρῶν τύτων αἨδια ἴις τοιαύτη, δολ᾿ ἥμορϑν χαὶ ρᾶον δέξεται ἡ γυ- 
ν" Τ᾽ ὀῤδρώ, πα σης ἡδογὴς ατύπου ἀγτηλλαγνϑμον,καὶ ἐυχολώτερον αὐτῶ «θήσεται, ἡ “σοϑ 
τῦγα, Οιαῦτα ὁ χοοϑς ὠκῆνος ἐρεῖ κακαὶ, ὥτ δὲ αἰγαθο᾽ ὁ μϑρ Ὥπο ασοϑίατων 35 

λύκως ποιῶῖν, αντὸς δὲ Σἰπο' λύκων "δηρνειοις ἐργαζόμϑμος. ᾿δν ϑπω αὐθιὶ τῆς ἡδονῆς 
Ουὐνὲν φοπω ζείχα Εἰρηται ἡμῖν. ἡ Τἰ Ἄμοιτ᾽ δρ ἤδιον τῷ μιὴ ϑορυθέαϑαι μηδὲ ὀδυυυῶοῖ 

Η τίω Δ φνοιαν, μηδὲ αθυμῷ ᾧ φύειν; πλέω νλα ἡ «ὅραιτέρω (ὃ Ἅθηϑν «αρϑαγαίγωμϑμ, 

᾿ αὶ ἑκατέροις τῆς ὡδὴς Ἢ τὴς ϑιας [ζωτης] τίω Σ)ἡ-ἶτόλαισιν ἐϊετασωμδμ, ἡ ὀψοκῖθα τίω ἃ 
Ἷ μίῴρις ἑασέρᾳς υϑέουσων, ἕως αὖ ἐν ᾧῷ ϑεατεῳ καϑέζηται ὁ θεατής, μ᾿ 5. ζωστα κόίξου 49 

πόμτος χαλεπώτερον λμιωΐστων αὐτόν εγζιῦϑα ἢ) δϑιϊωωεκῶς ενάκμαΐζουσεν ποὺς ψυχαρ τ 

Ι ἑωρᾳκότων. ἡ Δ αὶ ὙΜ ὀμβδρών ῷ τύπον, καὶ τῷ τόπου Ὁ περπγὸν, ἡ τὴς «9... γ19 ζ, 

᾿ γλυκὺ, τῆς πολιτείας τὸ χαϑαυρϑν, καὶ τῆς κόνλίφης φδὴς ἢ πγϑυμφιτικῆς τίου χαῖθαν ἔηρίσιν 
Ι οὖν ἑαύζοῖς ὀχρὶ πϑυτὸς ἐγιζλμοντοι, (Ὁ γὅν τύτων ὡἰσπολφύογτες" διϊυυεκῶς ΤΜ λιιόμων, 
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" 

ΕΥΑΓΓΕ Δ, Ομ. ξη. 435. χες κα. 

᾿ὥασερ ἥινα χειρδία, λοιπὸν φϑύσρεσι “δι᾽ πολλών «(ἄν ϑορύξως. οὐκ ἄϑοντες ἢ μόνον" ᾧ 
θύχόνϑροι, ὄνλαὶ ᾧ ταῖς βίδλοις παοόσηλωμϑροι, τερπνόν Ὧι γέα μα τοῖς ὁρωσιν Εἰσιν. ἐπει- 

δὺρ γδ} (ὃ χοοϑυ οἱ φλύσωσιν, ὁ ΑΚ ᾧ Ἡσαΐαν λαζων ὠκείνῳ «ἰᾳλέγεται, ὁ ἢ τοῖς 
᾿Σποφόλοις ὀμιλῴ, ὅτερος οὶ ,Ὸν ἐτέρων “τονηϑώτα ἔπεισι, ᾧ φιλοσοφφ «ὐθὶ Θεού, «ὐδὶ πῷ-- 

ς δὲ τὸ πϑρτὸς, ἰδὲ ΔΩ ὁρώνϑϑων, αἷδὶ ΤΜ ὠορφίτων, αὖθί αἰοϑη δ, αὐδα [μ)νουῦν, αἰ ὶ 

τῆς θὐτελείας τῷ χϑδώτος βίου, αἰδὶ τὴς τῷ μέλλοντος " μεγαιλειύτητος. ᾧ τρέφοντα ἃ 
(οφίιω τρίς -ἰω, αὶ σαρχας αἰλθγων ἐψημθύας τὐρατιϑένϑνοι, διλλα λόγια, Θεοῦ αἰαβ' 

μέλι ̓ ὸ κήθλον ἢ μέλι ϑαυμμιίσιον ᾧ πολλῷ κρφῆον, ἥ χτ' τίω ἐρήμον ὁ Ἰωλώνης τὸ παλαιὸν Ὑδμμαι 

ἐσιτεῖτο, Ὁ γὃ μέλι τῷ ὶ μέλεῆα! ἦνες ἀΐγοκαι τοῖς ὀύϑεσιν ἐφιζψουσοι συλλέγϑεσιν, 
ιο σε δ δρόσον πεπαίγουστιι τοῖς σίμμθλοις ἐγιώσιν, ΔᾺΝ ἡ τὸ πνεύματος κατοασκέυα ζουσου -- 

οἰς ὀρ τὶ κηοίων καὶ σίμξλων καὶ συράγίων ζαῖς των αἰ γίων ἐναποτίϑωται ψυχοῆς, ὡςε τῆς 
βαλορμϑύῳ μ( ἀδείας ἐοϑίειν διμωεκῶς. ζωύζῷς δὲ διῶ ζιὶ μδηίῆας καὶ αὐόὶ μιμούνδνο,, 
αἰθείγηονται τοῖς κηθλοις τῶν ἀἰγίων ῥιθλίων, πολλίω ἐντεύθεν δρέπύμϑμοι τίω ἡδογίωυ. καὶ 

Εἰβούλει μαϑεῖν τζωυ τρώπεζὸυ τίω ἐκείνων, ἐγζες νοῦ, καὶ διψ4 τοιαῦτα ἐρϑυχονϑμοὺς 
. ἀδους, παγζᾳ ποολσίωη χαὶ ἡδέα χαὶ θὐωδίας γέμοντα πγϑυματικῆς ᾿ συ οἷν αἰογθὸν ὥκῴνα 

πὰ τ ματα δξενεγκῷ δυυύαται βῆμ(ι, Οὐδὲν ἐυτραίπτελον, ϑδὲν τραχὺ, δ λα παγΐᾳ τῶν "-᾿ 

ορνών ἀξια. οὐκ αὖ ἦς αἰμΐδτοι αὶ  σόματα “ἣ'" πολλι ὧν ἿΨΜ εἰν αἰγϑοαῖς συρονϑῥων ἢ 
πῳοϑςζα βιωτιχα λυῆωντων βορξόρα ἵνος ὀχέτοις τὐοαξαλλων Ὁ ὃ τύτωι, πηγαῖς μέ-- 

λι βεούσαις ὸ να ματα πὐοϑχεούσαις καϑουρα. Εἰ δὲ ὡς ἐδυοόρανεν, ὅτι τοὶ ἥν πολλών 
20 φύματα βορούρφυ ἡνὸς πσρϑσείπτον ὀχετοῖς, ἴξω ὅτι σφέδρα φειδύμϑμος Εἶπον. ἡ γὸ γραφὴ 

Οὐδ τϑτῳ κέχρηται τω μέτρῳ, δλλ᾽ ἑτέρῳ πολλῷ σφοδροτέρῳ τ ρα δείγματι. Ἰὸς γα, 
φησιν, αἰαυίδων ἰοῦ ζῷ χείλη αὐτῶν, ἡ τείφος αὐεῳγμᾶμος ο λδρυγξ αὐτῶν. δον καὶ τὰ 
ὠκείνων ζοιαύτα, δλλ᾽ θὐωδίας γέμει πολλῆς. καὶ τὸ ὦ εἐγζωϑα ζιαύτα, τὼ ὃ ἐκῷ ποῖος 
ἡμῖν αρϑᾳ φήσει λθγ9ς » ποία οὐνοήσει Ὧν σἰνοια, ν τίω λῆξιν τίω ἀὐελικίωώ,, τέων μακαρλό- 

15 τῆτα ; ταὶ ἀφραςα ἡ πύῤῥητα ἀγαϑα; τάχα πολλοὶ διεθερμόριϑητε γι ἡ Εἰς ἐχιϑυμί-- 

αν ὠεπέσετε τὴς καλῆς ζώτης πολιτείας. λα ὦ κέρδὺς, ὅτὸμ ογζζωϑα "ὄντες μόνον 

τῦτο ἔχντε τὸ πῦρ, δξελϑόντες δὲ σξέσυτε τίωω φλόγα, ἢ χαταρδοόμ θη ὧπ ὁ πόθος ; πὼς 
ὅζίυ, ἵνα μὴ τίξηρ ἥίρηται ν ὡς ἐς! σοι θερμὸς ζ ᾧ ὁέρως, ὠπελδς ασοῆς αὐςᾶν' ἐκείνοις (ἄν, 
ἀγίΐλους, αἰαίκαυσον αὑτὸν πλέον. νὶ γὺ ὕτως ὁ χὔν ἡμδι λόγϑε δυωνήσεταί σε ὀβαλ7α!,, ὡς 

0. ἡταν ποραγμάτωνϑεα. μὴ Εἰπῃς, αἰ αλοβῶ τῇ γεουαικὶ, ὦ αἰ αλύσω μα τοὶ ποδϑ- 
γματα πρῶτον. “δρχὴ βαϑυμίας ὦντη ἡ αἰαξολή, ἀκύσον οτι ( μωταξάοϑευ τοῖς οὖν τῇ 
οἰκία ἡϑέλησέ τις, ὁ σέκ Εἴασεν ὁ" πυδοφήτης. καὶ “ἱ λέγω (μωτάξαιϑαι »ϑοίψαι πα γιβασ. 9, η; 
πέροι ἠθέληστν ὁ μαϑητής, χαὶ συσδ τῶ ((μεχώρησιν ὁ Χοιφύς. χά τοι τἰ σοι ἄρᾳι ῥὀμαγ- λυκ.θ.ξ,. 

χαον ὕτως 4) δυκῷ, ὡς κηδείω παΐξος: αλλ Οζοδ' τῦτο ἐπέτρεψε, Τιἰ δήποτε ; τι στρο-- 
45 δρως ἐφέφηκω ὁ δχμβολος,ϑρείσδ υσίν ἦνα, βουλόνϑμος λαζφν. κα ὀλίγης ἀορλίας Ἐχι. 

λαάξηται καὶ ὀμαζολῆς, μεγάάλζω ἐργάζεται βαϑυμίαν. ὅζρο τῦτο τὐδανᾷ ὡς, Μὴ ὁμα.-- Σειφ.4.η.χὴ 
(αλλν ἡμέραν ἐδ ἡμέροις ὅτω γ} διωνήσῃ ζῷὶ πλείονα χαιτορϑοιω, ὅτω χαὶ (ὰ κτ' τίω οἱ-- "κα, 
κίδν σοι καλοῖς κείσεται. Ζητάτε Ὑ δ φησι; τόθ τίω βασιλείλν ᾧ Θεού χα τίωυ Ματθ,ρυλγ. 

διχαιμοσιωύζω εἰντῶ; χαὶ ζφωῦτα πότου ασϑϑςεϑήσεται ὑμῖν. Εἰ» ἡμᾷς τὸς ῷ ἑαυτῶν 

45 ,ἰχυβορώγζᾳ, καὶ “ὙΨ ἡμετέρων τέων ζχημέλειαν προϑτιϑέγζᾳς οὖν πολλὴ κοιϑιςώμϑμ αἷμε- 

οαμψία, πολλῷ μάλλον ὁ Θεὸς ὁ χαὶ χωεὶς τύ των κηδόμϑμος χαὶ πσδενοών. μὴ τοίνευυ Φρ9ν-- 
τίσης σῶν, αἰλλα ἄφες αὐτὰ τῳ Θεῷ. δὲ γ. σὺ φροντίσῃς, ὡς δ), ϑοϑ»πος φροντίξεις' 
αὐ ἢ ὁ Θεὸς χυδϑνούση ως Θεὸς χσρονοῷ, μὴ" δὴ φροντίσῃς αὐνὴδἥῥβσὺ ἀφεὶς ἃ μείζω, 

ἐπεὶ αὑτὸς αὶ σφόδνα αὖ ν᾽ ;ατοϑνοήσεται. ν᾽ δῶ σφόδρα αὐδῶ πτρλνοὴ αὐτῳ μόνῳ πϑῤ- 

Οἰυγίοιῆ, τοτλ. 2. ΟοςΣς τὰ 
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τω ὕλίπγοψον. αὐ ἢ σῇ ἀντ αἰυτὰ μετα χαιρίσῃ ἀφεὶς ῳῷ πρϑυματικαὶ, ὁ ὀυ πολλίω αὐὴδμμ 

αὑτὸς ποιήσεται σσθένοιαν. ἵν ᾿ δὼ καὶ σοὶ ζαύτα αὖ διακ εἴσεται, χαι  Φερντίδος ἀπαϑλαγῆς 

πάσης, ἔχν Μ πνϑυματικϑίν, ιἰχύρίρα ταῖν βιωτοδίν. ὅτω γὸ ἡ τίωυ γάῦ ἕξεις μετὰ 
ἿΜ ὀυρὸνών, χα μ᾽ μϑιόντων Ἐχιτθυξη αἰγαϑών, χϑύπι χαὶ Φιλανϑέφπίᾳ τοῦ Κυρίου 

ἡμδυ Ἰησοΐ Χεισού, ἐς δύξα καὶ ὦ χρώτος (μὴ τω πατεὶ χαὶ 'τω ἀγίῳ πγθύματι, ς 

Εἰς ὧν αἰωνας ὝΨ αἰώνων. Αμάώυ. 

Ομιλ. ξθ. ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙ͂Σ Ο ΙΗΣΟΥ͂Σ ΕΙΠΕ 

Ἐ πάλη ὧν τὐδαθολαίς". » Ὡμοιώϑηη βασιλεία Μιἐρόνών τῶν; 
δὐ,ϑοϑτσῳ βάσιλὰ, ὁς!ς ἐποίησε γαμας τῷ αὶ ἡ αὐτν, ιο 

3 Κα ἀπέςηλε (ὧν δούλοις ἀὐτῷ χαλέσαι (ὧν κεκληνϑμους Εἰς ὧν 

γαΐμους, καὶ φῶ ἤθελον ἐλϑοῖν. 4 Πάλν ἀπέςηλε, καὶ ἃ 
ἐξης. 

ΥΩ ἰδὲς καὶ .Ὰ ων τῇ πορτίρᾳ ἡ ὦ ἴσας τῇ ἢ ΘΑ ολῇ τὸ δ ρ κ ἡ ἢ δού χα 

δ) 5 λὼν Ὁ μέσον; Εἶδες πολλίω ὧ᾿ ἐκατέρων ὅ' αβοκθολαὶ ̓ τίω συγς- 
ὅσων Ἄνω, πολλζω ὃ ὺ τίω Δ σφοραν: ἢ γὸ ᾧ αὐτὴ δείψεσι ᾧ Ἐ Θεῦ 

γι τίιυ μαχρολυμίαι Ὁ τίου πο νοιὰν τίωω πολλίωυ, ὁ τίω ἰσδοικίω 

θ) αἰγγωμοσιωύζων ̓  Δλλ ὃ ἔχειτι ᾧ πλών κεἰς αὗτη. ποδοδναφωνῇ 

λδν δ τ: ἄχ πίω ἔκτήωσι δΜ Ἰουδαίων, κ ὁ αἰωὶ κλῆσιν δὝῥι ἐθγών. δεύνο- 20 

νυσι 3 κζ' "αὐταὶ ΟΣ τ βίου τίω ακρίζειδν, χαὶ ὁσῊ τοῖς αἰμελούσι ἡ ἡ δίκῃ κᾷται. υ καλαΐς χ πἰρ! 
ἀντ ματ᾽ ὠκοίνζω ἐξίν. χὰ Εἴπω, δοιϑήσυται ὁ ἔϑγει ποιοιῶτί ζἄν καρποὺς αὐτῆ, 

δηλϑὶ λϑοίπὸν ογζωῦϑα [ 9] ποίῳ ἔϑγει, κἡὶ ἡ τη μόνον, λα [ Τί 7. ὦ ἀφατὸ Εἰς τους Ἰυ.- 

δυίοις πείλιν τίω πσοϑνοιθν χιδαίκψυται. ἐκχῷ ὦ Ὁ: πσρ3 τό 9 φαυρρὦ Φαινεται καλά" 

οὐζωϑα ὃ ὝΠΟ ΧΟ σφαγάδαι "Κηχίκειται Ἰῆπασωμδμος αὐτεύς᾽ καὶ ὅτε τίων χαλεπωτα- 15 λόγιπ 
τίω οι ἔδει δοιιαι δικίω οτεὺ .- Εἰς γαίας αὐτὸς χαλή καὶ ἡὶ ἕλκει, ἢ τῇ ἡ μιῇ τῇ τὴ αἰω- 
τατω πμά. ᾧ ὃ δϑᾳ πῶς ΟἿ ὁ ὀκᾷ “ ἰποὐτεεαία ἔϑνη ̓'χαλεῖται, δλλ᾿ Ἰουδαοι, χαὶ ̓ ξ .Ἕ" ; 

ταῖλι, δ ὦ ὥασερ ὀκᾷ ὅπ οἷν ἡϑηλησαν αὐτὸν δέξαοϑαι, δλὰ καὶ ἐλϑόνται ἐσφαῦξὸν, 

τι ἔδωκε ᾧ ἀἰϊμιπελεδα" ὅτω ὼ ον ζῦ)α, ὅτε μὴ ̓ἠλέλησοιν αὐ δα μέοϑει ἐν ῷ γάμῳ, 
Ὅτε ἑτερϑὲς ὠκάλεσε. Τ( τοίνεου ροιτ' ὸν ̓αὐδλὰ αἰγνωμονέζερον, ὅτῳ ἔχι γάμως καλού- 10 

αϑροι Ὑὐποπηδαδσι εἥἰς ὃ οἕκχ δὼ ἕλομν ἐχὶ γαμας ὀλϑοίν,χαι γάμους βασιλέως, ναὶ 'βα- 

σιλέως “ᾧ γιοιοιεῦτος γάμυφ; "ὸ Ἔννος ἐγεκήν γάμος Εἴρηται, Φησιν ; ἴα μαίϑηφ τῷ Θούν Τ 

χηδεμενίθ, (ὃ πῦϑον Σ αἷδι ἡμᾶς, τρλγμῖν τίου Φαιδρότητα, ὡς οὐτεῆν λυπηρὸν 

κῦ. ὀκὰ ἢσκύ ϑσφπον, αἰλλαὶ πόρτα ἊΝ γέμει πγθυματικῆς. αἰϑτ τον ̓  νυμφίον αὐτὸν 

8. ὁἸωδώνης χαλφ,α 6 τὸν ἢ ὸ Πα δος λέγε" Ηρμοσαϊμέιν γδδὺ ὑμᾶς ἐνὶ ̓λύδρί κα ἡ πάλιν, γ3 
"Τὸ μωυφήρλον τῷτο μέγα ἐξῖν, ἐγὼ δ λέγω Εἰ Χριςον "ἡ Εἰς τίω ὠχκλησίαν. (ὦ δίων σἕκ 

ἁὐτῶ [πατεὶ Ὶ αὐρμέζειϑαι λέγετω ἡ νύμφη, δλλαὶ δ κα ἡ} ; ὁτιὴ τῷ υὑῷ ἡ αρῤμοζομδίη πῳ 

“τῶτϑα ἱ μρμόξεται. [ἢ "γὴ αἰδαφορον τῇ γβαφῃ αὐτο τη λέγεοϑα,, Αἱ . 1  αἰοἷδαλ- 

λακῦον τὴς ὕσίας. Φστὸ τϑτε ὁ πίων αϑαίςεισιν ὀἀὐοκήρυξεν. Ὧ Ὁ ΩΝ οὐ τοῖς ἐμυτσέϑοϑεν 

ζϑώατο, Εἶπε, δείωεσιν δΤΙ ὺ μ᾿ ϑανωτον τοτν γάμοι, ὅτε "υμφίος. αδὰ ̓ οὐἠὲ 49 
δυτῶ γένονται βήτίοις σχεῖν ἡμωρωώτεροι, δ 7ᾳι ροιτ' ἂν χε ϑον γρὰ ὧυτη τρίτη χατηγϑρία, 
“οϑτη ἅ Δ) Ὡροφηζς ἐἰπώζειναν, ἔ ἔπειτα ὁ7| ῷυ ον, κ(Σ μτ' ἴώτα δι καὶ μ᾿ ὀμελόντες, ἡ εἰς 

ἕξω γάμοις τῷ ὀμαιρεϑέντος καλθιοῦτος, ὁυ τ᾿ δαλύνονται, αὐλλ᾽ αἰτίας πλαῆοισι, ζόνγι κῶμ 

βου, ἀἰγροιῤ, ὶ γωνα,κᾳς᾽ χαϊτοι δοκϑύσιν " Εὔλογϑι αἱ ωροφασεις ἐῆ. ἀλλ᾽ ἐντῦλν μα 

μανϑανομῶν, ἣν 

Ι 

Ι 

πὰ ὐυσσο, - οὐ. 
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μανϑανορδν, κα αἰαγχᾳία, ἡ ᾳ κρυτοχοντο, πόμτων ωροτιμότερψ, ποιφαϑαι (οἰ πγϑυμα-- 
ἀκα, ἡ καλᾷουχὶ προσφάτως, διλαὶ φῳρὸ πολλού πῇ γούου. Εἴπατε), φησι, τοῖς 
χεκληρϑμοις' κι παλιν, λέσουτε ὥν' κεκληνδβοις, ὁπῈρ μείζογα τίω χατηλϑολὸυ ἐποί- 

᾿ς ᾽ Ι ; ε ! ' ! ! ᾿ [ 
εἰ.) πότε νι λη θησαν ; ὅζρὺ ΔΜ τσ οΦΗἫΜ αἰπλρτων, δζρὶ ἸΙωλύνυ πολιν ( αὐτῷ γὰν πϑρέ- 

; πεμπεν ἀπόμτας λέγων, ὀκᾷνον δφανξωῳ, ἐμὲ ὃ ἐλοούοϑαι ) δὶ αὐτὶ πώλιν τῷ οὅ, 

ἐν κα 

Δεῦτε γδ φυσι, πτρϑς μα πϑρ τες (Ὁ χοπιώίντες ἡ πεφοῤὶισμένοι,κα γὼ αὐωπαύσω ὑμᾶς. Ματϑ.ἐκικε, 
χα πάλιν, Εἰς δια, ἐρχόοϑω Ὡρὸς μὲ καὶ πινέτω, ἐὼ δε μην ἢ, μόνον, αἰλλαὶ ᾧ δζρ τωων 2 κζ, 

“-ραγμῶ ἀὐφις κάλει, καὶ μΩ τίω ὀμώληψιν δγ' Πέξου καὶ )'' χατ᾽ αὐτὸν. Ο γὸ Τὴν ὧν 

οὐεργήσας, φησὶ, Πέτρῳ Εἰς ἀἰποφολζω τῆς αἰδιτομῆς, ἐνήργησε χαὶ ἐμοὶ Εἰς ζ ἔϑνη. 
ιο 25. »»ὦ ψὸν ἰδόντες ὠργίεϑησειν καὶ ἀγῴλον, δὶ ἐν δούλων χαλεῖ πώλν. χαὶ ὅΧῚ οἱ 

καλᾷ; ὑπὶ μόχϑοις καὶ πόνος καὶ ἰδρωΐζ; ὀυχὶ, ἀλλ᾽ Ἐχὶ τουφίώ, (Ὁ ταύρριγ βμωῦ, 
φησι, καὶ τὰ σιτίςαὶ μϑ πϑυρϑία. ρφι πῦση ἡ πϑόρδυησία, πόση ἡ φιλοτιμία. καὶ σετῖδ' 

τῶ αὐςδὺ οὐνέτοεψεν, αλλ όσῳ μειζόνως ἐμακροθύμησε, τοσώτῳ μειξόγως ἐσκληρύνονηο. 
ὀρθοὶ γὸ ασολούμϑμοι, αἰλλὰ ἀἰ μϑηήσαντες οὐκ ἤλϑον. “πῶς δξζυ (ὦ (" γάμιας, (Ὁ 5 ζ6,- 
μὐμίαι 15 75 βοῶν ἀσοϑξαλλονται ; ζα τοι ηϑιὦ" ἀοολίας , ὀυδωμκφς.. ἿῬ γϑηπνθυμᾳτικδυ κα 
ἐὐρίᾳ ὑ- λοιώτων, Οὐκ ἐςιν' ἀοολία συυὲ μία ὀματχαία, ἐμοὶ ἢ δοκϑύσι ὸ ζοωῦταις τας πσο9Φα..- 

ὦ σεσι κϑγ 6  οϑοη, τῆς αἰμϑηείας παδοκλύμματο ζαῦτα “πορλδδμόμϑμοι. αὶ 6 1.79 μόνον 
ἠτίτι. Ὁ δεινὸντί Οὐκ ἤλϑον, ὀνλαὶ ἢ "Ὁ πολλῷ χαλεπώτερον ᾧ μαψικώτερν, Ὁ ἢ συγκόψαι 

ὧν ἐλϑώντας ἡ ὑξρίσαι  ὀνελᾷν, τῶτο τῷ πσοϑτίρν χεῖφον. ὠκῴνοι (ὦ γ δ ἦλθον ἀπαι-. 
20 τοιώῶτες (σοϑσοδὸν ὸ καυρπουιᾷ, ἡ ἐστφαἰγησουν᾽ ὅτοι ὃ ξ ἐς γάμους χα λοιῶτες τῷ τὴ αὐτῶν 

σφαλρτος, ἢ ἀδοὶ πάλιν φονθύονται. “1 ζωτης τὴς μανίας ἴσον ; τῷ» ἡ Παῦλος ἐγκα-- Ἐν, με, γι 
λων αὐζιῖς ἔλεγέ, ΤὮ χα ᾧῷ Κύριον ὡἰσυκἸεινθότων ἡ (ὦν, ἰδίους ὠολφνζας, ὁ ἡμας ὠκ- 

ὑοιφμὶ διωξόμτων Ἦ, Εἶτα, ἵνα μή λέγωσιν, τί ὀῤτίϑεός 691, δι τῶτον “ὐϑαγινό θα, ἀϊκϑυσον 

μμύπν. τί λέγϑισιι (Ὁ καιλοιῶτες᾿ ὅτ ὁ πατήρ ὅδην ὁ ποιών (ὧν γαἰμας, ὃ αὑτὸς ὅ61γ ὁ χαλώνγ, τί 

15 δὼ μι ζαύτω; ΚΝ αὶ μόνον οὐκ ἡϑέλησαν ἐλϑεῖν, δλλα ἡ ὀύάλον εἶν" ἐπ᾽ ἀὐθυς ἐλϑόν- 
ζμ,κατουκαίει Κις πόλεις αὖ Τὴν, καὶ τὰ ςρατόπεδα πέμψας, ὀύφλεν ἀύφις. ζιύτα ἢ λέγει, 

ἐμὴ φρηδηλὼν τὰ ἐχὶ Ουεασασιανοῦ καὶ Τίτον ϑιμόμϑμα, χα ὅτι (ὃ πατέρα πἰρωξιωδυ,αυτῳ 

μὴ! πις’ θύοοιντες αὐτὸς χϑιώ ὅθν ὁ ἐπεξἤϑων. δέ το δ ὑκ βϑϑόως ἀναιρεθέντος Ὁ Χολφοῦ 
Πίοργεν ἢ ὧλωσις, ὀιλα μα’ πεοσωρλκοντα ἔτν, ἵνα. δείξῃ αὐΐ ἃ μακροθυμίδν,ὁτο αἰπτέκ)φνὰν 

30 Τ᾿ Στέφόυρν, ὅτε αὐφλον 1 Ἰωκωζον, στο ὑδριῷ «ἦν' Σἰ ποφύλες εἶδες ρας αἰλήθηδω καὶ 

μ; ἀχο:ἔτι γὸ Ιωλύγο τῷ δυαηελιφού ζώντος,ρὼ ἑτέρων πολλών ᾧ Χεις-ᾧ συήειονϑῥων 
ζωτα δξέφαμε' ἡ μζστυρες ἦσαν ἢ γνομδμων (ὦ ωτα ἀκούσαντες ϑρᾳι τοίγμω κηδεμονίλν 
ἀφατον. ἐφύτϑυσεν ἀμπελώνα, ποτα ἐποίησε ὠπήρτισε, οἶκε δ, ὀρῤωιρεϑέντων, ἐ- 

τέρος αἰπέςειλε δούλοις ᾿ ὠκοίνων σφαύμτων, ᾧῷ (ον ἔπερυψε ̓ ὼ τότε ὀναιρεθέντος, κὦ- 

15 λφαυςῶν Εἰς «ἄν γάμως, ἡ οὐκ ἠθέλησαν ἐλϑεῖν, - Εἶτα πέμπει ἑτέρως δούλυς᾽ (ὦ 5 
ἡ τύτυς ὀμέλον. Ὅτε λοιπὸν αὐζδν; ὀμαιρᾷ ὧτε ὀμίατα νοσοιουζομ. ὁΤί Ὁ ὀυίατα ὐνά- 

υὴχήμ. σύν, ου "ταὶ γεγήνημϑμα, ἔδειξε μόνον, ἀλλ᾽ στι πορνῶν καὶ τελωνῶν πιςευσαάγτων, ἀδοὶ ζᾳᾧ. 

ἴεν κὶ χὰ ἐποίησαιν, ὧηε Οὐκ αφ᾽ ὧν ἐτολμίησοιν μόνον, δλλαὶ ᾧ ἀφ᾽ ὧν ἕτερϑι χατώρθωσαιν, κα-- 

ταχρίνοντου ὅτοι. Εἰ 5, λέορι τίς, ὅτι αὶ τότε ἐκ λήϑησαν (ὦ ἐξ ἐθγαῖν, ὅτε ὁ μαξίηθησαν᾽ ὼ 
49 μυρία, ἔπαϑον (ὦ ὠσόςολοι, αἰλλ᾽ θύϑέως μα τίω ὀϑαςασι(τότε ὙῈ φησι ἀὐζις, “πορθυ-- 

ϑεντες μια, ϑητεύσοτε πόμτα τὰ ἐϑνη) Εὐποιωὸν αὐ ὅτι ὁ ασοϑαΐ ξαυρϑὺ, ἡ μ(' ᾧ ζςαυ- 

δ9ν αὐζις διελέσοντο ποοξτοις. αὶ γῈ} ασοϑ τῷ ζαυρ96 φησι τοῖς Ὥστοφολϑις, πορδϑεοϑε 

Ἰχ πσοῤβατα τὰ Θἰπολωλότα οἴκου Ἰσροιὴλ, Ὁ) μτ' Ἔ ζαυρϑν οὐκ ὠκώλυσω,λὰ ᾧ 
ὁκέλῤυσεν ἀμοῖς ϑῳαλέγοοϑεῳ. Εἰ δ) ἡὶ Εἶπο, μιαϑητεύσετε πούτα τὰ ἐϑυη,δνλαὶ μδή- 

Οἰεγίοια, τοτ, 2, φο 3 λων 

πες Στ 



κεν κῷ, 438 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟΚΑΤΑᾺΑ ΜΑΤΘ. 
λων Εἰς τὸν ϑρφινον λύαξαίνειν ἐδυλωστν ὁΤῚ ὠκείνοις αἰ φλέξονται ποθϑτοις. Λήφεῶϑε 

Δ , φησι, δευύα μοι ἐπελθόντος Ἐ αἰ γίου πγθύμκατος ἐφ᾽ ὑμᾶς,  ἐσταϑέ μοι μζτυρες ἐν τε 
ΤΝ.8.η. ἰΙερφϑυσοαιλὴμὶ οὖν παίσῃ τὴ Ἰόδαίᾳ, ἢ ἕως ἐσαύτυ τῆς γῆς. καὶ ὁ Παῦλος παλιν γ» 

ἐργήσας Πέτρῳ Εἰς ̓ ἐὀἰἡποτολίω τὴς αὐθετομῆς, οὐγργησε ἡὶ ἐμοὶ Εἰς τὰ ἔϑν». δζγὶ τοῦῃ χα! 

(Ὁ υὐπέςολοι ασοὺς «ἄν ἰσδαίους τον ἐχώρησοιν,ὼ πολιωὼ ον Ἰερασαλημ “9 τοίαι- ξ 

τος γρύνον, Εἴτα σ᾽ αὐὴἥἭΛρἐέλαϑώτες, ὅτω διεασαίρησαν Εἷς τὰ ἔϑγη, σὺ ὃ. ὅροι καντεῦθεν 

τίων φιλοτιμία αὖ διανότυ. ὅσως ἐδὼ βὑρητέ, φυσι, χαλέσουτε Εἰς ὧν γαμὸς . “ο3 τ'- 

το ὙᾺ, ὅπερ ἔφζω, καὶ ἴσδαίοις ᾧ " ἔλλησι διελέονντο, Ὀχὶ πὸᾷον οἰ» τῇ Ιουδαιᾳ, δζᾳ- χῖϑα 
Πρχξιη. τ. τοίξοντος ᾿ τὴν ὃ ἐπένϑμον Ἐχιζουλθύογτες ἀὐζῆς͵, ἀἰκουσον Παύλε τίω οὐ νδαζολίω ἐρ- 

μᾶυθιοντος ζῳὐτίω, ἡὶ λέχοντος ὅτως᾽ ὑμὶν ζῶ αἰαγκχαον πσόϑτον λαλυϑίονω “Σ όλϑν 10 
τῷ Θεοῦ " ΡΟΣ αὐαϊξίοις ἑαυςὧν ὠκοάνατε, ἰδοὺ φςρεφό κάρα Εἰς τὰ ἔθνη. δὲ τοτὲ 

φησι καὶ αὐτὸς ὁ (ζ γαῖμος ἐτοιμός ὅξιν, (ὦ) ἢ κεκλημϑιοι Οὐκ ἦσαν ἀξιοι. ἢδῴ ὥ δὼ χαὶ 

πσοότῦτα ὅτο᾿ δ ἥα μηδεμίαν αὑτοῖς χαταλίπῃ αὐωομτν τιγὸς "ἀπολογίας ποΆ.- 5. ηνη 

φασιν, καίπερ Εἰδὼς, ἀστῆς αὐςᾶν" " πσοϑτον ἢ ἦλϑε καὶ ἔπεμψεν, κείνας τὸ Ἐχιςομίζων, χούν 

αὶ ἡμᾶς παιδεύων πὶ ,ϑν ἑαυ μ᾽ ἀπόντα πληρϑιῶ, κἂν μηδεὶς μηδὲν κερδαίνειν μέλλῃ. κ΄ 
ἐπιὶ δχυ οὐκ ἠφ ἀξιοι,πορθύςαϑέ, φησιν,οἰς Ὅ ὁ τοιόδοις, ἡ ὅσυς αὖ δὕρητε, καλέσατε κα τές!, 

Μαῖθικα.λα, Οδν' τυγνίῷς αὶ εὖν; απιεῤριμμένες. ἼΤΩ Ὁ ὀϑωχαὶ καίτω ἔλελμ,Οτι πόρναι ἢ τελώδαι 
ΜΝ 4.,. αϑεραξοισι ὑμας εἰς Ὁὶ βασιλείὰν “δ ὠρᾳνων " ἡ Οἱ τσεξτα ἔλατοι ἔσον")»ὺ (Ὁ ἔοκυνι 

ὙΠ οσθηοι δείκψυσιν οτί διχαίως τα εὐ ὁ μάλιζα πόμτων ἔδακρεν ᾿αδοαίοις ἡ γὸ ὁ κατα- 
σκαφῆς χαλεπώτερον κἄλλον αὐστς ἔκψιξε αὶ πολλῷ μεῖζον, Ὁ δὐτ' ἐκείνων τοὺς δ ἐθγών ,ο 

εἰσοιγ»νϑους ὁρᾷν. εἶτα νὰ μηδὲ ϑηοι τὴ πίφει ϑωῤῥήσωσι μόνη ὶ αἷθὲ ὦ κρίσιως αὐνοοῖς ὀζᾳ- 
λέγε) Ὁ Ἐχι Ἢ πονηραῖς ανραξεσι,ρῖς (᾽ ἐδύπω πεπιςευκόσι, αὐθά ὅ πσοϑσελϑῴν τῇ πί- 
φᾷ τοῖς ὃ πεπιφευκόσι,αἴδά Ὁ κ᾿ Τ' βίον Ὠπμδιείας ὄνδυμα Ν᾽: βίος ὅδ᾽ αὶ ποραξις καὶ μίω 

γτος ζω ἡ κλῆσις. γος δέζυ ἕνεκεν αἰκριξολογοίταιστι Ὁ νϑρ κλυϑώδα ᾧ χαθαριϑέωαι, 
ὙΡΡίτος ἰώ" Ὁ ἢ κληθέντα ἡ καϑτορᾳὶ ἐγδυσοίνϑμον μεῖναι Οιαῦζᾳ διμτηρφιῶζῳ, Ὁ Ὦ κλην 2, 5. πα 
θέντων ασουδῆς, Ὁ κληϑέεδαι ὃ Οὗνο Ὡἰπὸ Ὁ αἰξίας γέχονεν, δον Στὸ ὃ γδρίτος ἔδει ζρίνω ἀ.- 

! ᾿ ἢ Ἢ Ω ᾽ , ͵ ᾿ Δ ι 
μείψαι δ, τίω χορὶν τω ἐσ ακούσαι, ὁ τῳ Ἐχιδείξα οἷ, τοστυύτέω πονηρίαν μ᾽ τίω ἅι- 
μέω. δλλ' οὐκ αἰπέλαυσεί, φησιν, " ὅσον Ἰουδοῦοι. ὁ μι πολλῷ μειξόγων αἰπέλαυψας ἵει ἴοι 

7 αἀγαϑῶν. ὦ ̓ ν 9 πϑρτὸς τῷ χρόγου ϑεσκθυάξεν» ὠκείνοις, ζωῦτα αἱ, ϑρ8ον ἔλαξες 

ρωμν. σῷ, οὐι ἀξιος ὧν. δ  ᾧ Παύλος λέγ, Ταὶ αὶ ἔϑνη ὑαβ ἐλέους δυξασαι (ὃ Θεόν. ὡγὸ 
β ὀκείνοις ὠφείλετο, ζζωώτα ἔλαξες. 819. ἢ πολλὴ κεῖται ἡ δίκη τοῖς ἐρραϑυ μοηκῦσι. καϑοῦπερ 

Ι οὃ ὀκῴοι ᾧ με ἐλϑεῖν ὑόρασαν, ὅΐτω καὶ σὺ τω ὅτω καταινλιϑίωῶαι κ(τ᾽ βίου ϑιεφϑωρμέ- 
[ γου. ὦ γὸ ρυχήλοῖς ἱματίοις Εἰσελϑεῖν, [τϑο αὐνίῆεται,} τοτίς!, βίον αἰκοίϑαρτον ἔχοντα 

αἰπελϑεῖν αντεύθεν, δ ὶ ἐφιμούτο, φησιν. ὁρῶς πῶς, καίτοι ὅτω τῷ ὠραΐγματος ὄντος κα- 

Ἦρᾳ.α. Νι 

ταϑδλή, νυ πσοϑτερϑν κολόζει, ἕως ἐν αὐτὸς ὀήμδοτηκως τίω ψηΦον ὀξενέγχῃ δ τῷ ΣΡ 1 

ΙΣ μηδὲν ἔχειν ἀῤτειστεῖν, καυτέχρινεν ἑαυτὸν, ὶ ὅτω τὸς ζῳς Οἰποῤρή τες " ὠρεται κολθίσεις. χων 
Ν μὴ "ὸ δὴ σχϑτος " αἰχϑύων, τότῳ νομίσῃς αὐτὸν Φιμωρᾷαϑει, πο Εἰς ἀφεγίες πέμπεοϑαι ει 
Ἡ χρείοι μένον, ἀλλ᾽ στε ὁ κλαυθμὸς αὶ ὁ βρυγμὸς ὀδόντων. τῦτο ὃ λέγφ, ῳῷ ἀχᾳρ- 
Γ τερήτὸὺς οὐδεικψύμϑμος ὀδυωύας. 

Ϊ ἩΘΙικΚῸΟΝ ΑἌκϑσατε, ὅσοι μυφηθίων Ὁ πολαύσανγτες, αὶ τοῖς γάμοις “οὐρα νλμόμϑμοι, ῥυωδαῖς τίω 40 

Ὶ ψυχίω αἰξεξαλλετ πράξεσιν. ἀὐκϑύσωτε πῦϑεν ὠκλύϑητε. οἰ πὸ τῆς τοκόδι. δἰ τες; 

τ χωλοὶ ᾧ αϑαπηρϑι κτ' ψυχίω, ὃ πολλῷ χαλεπώτερον τὴς ὅ σώματος "λωζης. αἰδέοϑητε 
τίω φιλαν,ϑονπιὸν τῷ καλέσοντος, ἢ μυδεὶς" Κ ἔξω ῥυῦθα ἔχων ἱμαίτια, ἔκοιφος " ἡ- 

, εδιμ «ἰξεεργα ξένω τίω φολίω τῆς ἡυχης. ἀκούσατε γον ἀγκες, ὐκούσουτε ὀύδρερ᾽ ὁ τὐ- 

χα 

χε 
χὴῇ 

Τὸ 



ΕΥΑΓΓῈΕ ΛΔ, Ομ. ξθ. 439 
των μιν διᾷ τοῦ ἱματίων τῶι χρυσοπαφων, τῶν τὰ ἔξωθεν ἡμῖν κὀρωπιζόντων, δλλ᾽ ὠκεί- 

γῶν τῶν τὰ ἔνδὸν. ἕως αὐ γὙᾺΡ ζρῶτοι ἔχωνϑμ, ὠκφνα αὐἰξιϑέοϑα, δύσκολον. Τῴν ἔςιν ἐμεῦ 
ὁ ψυχέω ἢ σῶμα, κριλλωπίζειν᾽ θκ ἔςιν ὁμοῦ κ᾽ καμιμωνὰ διαλθύωιν, κὶ ᾧ Χεοις-ᾧ ὦπ'α- 

χϑύειν ὡς διᾷ, δἰποθώ μεθου τοίγεου ζουυτίωυ τῖμ τυρϑωνίδω τί χαλεπήν. σὲ γ, Εἰτίς 
ὦ ἄς οἵκον ὠκόσμει οὐκ πεταάσματα χρυσᾶ κρεμαίσοις, σὲ ὃ ἐν βακίοις γυμνὸν ἐποίει 

καϑίσοι, ὥράως δν ἤγεγχας. δινν ἰδιῤ νιῶ τῶτο σὺ ζωτον ἐργαάίξη, τίω (ζ οἰκίδν τῆς «ἦυ- 
γὗς σα, Ὁ σῶμα λέγω, μυρλοις ρἰοριπετασμασι κόμωπίζων, ὠκείνω δὲ ἐν ρακίοις ἀφεὶς 
χα ϑηοϑτῦ. ΟΥκ οἷαϑα ὅτί ῷ βασιλέα τὴς πόλεως μάλλον κοσχῴοϑαι δᾷ, δζῳ τοι τ ὅτὸ 

τῇ (ἃ πόλει οὐ θα πετάσμώτα ὧκ λύου χατεσκθύας“αι, τῳ δὲ βασιλῴ, αἰλυργὶς ἢ δγο,- 

το δημα. ὅτω δ συ. τὸ δὴ σώμα πολλῷ φαυλοτέρα, πἰδίξϑλε φολῆ, ῷ δέγοιο ἀἰλυργίδαι 

" ἔνδυσον, ᾧ φέφανον "ἐπίγες αὑτῷ, ἡὶ καίϑισον ζχ1 ὀχηβίφιτος ὑψηλοῦ α αὐδιφ υοις ὡς νιώ γε 

τὸν υδιον ποιζς, τίου ὥ᾽ πόλιν κ ὠπίζων ποικίλως, “' δὲ βασιλέα γοιῦ αἰφεὶς σύρε, 

δεϑεμῆμον ὀστίσω τον αἰλόγων παϑών. Οὐχ ἐννοῴς ὅτι Εἰς γαίμον ἐχληϑης, καὶ Θεού γα. 
μουν υ λογίζη πῶς Εἰς ζυᾷς ἀέ παςαίϑοις τίου κληθεῖσαν ψυχίω Εἰσιένω χρὴ Ἰκροσ- 

ι5 σωτοῖς γρυσοις ἰδ εΟληνϑμίω, πτεποικιλρμδμέω; βούλει σοι δείξω (ἦν ὕτως ἐφολισρδῥοις; 
ὧδ ἔνδυμα ἐχονζᾳς γαμδ » αἰανψήοϑτι τῶν αἰγίων ὠκείνων, αἰ π᾿ ὧν πσοϑὴην ὑμῖν διε-- 

γέμμ δ τῶν ταὶ" τεύγινα ἐγϑυτῶν ἱμοίτια, τῶν ζις ἐρήμμες οἰκϑιτων. τοι μολιςαί Εἰ- 

ἠχων σγίρΐᾳ ὀδύματα "τῶν γον ὠκείνων ἔχοντες. ᾧ δόλον ἐντεύϑεγ. ὅσας ΡΨ ἡ ἀὐθῖς 

“ς Λῷρ πορφυρίδας, ἐκ αἱ ἔλοιν»» λαθφν᾽ Δλλ᾽ ὥασορ βασιλεὺς, Εἰ τῷ ηῇωχοῦ (αὶ ῥάκια 
10 ἧς λαδων κελδύει ζωτα αὐτὸν ενδὺυ ϑίωναι, βδελύξαντο αὐ τίω φολζω" τω ὁ ὠκᾷνοι σίω 

αἰλουργίδαω τίωβασιλικίω ὠκείνου. ἐδωμοϑον ὃ ἑτέρωθεν τῦτο παϑρίσιν, αλλ ἢ ΟΥ̓ ῶ 

Εἰδύαι ὦ χάλλος τῆς ἑαυ φολῆς. Γ τϑτὸ ἡ τίω αἰ λϑυρλϑι ὠκείνζω χλϑυίδαι Δ] 5- 

“Ἴδοισιν, ὡς ρα χνζωυ. ζωώτα "ὃ αὐςᾶν: ὁ στίκκος ἐδ διαΐξε. ΣΝ Εἰσιν αὐτο τῷ βασι.. 

λθύοντος ὑψηλότερϑι πολλῷ χα λαμασοέτερϑι. καὶ δεωηϑῆς ζαὶ πύλοις ἀϑατῆύξαι τῷ 
μπήρῃ ' γού, ἡ τίω ψυχίω αὐτῶν κατιδεῖν ῷ ᾧ ἐνδὺν ἀπόμτα κόσμον" καν Εἰς τίω γὠῶ " καιτα.-- 

β πέσοις ὶ φέρων τῆς δύ μορφίας τίω λαιμιπηδὸνα, ὶ τίω ἀξγλίων των ἱματίων ὠκχείνων, καὶ 
τίω ἀφρατὴν τῷ ((ωυειδότος αὐ. ἔχομϑν Εἰπεῖν καὶ παλαιοις ὀύδρας μιεγαϊλος νὴ ϑαυ-- 
ματφοις᾽ ἀλλ᾽ τ ὧν παχυτέρας ζᾳ ὁρώμϑνα, “«ἰπροδείγμαζᾳ μᾶλλον ὡγαγή, οἰ {9 

ὑμαξ καὶ ἐλ ζαὶ σκίινας πέμπω Μ᾽ αἰ γίων ἐκείνων. Θ ον γὸ ἐχοίσι λυπηρϑν, αλλ' ὧτε 

90 οὐ ϑἐρλυοῖς πηξανϑμοι ὠὰ καλύζας, ὀυτω πύῤῥω Ψ ὧν ᾧ αδότι βίῳ μορϑηρων ἐσκζωιϑων- 
ται, «φράτοπεδυί ὀόνϑροι χτ' Ἢ αἰαθύλυ,ὶ ὥασερ χορευοντες,δυ Τὼ πολεμοῦσιν ἀυτωῖ δὲ τοι 

δ αὶ καλύδας πηξαίμῆροι, πόλεις ὶ οἰκίας καὶ α᾿γϑοοὶς ἔφυχϑν. (δ) γὸ πολεμοιώζο οὐκ 
δι οἰκία καΐϑγθοϑαι, ἄλλω διᾷ ἁδιασοινζο. τίω οἴδουσιν, ὡς μέλλοντω ἐυθέως απϑνίςα αἿ, 
ὄντ κατοικεῖν. τοιούτοι ὐκῴνοι πθώτες, ἰπενδωτίας [οἰκοιῶτες] ἡμῖν. ἡμᾷς ὦ ὙΡ̓ ὀυχ 

9, ὡς ὧν φρατοπέδιῳ, αἰλλ᾽ ὡς ὦ πόλει Ερδωυικῇ ζαῖνδν. τίς γὺ Ὁλὶ φρατοπέδιω ποτὲ 3ε- 
μδιίοις καιτααίλλεται, καὶ οἰκίαν οἰκοδὸμωῖ, ἐῶ μικρὸν ὕξερον δἰσπολιμπόμειν μέλλει » Οῴο ἔς 
τιν οὐθείς, ἀλλα καὶ Ὠγηχειρὴ τις, ὡς ἀπό ϑότης ὀμαιρᾷται. ἰς Ἰχὶ ςρατοπέδυ σλεβρα 

Ὧ γῆς ὠνφτω ἢ" πραγματείας (μωτίϑησιν ; Οὐ ὅδην σσείεὶς, ὃ μαίλα εἰκότως. πολεμῆσαι 
“γάρ, φησι͵ το α τέχνας," κατηλθῦσαι. τἰ τούεων φιλοπυνάς αὐδι (ὃ τί πον, ὃν μικρὸν ὕζερϑον 

40 ἀφήσεις; τὸν ἀἰπέλθωμϑυ εἰς ἢ πατοίδου,ζωτα ποίει. ζωντα καὶ σοι λέγω νι ἐγώ" στὸν 
α!αγωρήσω νϑμ εἰς Ὃ πόλιν Ὁ αἴω, ζωῶτα ποίει" μᾶλλον ὃ συϑὴν δι σοι πόνων ἐκ λοίπεν. 
ὁ βασιλεύς ἴσοι πόρτα ποιᾷ κα ἐργαζεἶ),οὐζοδ 5 ἀρκᾷ ζαφουν αὐϑελρίσαι μόνον αὶ χϑῥανρι 

ἡμθ πήξαιϑηι" οἰκοδομῆς 5. συτεμία χρεία. ἄκυσον οἷος τῶν αἱμαϊξοξζίων Σκυθῶν ὁ βίος,οἵδν 

ὧν Νομαίϑας φασὶν ἔχειν δῴριγω γώ. ὅυτω τοὺς χρας!δμοὺς ζῆν ἔδει «ὐξι έναι τίου οἱ - 

τ υμϑμίω 

ζύκῦ 



χρυ Χο, 440 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΎΥΘ. 
κουυϑμέω πολεμοιωυζας ῷ δχζεξόλῳ, αἰχιμιαλώτας ῥνομδίους τοὺς σ΄ ὠκξίνου χρυτεγ9- 

μϑρίοις, χαὶ πϑύτων ΦὮΜ' βιωτικδῖν ἀπηλλάηθαι. ᾷ κατασκέυαζεις οἰκίαν, ὁμ',ϑοφπε, ἥα 
μᾶλλον σαυτὸν δήσης αι καιτορυεις ϑησοχυρϑν, καὶ καλᾷς κι σαυτοῦ (ὃ πολέμιον; “{πε- 

ρλξαλλες τείχη, καὶ συῶν καζοισκθυάζεις φυλακζιώ ; Εἰ δὲ δύσχϑλα ζῦτα ἐὴ σοι δὺ-. 

κεῖ, ἀπέλθω μϑμ ασο3ς ζω ὀχείνων σκζιναὶς, ὕνα δ Μ᾽ ἔργων μιάϑωμϑυ τίωυ ἐυκολίδν. ς 

χαλύρας γὸ ἐκῴνοι πηξαίμδμοι, καὶ δἰστοφ'ζοϑαι δέῃ τούτων, ὁυτως ἀἰφίξανται, ὥασερ (ὦ 
φραϊιώται Ὁ ςρατύπεδὸν οὖν Εἰρίωμ ἀφέντες. καὶ γδρόντως ἐσκζωύωνται, μᾶλλον δὲ χαὶ 
πολλῷ ἥδιον. χαὶ ὙῸΡ ἥδιον ἰδεῖν ἐρημίαν σκζωυ αἷς ἔχουσιν μοναχῶν (ἱωεχεῖς, ἢ φραϊιωζς 
ῳ φρατοττέδιῳ τὐραπετάσματα τοίνογζᾳς ὦ δόρριτα πηγγυρϑμοις, κα) "τῆς τῶν δοροτων λτῶ 
᾿αἰχμῆς φαβηκροκωτὰ ὀξαρτώνζαις, ὁὶ πλῆϑος ὀρθρώπων χαλχας ἐγθνίων κεφάλοὺς,ὺ πολὺ το χιμὶ 
ἢ αασίδων ἀςρατῆονζῳς τοὺς "ομιφαλους, ἢ σιδήρῳ τεθωρᾳκισ ϑμοις ὁλὲς δὲ ὁλδ,χαὶ βασί. λιδβ 
λεία ἐφεδιασινϑμα, ὁ “πεδὲον ἡσγὰ ὠυϑμον πολυ, ὸ το ρισοποισνθροὺς αὶ αὐλοιυζας. Γὐοὶ δ ̓- 

τῶ τερῆγὸν Φϑφαίξον τῷ», Ὧϊ ὁ ἐγὼ λέγω νεῶν )ὰ αἰπέλθωϑρ εἰς τίω ἔρημων, ὦ ἰϑὼ-. 

κϑυ μ τῷ Χολφού ςρατιωτῶν (αὶ σκζωνας,, κὶ ποὐοαπετάσμωτα τενόνϑνω ὀφόζθα, συ 
αἰχμιας δὸρούτων, συλ πέπλους χουσῦς ϑύλον βασιλικδωὺ ποιοιωζα ς᾽ δλλ᾽ δῇ [.ὐ]εἰ ὡς ας 

οὖ γῇ πολλῷ ζαύτης' μακροτέρᾳ ν ὠπείρῳ πολλοὺς ἔτενεν θρϑνους, καινὸν ὁ φιφαχώδες δὴ “μ 
ἔδειξε ὃ ϑέαΐξον᾽ ὕτω ᾧ ἐκέ θεασοιαΐ ἔνι, σον γὸ αὐτῶν ζὰ καταγώγια, χεῖρον ἢ ϑραιών Τὴ! 
ὁχωκειδ. ὴ γὃ ἀγίελοι χαιτοίγϑν) “σολς αὑτοὺς, καὶ ὁ ἢ ἀγζέλων διασότης. Εἰ Δ ποὺς 

(ὃ Αδρχαῖμι ἤλϑον, ὀύδρα γουναικῳ ἔχοντα χα που δία τρέφοντα, ὍΝ φιλόξενον Εἶδον, 
ὁτὰν πολλῷ σλείονα βύρωσιν ἜΡΕΊ, αὶ ὁν,ϑοφπον σώρφιτος απαλλαῦμτα, αὶ ὦν (ρχὶ (ὅρ- 1ο 
κὸς αὑτρορωντα, πολλῷ μᾶλλον ογζσθα οἱ ατοίζουσι, ἡ χορϑυοισι τίω ἀὐζις “ρέπου- 

στιν χορείλν. ἡ γὸ τρώπεζα χϑὴ ὀκείνοις παάσς στλιεονεξίας ἀπηλλαγμένη ὶ χαϑευροἱ χαὶ 
φιλοσοφίας μεφή. Οὐκ αμῷξ χείεδνροι “αὐτοῖς, σε κρεῶν κατοιχοπαὶ, Οὐ νὲ καρηζα- 

εἰαι, Οὐδὲ χαρυκείαι, δ᾽ εἶδ κγίστι αἰηδὲς, συνδὲ καιπγὸς αὐτερπής, Οὐ εῖδ' δρόμοι (ᾧ ϑορυζοι χαὶ 

ζαρχχαὶ ᾧ χρχυγοὶ ἐπαλϑεῖς, δλλ᾿ τος καὶ ὕδωρ, ὃ ὦ ἐκ πηγῆς καϑευρϑὶς, δ δὲ Οἰπὶ 15 
πῦιων δικαίων. Εἰϑδὲτι δὴ φιλοτιμότερϑν ἑσνασαοῖν βουληϑειεν,ακρόδρυα ἡ φιλοτιμία »γ,- 

νεται ὁ μείζων ον ζιῦϑο ἡ ἡδονὴ, ἢ ον ταῖς βασιλιχαὶς τραπέζαις. δε δεὶς ογζαῦϑα, φόζος 
ἡ ὅϑμος, Οὐκ εὐῤχὼν «γεκοίλεσεν, γεωυὴ αϑρωξεουεν, ἐυ πτυδὲον εἰς ἀθυμίον «ψέξαλο, ὁ 
γέλως ἀτακῖος ξέλυσεν, ὁυ κολάκων πλῆθος ἐφυσησεν,δλ᾽ ἀὐέλων δϑὴν ἡ πώπεζα πά- 

σης τοιαύτης ζαι φὰς οἰπηλλαγμμένη,  ςἰδαὶς ὃ αὑτοῖς χόρτος ὡστλαΐς «ἰπνύκειται, καϑα:- 19 
περ ὦ ἐρήμῳ “δἰριφοποιωών ὁ Χοιφὺς ἐποίησε. πολλοὶ ὃ. σστδὲ ἐσ ωρόφιοι 35)» ποιούσιν, δυλα 
αὐτὶ φέγης (δ ϑδονὸν ἔγρεσι,ὶ τέων σελζωύζω λῤτὶ φωτὸς λύχνε,ὰ δεουϑμου ἐλαίου, οὐ 
[σι κονησονϑμου. ὠκείγοις μόνοις αἰξίως αὐωϑεν ὧυτη φανεῖ. ζω τίω ̓  ἀγίελοι τω πά- 

Αὐκν. πεζὰ ὡκ τῷ ὀυρρνού )δεωρφιώτες͵ τέρπονται ᾧ ἥδονται. Εἰ) Ἐλὶ ἐνὶ αἰμδοτωλῷ μετα- 

γΟΌνΤΙ χαιοϑέσιν, Ἐχὶ δικαίοις τοσώτοις μιὶμουρμδῥοις αὐζῶν' Ἵἰ οὐκ ἐργάσονται » Οὐκ ἔφιν ὁχκᾷ 3: 
δεασύτης καὶ δούλος, ποΐγτες δοῦλοι, παντες ἐλθύϑερφι. καὶ μὴ νομίσῃς αἴνιγμα δὴ ὦ Εἰρν- 
μδνον. ὦ γὺ δοῦλοι δρλλήλων, ᾧ δεασότωι δυλόλων Εἰσίγ. ἐκ ἔςιν ἑασέρας κατωλαῦυ- 
σης ὧν κατηφεία "μέοϑαι, ὅπερ πολλοὶ δ αἱ, ϑοϑπων παορίσι, αὶ ΧΙ και ϑημιφθλνῶν 

κακϑὺ αὐαλογιζόνϑμοι φροντίδος ὑκ ἐς! Τ᾿ Ὁ δεῖπνον μεσαμνῆσοι ληςεῖς, ᾧ διποκλῴ- 
σι ϑύφοι καὶ ἔπτιϑεῖναι μοχλόν, σε Ξε τἄλλα δεῖσαι, πολλοὶ δεδοίκωσι, τος λύχνος ΚΤ ὡ- 49 
κριξείας" κοιμίζοντες, μιήπου ασυνϑήρ ἐμιωρήσῃι τέων οἰκίαν. καὶ ἡ δχζχ λεξις ἢ αὑτοῖς τὴς αὖνϑὸ 
γέμει γαλζωώης. ν )) 5} τα, ὧπερ ἡμεῖς αἰ αλεχριῖθα, φϑεγονται, τὰ μωιδὲν πσϑὸς ἡ- 

μάᾶφ᾽ ὁ δεῖνα γέλρνον αὐῤχων,ὁ δεῖνα, ἐπαιύσουτο εὐῤχων, ὁ δεῖνα ἐτελόυτησε, ἃ τίου κληθ;- 

γομίδῳ διεδέξαντο ἕτερ9ς, καὶ ἴστω τοιαῦτα. ΔΛ ἀεἰ τὐδὸὶ ὦν μδήόντων φϑεγίοντα φιλοσο- 
φυσι" 

4 

Ἴὰ 
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φούσι ̓ αὶ ὡασερ ἐτέρὰν οἰκϑιωντές οἰκϑυμθμζων, ὥπερ Εἰς αὐτὸν μετοςαἶντες (ἢ ἐρλμὸν ὧσ-- 

περ ὁκᾷ ζώντες, ὅτ (αὶ οχᾷ πόρτα δχρυλέσονται, αὐδι' τῶν κυλπὼν τῷ Αζρκαμι, ΓΝ 

τῶν εφόμων τῶν αἰ γίων, κἴϑώ τὴς κα Χοιςοῦ ἡθρείας ̓ χαὶ τῶν πβόντων ἀύφις στε μνή- 

μη Ἴις σϑτεῖὰ' λόχος. δλλ᾽ ὥασερ ἡμᾷς Οὔκ δὼ αξιωσοιυδϑρ τι Εἰ πεῖν, οὐδὲ ὧν (Ὁ μύρμηκες 

ΠΌΘΟΣ ὁπεὶς καὶ ζυς γηροίμους πορᾳήοισω, ὕτως συεῖξ' ἐκ φνοι, τί ποιούνϑμ ἐμῴς, δνλα 
κἰδὲ τῷ βασιλέως τῷ ὀνω, οὐδέ τῷ πολέμου τῷ ον χερσὶ, αὐδὶ τῶν τῷ ὀζμθόλο μυιχϑμη- 

μάτων, «θέ τῶν κατορθωμάτων, ὧν ὦ ἄγοι κατώρϑωσοιν. Ὧἰ τοίνευυ πσοὸς ἐκείνοις υμᾷς 

ἰραξόμορδνοι, μυρμήκων διευζευόχα νϑρ ;Οοὶν. καιϑοίπερ Ὁ» ὀκῴῷοι πῶν Θιμο δὼ 

ἐνὶ ιο ὅ ὀναγχαίων Ἐχειμελούμεθοι μόνον, καϑούπερ ὠκῷοι, δυλαὶ αὶ Ὁ αἰόκηῶν. ὦ ἅ Ν πῦθϑν 

πϑυτὸς ἐγκλήματος αἀἰπηλλαίρδβμον (ιατέρηϑνται ἡμιᾳ, φ ἢ πᾶσαν πλεονεξιθν,ὺ σσεῖς ζα ῥυβ- 

μήκων μιμούμεϑα, δλλα (αὶ τῶν λύκων, ζὰ τῶν κὦ δώλεων, μᾶλλον ὃ χα! ὠκείνων χείρυς. 

ἰνμίς ὀκείνοις ὦ γδρὴ Φύσις ὅυτως ἔδωχε τρέφεοϑτι ᾿ ἡμᾶς" λόγω ᾧ " ἰσοτιμίᾳ, τετίμηκεν ὁ 
ΝΑ χο σῆς, ἢ τῶν ϑηρίων γελόνανϑμ χείρρις. ἡ ἡμᾷς ΚΤ αἰλόγων χείρος γέγόνα νδιν᾽ ὁκέ- 

{νοι ἢ τῶν ἀὐέλων ἴσοι, ξένοι καὶ χἰξεπίδημοι ὝῥΨΜ' ἐγζυῦϑα, ὀντες᾿ καὶ πούτο ἀδθις ἐγήλλακται 

πος ἡμας, ἡὶ ὠδυ καταρὺ ξοφὴ καὶ οἰκία, καὶ κἰ αυυδέματω, λοιλια,. αὶ Εἴ τις ὠκείνων 
ὠμδ ἤκουσε αἰ φλεχϑρδϑων ὦ ἡμδιῦ Ὅτε ὀν' ἔγνω χαλῶς, πῶς ᾧ ἅ " ὀυεφινοπολίται, ἡμᾷς ἢ 
να,  ργρὰ γῆς γὴς ἀξιοι, δχρὰ δὺο τῷτο ἐπειδϑρ Ὧις ἀξίωμα αἰδεξεθλημδμος ἀπέλθη πσϑϑς 

᾿ Ὶ ζ. ΨΥ ἋᾺ ι ὁ ! ὃ « ὁ ι ’ ᾿ ιν ς ! ᾽ν} - 

αὑτοὺς, τε μάλιςα ἐλέγχοται ὁ τύφος ὠπας. ὁ Ὁ)» γηπονος ὠκῴνος χα! ὁ πόρτων ὠπει 
10 ρ9ς τῶν βιωϊιϑν, τῷ ςρωτηγϑὁ χαὶ μέγα Ἐχὶ τῇ ΦΡχὴ Φρφνοιώῶτος σλλησίον χα ϑηται δχὶ 

εἰδαδὸς, ἔχὶ ποοϑσκεφαλαίου ρυπῶντος. ὁυ γδ}" Εἰσιν (ὦ αἴροντες αὖ τὸν καὶ φυσώντες" 
δλλα ταυτὸν ον, δῇ ἐν Εἰ ἃς ρα χρυσῦ γον ἔλϑῃ χαὶ βοδωνιὸν . χα Ν᾽ καὶ στὸ ἔ χρυ- 

σίου καὶ “δἰστὸ τῶν ῥόδων δέχεταί ᾧνα λαμιπηδόνα. ὄντ καίκφνοι Στὸ τὴς αὖνγῆς τῆς τούτων 
χερδονοντες μικρόν, τῆς Σατονοίας τῆς ἔμιτσόϑεϑεν ἀπαλλαίήονται. ὁ ὥαυν ρεἰ ἐς Εἰς ὑ- 

᾿ Μὴ ἢ ν᾿ Ι .. 5. ἢ ῇ . 4) χι ι ες 
μέήλδει 1: ψηλὸ ἔλϑοι πον, κα σφόδρα βοαιχυφὴ, ὑψηλὸς Φαμέται᾽ ἐυτω χα) ουτοι, «πτδ 9 ζᾷς υ- 

ψελαὶς αὐτἷἶἍ ἐρχόνϑμοι δχρμνοίας, τοιοῦτοι Φώνονται ἕως ἂν ἐκᾷ ϑϑωσι ᾿ κατελθόντες 

(ῳπειοιῶται πώλιν, στ τῷ ὑοις ὠκείνου καταδαροντες. συοϊὲν Ὁ» ὠκείνοις βασιλϑύς, 

δὲν ὑπαρηρς. ΔΛ, ὡασερ ἡμεῖς ἢΨὋ ἜἝπουδίων ζᾳῦτα. παιζόντων γμώμϑν , ὕτω καχεῖνοι " 

φλεγμονίυ ΔῬΜ' ἔξω σοξοιύτων αἰ α ἀἼνουσι. ὦ δῆλον ογτεύϑῳ. Εἰ γαρ Ἧις αὑτοῖς ϑοίη 

30 “Κ᾽ ἀσφδηείας βασιλείαν, ἕν ὸν ποτε ἕλϑιν;». ἕἔλοινηο δ᾽ ἀν ,Εἰ μυὶ μεῖζον αὐτῆς ἐφο9- 

νου, Εἶ μὴ πσδέσκαιρον 61) ὃ πράγμα ἐνόμιζον. τί δ ; Οζα αὐντομολήσομδν ασοϑς 
ποσαύτίοωυ μιακφιθλότητα ; ἐχ ἡξονϑῳ πσοϑς τοις αὐόλοις τούτους ; ὀυ ληψόμεθα καϑοι οὶ 
ἱμάτια, καὶ ἐμ'πομιπσονϑμ τοῖς γαίμοις τότοις ᾿ ὥλλαι μϑμοδυϑμ ασοϑσουτοιῦτες, τῶν ὧν Ὦ 

τριόδοις τωχὼν ὀυδὲν ὠμεινον δζρικείμϑνοι, μιά λλον ὃ) ἡ πολλῷ χεῖρον καὶ αἰϑλιώτερον » ΝΣ 
ἰλὺν χς ἐχείγων πολλῷ “ χείρυς Φ χαχῶς “πλυτοιωτές, αὐ βέλτιον ἐπωατῷν, ἣ ὠρπαξεν. ζὸ δὴ ς 

ἐχῴ συήγωμέων, Φ Ἀ κόλασιν φέρει ' ὦ ὁ Ζ ὀυδὲν “αοϑσχρϑύει Θεῳ ἣ ὧν ἢ κ᾿ λύϑοσποις 

ἡ Θεῴ " χαὶ τοὺς ὦ πῦνος ὑφίςαται τῆς οὐῤπαγῆς, τίω ὃ Σσίλαϊσι ἕτεροι πολλάχις ἐ- 

καρπώσοιν» ὦπασαν. ζῴυτ᾽ δὼ Εἰδύτες αὶ οἰποϑέρϑμοι τίω πλεονεξίαν ζωτίω,πλε- 
᾿οεκ]ήσομϑν ζα ὁϑω, (Τ᾿ πολλῆς απουδὰὴς τω βασιλείλν εαὐπαζοντες. αὶ γαρ ὅθ!ν,Οζνι ἐς! 

40 ῥαϑυμοιῶτα ἦψα Εἰἰσελϑεν. μοι» 5 πϑϑε απουδαίοις Ὁ ἐγ ρηγϑοϑζᾷε ̓  εγϑνοζᾳς ζωτης 

ἔχιτυχ ᾧν, γσριτι ταὶ φιλαν,ϑοφπία τοῦ Κυρίου »μδ} 1ησυδ' ΣΧΧοιτού, ᾧν δῦξα ἡ ὦ κρᾷ- 

τος (Ἰὼ τῳ μα έχω πατεὶ ὶ τω πϑμαγίῳ ὶ ζωοποιῷ πνθύμφει, νιῶ αὶ ἀεὶ, ὶ εἰς ὧν 
σύμπὸνᾷς αἰώνας “Μ' αἰώνων. Αμάωυ. 

Ὁμιλ. 
ι 

Ἰχιμδιοιώται, ὅτω ἡ ἡμᾷς ̓ κυ) Εἴκ τούτων μόνον ἡμᾷς Ἕ γὼ Ἧ ἡ πολλῷ χειρόνων. ὀυ Ν᾽ ̓ 
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Ομιλ. . 1. ΤΟΤΕ ΠΟΡΕΥΘΕΝΤῈΕῈΣ ΟἹ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ 
συμθϑλιον ἔλαξον, ὅπως αὑτὸν παγιδούσωσι ἐν λόγω. 

Ξ “πῆς Οτι, πότε ; ὅτε μάλιςα καυτὸμυγάδσω ἔδει, ὅτε ὠνπλαγάῶαι πίων ς 
ἴφ χὰ μ᾽ φιλαν,ϑοφ»πίαν, ὅτε φοζηνϑέεῦαι ζῷ μέλλοντι, ὅτε ἰστὸ τῶν χἶλελ-- 
δ 3 ἢ θέντων αὶ οὐδὲ τῶν νϑηώτων πιφεύσαι ἐχοίωῶ. καὶ νὰν Ἐχὶ τῶν ποραγ-- 
ὑκὰ μάτων ζὰ Εἰρηρδία ἐξόα. πελούναι γδ ὶ πόρναι ἐλ έφνυσον, καὶ 

-οὺς- πυοόφῦται καὶ δίκαιοι ὀμηρέϑησαν. ἢ ὥὀσπὸ τύτων ἐχοζιω ὶ πὐϑὲ τῆς 

δ λ᾽ ὅμως συ ὕτω λήγει ζὰ τὰς κακίας αὐτῶν, δλλ᾽ ὠδίνει πσϑέεισι πῇραμτέρω. δλλ᾽ 

αἰπωλείας ἑαυτῶν μιὴ ὀϑτιλέγην, δυλαὶ καὶ πιφεύειν ἡ σωφρονίζεοϑαι. το 

2} 
Ὧ,᾽ κϑυτου ἢ αὐτὸν Οὔκ Εἶχον (ἐφο(οιῶ» Ὁ» τοὺς ἐχλϑι) ἐτέραν ἤλϑον ὁδὸν, ὡς δὴ εἰς 

χίγδγουον ἐμξαλϑθιοτες, ᾧ δημοσίων ποιήσειντες αἰδικημῶν αὐαυ θύϑιωον, 
16. Αποςέλλοισι ΝῚ ὐτῷ τοὺς μαϑηζ αὐτῶν μ᾽ τ Η ρωδιθνών, λέφοντες, διδεί.. 

σκαλε, οἴϑαμδν ὅτι ἀληϑὴφ ΕἾ, ᾧ τίω ὁδὸν τῷ Θεοῦ ἐν ἀἰληϑεία, διδώσκεις, ἢ μέλοι σοὶ τς 
ες «αἷϑὸ οεενός. καὶ 5.5} βλέπεις Εἰς πσοόσωπον" λῤ,ϑοϑπων. 

17 Εἰπὲ δξζυ ἡμῖν, 2 σοι δοκεῖ, ἔξος! δοιοῦαι κζῦσον Καϊίρι, ἢ δ; 
Καὶ γᾺ} φόρου λοιπτὸν ἦσαν «ἰπσοτελῴς, ἢ] τυραν μῶν ὐζῖς Εἰς τίω Ῥωμαίων Ὡἶ- 

χίω ἢ μετα πεσόντων. ὅν ")ὰ Εἶδον, ὅτι (Ὁ σοῦ τύτο δὶ τῇ» ὠπέϑαγον, (Ὁ οὐδὲ τ 
Θρυδὺὺ ὁ 1ὐδϑν, ὡς ἐἰποςασίαν μϑλοτήσαιντες, ἐξούλοντο καὶ αὑτὸν ϑζᾳ λόγων τύτων εἰς 10 ὃν 

Οιαύτίωυ ἰπασοψίθν ἐμξαλᾷν. Δα! τῷ καὶ (ὃν αὐν μαϑν κα κὶ ἦν Ἡρώδου ςρατιώ- ' 
ζῳς ἔπεμιπον, ϑυπλιοιώ, ὡς φοντο, ζ κρομνὸ ἐχωτέρωθεν ορυῆοντες, ἡ πιλύτοϑεν τίθεντες 
τίωὐ παγίδω, ἵν᾽, ὅπερ ὁ Εἴπη, ϑχιλοίδωνται᾽ κἀν ὧ καρ ΟΜ Ἡρωδζμνών ᾿ὐποχρήνηται, 

ἀὐδοὶ ἐγχαλέσωσιν᾽ αὐ ὃ Αἷῷ αὐ, ὠκζνοι κουτηχϑρήσωσι. καΐτοιγε ζω δεδωκὼς (αὶ δὶ- 
δραχμα" δ Οὐκ ἤδεσοιν τῷ, καὶ ἐκουτέρωϑειν μϑὺ αὐτὸν παδϑσεδύκων αἱρήσειν, ἐπεϑύμον 29 

ἢ) μᾶλλον καιταὶ ἦΜ- Ηρωδιλυωών αὐτὸν Εἰπ᾿ᾧ τι. δ αὶ (δυὸ μα ϑυζᾳς πέμιποισιν, Εἰς τῷ» 
ὠϑοιώῶτες αὑτὸν τῇ ϑροισίαι, ἡα τ οαδῶσι ᾧ᾽ ἡγεμόνι, ὡς τύραννον. τῶτο γὸ ὶ ὁ Λουχαξ αἱ- 
ννῆῤρϑμος ἐδόλε λέγων, δτι ἡ ἐχὶ Μ᾽ ὄχλων ἡρώτων͵ ὡς μείονα, ἡμέοϑαι τίω μδοτοοίθυ. 
ἐϑμενο ὃ τοιωαντίον πὸ. οἰν πλείονι 5» ϑκαύτρῳ τὴς αγοίας αὐτὴ γϑράχον τίω Οἰπέ- 
δειξιν. ὴ ὀρϑι τίω κολακείαν αὐνὖμ ὼ ᾧῷ ἐγκεκρυμμένον δόλον. οἴδαμδι, Φασῖν, ὅτι ἀλη- 40 

ϑὴς ΕἾ. πῶς δζω ἐλόγετο, ὅτι πλόμος 661, ᾧ πλόνᾷ (ὃ ὄχλον, κὶ δαιμόνιον ἔχει, ᾧ Οὐκ 
ἐςν πὸ Θεοῦ, πῶς αγοῦ μικροδἐξουλϑύεαῦᾳ αὖ τὸν ἀϑελᾷν; δλλαὶ πϑμτα γίγνονται, ἁῷῶΡ χα 
αὐ ἡ Ἐχιξυλὴ αὑτσ αγϑρευσῃ. ὯΦ ΝῚ “οϑλ μικροῦ Εἰποντες μ᾽ αὐθαδείας, ὦ ποίᾳ, 

ἄξοισίᾳ ζᾳ ὅτα ποιᾷς, πσεὶς τίωὐ ἐρώτησιν Οέκι ἔτυχον “ἰποκρίσεως, προ’ σδοχῶσιν αὖ τὸν τῇ 
κολοικοία λϑιυνοιο, ὼ πείθειν Θἰπενν τί κ' } χαϑεςώτων γόμων͵, ἡ" τὴς χρφυτούσης πολι- 22 χὴν 

τείας Ὁ αἰ ενδυτίον. ὅ98ν καὶ τω αἰλήθοιαν μδοτυρρῦσιν αὐτο, ὁμολϑοριῶτες Ὁ ὅν πλίω “ 
οὐκ. ὀρθῇ γνώμῃ, σὐξεῖδ' ἑκόντες" καὶ ασϑϑςίθέασι λέχϑντες, εὶ μόλει σοι αἷϑιὶ φετθενός. ὅρφι 
πὼς Οἰσι δᾶλοι βουλόνϑμοι Εἰς τύτυς μᾶλλον ἐμξαλῷν αν «(ὧν λόχοις (ν᾽ ποιοιῶτας 
αὐνῇ ὶ Ἡρώδῃ αὐφοσκρϑόσοι, ἡ τυρϑίννου «ἰασονίαν λαίζᾷν, ὡς" χατεξανιςαίνϑμον τῷ ν- ἊΝ 
μου, ὕα ὡς φασιάφ-ζωὺ ἢ τύραννον κφλοίσωσι, ὃ), νὶ μέλει σοι αἰθιὶ συϑτενὸς, καὶ αὶ 40 
βλέπεις Εἰς πρόσωπον αἱ, ϑούπου, αἰδὶ Ηρώδου καὶ Καίσαρος ἡγί ον» λέοντες. Εἰπὲ 

δζωυ ἡμῖν, τί σοι δοκᾷ ; νεωῶ τιμᾶτε καὶ διϑοίσκαλον νομίξετε, εἰν οἷς (ᾳ οἷδε τὴς ὑυδ! σωτη-- 

ἰας διελέγοτοχαταφρονήσοιντες καὶ ὑδρίσαντες πολλαίκις. χαὶ ὁρφι Ὁ χα κοῦρῳρν ἀὐἦὌ. ὦ 
λέγϑεσιν, Εἰπὲ ἡμῖν τί ὃ χα λὸν, τί ὃ συμφέρον, τί ὃ γόμω μον, δλλα τί σοι ϑυκᾷ; ὑπὸ ορὺς 

ὧν 

2.8 



ΕΥΑΓ Τ Ε ΔΛ, Ομωλ. ο, 443 κεν κα, 

ἐγ πο ἐσλέπον, Ω χυδϑδοιώῦαι αὐτ' ἡ Οκπολεμίφσει τῳ κρουτοιτ. χρὴ ὁ Μωρχος ἢ δ» 

διλώ,, καὶ ἡ Ὁ αὐθωώδες αὐνὸὃῷἕὮΡΤ σωφέτερον ὀκκαλύσῆων, χα) τίω Φονικζωῳ χω γνωμάωυ, 
φησὶ αὖθις Εἰρηκέναι, Δώμϑῳ Καίσαιφι κίωύσον, ἡ μιὴ  δώιδμ; ὅτω συμού ὡ᾽ Δ ἔπνεον, αὶ Μαρ. 46. δ, 

ἄδιον ἐχιζουλζω, αὐ πο εχρίνοντο ἣ ̓λεεα πείαν. τ ζω αὐτύς ; τί με πειρφαίξετι ὑποριται: 

4 Εἶδες πὼς πληκ)ικωτερ9ι ἀδθῖς οἰ αλέγεται! γ᾽ οὃ ἀἰπυρτισμδύη ὁ ἀσδόθδηλος ἰώ ̓  
κακία, βαθυτέραν δίδωσι τίωυ τομόωυ, έρτον ες συγχέων χα) ̓ Ὡθπιφομίξων, τῳ τὰ χα 

υὐπόρρηται αὐ Εἰς μέσον ἀγαγεῖν, χαὶ δάλον ὡπασι ποιᾷν ῶ᾽ οἵας αὐτῷ πσξλσέρχονται δι- 

αγοίας. ζιύτωϑ ἐ ἐποίει, αναφύλλων αὐνἷμ τίω καικίδῳ, ὦφι μή παάλν τοῖς ἀὐύζις δλιλει- 

οφιωΐζᾳς καταλα ήεοϑαι. καίτοιγε ζὼρ ῥήματα πολλῆς ἔγεμιθ θεραπείας. Χ " )γ ΓΣΣ δι- 

ιο δάσκαλοι ἐχαλθεου ἀληγήλυ ἐμδροτώύρρεω, χα ὦ ἀπαξησωποληναῆον ᾿ »λὰ Θεὸς ὧν, 

Οὐδὲν τύτων αϑελογίζετο. ὁ) καχκείνους ἐχείω ὁ φοχαίζ αν, ὃ ὅπ “ σοχασμου ἢ ᾿[χίπλη- 
ξις ἐυδ,άλλα σημεῖον τῷ πὸ Ἰὐπόῤβητα αὐνὦνμ Εἰδέναι. “ μέω μέχρι τὴς Τλιπλήξεως ἔ ἔφη" 

καίτοιη ἤρκει μόνον ἐλεέγξυτα τίω ̓γνωμέιυ αὐὐὖμ ταταιουναι ̓ἀζι πῇ τὴς πογηρίας᾽ δὲν 

ἐχ ἵξαται μόχθι τατε, δα χα ἑτέρως υὐσοῤῥαναήει αὐῇ τὰ σόματοι. 
ι.ς 19 Ἐπιδείξατε »» μοί, Φησι, δὶ νόμισμα, τϑκίωσυ. Καὶ ὡς ἐπέδειξαν, ὁ 

ἀεὶ ΠΘΙΕΙ, , ὅζι τῆς ἐκείνων γλώῆης ὀκφέρει τίω Ὡὐπόφασιν, Ἂ, ̓ὠζις ψιφίσαοι, τἶα- 

σκϑυαΐζει Τί ἔξοςνν, ὁ ὁπ ἐὦ λαβεαυξαὶ χαλ σαφής νίκη. ὧςε ὁτὸμ ἐρωτά, οὔκ αἰγνοῶν 

ἐρώϊα, ἀγα ταῖς οἰκείως αὐ ἦἶ  υτοχρίσεσιν απ ϑυϑιώοις ἀὐδζις ποιῆσϑι βουλόμϑμος, ὯΦ 

᾿ ἐρωτηθέντες, 

9 20 Τύορηὶ Εἰκων, Εἶπον ὅτι Καίσωρος" ΦΣ Φησὶν, ὐτέδοτε τοὶ Καίσοιρ9ς Καϊ- 

σειρα, ται 'ατὸ Θεοῦ ῷ Θεῷ. Ουγὰ ὅφ1 τῷ» δοιῶαι αλλ’ αὐ ποδοιαι. χα ὅτο 

; χα! Ὥστὸ τὴς Εἰ κόγος καὶ "ἡ Ὥστὸ τῆς Ἐχιγραφης δείκφυται. ΕἾτα ἵ ἵνα μμῇ ̓Εὐπωσι, Ἐ δύ,869- 

ποὶς ἡμας αὐποζίηεις: ; ἐπήγαγε (ᾷ τῷ Θεοῦ τῳ Θεῷ. ἔξεει δ» καὶ αὐ ϑρύποις (ῷ 

αὐτἋν πληρφιώ, καὶ ὶ Θεῷ δηδῦναι ζῳ τῶ] Θέῳ Ὁ Ὁ» ἡμδμ ὀφειλόμδμα. δ) καὶ ̓Παυλός Φη- 

ἃς σιν, Αἰ πόδοτε πᾶσι ζας ὁ ὀφοιλρίς ῷ ᾧ φόρνν, Φόρον" ᾧ ὃ τέλος, Ὁ τέλος" τῷ "ὦ Φο- 

ὧν, Φοζον" ῷ πίω τιμδιυν πίω τιμώόω. σὺ ὃ στὸν αἰχούσῃς, οἰ πέδος ζῳ Καίσαρος Καὶ- 

σωρα, ὠκᾷνα γίνωσκε λέγῳ αὐτὸν μόνον, τὰ μηδὲν τίω θ)σέξειαν «» ϑαθλαίπῆοντα. ὡς 
ἐλμ αι ζυιούτον ἡ, ἡ, Οὐκέτι Καίσαρ9ς, δυλαὶ Ἐ δζμούλυ φόρος 66] ᾧ τέλος γο τοιδτον. Ου- 
τι ἀκούσαντες ἐπεσομέεθησαιν, ὦ ἐθαύμασαν τίω (φίλν. σῴκοιῶ ὁ πιφεόσαι ἐγοίω, ὀυκ- 

30 οἱ ὁ ὀκπλαγάδαι. ὲ γαρ ϑαότητορ ἀύφις ρε ἐδάν φπίδειξιν ῷῳᾳῷ Ὡἰπόῤῥητα ὀκκαλύνψας, 

ἡ μετ᾽ ἐχτεικείας ἀΐεις ἐ ἐπεζόμισι. τ δ, ξγίςφ θυσαν ' ἐδαρίῷς, 

τυ Αλλαὶ ἀφέντες αὑτὸν ἀπῆλθον, 

23 Καὶ μετ᾽ ἀὐδυς «σοοσηλϑον ὦ σαιδιδιώχαμοι. Ω τῆς ὁμοίας ἐκείνων Ὡπτο-. 

μιεϑέντων ὅτοι παεγσξώλλοισι, δέον ὀκψηρϑτέρϑις δνέοϑαι. αἰλλα Οἱούτον ἡ εϑρασύτηρ, 

1} ὀναϊαζτον καὶ υ ἰταμόν ῷΦ αἰδιυυάτοις θπηχειρριώ, ἀὸ τῦτοκὶ 99  δυαγίελιφὴς ὀκπληῆομε- 
νος αὐτὴ τίω Ὡὐσύνοιδμν, ἀΐ' το Ππσημαίνε) λέγων᾽ ὅτι οὖ ἐκενη τρήμέρα πσϑϑσηλ-- 

ον. ὧν ἐκείνη, ποίᾳ: ἡ ἢ τίω ὀκείνων κακαρχίδν διηλεγξε, κα ὺ κουτῆσοιυεν ἀΐφιφ. ἄνες 
δὲ Εἦσιν ὅ τοι; εὗρες Ἰουδούίων ἐτέρρι κὐροὶ τι ὧν Φαυρισοήοις, κακίων πολὺ χατοιδεέφέξαι, 

γα λέν ἐ)ρυσαι μὴ 41) λύαςασιν, μότε ἀπίελον, μήτε πρό μα “παχύτερϑι γ ἕμερ δ ὅτοιρὰ αἰθὶ 

40 τὰ σωματικαὶ  ἐπίοηωθροι. πολλαὶ γὸ κ ὁ ἘχτΙυδαίων αἱρίσεις ἦσαιν. δϑκὰ ὃ Παῦλος λέγφα.-- πραξικγιη, 
εἰσανός Εἦμι, τῆς ἀἰκριρερατης αἱ αἱρέσεως ὰνΣ ἡμῖν. ὰ δὲ ἀϑείας ἃ μ ̓ συ νὸν ϑτοιωθὰ ὀμά- 

φάσεως λέγϑεσε' λθλρν δὲ ἐμα πλαῆοισι κα 1) τρλγμα ((μυτιϑέασιν,ως ὃ ἐγωπὶ οἶα συν π- 

ὙῚ λνημδίο,, οἰουϑμοι Ἐ-ἧς Ὡὐπορίαν αὐτο νόμραλ ᾧν, υ λέλοντερ λὐατρέψαι αἰμιφότερα, χαὶ δ 

α΄ ἠνάςασῃ ἐὴ), αὶ ὃ Οιαύτίωυ αϑώςασιν. " ὁμοίως 5. ἡ ὅτοι μετ᾽ ἐπεικείας δῆθεν " ποϑζαϊλ.- 
λρεσι 

Ῥωμ. "γ. ζ΄." 



Αὐκ. κιλς. 

«.Κορ.ζ. λῶ, 

“Δηι ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 
λοίσι λέμοντες 24. Διδασκαλε, ἸΜωύσης ἰπεν ἐλ ὡς Ὡποθαγη μὴ ἔχων πίκρα, 

ὑλιγαμορβύσει ῥα δέ φὸς τίω γωναῖχᾳ ὐτν; καὶ Ρ αὐαφήσιι απέρμα τῷ] ἀδήφῷ. ἀὐτφ,. 
25 Ἡδαν ὃ ἢ ἡμω ἐπί αἰδελφοί᾽ ᾿᾿ ὀποεθτος γα μυήσοις ἐτελθυτησεγ" ὠτεκμος" 
26 Ομοίως [3 7 δεύτερο, κ καὶ ὁ τρίτος, ἕως ταὖν ἐπῆα. 
27 Ὑφερννὃ ὃ ) ἀπεϑουν ἡ ἡ γοιυή. 

28 τἂν τὴ δΐωυ λυαφαῖσει τίνος" ἿὮ ἐγηα ε ἔφα! γυνή; ; Θε. τούτοις ϑιϑασκαλικείς 

τἰχοκρινόρϑρον. εἰ ἰγὸκὶ ω στο, χακδργίας «σόϑσηλϑον, ΔΛ ὃ οἰκθς Ὗ αἰ γγοίας ἡ ἐρώτησις ἐὺ 

[ μδιλλον. Ι δ σοὶ λέγει ὐζις, υὑοιριται. Εἶτα, ἵα μὴ ̓ἐγκαιλέσῃ, Δ ατί ἐπῆὰ μίδν 

ἐρῶν, απο ϑφλέασι καὶ Ὁ ἘΜωυσία" καίτοιγε ὑπερ ἐφϑίω Εἰπὼ, πλάσμα ἑω, ὡς ἔγωγε οἷς 
“91. υ ἊΣ δ ὁ Τρίτος ἔλαξε, τοῖς ; δύο νυμφίοις “ὁρῶν νορϑίοις νεκροις. Εἰ δὲ ὀταίτος, 10 χυλὺ 

ὌΝ ουχ ὁ τέταυρτος, ὦ ουοὴ ὃ ὁ περιπῆος. Εἰὴ ὃ ὦ ὅτοι,πολλῷ μάλλον ὁ ἐκ]ος ἢ ὁ ὅοδομορυ δκ 

δώ ̓πρϑσιλϑον,ἰλλν οἰωνίσοιντο ων πίω γωνώϊκα. τοιοῦτοι γ» Φ ἰσδάροι. Εἰ γ ὟΝ 

“πολλοὶ Τῇ) πα σφίσι, πολλῷ μῶλον ὧπ ἐκῴνοι" ὃ σπου ὦ χρεὶς τείτο πολλαΐκις δὸ ου- 

τῷ (μμοικῷ ἔφυγϑν, ἀ ζαόπα τανθμιν χατὸμαγκαίζοντος. ὅτω χϑειώ ἡ Ρυβη Μωαζίης 

ὠκείνη γωνὴ ασϑϑς (Ὁ μιαικροτίρω τῆφσυγίενείας ὀξεκυλίϑη! κα Ὁ) ἢ ̓ Θαμῶν ὁ οὐτεύϑεν Χ) ις 

τῷ κηδεφοῦ κλέψαι αυέρμα κατώσαγκαζεν. αὶ 1 ἄγνος ἐγεκέν οὐκ ἔπλασαν δυοὴ το, 

οὐλὰ ἑαῆα. ,ὧτε ὧκ αὐξεοισίαρ κωμῳδία, ὡς ᾧοντο, τίου αὐαΐςασιν. δι ἢ λέρϑεσι, πὸ. 

τίς ἔφρι αὐτίω͵ ὡς Εἰἷς ἀπορθν τί αὑτὸν ἐμραλϑεώτερ. τί δ ΟΣ οιφύς, ασοὸς ΓΝ 
Ἡὐπυκρίνεται πσοϑεζα ῥήματα λα πποϑς τίω γγωμιΐων ἱσαίϑμορ, πϑρμταγδζα πὶ ὰ ὑσί 

ῥητα αὐδὴν ὀκκαλύτῆων, κα ὺ ποτὲ κα Μ “αὐ ὀκτοριπίσων, ποτέ ὃ τῶ ἡ (μμυειδρτι ἢ ἕ ἐμωπίμ 1 
“τῶν ἀφκὶς (ὃ 4 8 ἐλέγλρν. δρᾷ ϑριὼω υ ον ζωϑα πώς αἰμφότερφι δείκρεσι, καὶ Ὁ ὅ1| αὐγαΐςτισις ἐ- 

ςα!, ἡ ὅτι ὃ τοιαύτη αἶγα! φασι, οἷδν αὐσπυπήδυοισι, ηἰ »ὰὺ Φησι; 

29 Πλανάοϑε μὴ Εἰδῦτες τὰς γραφας, μηδὲ τίω διυύαμμιν τι ἡ Θεό, 
Ἐπειδὴ γδβὼς Εἰδότερ,Μωύσέα “ὔρϑοξάλλονται καὶ Ὄ τὸν γομεον,δείκρεσιν ἃ ὅτι Τ᾿ μαλιςα 

αἰγνοοιούτων ἔξ γφξαᾷας ὧ ἐρώτημα. οὐ τεύθεν οὐκ Ὄ ΩΝ πειραζειν ἀδοῖς Ἰώ, ὀκτῦ " 

γβαφαὶς αἰγγοᾷν, ὁ τῷ Θεού τέων διωύαμὲν μὴ Εἰδέναι ὡς γφὴ. τί δξζυ γουυ μαφόν, Φησί, εἰ 
ἐμὲ πειράζετε ὃ ἐ ἐτί αἰγνοούμϑμον ὑμῖν, ὅπουγε οὐδὲ ᾧ Θεού ὼ διωύαριο ἰξε,ὴς τοσοιώ- 

τίου πεῖδαν Εἰληφατε, δυτε ἐκ χϑινον οὐνοιών, ὅτε ἘΚ) γραφοῖ αὐτίω ἐ εγωτε, Εἰὼ ἄν»: 

ἐκ Ὁ ἼΟ κϑινοὶ λογισμοὶ τῷτο  αϑέχρισι Εἰδέναι, ὅτι ῷ Θεῷ πὸϑτα διωωατώ; ᾧ τεῦ 

σοὶ “ὦ ἐρωτηλεν δισοκρίνεται. ὯΝ δ τῶτο αἥτιον ζω αὑτοῖς τὸ μὴ ἱ νομίζειν ὀϑάςα- 10 

σιν, ζ νομίζει τοιαύτίων εἴ Ομ ὦ ἣν τότε καταςασιν, ὃ ̓αὔτιον πεαπίσα, ΕἾτα 

καὶ ὦ συμιωμᾳ (3:πὸ γδΡ τότε χαὶ Ὁ νόσημα γίγϑνε ) χαὶ δεύωψυσι τὴς ὁμαςείσιως 
(ὃ Ὅϑπιν. 

30 Ἐν δ τῇ δύαρασει, φησὶν, ὅυτε γα μοῖσι, ὅτε γαμίσχονται, δλ᾽ Εἰσιν ὡς ἀήτλο 

Θεοὺ ων ϑἰραυῷ. Οὅ ̓ Λουχας Φησιν, ὡς υοὶ ᾿ Θεοῦ. Εἰ τοίνω γαμοῦσι, «ἰϑκῆὲ ἡ ἡ 

ἐρωτησις, 9 μέω Ὠηδυ δἰ γαμοῦσι, φοέ τοῦτο ἀπε λοι Ὁ Ν ΤῊΝ, ὡς: νἀήελοι, 29 τον 

γαμοῦσιν. ὐπὸ τότε ἵτεραι πολλὰ ̓λὐᾷλον, ὦ ὧπερ πόρτα δὶ ὀρ εβήματος ὁ ἡ Παῦλος ἡ- 

γίξατο Εἰπων" {Πεανὴ γὺ ὃ  φδίμθ τὸ κόσμου τῦτυ. χ) δ Α ΚΑ τούτων ἐδήλωσεν ἡλί- 

χηὴ ὀμαςασιφ᾽ ὅτι ἢ ὸ αὐαςασίς 561, δείκγυσι. υαῖτοι (ωαποδέδεικαι τῳ ̓Εἰρηρϑδύῳ καὶ Ῥ- 

ΩΣ “δ᾽ ὁμωςς ἐκ αἰδεοισίας τῷ λόγῳ πάλιν παξτίγησι λέγων. σστὶὰὲ δ. “ον ζ ἐρώ- 4 

τήμα, ἐσ μόνον, ἀλλα Φ “σοϑς τίω ἐἸγοιδω αὐ, ὕὅτως, ὑτὸμ μή σφόδρα χανϑυργώσ, 4) 

αἰγνοοιώτες ἐρωτῶσι, Φ ὧν αἰξωοισίας λϑαίσκει" στὸν ἢ Ἀφ τὸ χαχίας μόνης, εἰ ρὸν (αἰ- 

ρωτῶ δια Ὡστυκρίϊοται. καὶ πάλιν πὸ τοῦ Μωύσέως ἴχιφομίζει κυτὸς, ἼΡΤᾺ καχεῆν! 

Μωύσέᾳ πσρϑεξαλονηο, κα φησι ᾿ 
31 Περὶ 

͵ 

Ι 



ΕΥ̓ΑΤΓΆΛ. Ομρ. ο. 44: τὸν κῦ, 
31 Πεεὶϑ ἢ τὴς λύαςοίσεως μαραῖν Οὔκ λύνγνωτε, 

323ν ΟἿ᾽ ἐγὼ Θίωι ὁ Θεὸς ̓ Αβεκάμ ὦ Ἰσκακ καὶ ν Ιχαχωδ; οὐκές! Θεὸς μεχραδν, δλλαὶ 

ζώντων. Οὐχὶ ὴῬΨἋ οὐκ ὄντων, φησὶ Ὁ ὁ καϑούααἷξ ἀφανεϑέντων, Ὁ Οὔκ ὅτι ὀμάφησο-- 

θύων. ὁυ Ε τυ, ἡμώω" δνλ Εἰ, Μόντων ἡ δμ' ζωντων. ὡατερ γδ ὃ Αδαμ, 
ς Εἰ Ὄ ὁ ἔζη τῇ τῇ ἡμέρᾳ," ἡ ἔφαν Ὁσπϑ τοῦ υ ξύλου, αἴπέθανε τῇ ἢ ϑἰποφασει" ὅτω ̓ - ὁ ὅποι, Εἰ χαὶ 

ἐπιϑνήχεσαν, ἔζων τῇ τῇ αὑὐσοχέσει γῆς αὐαςτίσεως. πῶς δῶ Φησιν δλλαχοῦ, Ινω ὦ γεκραν Ῥωμ, ιδ.θ. 

αὶ ζωντων κυρλεύσῃ » δλλ᾽ Οὐο ἔς, οὐνλυτίον τοῦτο ὀκείνῳ. νκραὺν "Ὁ ὠνζθα φησι, καὶ 
αὐνδὦ ζησταϑαι μϑιόντων. οἷδε ἢ ἃ ἀλλώωνεκρότητα, «ἰδὲ ἧς φησιν ΑΦετε τοῦς νεκρθὸς ϑεζ- Λυκ.θ,ξ, 
“αι τὰς ἐαυνῃἍ) Γνεκβοις. 

ι. 33 Καὶ αἰκούσωντες (ὦ) ὄχι, ἀξεπληῆρντο ὅ ἴκω τῇ ἢ διδαχὴ ἰὐτν. 

Ουδὲ οὐζώλει ὧὡ σαι διδουχαῖοι " αλλ ἧντοι Δ ἡῆνϑεντες ὀῥαχωρϑῦσι, δ5 ἀδίκασον, 
πλῆθος καρποῦται τίω ὠφέλειδν. 

᾿Επεὶ δίχυ τοιαύτη ἢ αὐά φασι, φέρε, παάγτα ποιαΐεϑν, ἵνα ΨΜ ποορτείων ἐκᾷ τύχωμδυ. ἩΘΙΚΟΝ 
Εἰ δὲ δυχεῖ, ὁ ἴωσι τῆς λὐαςάσιως δείξομϑν ὑμῖν τίνας τοῦτα, «γτεῦϑον ὑπεητηδοϊονζας χϑ 

ι καρπουμδῥερ, πυλη Ὠπ (μ ὄρημοις ἀπελϑντες. πάλιν Ἂ τῶν αὐ ἄνομσι λόγων, 

ὯΝ κῷ ̓ πλείονος ἡδονῆς αἰκουογζμ ὁ ὑμᾶς βλέπω. ἴδωρδν τοίνιου καὶ τήμερον τὰ φρατόπεε-- 

δὼ ἃ πνᾶματικαι᾽ ἰδωμδν τίω φύξε κοιϑειρϑὶν ἡδυνίω, ἐγὼ μζ δὸοαίτων Εἰσὶν ἐσκη.- 

νωμδῴοι,κοιϑούπερ Ὧ φρατιαζται (ὠζ δ᾽ πρωΐ κατέλυσα (() λϑ)ον) σϑοὶ κῶ' α'ασίδων 
τς ̓ϑωρφίκων " αἰλλὰ γνβνοις ΤᾺΝ; τύτων ἀἰπόῥτων, ζιαῦτα ἐργαζομϑίους, οἷς οἷα σε αῷ' 

10 ὀπλῶν ὠκῴϑνοι. ὺ Εἰ διώασαι (μωιδεν, ἐλϑὲ,ὸ χροὶ, μι ὁρέξζον, κὶ ὦ ἰωνδν Εἰς πίλε. 
μὸν Οὐτοι αἰμιφότερρι, ἴδωμϑυ τίω ὐδάταξι. ὑγὸὶ » ὅτοι καϑ ἐκοίφιἑωυ πυλεμοῦσι 

εὐοήι, τίω ἡμέρφιν, Ὁ ,σφαΐῆοισι τὺς! ὑπ εναγτίουρ, ἀ "κῶσι (καὶ Ἰχϑυμίας ἀπαάσαςς' ἔχι- 

ἼΩ (λέ νουσοικη ἡμίν ἡ "ὀψθβλα (υζμὲ ὀῤριμμένας λαμϑ, ὃ, μηδὲ ασαιρᾷν δωιναμδῥαρ κα ἡ ὦ ἁ- 
ων ποςολικὸν ὀκᾷο δ τ ἔργων δεικψύμϑμον λόγιον ζ λένον, ὅτι οἱ τ Κοιτοῦ ΣῈ σείρκα ἐφαύρωζ, 

25 σὺν ζς παϑμφσι ᾧ πὸς Ἰλϑυμίαις. Εἶδες πλῆλος γεχρῶδν κειρϑῥων, ἐσφαγμένων᾽ τῇ μα- 
᾿ χαίρᾳ του ὑ πγθύμαπος ; αἰϑτῦτοι υκ ἔσιν ὦκει ᾿ μόϑη, Οὐ σδ' ἀδηφαγία. καὶ ̓ δείκρεσιν ἡ 

παπεζα καὶ Ὁ Ὁ δ πειον Ὁ ἐπ᾽ αὐτῇ ἐφηκός, ̓  ̓γ  μέϑη δὴ ἀδυηφαγία κεῖται γεχρ ̓ οἱϑ' 

τῆς ὑδροποσίας ξυγπωλεῖσα, ὃ πολυειδὲς τῷ ᾧ πολυχέφαιλον ϑνείον. κριθούπτερ Ὁ Ἐχὶ 
τῆς μυϑοποιουμδῴης σκύλλης ᾧ ὕδρας, ὁ ῥυτωὶ ἐχὶ μένης “πολλαῖς 561 κεφαλὶς ἰδεῖν" ὡ;. 

49 πεῦϑον πορνείδν, ὠκ4θῳν ὀργά, ἄϊδλλοϑεν βλακείδμ, ὁτέρωθεν ἐρωΐζῳ «τόποις Φυομϑδύοιρ ϑν 

δ λὰ οὗ πϑίτα ζωτα αϑήρηται. ταίτοιγε ὀκᾷατα φρατόπεδα, καὶ μυρίων «Ξιγέ- 

χϑίων, γώνται ᾿πολεμίων, ἐσσὶ τύπων αἰλίσχονται. καὶ Χ) ἀτεὺ ὁπλά, ὅτε δόρφιτοι,Ν ὅπερ α᾽ ἕτερον ἥ, 

δια) αὐοὶς  ύζε φῇ φναι ΟΝ φαλαγίας" λα τότες τὸς υδείξετῦι αὐπέαρ τις 

μνεία λἰδραγαλοιωΐας δον δ χωοὶς δισμαύν δεδερδῥας ὺ ὑπνῳ ὃ μέϑη, , χϑεὶς σφαγῆς 

γ: ἢ Ἰραυμῖ και ϑαπερ τοὺς τετραυμιατισμένθρ,κειμϑῴερ᾽ μάλλον: ἢ ὦ πολλῷ χαλεπώτερον, 
ὀκῴοι ἐ ᾿ ̓ ᾺΡ καν ἀσαφρύσιν  θτοιἢ σε πῦτο, δλλ᾽ ὅλως καταπίοισιν. ὁράς 

ὅτι μεῖζον τού ὦ φρατόπεδον . γι μιαισότερον: τὸς ἼΡ ὀκείνων «ἰξελνορθρας σπολε- 

μίας  ἀγαϊρᾷ τῷ ϑελέσοαι μόνον. ὅτω 7» αἰοϑενὴ αὐτίω τίω μιηπέρρι αὐπλυτων δ χακδὼν 

ποιοῦσιν, ὡς ς μηδὲ οὐοχλῴν λοιπτόν. τῷ ὃ φράτηγϑυ ὃ κειρδμε,, ἢ τὴς κεφαλῆς ὀῤγρηνϑῥης, ἢ 

,ο ὃ λοιπὸν σῶμα ἡσυχάζει. καὶ τίου γίκζωυ ζουτίω ἐκαφον ἫΝ ὀκᾷ μϑμοντῶν ἐργαζόρμϑμον ἰ- 
'δοι τὶς ἀν. καὶ 2, ὡς ὡαστρ Ὠπ τύτων ἽΜ πολεμίων, ἐάν ὑφ᾽ ἑνός τὶς λθξῃ σπληγῶυ, ἐ ἑτέρῳ 

μὰ} λοιπὸ ὑκές! βαρις καυταπεσων ὥστ] ̓  αἰλλ᾿ αγαγκη πλότας Ω σιθίον τοῦτο παίειν" 

"δὶ ὁ μὴ ̓ πλήξας , ἀΐ ᾧ χαταξάγων, ὠοχλήται πόμτως. ἔἶδες γἱκίω λαμπσραν: ; 
"είχε" ἥ ΝΝ ζᾳ φρατόπεδου τὰ πϑωτα ὁ ὃ οἰκθνϑμης ὁμοῦ (ἰμμελϑόντα φῇ φῆσαι  πρρον'ν δυιώα»- 

ΟΒεγίο, τομῖ. 2. Ῥρ᾽ ται» 

"Ν 



7, ἐς κῇ. 

ἄλιμ, 0. ἡ, 

ὙΔΜμικζις. 
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ταὶ, τὐτοέκαςος ἐκείνων ἵξησι, ἢ πϑμτω " ὀματέτρατῆαι, κολδακεκομιμδμα. καὶ τὐἰδαφορᾳ 

το πλυξίας ῥήματα, νοσήμιοιτα μανψικα κ᾿ αἰηδὴ, τῦφος, πόύτα ὅσοι Ὀλστὸ μέϑης ὁπλί- χτωτίῃ 

ζεται. ᾧ μιμοιωὼταὶ (ᾧ ἑαυτῶν δεασύτίωι, ὁ ἡ »βαφὴ ϑιουμαίζουσω ἐλευ" Εκ χοιμαίρβε ἐνενθς 

οὖν ὁδῷ σείεται, δζρὲ το» ὑψωσει χεφαλέω. βούλεαϑε αὶ ἑτέρωθεν πλῆ)ος γεκρών ἰδεῖν, ἴ΄. 
δωμϑ ζὸ ἐκ τῆς τουφὴς (χιϑυμίας, ζζιᾳ ἐκ δὰ ὀψοποιωῦν, ἫΜ ματείρων, Γ}} τραπεζοποι- ς 

ἐν, “δ σιλαχϑιμυτοποιών. αἰογουύομφι “ γὸ πϑβτι διηγϑύμϑμος. πλιὸ δυλ᾽ ὅμως ἐρω 

ζᾷε " ὀρνεις ζιᾷ πὲ φασίδος, «δὺ ζωμοις (ἄἦν" χυδέωυ μιγνυμϑβοις, ἀὐχρα,, ᾧ ξηροὶ ἐ- χιύμι, 
δίσματω, τοὺς πὐθά πϑτων κεινϑροις γόμιφ. καϑούπερ Ὁ» γα πόλιν ᾿δἰϑικοιῶτες, ὃ ςρά.- 

τόπεδω ὀζαιταάῆοντες᾽ ὅτω ᾧ ὅτοι, “( το τον, καὶ Οἱ δεύτερον νομοϑοτέσι αὶ κα τατα Ἤοίσι, 
ὦ ἃ ὃ πρεῦτον" ὄρνεις. ἐπ᾿ αν, ϑράκων ὀώηνϑρας ἔνδοθεν μαμεςωμϑῥας ἰγθύων Εἰσι.- το χιΐμι 

αϑέσιν᾽ ἐτερϑι ),ὠλλοθαν ζῷὶ αγοϑοί μια, ποιοιῶται “Ἢ τὐοανόμωντύτων δείπνων ὁ ἁμώλλα 
“πολλὴ αὶ τϑτων, ἃ αἰ ποιότητος, ἢ αἰ ξεως, ᾧ ἘΚ 2 πλῆθος, τὴ Φιλοτί μοι 

ται ἐφ᾽ οἷς κατορύπεοϑαι ἐδει᾿ (ὦ ΚΑ, ὅτι ὃ ἥμισν τῆς ἡμέρρις ὁμαίλωσοιν, (ὦ) ἢ πᾶσαν 

αὐτέων), (ὦ ὃ ὅτι αὶ τίω νὐκ)α πυδυσέϑυκον, λέγϑντες. ἴδε ὃ μέξον ζᾳ λαίπωρε τὴς γαςρὸς, 
ἢ αἰοκευύδητί τίω ἀμεῖξοην απουδέωύ. δυλ ἐδὲν τοιοῦτον το Βοὲ τοῖς αἰγίέλοις ἐκείνοις ᾿ δλλὰ τ; 

) αὗται πάστι αἱ βπιϑυμία νεκραί. καὶ δ Εἰς πλησμονζωυ ὶ τφυφίω, δυλ᾽ Εἰς χρείαν αὺ- 
τοῖς" αἱ ἴξοφα!. οἶν ὀρνίθων ἐκεῖ ϑηραᾳταὶ, σϑτεἶδ' ἰϑϑύων ̓ αἰλλ᾽ αὐτος ἡ ὕδωρ. ΓΕῚ σύγχυσις ἬΝ 
αὗτη νὰ ὁ ϑύρυξος ᾧ αἱ ζαεκχω,, πϑλύτα ἐκποδὼν ἐκεῖ)εν, ὁ Ὥστ τῷ δωματίου, ἡ ἰπὸ τῷ 

σώματος πολὺς ὁ λιμιάωυ" αϑ κ᾿ ἢ τύτοις, πολλὴ τὶ ζάλη, ὀϑαρρηξον δέω τῳ λόγω τίωὶ 
γαφέρρι δ οὶ ζυιαῦτοι σιταμϑίων, ὶ σψ4 (δ) πολιω φορυτον, ᾧ (ὸ ἀχαϑώρτν ὀχετὸν, ἡ 10 
( κεκονιανϑμονζαφον. (ἢ μ᾽ ζωῦτα ἃ αἰαυϑομϑη Εἰπεῖν, (ᾷς ἐρυγας' (ᾳκ' ἀἰηδᾷς, 

ποις ἐμέτας, ζι, χάτωϑεν, ζιὶ αἴωϑεν ἐκκρίσεις, ἀλλὰ καὶ ζω" ἴαϑι χαὶ βλέπε γεκρᾶς υἷα 

(μ ἔχιϑυμίας ἐχῷ καὶ ὥν' ϑἰπὸ τυίτων στροδροτέρες ἐρωζμ᾿ «ὃν τῶν αἰφροδισίων λέγω. 

ὺ Ν᾽ ὁ τῦτος ἍΨΙ πϑρζα ἐῤῥιμμένοις μα δ ἵππων, κα ΔΨ σκθυοφφόρων. σκέυοφόρος δ᾿ 

ἡ ὁπλον ἡ ἵπτσος αἰοιράς πράξεως ῥῆμα ὅθ ]ν αἰχφοι. δλλ᾽ ὀψᾳ ἵπτσον ὁμοῦ αὶ αναξατίω 19 
ποιούτον ᾧὶ ὀστλα κείρϑμα" ὠχφ 3, τϑυδωτίον ὡπθρ, Ἶ καὶ ψυχας γεχραὶς ἐῤῥιμμένας. οσέκ ἔχ ε ὶὶ ἀμ 

τῆς τραπέζης Ὁ) μόνον, ἡ γί! λαρντρα τοῖς αἰγίοις ἐκείνοις, δλλα καὶ ἐχὶ ἢ; ἄλλων" Ἐχὶ ΛΠ πρϑδι 
χρημῖν, ἐχὶ τῆς δόξης, ἘΧῚ τῆς βασκανίας, Ἐχὶ Μ᾽ γοσο μῶν αἰπόμτων. αἴοφί σοι καὶ ϑυκῇ 
το ὀκείνου τῷ φρατοπέδῳ ἰοσυρϑτερον ἐδὺ ἡ πραπεζα βελτίων; ὶ (ἰς ὀυτερᾷ ; Οὐδεὶς, 
Οὐδὲ αὐ ὠκείνων, κἀν στρόδρα μαινόνϑμος ἡ. αὕτη (ὦ γὰρ Εἰς εἰρανὸν χρδα πέμπει, 29 
ὠκείνη ἢ Εἰς γέεννδυ ἕλκει ζω τίω ὁ δρέξολος “ἡ ϑταήῆεται, ὠκείνζω ἢ ὁ Χολεύς ᾿ ζω- 

“τίου τρυφὴ νομοθοτᾷ κ ἀκολασία, ἐκείνω ἢ φιλοσοφία ὴ σωφρφσιώη ' εὐ ζϑθα ὁ ΧΧοι- 

φῦς φὐϑαγένεται, ὁχᾷ4ἢ ὁ ϑδίωξολος. ἐγθα Ὁ μέϑη, ὀχζέζολος᾿ ἔνθα αἰοφα βήματα, ἐν- 

9 πἈησμονή, ὑκφ δυιμονες χορϑύοισι. Οιαύτίωυ Εἶχε “φαΐπεζλυ ὁ γελουσιος ἐκεδος" δ( 

το» σε φαργϑνος [ὑδοωτος] κύριος ζώ. δλ᾽ θχ ὅτοι οιαὐτίωυ, αλλὰ ζῳ ὙΨ αἰἠέλων ἤδη Κ᾽ 

μελετῶσιν. νἱ γα μούσιν, οὐ οὲ γα μίσχονται, σοὶ κα ϑΑὕδουσιν αὐῤδΎέν, σὐνὲ πρυφασι" 
ἀλλα σλλδω ὀλίγων Ὡρῶν καὶ" ἀσώματοι γεγόνασι. Ἴἰς δζω ἔριν ὅτως θὐκόλως γικδυ δ χὐομν 
ὀηγθροιῷ, ὡς “δριφοποιούμϑρμος ἴδϑπαυον ἱφ’ ἂν; “4 Τ9: ἡ ὁ πσδεφήτης φησίν" Ἡτοίμασας 

“ ἰπὼχ 

᾿ οὐνωπιὸ μὰ τῷ πεζὸν δξενλντίας ΟΜ Θλιξόγτων με. καὶ γ δ ἂς αμδδτοι ὶ ἰδὲ ζώτης 
"τϑ Εἰπὼν Ὁ λόγεον τὴς τραπέζης. σε ον γὃ ὅτω ϑλίζει ψυχίω, ὡς ἐχιϑυμία ὠτοπος 40 χϑιν 

ὁ τρυφὴ αὶ μιέϑν, ἢὶ ζῷ ἐκ τότων χακοί᾽ Ὁ 820 ἰστεσιν ὡὼ πεῖραν Εἰὐἰληφότς καλώς. Εἰ ἐν! 
«ἡ μ ἡ «“ ! « ι΄ ͵ , ὔἷ , 3] ε ! Ὁ μαιλοις αὶ πολὲν αὐτὴ συλλέγεται ἡ τράπεζα, ᾧ πόθεν ἐκείνη, ἴτε ὑκψ4 καλοῖς ἑκατέρας 
ὦ ὀῥέφορον. πόθεν δίχυ αὕτη συλλέγεται ; ἰπὸ μυρίων δακρύων, ἰστὲ χηραδν στλλοονοτου- 

Ι » 1» « «ὦ» 3) φ Ν φ 
μϑέων, Θἰπὸ ὀρφδμων αὐρπαζουϑρων᾽ ἡ ἢ Οθπὸ πόνων διχαίων. κα ἔοικεν αὑτὴ μὲ ἡ πάπεζα 

γασωκι 
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γωναικὶ καλῇ καὶ ϑυειδιῷ, σσοίενὸς Τὴν ἔξωθεν δέομϑμῃ, αἰλλαὶ φυσικὸν ἐχούσῃ ὦ καίλλος᾽ ἐκεί- 
γη ὃ πόρνη Τυὶ αἰορὰ καὶ ϑυστιδεῖ, πολλοὶ μλὲ δηιτείμματο, ἐχϑσῃν, οὐκ ἰοιυούση ἢ συσκιάσαι 
τίωἡ ἀμορφίδν, ἀλλ᾽ ὅσῳ δρ ἐπίες Ἄρηται μάλλον ἐλεγχονϑμη. ᾧ 2} ὺ αὕτη, ὁτὸψ ἐτί-- 
τέρω ὅμηται τῷ συβδνονϑιίου, τότε δείκψεσι ὃ αἴογος μάλλον. μὴ ὙΔΡ μοι αψιόνζαᾳς ἰδῃς 

; ὧν δαγτυμόνας, ὐλλαὶ ἡ χατιογζο, ὸ στε αὐτὴς οκ4 τίω αἰοιφότηται. ἐκείνη μϑβ δ᾽ τοῖς 
συϊδμουϑμοὶς, ὧτε ἐλϑυϑέοοι ὅσα, σδοὲν αἰφίησιν αἰογφὸν Εἰ πτεῖν᾿ αὕτη ἢ σγεϊὲν σεμνὸν, ὧτε 
πόρνη ὅσαι ἢ ἡτιμιφνϑβη᾽ αὕτη ὦ “,οησιμον ζυτᾷτϑ ((μώόντος αὑτῇ, ἐκείνη ὃ ὃ ἐχιξλαζξές. 
ὁ ἡ μδὲ Οὔ ἀφίησι πδοσκρούσοι (Θεῷ ἡ δὲ Οῴκ αἰφίησι μυὴ πσοϑσκρφύσαι. αἰπίωρϑμ τοί- 
γε τσϑϑς ἐκείνοις, ὶ ἐκεῖθεν Εἰσθμεθοι πόσοις δεσμοῖς ἐσμεν αἰθεξεξληνϑμοι. ἐκεῖϑον Εἰσό. 

1. μέϑω πρώπεζν τ ατίθεοϑεη μνθάων γέμουσοιν ἀγαϑών, ἡδίς-ζων, αἰδυύπθιμον, φροντί-- 

δὸς ἐπηλλαγμένζυ, φθόνου ᾧ βασκαρίας καὶ νόσυ παῖσης ἐλέυγέρθν,ὶ χουφῆς γέμασανἐλπί- 
εὐπι ὡς, ὁ πολλὰ (αὶ Ὅόπαια ἔγρυσαν. Οὐκ ἔς! ϑύρυξος ἐκεῖ, Οὔκ ἐσ! "νόσος, Οὐ ἔξίν ὀργή" 

πόρτα γαλζωη,αλμώτου Εἰρίώη. μή γῈ} μοι τίω σιγά ἿΜ φχρκονοιεύτων ἄπ εἰν πῶς 
πλοισίων οἰκίαις, αἰλλαὶ τίω κρᾳυγέιὼ ΜΝ -)ριφοτπτοιουμδῥων ἐν τω πσοϑς αἰλλήλυς λόγω 

15 (καὶ αὕτη μδὲ γὸ κατατγέλοιφος) αἰλλοὺ τίω ἔγδον, τέωω οὖν τὴ ψυχῇ, τέω ππολλζω ἐπαΐχϑυσοιν 
αἰχμαλωσίαν, τοὺς ορύζους ΔΜ λογισ μδν, τι ξάλιω, (ὃ ζόφον, ᾧ χειμῦμα "δὶ ὧν ἁ- 

μγίν) πόρτα μέγνυται ἡ" συγ χεῖται καὶ νυκτο μαι χίω ἐινὶ πσδλσέοικεν. αἶλλ᾽ σῴκ εἰν ταῖς σκζωαὺς 
μοναχῶν τοιαῦτα ᾿ ἀὐλλαὶ πολλὴ ἡὶ γαιλζωη, πολλὴ ἡ ἡσυχία. καἰκείνζευ »ϑὼ ὕπνος 9ειναὶ.- 

τῷ αὐϑϑσεοικὼς ὀζαδεχεται τίου τρώπεζόμ, ζωτίω δὲ γῆψας καὶ αἰγρυηγία ᾿ ἐκεέω 
10 κέλφσις, ζζωτίω ὀυρόνῶν βασιλεία χαὶ ζῳ ἀθανατα βραξ4α. ζιύτίωυ ποίνμιν διώκω.- 

μδν, ἥα, χα τῶν καρπῶν αὐτῆς Ὀσολαύσωμϑμ᾽ ὧν Ἄϑοιτο πὸϑᾷς ἡμας Ἐχιτυχεῖν, 

τὶ χαὶ φιλαν,ϑο5 πίᾳ τῷ Κυρίου ἡμδ Ἰησῦ Χο τού, ᾧ ἡ δύξα καὶ ὃ κραίτος Εἰς τοὺς 

αἰαίνας "Ψ αἰώνων. Αμώυ. 

Ὡς Ομίλ. οα. 34 ΟἹ ΔῈ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ, ΟΤῚ 
ἐφίμωσε (ἄν σα ϑιδουκᾳίοις, (ἀωήξϑησαν "χὶ ἀφ, 

352. Καὶ ἐπηρωτησὶν Εἷς δ αὐν δῇ νομικὸς, πειρφίζων αὖ τὸν χαὶ λέ- 

γῶν" 36 Διδεύσκαλο, ποία οντολὴ μεγάλη ον τῷνόμω: 

10 ῬΦ Αλιν τίω αἰτίαν τίθησιν ὁ θ᾽ αγίελιφης, δὲ ζω ἔδχι σιγῆσαι, ὦ δ, ϑρα,. 

4 σύτητα τίω ἐκ εἰνων καὶ ἐντεῦθεν εὐδεύίψυται. πιώς,ὺὁ τίνι ἔόσῳ; 

) ὅτι Ἐχιςομιοϑέντων ἐκείνων ὅτοι παίλιν ἐχιτίϑενται. δέον γὸ καὶν- 

τὔϑῳ ἡσυχαζειν᾽ (ὦ ὃ ἐπα γωνίζονται τοῖς «9 τέρϑις, χαὶ ασθ9-- 
(ωλλον Ὁ) ᾧ γοκκεκὸν, αὶ μιαϑεῖν βαλόρϑμοι, ὠλλώ τὸστοτενρδω ποία 

. . ! “ἈΝ᾽ ρ “» ᾿ ι «τλσὺ ἃ ε 
δ ὕψῦμοι ὠ ἐρωτῶσι͵ ποία, ογτολὴ χοῦ τη) [δι ὃ ἡ ΟΡ Τὴ αυ- 

τὴ ἰώ, ἀγαπήσεις Κύριον ᾧ Θεὸν σε, ποροσδοκϑὼ τές τίνα, λαζζω, πῇρέξειν ὠδθις,ως Ἐχι- 

δίθρθωσύμϑμον αὖ τέ, δζρᾳ Ὁ γα! αὐτὸν δεικψιωύαι ἑαυτὸν (Θεὸν, κατοοθαἰλλονταὶ τέων ἐρωτητ 
σιν. τἰ δίων ὁρατὸς : δεικφυς ο)εν ἤλϑον ὅΧ1 ζαιύτα, ὅτι Ἔπο Ἔ μηδεμίαν ἔχειν αὐγώττζυ, 

πο τῷ φϑύνῳ τήχεαϑαι, Ἔἰπο τῷ ζηλοτυπίᾳ αἰλίσκεοϑα!, φησιν 

40 37 Αγαπήσεις Κύρλον {ὺ Θεὼ σν. 

29 

38 Αὐτηυρσ τη ὶ μεγαΐλη ὠγτολή" 39 Διυτέροι ὃ ὁμοία, ζωτης, αγα- 
Ι ἊἋ ες « ς { . . 

“πύσιις ᾧ πλησίον σὺ ὡς ἑαυτῶν. Διατί καὶ ὁμοία ζωύτης ; οι ἀυτὴ ὠκείνδω ασδ3ο-- 

κῦκς, 

δυποιᾷ »ὁ πὐὉ᾽ αὐτῆς συγκροτᾷπι πάλι. Τάς γὸ ὁ φαῦλαι προ ῆων μισεῖ ὃ φώς, αὶ τωι... 

Οὐκέρχε) ποδὸς ὃ φωίς. ἡ πάλιν" Εἶπον ἀφρων ὡ καρδία, αἰστ οὐκ ἐς! Θεός. χα Ὑδμοζια(, 

Οθεγίοι, ἴομη, 2. ΡΡ»5Ω, ἡ 



χινχῦ, 48. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 

«Τιμι σιν αἰ Ὄσοὶ τότε; διε ϑείρησοιν χαὶ ἐοῥϑυηθησαν ον Ἐχιτηδοῦ μασι. ἡὁ παλιν, Ρίζα, πὸμ-ὄ 

τῶν ὋΜ κα κὃῖν [ 4] ἡ φιλαργνθία, ἧς Ἴμγες ὀρεχϑϑροι αἰπεπλιανήϑησαν ἐκ τὴς πίφεως. 
Ἰφαν, 1δ. 9. ἡ Ο ἀγαπῶν μα ζὲ οὐτολφς με τηρήσει. αἱ ἢ οὐτολαὶ εἰντε πᾶσαι, καὶ ῶ κεφαλαίου 

καλγε αὐ Ὄ, ἀγαπήσεις Κύριον () Θεὼ σευρὺ () πλησίον συ ὡς ἑαυτόν. Εἰ τοίνωυ ὦ ἀγαπᾶν 

ἐν (ατά μα) ὃ ἢ αὐγασταν (ὃ πλησίον, ὝΨϑ οὑτολών ὀργάξεται φυλακἕώ" Εἰκότως φησίν, 
40 Εν ζαύτως ὅλος ὁ νόμος ᾧ (ὦ πσδόφῆται κρέμόμται. Διαὶ δὲ τῦτο δπερ ἔμ- 

συδϑοϑεν ἐποίησε, τη ὁ εἐγζωθου ποιᾷ. ἡὶ γδ ὀκεῖ ἐρωτηϑεὶς αἴθ τῷ ζ που τὴς ὁμα.- 
φαΐστως, ἡ τί αὐαίςαισις, ἐδίδιαῖξε στλλόον καὶ ἐπυϑοντο, τευ δύων ἐὐδζυς" ᾧ εγζυῦϑα Ὁ οϑϑ.- 

τίωυ ἐρωτηδϑαὶς, ἢ τίου δευτέραν λέγη ὁ στρόδρα, ὠκείνης ᾿διποδίουσοιν᾽ δε τέρᾳι γ᾿. 
«. Κοριεγιιδι, μία, Ὁ ἐκείνης " αἰννῆῤμϑμος ἀἰὐΐοῖς ὅλων ἡ ἐρώτησις γέγονεν, ὅτι ὅξ αἰπερϑιίας. Η γ) αγά- 

πη δὶ ζηλοῖ. Δλλαὶ ήννος ἕνεκεν ὁ »ϑὲ Ματϑαϊὸς φησιν ὁτὶ πειροίξων ἡρωτήσεν, ὁ ὃ Μωρχος 

τοιύδυτίον» Εἶδως γ δ, φησιν, ὁ Ἰησίς ὅτι νυνοχῶς ἀπεκρίϑη, Εἶπον αὐτῷ " ἐ μακραὺν ΕἾ 
ὐπὸ τῆς βασιλοίας τῷ Θεού᾽ ςέκ εὐδρτιούνϑροι ἑαυτοῖς, διλλαὰ κ) σφόδρα (ωάδιντις. 

ἡρώτησι (᾽ γὸ πειράζων αὐ τίυ ἰογίωδ᾽ εἰπὸ ὃ τῆς δἰποχρίσεως ὠφελνϑεὶς ἐπτηνέϑη. 
σϑεῖδ γὃ τοῦδα τέων "το γζωῦ αὑτὸν ἐτσίνεσεν, δλλ ὅτε Εἶπεν, ὁπ ὃ ἀγωπαάν () πλησίον 
σλέον 66] δι᾽ ὁλοκαυτω μῶν, τότε φησίν ̓  υὶ κακραν Εἶ Ἔσο τῆς βασιλείας τῷ Θεού, ὅπ 
πεινῶν κἰπρεῖδερὸ τίωὺ τοἰοχίω τὴς τὸρετῆς κατέλαζε. αὶ γὺ πϑώτα ἠκεῖνα δι ὶ 
τῦτο, ὁ" ἴα σαζξατα καὶ (ὰ λοιπα. καὶ Οὐϊοδ' ὕτως αὐτῷ αἰπηρτίσμϑῥον (δὴ ἔπαρον" ἔϑηκω, 
αἰνν᾽ ἔτι λείποντω. Ὁ γὸ Εἰπῷ, υἱ μακρὰν ΕἾ, δείκψεσιν ἔτι ἀπέηοντω, ἵνα ζυντήσῃ ὃ 
λᾷπον. Εἰ5 Εἰπόντω αὐτὸν, ὅτι Εἷς ἐξιν ὁ Θεὸς, ἡ πλζωὼ αἰντο οέκ ἔςιν ἄλλος, ὠπήνεσι, 

ΜΗ ϑαυμασῃς λα ἡ αὐτόθεν χατὰ μαϑα, “πῶς ααοϑς τίω «πύληψον ποκρίνε:) τῶι 

ρϑσιόντων. καὶ γὸ μνοία, αὐἰδέ τῷ Χοιφού λέγωσιν ὀμώξια τὴς δόξης τι, διλλαὶ τούς 

τὸ γε ὁ τολμήσουσιν Εἰ πεῖν, ὅτι χαϑόλε Οὐκ ἔς! Θεός. ὅἴίγος δξζυ ἔγοκεν ἐπευρμᾷ αὑτὸν Εἰρ- 
κότα, ὅτι πλζιὺ τῷ παΐξος Οὐχ ἔςιν ἀλλος Θεύς ; εἰχ ἑαυτ' ἐξαίγων τῷ Θεὸς ἢ) ( ἀπαγε) 
δολ Ἐ7 Ὁ, συνύπω καιοθς ζῶ ὠκκαλύνψαι αὐτοὶ τίου )εότητοι, ὐκ νον ἀφίησιν ἐχὶ τῷ πσο»- 
τέρφυ δόγμλαος ψϑμειν, ὁ ἐππωρνεῖ ζῃὶ παλαιαὶ Εἰδότα χαλαύΐς, ὡςε Ἐλιτήδειον αὐ τ καὶ ποὺς 
τίω τὴς χανὴς ποιήσοι διδωσκαλίδμ, κῸ χαιοθν αὑτίω Εἰσώγων " ἄλλως δὲ, ὦ εἴς. 

Θεός, ὁ πλέω ἀυτφούκ ἔςι, ᾧ ἐν τῇ παλοιᾷ ᾧ πϑωτα χοῦ, Ὁ σοϑς αἰϑῴτησιν τῷ ἡου, δλλα 

3 Ὁ“ ᾿ ᾽ , ΝῚ ϑὺ 

Ἰωαν, καρ, δὲ Θεὸν, αἰγαττῶν (δ) πλησίον δεὴν (Εἰ ὺ φιλᾷς μά, φησιν, ὦ Πέτρε, ποίμαμνε τοὶ πσοῤ- ς 

10 

1: 

ἀπο 
ἔεπι 

λὸ χ σαίν. 
κι 
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«οὐϑς αντιδιαιφολλωὺ Εἴρη.) [ΞΕ ἰδωλων᾽ ὡφε ἡ τῦτον ἐπαμαῖν ὅτως Εἰρηκότα ζωωτῃ 30 
ἐπανᾷ τὴ γνώμῳ. Εἶτα ΤΥ αἰπεκρίθη, χαὶ ὀυπερωτά " 

ά4» τί ὑμῶν δυχεῖ πὐϑὶ τὸ Χραφοῦ ; τἰτος δὴν υἱὸς ἐλέχϑεσιν αὐτῷ, τὸ Δαίίᾳ, 

Οδᾳ μ᾽ πόσο ϑυύματα, μζτ' πόσα σημα, μ(Τ' πόσας ἐρωτήσεις, μί' πέσίω Ἐχίδει- 
ξιν ὁμονοίας τῆς πσϑϑς ((ὺ πατέρρι, τίω ΡΥ λόγων, πίω δὲ ἔργων, μζτ' ὦ ἐπαινέσαι τϑτον 

᾿ } Ι 4 “ 2 « 3 “ςξ 3 ἣν 4 εἰρηκότα, οτί Εἰς ἐξιν ὁ Θεϑς, ἐρωτᾷ, ἵνα μυὴ ἔχωσι λέγειν, τι θαύματα ἐποίησε, 23 
᾿ νόμῳ ὃ πγδωτίος ἢ τῳ Θεῷ πολέμιος ζω. 9. τῦτο μ᾿ τοσαῦτα τϑτοἐρωτά, λανδε- 

γόντως οραΐγων ἀὐοις Εἰς ὃ ἡ αὐτὸν ὁμολογήσοι Θεόν. χα ἄν ὥ μαϑηᾷς αυθϑτον ἡ- 
ρώτησε, τὶ (Ὁ) ἀλλοι λέχϑυσι, χαὶ τότε ἀὐοιφ᾽ τύτυς καὶ ἐν ὕτως. ἡ ὃ δ αὶ πλόυον Εἴ- 
“πον αὶ πονηρϑν, ἐτὸ αδεως ἀπόντα φϑεγίόμϑροι. ο9 δὴ τῶτο τίωὐ αὐτὴοὦἔμςἄ ἐκείνων ψῆφον 

ὄξοταξει. ἴτω γάρ «δὲς π᾿ παῖθος ἔμϑηεν ἰέναι λοιστὸν, τίθησι τίω σαφώς Κύσλον αὐτ' 

λϑακηρυῆοσαν πσοϑφητείλν, ἐχ σπλώς, σε πσδϑησρυμϑμως Ἐχὶ τοῦτο ἐλθών, δλλ 

πο αἰτίας θυλόγϑυ. ἐρωτήσας γαρ ἀδου πρότερος, δὴ οὐκ ὠπεκρίναν» τάληϑη 
αὐἰδὲ αὐτύζ αὐ, ϑοϑπον γοὶρ αὐτὸν ἐφαῷ ἐὴ ψιλὸν) ὀματρέπων τίω πεσλανημδῥέω εἰν 
δύξαν, ὅτως Εἰσώγει“" Δαζὶσὴ λϑακηρύηογζ, αὐτῷ τίω ϑοότητα, ὠκῷοι ὥ γαρ οὐγόμι- 

ζω 
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ΕΥ̓ΑΓΓῈ Δ, Ομ. οα, 449. χν κῦ, 
ζον τί ψιλὸς ὀϑοφπος τώ, 89 ἢ ἐλεγϑν, τῷ Δαζίδλ᾽ αὐτὸς αὶ τῷ» δἰορϑούνϑμος Ὡὐδαγει 

δ ͵ ῃ ; Ι! αυτϑ . } ! »Ν «" Ἂν 11 ἢ ἣ 
" (ὃ «οοφητίω, αὶ τίων κυελοτητα, ἀὐτί, τὸ γνήσιον πτης ἡστητος ἡ, ὸ τὸ ομύτιμον τὸ Ὡρὸς 
ὑπ Ἢ ᾿ “ . »Ν' ᾿ “ΙἴἶΔὩΔλ.9. 32 ᾿ »" ι Ξ᾿΄ἃψν » 4 

τ' πατέροι εδὸτυροιῶτα. υ ουδὲ μάγοι τοῦτο ἱςα ) μὴ ὠξε χα Φοξησαι, 5, Τὸ ἐξης ἐπανει 

λέγων ἕως αὐ θὼ (ἄν: ἐηθροις συ “᾿ αροτδιον “μ᾽ ποδιών συ ἵνα κα ὅτως αὐτῶν: ἐπαγά.- 

4 γῆται. ᾧ ἥα μή λέγωσιν, δ ΤΙ κολάκθύων αὐτὸν ὅγως κάλεσε, χα δυ,ϑοορπτίνη ἡ ψῆφος 

οὑτη, ὀρϑι ᾷ Φησι᾿ 

43 ως δέω Δαζὶδ ἐν πγθύμοατι ΚΚύρμκον αὐτονκκφλεῖ, λέγων" 

44 Ἑϊπενο Κύριος τω Κυρίῳ μν, καθου ἐκ δεξιαί μιν, ἕως ἐμ ϑὼ οἷν ἐγϑρὺς σύ Φ)4θ.α. 
αἰ αυοπύδιον “μ᾽ ποδὼν συ. 

ι 45 Εἰ δὼ Δαζὶδκαλᾷφαυζ Κύριον, πῶς ἐος ἐὐτῷ ἐξ; 

Ορᾳ πώςυφειμδνως Εἰσωγά τίω αἷδὲ ἀντ ψψφον καὶ δέξο. πσοότερον Εἶπε, τί ὑα 
μὲν ϑυκεῖ, τίνος υὸς ὅ61ν » ὥφε δὲ ἐρωτήσεως Εἰς υἰπόκρισιν αὐςἦν ἀγαγεῖν. Εἶτα φηγ" εἶπον, 
ᾧ Δαζ διὰ μὴν ὁ Δα(ὶδ τώδε φησί" λα παλιν ἐν (4 ἐρωτήσεως "πῶς δίζυ Δαρὶδ᾽ 

ον, πνϑύματι Κύριον αὐτὸν κωλᾷ ̓ ὧξε μὴ πσϑϑ φῆναι ἀϊδίοις “πὶ λεούνϑμα δ ὁ υνδὺ εἶπε, ηἰὐύ- 
“ ι» ἌΝ 14 Ἰὼ Ν , 3 ε ͵ ! 

τς μὲν δυκᾷ δ  ἐμού, ἰλλαὶ ὐδὲ ὃ Χοιςοί, ὀρ ἦτο αὶ (Ὁ ἀὐπίσολοι ὑφεινϑῥως διολέρρντο 
πρὶ Ὁ πατίδιαῤχου Δαξιδι λόχϑντες, Ε ξὸν εἰστεῖν μα πελρησίας αὖξὲ ὅ πατειοβχου Δα-- πρᾳ.β.κθ. 
(Δι, ὅτι ὶ ἐτελδύτησε τὸ ἐτεφη,ὶ αὐτὸς ὁμοίως δζρ' ὅτο ὡς ἐν ἐρωτήσεως ζᾷξει τ συλλογισ.- 

μι ὃ δῦγμα, Εἰσείγη λέγων πῶς δέν Δια(ὶ δ ἐν πγθύματι Κύριον αὑτὸν καιλῴ, λέγων" 
Εἶπεν ὁ Κύριος το Κυρίῳ μιν, καϑου ἐκ δυξιωῖν μου ἕως δ ϑὼ ὧν ἐϑρες συ αἰ πυοπόδιου 

10 ἦΜ' ποδῶν σὰ» ὦ πώλιν, Εἰ δξῶυ Δαξὶ δι καλᾷαυτον Κύρλον, πῶς ὑὸς αὐτῷ ἔβην; Οὔκ αὐαι-: 
μῶν δέῃ αἰντύῖ (ὁς (ὠπαιτ᾿ αὶ γδγ} αὐ ͵Πέτφῳ ἐπετίμησε “1σ' τῷ) δλὰ τίω ὠκείνων 
αἰ ασύνοιαρ δίϑρθούμϑνος, ὥφε ὅτὸν λέγη, πῶς τὸς αὐτοὶ 61,τούτο λέγ᾽ ὃχ ὕτως ὡς ὑμεῖς 
φατι. ὠκῴνοι ὃ ἔλερν, ὅτι μόνον υἱὸς αἰστι 81, ᾧ ἰχὶ ἡ Κύφλος, αὶ τού»» μ(' τίω μδότυ. 
εἰδμ᾽ καὶ τότε ὑφειϑῥως.Εἰ δῶν Δα(ὶδι Κύρμον αὑτὸν καλᾷ, πῶς ας αὐτὶ ὅδην; δολ᾿ δος 

εεὐζῶτα κούσωντες, Οὐ δὲν ἀπεκχρίνδντο. οὐπὶ Ν ἐξουλοντῦ τί Τὴ δεόντων μαϑεῖν. δ 9 αὖ-- 

τὸς ἐπα γή λέγων, ὅτι ΚΚυφλος αὐτῷ 661" μάλλον ἢ, συτῖδ' τούτο ἀὐ᾽ Σπολελυμδύως, λα 
"πὶ (ὃ προφητίω ὧϑ' ἑαυ δα λαῦὼν, ὅζρε τὸ σφόδρα ἀπιζείαϑαι" ἰ’ αὖ ᾧ “6- 

(εδλήῆαϑεῳ τὐν᾽ ἀὐδῖς. ὃ δὴ μάλιςα .χολ σχϑποιιοζαι, κἀν ζωπεινὸν ᾧ ὑφειρϑρον τὶ λίγή) 
πϑἢ αὑτού, μι σκδυδουλίζεοϑαι. ἡ 2) αἰτία αὕτη μ(Τ' ἡ ἑτόρων πλειόνων, τὸ συγχᾳτα.- 

40 αἰγογτα ὠκείνοις «αλέγεο, δ ὁ νωῶ ον (αξαι (Κ᾿ πϑύσεως καὶ Φιποκρίσεως δογμιὰτί- 

ζα᾽ αἰνίῆεται 5 καὶ ουτω τίω αἰξίαν ὠδξ,. ἐυ “χὰ ἰώ ἴσον αἰκούσαι Ἰουδαίων Κύθλον καὶ τοῦ 
Δαζίᾳ, σὺ δέ μοι σχόπει ᾧ Ὁ δὔχαιοον. ὅτε ). Εἶπεν, οτι Εἷς ὯΔ Κύριος, τότε χα αἰϑὲ 

ἑαυΐν εἶπεν, ὅτι Κυριὸς ἴ21 ᾧ Οἰπὸ ασροφητείας, σίν ἔτι Ἔσο ἔργων μόνον" ἢ δείκψεσιν αὖτ 
αὐτῇ αὐτοῦ αἰ μιουόνϑμον αὐκἄν: (ὃ πατέρα (έως δῤ ϑῶ γδῤ,φησι,τὸς ζϑρύς συ αἰ πουπό- 

35 διον Μ᾽ ποδῶν συ) ἢ πολλέω καντεῦϑεν ὁμόγοιὸν τοῦ γε λμνηκότος πρδϑς αὑτὸν ᾧ τιμιζω. χαὶ 
τούτῳ Ὦ τέλος ἔχετ ϑυσι Μ) πτοὸς αὐτὸς δ ᾳλέξεων ὑψηλόν τε ὶ μέγα ᾧ ἱχανὸὼ αὐὖνῃ}νὼ] 
Ὑποῤῥα {αὶ τοὶ φύματοι. καὶ ὙᾺ ἐσίγησαν δ ἐκείνου, ὀχ ἑκόγτες, δνλαὶ τῳ μυηδὲν 
ἔχειν δ ἰπεῖν᾽ καὶ ὅτω χαιοίδῳ ἐδέξουτο πληγέω, ὡς μηκέτι τολμῆσαι ζοῖς ἀὐϊρῖς ἔχιχει- 
ρῆσαι λοιπτόν. 

40 46 Οὐδεὶς γ», φησιν, λμησεν διπὸ τὴς ἡμέρφις ἐκείνης ἐπερωτῆσαι αὐζον. 

Ου μικρὸν ὃ τοῦτο τες ὄχλυς ὠφέλει᾽ δ[9 χαὶ πσοὺς ἀυτὺς λοιπὸν τρέπει 1. λόγϑν, αἰ- 
ποζήσας (ἦν, λυκες τ) δντοκρουσείμϑνος αὐ αὶ Ἐχιξυλοίς. ὠκῴνοι Νὴ σον ἐκέρδϑινον ὑπὸ 
χινοδρξίας αἰ λόντεφνὺ εἰς Ὁ δεινὸν ὅγο παϑος ἐμυπεφόντεφ. δεινὸν γὸ Ὁ παϑος καὶ πολυχέφαλον. 
οἱ Κ᾿ γὸ δρχης ὀζρὰὶ ζωυτην,οἱ ὃ, γρημάν, Ὁ ὃ ἰορος ἐραΐσιν.ὁδιῷ ὃ βαδίζωσοι ᾧ τλὶ ἐλοι- 

Οβεγίοι, τοτ. 2. Ρρ 3 μοσιούζεν 



ζκς. 

ἩΘΙΚΟΝ 

440 ΧΡΥΎΣΟΣΤΥ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΊΤΘ. 
μοσιΐω ἔρχεται δ νηςείαν ὑ ϑύχας ̓  διδασκαλίαν, ἢ πολλαὶ αἱ ὦ ϑηολα τότ χεφαλαί 

Αλλα Ὁ ' Ὠδ πῖς ὄνοις κείνας κενοδοξᾷν, θεν καφὸν ἐδὲν᾿ (ὃ ἃ Ἐλὶ νηςεία, ἡ 0. 

χῆ, τούτο ἔς! τὸ ξένον ὶ ϑωκρύων "μεφόν. ΔΛλ ἵνα μὴ παλιν ἐγκαλεύμϑμ μόνον, φέρε καὶ ᾧ κΥ 
πον, δὲ Κὶ ὡτίω φϑυξω ὥβα, Εὐπωκϑρ. ασοϑς τίνας δῶν Ἔἰποδυσὸ θα ποοότας ἀγὸς " 

ὥν ἐχὶ χεήμασιν, ἡ τἂν Ὧπ ἱματίοις, ἡ(ἂν Ἐχὶ Ξρχαὺς, ἢ τὸς ἐχὶ διδασκαλίαις, "πὰρ ς 
Ἰχὶ' σώματι," (ἦν. (χὶ τέχναις, ἢ τὸς ἔχ καίλλει," ὄν" δὶ καλλιωπτισμμοῖς," τοις Ὀχὶ ὠμώ.. χαίμι 
τητί, ἢ τὺς (χὶ φιλαν,ϑο»πίᾳ καὶ ἐλεημοσιωών,ἢ τὸς Ὠχὶ πονηρία," τὰς Τὶ τελθυτὴ, ἡ τὰς ' 
κ᾿ Α᾽ τε λοΐ κεγοδοξομυζας ; ὴ Ὑ» περ ἔφην,πολλας ἔχει ζὰ “πλεκ)ανας ὅτο χω παϑος, 

αὶ περκιτέρω τὴς ζωῆς ἡμϑδμ ασδβδεισι. αὶ Δ ὁ δεῖνα,, φησιν, εἰστέθοινε. καὶ ἵνα ϑουνμφοϑῃ, 

αὶ ταὶ ἐπέσκννψε ἡμέοϑαι. ὁ δὲ τοῦτο ὁ διᾷνα πένης, ᾧ ὁ δεῖνα στλούσιος. τὸ γὸ χαλεπὸν το 
τούγο, τί καὶ Ἔστὸ ΝΜ ογὸμτίων (ἰωέφικε. ποῦς τίγας δέν ςησόμκθα καὶ τὐρα)αϊό θα «οοῦ.- 
τὰς; ον "ὃ γοχεῖ τϑ3ς πϑυζῳς ΕἾς κὶ ὁ αὑτὸς λόνς. βούλεοϑε δξωυ πνδϑς τοις ἔχὶ ἐλεη- 

μμοσωύῃ κενοδοξοικζῳς; ἔμοιγ δοκεῖ δ σφόδρα τὸ τοράγμα τούτο φιλαΐ καὶ ἀλγῶ λυ- 

μιφινόνϑινον ὁρῶν, ἢ καιϑεύπερ τινὶ βασιλικῇ κόρῃ ζ φὸν [ ὼ ] πϑϑαγώνρν Ἐχιξουλθύουσον 

τίω κενοδοξίαν. τρέφει  )Ὰ αὐντέωδ " ἐπ᾽ αἰομευύῃ ὃ αὶ ζυμία μαφροπγάζεσο ᾿ Ἦ τοῦ τς. ὶ 
Πὴ παΐος κελβϑύουσα καταφρονῷν, καλλωπίζοοϊ, 3 πσοὸς Μμιωβὼν Νὴ κριτο]υςων “πῦλο 

Δλαίκις ὀνδρών Ὁ ρέσκειαν,ᾧ τοιούγογ αὐτὴ κὐἰδετίϑησι κόσμον, δῇ (ὦ) ἐξω βούλονται, αἱ αν κα 

ὠτίμον, ἐχ δῇ ὁ πατήρ. φέρε δὲ δὼ ασοϑς τότυς Σιποτεινωβῖθα, καὶ ἔξω τις" ἐλεημοσύνη κ,ὑμμι 
γίνονϑμη μ᾿ δαψιλείας τσοϑς τίω ΦὮΜ πολλῶν Ἐχίδειξιν. οὐκοιῶ πρεϑτίω αὐ δξαγ4 ̓  ἡωκὰν 

θερλρίμου τὺ πατδιίχου. καὶ ὁ ὥ πατὴρ σϑον' τῇ Φριζερᾷ Φαϊνεαϑαὶ κελθύει" αὕτη ἣ ἐ- 1 νὰ 

αὐτίωυ τοῖς δούλοις Ἐπχιδυίκφεσι χαὶ τοῖς τυχοῦσι ἡ Φυ δ Εἰ ἰδὺσιν αντίω. Εἶδες πόρνζω καὶ 
μάφροπον Εἰς ἔρωτα αὐτίω ἐμιξαίλλουσαν αἰτόποων δύ, ϑοόέπων, ἵν᾽, ὡς ἐὺ ὡκ νοι κελθι- 

ὡσιν, ὅτως αὐτὴ ρυϑμίζη7); βούλει ἰδεῖν πῶς καὶ πύρνζου μόνον, δλλαὶ χαὶ μναφικίωδ ποιῷ Ἐ 
τοιαύτέωυ ψυχίω , Οὐκοιωῶ χατομόμθοινε αὐτῆς τίω γνωμόιν. τόμ γὴδ (Ὁ) ἀρανὸν ἀ- 
φεϊσα, τρέχη ὀπίσω δρα πεῖ ὸ οἰκοτοίζων, κτ' τὰ ἀμιφοδὰ αὶ τους φενωπους διώχϑυσοι τὰς τ: 

μισοιιύζῳς αὐὲ, τὺς αἱο,οὐὶς αὶ δυσειδεῖς καὶ ἐδὲ ἰδιῷ αὐτὸ βαλομδύος, τὰς, Κη «αὐδικαεται 
αἰυῆ!, μισοιωώζῳς αἰτίων, τί δμοιτ᾽ αὐ τύτν μανικώτερον; ἐδένα Ν᾿ ὅτω μισῶσιν (ὦ πολλοὶ, 
ὡς τὸς δεομδύος τὸς τ» αὐῇ δόξης. μωρίας γϑιῶ χατηλϑολας κατ᾿ αὐ πλέκοισι,ν ζω τὸ 
ΑΚ αὐ Εἴτις αϑλϑόον κα ϑυγατέφοι βασιλέως ἰσὸ τοῦ͵ ϑρθνου χατενεγκῶν Ὃ βασιλικοῦ, 
χολδυοι μοιχοῖς λύδρασι καὶ δζατήνουσιν ἀυτῆς ἀυτίω ἐκδιδὺν.αι ὅτοι γὸ σον αὐὲς διω- γ9 , 

χαὶς, τοσῶ τὸν σι τος ρέφον.}6 ὃ Θεῤς, ὸν ̓ “πὸ αἴυτοῦ δυξὸν ζητῇς, Ὀσύώτῳ μᾶλλον ἫΝ 

ἐφέλκεται σε ἡ ἐπαινεῖ, ἡ πολλίω δἰποδίδωσι σοι τίωὐ αἰ μοιζμεώ. Εἰ βούλει χαὶ ἑτέρω- 
εν αὐτὴ Ὁ ζημίδῳ κατα μαϑεῖν, ὁτὸμ διῷς ασοϑς ἐχίδειξιν ἢ φιλοτιμίθδν,αὐα λόγισοι πό- 

ση σε λοιπὸν ἐπεισέργεται λυπτη, χαὶ πῶς διδευεκής ἡ αϑυμία, οὐνιχοριώτός σοι γοὐ Χοιφοῦ 
ὁ λέγοντος, ὅτι πλύτα αἰπώλεσας συ (δ μιεϑύν. πϑρμταχοὺ ΖΦ γὺ κενοδυξίᾳ κακόν" μά- 1: 

λιςα ἢ Ὁχὴ φιλον,ϑεςπία(ὁ τῆς ἐσχάτης δὴν ὠμότητος) ζῳᾷ δυλοτοίας ἐκπομπτάλοσα χρμῃ 
συμιφορος, ἡ μόνον χί ὀγειδί ξουσοι τοις οὐ «Ἰωχείᾳ. Εἰ δ τὸ ζ ἰδίας λέγήν ἐνεργεσίας, πῷ 

ὀνειδίζειν 561 τὸ ᾧ Εἰἧς ἑτέρους πολλὲς ζυ ζις  ξαγν, τί εἴξι ἢ) ; πὼς δέω δζμφϑυξοΐθα «ἐμ 
Ὁ δενὸν ; αὐ μάϑωνϑμ ἐλεεῖν, αὐ ἴδω μδν τίνων δόξαν Ὠχιζηνθμϑυ. Εἰπέ δ: μοι, τίς ὁ ᾧ 

ἐλφημοσιοώης τυχνίτης θήν; ὁ 5 πσρβγμα καιταδείξας Θεὸς δυλονότι, ὁ μάλιςα πλύτῶν 40 
εὐὐφ' Εἰδὼς καὶ ὡρὸς ἀπειρον ἀνῷ ματα χειοίξων. 4 ζω; δὐ πα λαιςὴς μανϑόνης, πρθὸς 

ὥνας ὁρᾶς, ἢ Τίσιν ̓ἐχηδείκψυσαι τοὶ οὖν τῇ παλαίςφρα, τῷ τὸ λοί γόνα, “τωλφιῶτι χα τὸς ἰ- 

ϑύας, ἐσ παιδυτοίζι ; χαὶ μιζυυ (ὦ υδὲ' Εἰσι πολλοί" 65 Εἷς. “ἰ δξζυ λὐ ὠκεύου λαυ- 
μιαίΐξοντος ἀλλοι χαταγελοῦσιν, ὀυχί καὶ σὺ κρυταγελοίσῃ μετ᾽ ὠκείν αἰνηρεᾷ; Ὃ δαὶ, ω 

πυκτεύει! 



ΕΥΑΤΓῈΕ Δ. Ομιλ.να. 411 χεν κῷ. 
πυκτεύειν μαρϑανῃς ; ὀυχ ὁμοίως πρὸ ς χεῖνον δψ 4 Τ᾿ τοῦτο παιδαύειν Εἰδότοι: δύ δὲ 
λόγθις μετίης, ὀυχὶ τι δ ρήτορρ τοῖς ἐ παΐροις καταδνξῃ, χα ΝΜ ἄλλων νκαταφονήσεις ; ; πῶς 

δΐζυ σι ἐπον, ἐν ΣᾺ τοὺς ἀλλαρ τέχψαις, πεὶς Ζ διδοίσκαλον ὁ ὁρῶν μόνον ̓ ὠζαῦθα ὃ ὃ, 

Ὀμωδμ τον. ποιεῖν: ἢ καίτοι Οἕκ ἰση καὶ ζημία, ὁκεῖ ἅ ̓ γὃ, ἐν πολ δοκιώ τοῖς πολλοῖς 

; παλαΐης, ὁ μή Ὡρὸς ( ῷ διδασκάλῳ, ὧν τῇ πάλην ζναία" εὐζοῦδ 5, εἰν αἰωνίῳ ζωη γί- 
εἰπλίων" λϑνας δμοιος Θεῷ Ὁ Χ.) ἐλεᾷ, νοῦ δῶ ἀὐτώ ὃ ὁμϑιος ὦ “ ἃ μή ," ὑγηδείξαιϑαι. χα ̓γὸ 

ὗ ἔλεε γεραπτάρων, ἱγά, μηδενὶ Εἴπῳσιν. λὰ βούλει ἐλεήμων κληϑίωαι ζ.) τοῖς 

ἀνιϑοσποις ἡ τί Ὁ κέρδος: ; Ὡ κέρδος (ὦ σνοδν, ἡὶ 5 ζημία ὦ ἀπειρος. ἀδζὶ ΠΣ ὅτοι, Ὡς Εἰς 
εδρτυείὰν καλῴρ, ληςαὶ γένοντο ΝΜ ϑησαοραν ῬΜὸ ω ϑἰρᾳνοῖφ᾽ μα λον: 3 ὅχ ὅτοι, ὅλλ ἡ- 

ιὸ μέ: ὦπ χα ἡμέτεραι συλ οἶντες, κα Ὄ ,σχθρπίξοντες ζῳ ἀγὼ κείνϑμα, ὦ τῆς χανῆς συμιφορας 

μή ὁ ̓ αἰλλοκότῃ, πότ παϑθοις. ὅπου σής Οὔκ ι ἀφϑλυίξε, σε" κλέγηης δορύδει, κενοδοξία | 
Ι 

Ι 

μάν, σαϑρπίζει, Οὗνα ὁ σὴς “δι᾽ ὀκᾷ ϑησοιυραν᾽ ὗτ' ὁκλότδης ὃ ϑὐποοίας τῆς ὧν ἐρανοῖρ ὧπ 
τὸ τὴ ἀσωλνηκ σε με πλοῦτον" τὸν πόρτα λυμανε) καὶ "Ὁ Αἰ οφλείρο. ὯΝ Ὁ» Εἶδυ 

ἴξρλος, ὃ 0ΤΙ καὶ ληφ'αὶς ὺ σκώλνχι ὺ πῆς λλαις Ἐχιξζουλαῖς αναΐλωτον τὸ χωρίον ὀκῴ- 

ι5 γ0, ΜΝ ,κενοδὺξίας αὑπσοσύρει (ᾧ πλῶτον. 'δγα δύξην Ἰλχιλυμάς; ;Εἶτα οέχ Ὡρκᾷ σοι! ἡ ; 
"5 ᾿» τε το ὃ λριμιξανοντος, ἢ ΤΟΝ ὄ τῇ φιλαν,ϑούπου Θεοῦ ἢ ἕω Ὁ ὸ ΤΩ ἢ α"ν,365- 

πῶν ἐρας; δρφ, μὴ οιυϑαντίον' ισαυ μείνης" ΜΗ ὥς σὰ κοιτοιγνῷ, ὡς Οζι ἐλοοιεύγορ αλλ ὧκχ- Ι 
πομιγγήοντος ὲ Φιλοτιμνωθβου, ὡς ὀκτφαγωδοιῶτος ᾿ἀροτρίαρ συμφορᾷ. ἡ Ὁ» 

μυηξιῶν νυ ὀλεημοσιωη, κλήσοι τοίγεου ᾧς ϑύρρ, ἵγα μυΐ τις ἴδῃ ὥπερ Ἰπαιδεῖξαι ὑ ν 
10 θέμις. ἊΝ )) ω μυφήξια τὰ ἡμέτεραι το ο μαίλισαι ὅδε, ὀλοημω(γμῶν ὃ φιλθνϑεφπία ᾿ 

Θεό. τὶ ΚΡ γὸ ὦ πολυέλεος ἰδού ας ἡμᾶς αἰπειϑεϊςἡλίησε, αὶ ἡ τεϑτη ἢ. δέησις ἐλέ- ᾿ 

οἷς γέμει, ΩΝ τ ω} οὐνερορυδίῶν «δακαλοίμδν" ὦ ἡὶ δυυτέρρι πάλιν, Αἱ ἐτέ- 
βῶν ὕμο ω μετμοίᾳ πολυ ὦ ἔλεος Ἐθηξητούσαι καὶ ἡ τρίτη ὃ πάλην ζύβ μδῇ! αὐ" 

ἄυτη τὰ ̓ πο ϑία, Γ[πὶ ἀμωμα]τᾷ δήμα πσοϑξαάλλεται, ᾧ Θεὸν ἔχ: ἔλεον πρὐθκχαλιῶῦτα. 

25 ὯΦ Ν᾽ ἀὐδθὶ κατεγφώχαιδυ ἑαυ αἰμδρτύματα, ἰαρ ΝΜ πολλὰ  ἡεδρτηκότων καὶ 

ἐγκληϑίωω ὀφειλόντων ἀὐοὶ βουίϑν" ταῦ ὃ ἡρδ αὐ} ὦ παῖδες ὦν τῆς ἀὐτλότητος β 
ὧν ζυλωΐζᾳς ἡ βασιλεία ΔδὝὲι ἐἰρανοῖν αϑμει. ᾿ ἡ τύπος ὧπ' τϑο ἐὐδείκφυτω, ὅτι (ὦ καὶ | 

ὀκείνυς (ὧν παῖδας (πεν αὶ Ὁ ὠπλασι, ὅτοι μάλιςαᾳ διυύανται ὀζαιτο, ὧν αὑσϑ.- | 

ϑιωύνρ. ἐς ἢ Ὁ μιυφήξιον πύσυ ἐλέου, πόσης φιλαν,ϑο9»πίας, ἴσασι μεβινημϑμίοι. ἢ Ἂ) 

μὴ δ 19 σὺ τοίνιω ΚΡ δυώαμι τίω ς ζω ἐλεών δ ὑϑέρ πον, ἰπόκλεισον' πίω θύραν" αὐτὸς ὁ ἐλε-: 

οὐμδυος ἰδέτω μόνος ̓ εἰ δὲ οἷοντε, μηδὲ ὥχδ. δ: 3 αὐατετοίσῃης, ἐκποιμισγάσεις συ τὸ μυ-- ᾿ 

φήξιν. οὐννόησον ὁΤί ν ἀἰυτος, ὠκᾷνος, ὃ ὁυ τίωυ δυξὸν Ἐχιζυητεῖς, χαὶ ̓ αὑπὸς σν καταγνώσφται. ᾿ 

κἀν ( φίλος ἥ, ᾿, Ὁ ἑαυτωἱ σῃ κρυτη)ϑρίσει "δ Ἀ ΡΣ ὃς, ἡ ρθε ἐτέρρις σ κωμῳδήσει, ὃ 

τανδυτία ἰσσομδμφ, ὦ ὧν Ἐχιϑυμεῖς. σὺ ἥν» ὑχτϑυμμεῖς, να Εἰπηὺ ΤΙ ἐλεημφν" αἰυτὸς ὃ 

35 Οὐκ ἐρᾷ τῷ», ΔΛ ὀκενόδοξος, ὁ δύ, ϑεφ παρέσχε, κὶ ὸ ἕτεροι" πολι τούτων χαλεπώτερα. δ ᾿ 
ἣ κρύψῃς, πϑώτα ἐ ἐρει ἱταιναρτία τούτοις" ὁ  φιλαν, ϑ 65 πος, ἐλεήμων. ὁυ γι ἀφίησιν ὁΘεὸς 

κρυξζιωι᾽ δ᾽ ἐδὺ σὺ χρύψο,ὐκεῖνος κατάδηλον ποινσει" ὺ μεῖζον Ὁ θυ μισ,, χαὶ πλέον 

Ό κέρδος. ὦτε χαὶ “σεῦ: τὗτο ἀΐ Ὁ διξαξεϑαι λυτίον ἡ ἡμῖν Ὁ δπχιδείκγυαϑαι. ζ 

γ Ὁ ὁ ασευδόρϑμ χα ̓ ἐπειρῤ ῖθα, κσοϑς τῶτο μάλισα ἡμῖν αἰΐρ' τούτο ὀμθίςαται. ἐν τὰ 

40. μόνον ἐλεήμονος δοξόῳ ὁυ λαμρλμομδιυ, δ δ »λακ ἡ τίω “γα τίαν" κα ὁ σεῖς ζωτι πολλίω χαὶ 

τίω ζημίαν αὐτσυμδιουϑι. πόώτων δ δὼ ἕνεκεν αἰ πεχώ βέθα, (της ᾧ τὴς Ὁ Θεού δοξης 

ἐραΐυϑυ μόνης. δυτω γρ όῬο τ Ὀχιτθυξόθα δόξης, ὁ ΤΙ αἱ αἰωνίων Ἰπολαύσονϑυ α «-. 

γαϑών, ὙΣΡΙΤΙ ἡ Φιλαν ϑεφπίᾳ τοὐ Κυρίν ἡμδὰ [ησοὺ Χολφοῦ, ᾧ ἡ δυξα, αὶ ἴδ κρούτος, 

Εἰς (ὧν αἰῶνας ' αἰώνων. Αμάωυ. 
Θμμλ, 



ζν κγ. 44: ΧΡΥΣΟΣΤ, ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΟ. 

Ομιλ. Θ6. Σ ΤΟΤΕ Ο ΙΗΣΟΥ͂Σ ΕΛΑΛΗΣΕῈΕ ΤΟΙΣ Ο.- 
χλϑις χαὶ τοῖς μιαιϑηταὶς αὐτό, » Λέγων, Ἐπὶ τὴς καιϑέδρας 

Μωύσέως ὠκαϑισαων (ὦ γραμματῴς χαὶ (ὦ φωρισαῦοι. 
3 Παίτα διῶ ὅσα ὁ λέγωσιν ὑμῖν ποιεῖν, πτοιφτε᾿᾽ κ᾿ ὃ ἔργα, αὐτοῦ ; 
μή ποιεῖτε. 

ΘΌΟτε, πότε; ὅτε ζζωώτα ΕἾπεν, ὅτο ἀὐδους ἐπεφόμασεν, ὅτε ἔσησεν Εἰς 
Ὁ μηκέτι τολμᾶν πειφφίξειν αὑτὸν, ὅτε ἐδιάξεν αιώτως ἔχονζῷς. καὶ 
Τλϑ᾽ Κυοίν ὶ Κυρίου ἐμγημόνθυσε, παλιν ἐχὶ (δ νόμον "αἰατρέχε. το διψπρ, 
χαίτοιγε ὁ νόμος τοιούτον σὸν Εἶπε, φησιν ̓ δλλα,, Κύριος ὁ Θεός σφ, 
Κύριος Εἷς ὅὰμ. δλλαὶ γόμωον ἡ γραφὴ τίου παλαιὸῤ ὡπαῷ καλῷ. 
ζω τω ὃ λέγη, δεικψυᾷ δῦ πόρτων τίω πολλίω ασοὲς (δ) γοῦμνη- 

κότα ὁμόνοιαν. Εἰ Ν᾽ οὐγδυηίος ζω, τοιλυτίον δ Εἶπε οὐδὲ πτϑνόμα᾽ νιῦ ὃ τοσαύτίω πε- 
εὐ αὐτὸν Ἐχιδείκγυοϑει κελϑύει τίω αἰδιῷ, ὡς ὦ διεφϑορινϑμὼων ὄντων “δω διδασκόντων αὐ-. ιξ 

ὦν, ἐκείνου κελθύειν αὐτέχεοϑτι. εὐ ζιῦϑα 5) ἡ αἰδὲ βίου καὶ πἰἴδὲ πολιτείας “ φλέτιτω, ἐ. 

πειδὺ τῶτο μάλιςω ἀἤτίογ τῆς ἀπιρίας ζω ἀὐθῆς, ὁ διεφθοιρυϑίος βίος, καὶ ὁ τὴς δόξης ἔρως. 
δίορϑούνϑμος τοίνωυ " ἀύζες, δσοξτον μοἰλιςαί ὅθι Εἰς σωτηολδυ (ωτελοιώ, ὃ δὴ ἃ.- χιπῆὸν 
δασκάλων μιῇ κοιταφρονῷν, μηδὲ κατεζόνίςαοϑω “Ψ ἱερέων, δ» ἐκ τὐδιοισίας κελθύιι, «πὲ 

ἐχελθλοι 5. μόνον, δλλαὶ ᾧ αὐτὸς ποιῷ, αὶ γὺ διεφϑαρνϑμοις ἔγζοις καὶ κατάγφ Σἰπο' τῆς τιμῆς, το 
ὀκείοις ὦ πλέον τὸ κρί μα ἐργαζόνϑμος, τοῖς ἢ μαιϑητθυομδμοις σϑοδμίον πὐραλιμπά- 

γῶν χρϑικοὺς χσοόφασιν ἵνα γ δ μή ἴις λέγη ,γτι Τὴ) φαύλος ὁ διδοίσκαλος, ΟΥ̓Ρ τ 
ῥαϑυμότερος γέγϑνα, ὶ ζιυ τίου αϑαιρᾷ τίοὐ τυρόφασιν ὅτω γϑιῶ αὐ ἦΜμ ἔφησε τίωυ “ορχέω, 
χα τοὶ πονηρῶν ὄντων, ὡς χα! κα τοσαύτίον κουτηχϑολθν Εἰπῷ᾽ πόρτα ὅσα δὼ ̓λέγωσιν 

ὑμῖν ποιᾷν, ποιζτειου γὸ ζῷ ἑαυ λέχϑεσιν ἀλλα (ὶ τῷ Θεού, ὦ οι οἱ Μωυσέως εἰγομοϑέ- ες. 
τησε, ἡ σχότσει πύσῃ «αὐ (ὃ Μωύσέα κέ γρηται τιμῆι, πάλιν τίωὐ τοοἧς τίω᾽ παλαιαν 
συμιφωνίδυ εὐγνδεικγύνϑμος, ὕπουτε ὁ οντόῦϑεν αὐυς αἰδεσίμες ποιφ, ὅλ )Ὰ» τὴς Μωυσέ.. 

ὡς καϑέδρας ὁκώϑισαν, φησιν. Φ νὰ Οὐκ Εἴχω ἀυςὧν Σαο' βία ἀἰξιοπίτοις “ποίησαι, 

Ὡπο Μ ἐγχωρφιώτων Ἐξ: ποιῷ, τῆς κριϑέδρας χαὶ τῆς ὠκείνου οἰ φδοχὸς. πόύτα ὃ, στὸν 
αἰκούσῃς, μυὴ πᾶσαν ἀὔκες τέω γομιοϑασίαν ᾿δῇ, ζῷ αἰδὲ βρωμῖν, ζῷ αἰθέϑυσιων, καὶ ὅσα πι- .9 
αὖπι. πῶς γ. ἔνϑηε ζαύτα λέγην,ἀ ἀσεϑλαδὼν ὀῤῴλο τ αἰλλα πϑύζῳ φησὶ τοὶ δ ρθοιῶ- 
ζῳ ἦϑος,ἡ βζτίω ποιοιωῦτα δ5πον,ὼ τοῖς τῆς χαινὴς συμξαίνοντα νόμοις, ᾧ Οὐκ ἀφιέντα λοι- 
πὸν «αὐὸ (δ τῷ νόμια ζυγϑν ἐὴ. ΡΥ τί δ Οζι Ὥπο' Φ' νόμου τῆς ἡϑριτος ζῶτα ϑεασί- , 

ζει, ἀλλ ὥσπο “ Μωυσέως; δῆι συΐϊσδττω χα!οθς ζὦ ποθ τοῦ ςεωρφ ζῦτα σειφαΐς “[4- 

λέγεοϑαι. ἐμοὶ ἢ δυκᾷ ωρὸς τοῖς Ε ἐρημδῥοις καὶ ἐτερὸν ὧι “«πτοϑοικονομᾷν ζωῦτα λέγων. 5, 5 
γ δ μέλει κρυτηχϑρῷν αὐνόΖΜμι, γα μὴ δυξῃ ποῦρᾳ τοῖς αὐγοήτοις τὴς ὔργὴς αὐτῶν ζαύτης ἐ- 
ρῷν, ἢ δὲ ἀπερϑειδν τῦτο πτοιφ,,ὠρώτον Ἔτο αναιρᾷ, ὃ αἰὐνύποτῆον ἑαυ τὸν ποιήσεις τότε ὐῤχε- 
χω τὴς χατηρρρίας. ἡ τίνος ἕνεκεν αυςᾶν' ἐλέγχει δὴ μακροὺς λοιητὸν “᾿διτοταίνει λύγϑυς κατ 
αννδἔν᾽, πσοοφυλαῆόμϑμος τες ὄχλοις, ὧφε μὴ τοῖς ἀδοῖς πὐβεπεσεῖν. συσὲ “ὃ ὁμοῖον αἰ- 

παηϑρόσειν, ν: τῇα σανίῷς δεικψιωύαι" ὧασερ ὄχ δμόιον αὐ δαινεῖν ζῳ δέοντοι, ᾧ ὧν κα- 40 
τορϑοιώζας Εἰς μέσον ὠγήν. ὅζρα τῶν καὶ πσοϑλαθων φησι" κτὶ ἢ (αὶ ἔργα αὐ διν' μὴ ποιῴ- 

τε. ἵνα γὸ μι νομίσωσι ϑζᾳ ὃ ἀκούεῳ αὐ ἿΨ, διῷν αυζῶν καὶ ζηιλοιῶ, Φωτη κέγρηται τῇ ἐ- 
πιδίϑρθωστι,ὁ τίω δοκούσαν αὐ ἐϊσιμυυ,κωτηχϑοίαν ποιᾷ, ἃ "Ὁ δϑιϑασκαίλου γροῖ᾽ 
αὐ ἀθλιώτερον, τὸν «ἄν μοϑηζαὶ Ὁ μιὴ προσέχειν ἀὐτω τῳ βίῳ “1 ασώξῃ; ὧφε ἡ ὃ.- 

χϑυσου 



ΕΥ̓ΑΓΓΈ ΔΛ, Ομωλ. οὗ, 453 χε χγ. 
χϑύσα αὐ δῷ Ὁ 6) πριὴ, μεγίφῃ κατη)ϑεία ὍΩ.ν, στὸμ τοιοῦτον Φαίνωνται βίον ἐ' ἐγντες, ἃ ᾧ ὦ 

ζηλομῦτες Δ. Φλείοννται, δῃ τὰ ̓) εἰ κατ ̓αὐνδμ ἐμιπίτῆει κρυτηρρίαφ ᾿ ἂυ 
Ὰ τὸν ὃ μάγον, δλλ γα δείξη, ὃ δτί κα ἡ Ὡροτέρᾳι απιςία, ζω ὑπίφεσαν, ὃ « ὁ φαυρϑε ὁ μετὰ 

. ζτα ἐν ἐτὸλ μμησαν, τὸ ' φαυρωλώτορ Ζ ἀἰπιτοϑεντος ἔγκλοιμια,δλλαὶ τὴ τὴς ὀκείωι ἀγνω- 

ς μοσιωνς κρυτηγϑρία. , ϑ(α 5 πῦλο αῤχέται,: ἢ πόθεν ἀὐυξει ζῷ ἐγκλήματα. ὅτι λέρϑεσί, 

φησι, ὦ δὲ ποιοῦσιν. ἐκάσος μΐ ἅ γε ἐγκλη μῶν ἀξιος πὐϑαθαμων ᾧδνόμωον, μάλιςαι: ἢ ὁ δὲ- 

δασκαλίας αὐϑεντίδν ἐ ἔχων. διπλῇ οὐὴ τειπλῆ δίχαμος καταχρίνεοϑαι δὲ ἐν ν μϑὶ!, δτί 

αὐ θαθανει" δὲ ἕτερον ὃ, δι «ὥλ ἀλλα ὀφείλων δορλοιῶ, Εἶτα χρλόνων, μείζονος ἀμω- 

βίας ὠξιίος Ἅ] οἱ τίω ὑμάδ᾽ τείτο ἢ, ὅτι κ αἰαφλίρι μειζόνωρ,ἄτε οἰ ῳ διϑασκαλου ο- 

ιο ξειζοιαύτω πὐθανοιδέ!, μῷῷ ᾿ δ τθτων καὶ ἔτερον αὐ ὖ παλιν λέγει κατηγόρημα, ὅτί πικροί 
Εἰσι τοῖς πο υϑιώοις. 

4 “Δεσμόυοισι »ὺ φορτία βωρία ᾧ ὲ δυσράφαζῇα, κα ἡ ἀϑέασιν ἐχὶ (ἄν ὠμὸς Δ αὐθρώ- 

πων ΖῚ ἣ ᾿ ϑακ)ύλῳ αὐ εἰ θέλουσι κινῆσαι ἀὐυτα, Διπσλζω ὠζϑα λέγ καχί- 

«ὦ πολλίω ἣ" ΔΝ ἀκρὸν ἀπαιτῷ ἀσυϊπὼ Ἰώφῶως, Ὡϑὰ κι} ϑρχορῦμων βίν ἀχρίξειδν, 

ΠῚ πολλίευ δὲ ἑαυτοῖς Ἐχιτρέσῳ τίω ἀδειαν᾽ "ὸ τοιωαντίον (δὴ ἀ! ἀφλφον ὠὐῤχοντα ἔχειν γρή᾽ τ 
ἅ τοῖς καιϑ᾽ ἑαυτὸν, ἀἰσύν σον ἐϊ) ὑπικρὼ δικαφ΄ζω" οὖν δὲ τοῖς ΔΨ Φρχομδύων, συγίω- 

μογικν ὰ ἡ μέν, ὧν ὅτοι ὃ οὐδωίον ἐ ἐποίοιω. τοιοῦτοι Ν᾽ πόμτες Ὧ) θηρις φιλοσοφοι 

πὸ, ἀσυγίν γώφοι ὺ βωρῴς, ὧτε ὠπτιρρι τῆς δὲ ἔργων διδασκαλίας, ᾿ μιχρα δὲὰ δ ἀντι: ἣ 
κακία, συνῇ! ὡς ἔ ἐτύχεν, ἢ Ἐχιτείνει τίω ἐμυῶροῦϑεν κατηγϑρίάμ. σὺ δὲ μοι σχόπει πῶς  ὅ- 

το Ὁ ἀυξει ὦ ἔγκλημα. ἐγ Εἴπω, νυ ἐ διυύανται, αἰλλ᾽ ὀυϑέλοισι. ᾧ σῴκ Εἶπε, βαςα:.-. 

σαι ̓ ὁλά, δωκ)ύλῳ χρΉσοα, χυτέςι, Οὐ ἐγίος γμμέοϑαι, σε εὲ ἀν αοϑαι. δλλα πού ασε- 

δαῆοι χἡ ἔυτογοι; ἐν τοῖς κεκωλυμϑύοις. 

ς Πρύτω δὲ τὰ ἐργα αὐ ΨΜ) ποιῶσί, Φησι, “εὺς ὃ θα ϑέεναι τοῖς αὐ ϑεϑίποις. 

ἰίῃ Εἰς κενοδοξίαν ἀδοις' ̓αἰσθάλλων ζώτα λέγ, περ ἀνίᾶν αὶ ὠπώλεσε. τὰ ὦ γδρ 
:ς ἔμασέλῶ, ὠμότητος ἤσαν ἃ βῥαϑυμίας" ζωχτα δὲ, δυξομόμίας. τῦπο ὠπόρσιν αἰυςἄν' 

͵ῷ θ Θωύ, ΤῸ οὖ ἑτέρῳ ϑεαύτρῳ ἀγωνίξεοϑαι πϑϑεσκδίασι, αὶ διέφθέρεν. οἵους δ αὖ ἐς ἐ- 

χς ὧν ϑκαζά (ἐπεὶ τάτοις ἐασούδϑακεν “ϑιρέσκειν) τοιούτως Ἰηπιδείωυ  κ (ἂν ἀσώνας. ᾧ β 

ὃ Ὥ ὦ ὅριαίοις παλαίων, τοιαύτα ἼΩ ἀγωνίσματα μέτεισιν ὁ ἢ ὧ ψυχροῦ ἡ ἀϑαπετήω- 

σι, ὃ αὐτὸς ῥαϑυμότερρς δἥ, ἔχει ὡς ϑεατίω γέλωτι χαίονντα "ον γελωνρποιὸρ Ι 

Ὶ 

Ι 

29 ἢ αὐτὸς, ἵνα τέρπτη (Ὁ δατών᾽ ἑτερϑε ἀσουδαῖιον κα Ὁ φιλοσοζοιῶτα: απευϑοϊδενκαὶ τ. αὑτὸς 
πιούτος ἔῃ, 2. Οιαύτη πῷ ἐπαινοιωῦηος ἡ γνώμη. ρα ἢ πάλιν ὁ ογζώϑα μετ᾽} 

πίσεως ὃ 6 ἐγκλημᾶ. οὐδ δ ἢ ὦ ὅτω, τὰ ἢ ἑτέρως ποιούσιν᾽ λα πόρτα ὡπλαῖ, 

. ὅτως. Εἰταὲ ἐγχαιλέσεις ἀὐζις κεγοδοξίλυ, δείκψυσιν στο χὶ τοῖς μεγάλοις ἀγαγχοίοις 
"ἱρὴ χενοδοξοιιυζας (ο συσϊὲ ἢ Εἶχον. ἔρημοι χὰ στιν καιτορθωμκ) δ λ χὶ ἢ ψυχροῖς χαὶ 

42 δτελέσι,ὼ ἁ ἃ τῆς κακίας αὐὴἶὍνθ πικμήΐολα ἰώ. 

Πλφτωύοιῖσι Ὁ» “πὶ φυλακ)ήρλα αὐτἕῷἋ, φησι, χαὶ μεγαλεωώύοισι τὰ ὁ χροἰασεδὰν ἫἋ ̓- ᾿ 

ματίων αὐτῶν. Καὶ να ζιυτά ὅ81 τὰ φυλακ)ήρλα, καὶ τοὶ κρἐασεδω: Ὠΐ, (ἰωε- ᾿ 

)ῶς ἐπελόμϑούνονηο ἴ' δυεργεσιοῖν τῷ Θεού, ἐκέλξυσεν ἐδερφίωώαι βι(λίοις μικροῖς τὰ ἰϑαμ- ᾿ 

ματα αἰτεῖ, ὀἰζηρτύοϑαι αὑτὰ δ χεροῖν αὐνἦω (β κα) ἐλεγν" Εφ’αι αἰσοίλθυτα " εν Δώτ. ε. η. 

4 ὀφϑαιλμοῖς συ) ἃ φυλακτήεια ἐκαίλϑεωυ ̓  ὡς πολλαὶ νωῶ τῶν γωυαρδιν Δαν λια τοῖν 

τραχήλων ὀξουρτώσοι ἐ ἐἔχοεσι. χα) ἵγά χα ἐτέρωλων πάλιν «ἰσσομιμφψήσκωνται, ὃ πολλοὶ 
πολλάκις “ποιούσιν ὡ. ὡς Ἐἐχιλομϑαγόμνϑμοι, λίνῳ ̓  χρόχῃ Ὧ ϑαίχ]υλον Ὀὐποδεσμμοιετες, τῦν Αειϑ. ". λᾳ. 

ὁΘοὸς ὦ, ὡατερ “παιδίοις ἐκέλϑθυσε ποιῷ, κριΐσμα ὑαχίνλινον ἐχὶ τῶν ἱματίων αἰϑὶ τίω κ φαν 

τίω αἰϑὲ τοις ποδὸς Ὡπορραύεοϑαι ᾿ ἵ ἵγῶ ποοϑσέχοντες αὐαμιμψήσκωνται ἢ ογτλών, ν᾿ 
ἐχαλάτο 

αἶμα, 
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434 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ Τὸ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 

ἐκαλῴπ Ἰρίασεδαι. οὐ τϑτοις τοίνεω ἤσοιν ἀσουδείγοι,τοὺς τελα δίας τῶν βιζλίων πλα.- 

τιώοντες χαν τὰ ἰκραίατεδο μιεγαιλϑποιοιώπες ὑπερ ἐλάτης κενοδοξίας ἰώ. ὅνγος δὲ ἐνγέχαν 

Φιλοτιμν, καὶ πλάταις ζωῶτα: μὴ "γε κοιτόρλωμο συ τῦτο ἐσ: (μη ᾿ γὃ αἱ σε ἐγίνη. 

σν, ἐδὼ μιν πὸ αὐπ᾿ αὐτῶν κερδμης: ; ὀυγδρῶ μιεγαιλεούειν ζῦτα καὶ πλατειύεν ὁ Θεὸς 

ζητεῖ, αλλα ὦ μεμψήοϑευ ἢ ΐ΄ αὐτὶ κατορλωμῶ. Εἰ δὲ ἐχὶ ἐ ἐλευμοσιωύῃ χαὶ γηφεία, χαίτοι Ζ 

Ἐχηπόνοις κα ὺ κατορθώμασιν σιν ἡμετέρριρ, Φιλοτιμείοϑαι εἰ δ᾽ πῶς σὺ ἡ πϑτοις Φ»γαριωῃ 

ὦ ἰπδοῦε, ὼ μάλισα συ κρυτη)ϑρᾷ β ῥαϑυμίαν; : (Ὁ) 8 οὔ οὖν αύτοις μόνοις, διαὶ καὶ ὧν ἑτέροις 

μικροῖς ζμωώτω ονόσοιου. 

ΕῚ Φιλούσι Ὁ», φυσι, τίου ᾿ υσφτοκλισίδμ οὖν τοῖς δείπνοις, αὶ ( πρρτοκαϑεϑρίας ὦ 

πῶς (ἐμυαγωγαῖ, ἴο 
7 Καὶ ὧν « ἀἰασασμοις -» τοις αἰγρραιῖς, τὴ Ὁ καλῴϑαι “ποῦ ΧῚ αὐ ιϑεΐπων Ῥαζξί. 

Ταῦτα )Ὰ» Εἰ μικρ ἡ ηγεῖται, δλλα μεγάλων δον ὦ "πακακδυ. ζωώτα ᾧ πό- 
λεὶς ὺ ἐκχκλησίας λθέσφεψι. χαὶ μι  δακρόσαι ἔ ἔπεισι με, ὁτὸμ ἴω ̓φερτοκαλεδρίας 

αἰκούσω :- Ους ἃ ἀαυπισιοὺς, ἣν Δογίσω μα! πῦσα τοῦδε ἐτέθη, κϑικο ταὺς ὀκκλυσίαις τῷ 

Θεού" ἁ ὧπερ οὐκ αὐάγκχαγον εἰς ὑμας ; ὀξειπεϊγνεῦ, μάλλον ἢ ὅσοι φρεσθύται οὐοὲ δέονται "9 

ζῶτα ΩΝ δ μαῦανν. σὺ δέ μοι σχόπει, πούζᾳ τῆς χενοδοξίας ἐ ἐκράτει, ζω ὀκελβὶ- 

ογ75 μκἡ ̓ κενοδυξφν᾿" εὖ ταῖς (ἐμυαγω,αῖς, ἔνθα Εἰσρεσοιν ῥυϑμίξοντες ὁ ἐπέρφες. ῶ "ὃ ἔχὶ ἃ 

δείπνων τη» παϑῷ ὁπωσδήποτε, ὃχ ὅτω δοκεῖ δεινὸν θὴ χαίτοιγε ὁ ἐκ (ὃ διδωσκα- 
δον λειυμαίζ εοϑαι ἐ ἔδει, Οὔ Ἐχὶ τὴς ὠκκλησίας μόνοι, διλλαὶ ̓πϑωταχρύ. καιθεύπτερ γὰ ὁ 9 

ὀν,ϑόφπτος, ὃ ὑπουπτρ α» φὰυῇ, δλός 661 ὉΜ αἰλόγων διεζηκώς" ὅτω καὶ Ὁ ᾧῷ διδοίσκαλον, ὺ 20 

φϑεήόνϑροι, καὶ ο σιγῶντα, κα ἡ Ξέρινοποιούμϑνο, κα πὸρ ὁτίοιυ ποιομῶτα δῆλον ἐῇ) δεῖ, ᾧ οαὸ 

τῷ βήματος, κα Ὁ Ὥστ αν Ὁ βλέμματος, κα χὰ Ἔσο τῷ λήματος, ὁ Ὅσο σοὶ πϑρτων ἀπλς. ὠκήνοι 

ἢ πϑρμταχοϑῳν ἡ ἤστοων χαταγόλθιοι, ὺ πόρμτουχοῦ κρυτηδαύογη, μδιετώντες διῶχεν ἁ  φόύγῳ 

ἔδει. φιλοῦσι χχο φησῃ. Εἰ5 3 Ο φιλῷε ἔγννιμα, ὃ ποιῷ καὶ ᾿ ϑηρῶν αὑτὰ ἊΣ ἀπουδιί- 

ξεν ὦ ὧδε τυχίν, πόσον κακόν; ́ ὰ ; Δ δὰ συ ἀλλα μέχρι τὴς ὠκείνων καυτησρθίας ἔσησεν, ὡς 1 

μικρᾷ ὸ βθπελῆ, καὶ ᾿ "μὴ ἰδεορϑῥων ζν}} μια δ ἡ) ΖΡ τϑτων δίορω ϑίεαι" ὃ 3 πόύτωι 

αὔτιον ὦ μ χαχϑίν, ἡ φιλαρχία, ἐ οῷ «ϑόόμο, αὐῤπείζεν διδαισκαλικὸι, τῷ εἰς μί- Ἅ΄ 

σὸν ἀγαγὼν δ ορϑούται ἀπουδαίως, ἈΡ χῦτυ σφόδρα εἷὔζις χα! θύτογως Ἐχισκήνλων. 

Φ φησιν; 
8 Ὑμεῖς ὃ μη ἐχρονϑητε Ῥαζζί. Εἶτα αὶ ἡ αἰτία. Εἷς )ὺ ὑμδῇ! ὅξην ὁ διϑω- 10 

σκαλος᾽ πλύτες ἢ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐςε᾽ Καὶ οὐδὲν ἕτερος ἑτέρα. σλέον ἔχει, Χο μι 
δὼ Χ τ ῥαυτῳ δ ]9 αὶ Παύλος λέγ᾽ Τίς χὰ Ὧι ΓΙαύλος ; τίς αὶ Ἀπολλῶς ; “ἰς ἢ Κη- 
φάς; “ὐχὶ ὅρκοι: Ἴὸ Οὔ Εἶπε, διϑοίσκαλοι. ὃ πάλιν" 

9, Μηχαλέσητε πατέρα" Οὐχΐ ἦα μὴ κριλαΐσιν, δλλ᾿ ὕα Εἰδῶσιν ὃν κυρίως 
πειτέρᾳ χαλῳν γθ.. κοιϑεύπερ 7} ὁ ὃ διδαισκαλος Οὐχ, ἔς! διδυίσκαλος πσοληγϑυμί- 23 

γως ᾿ὥτωρ σΣεδ᾽ ὁ πατέρ. ἐχεῖνος ΝΥ πόμτων ὦγτίος, »ὴ ἢ ἫὟὮΦ διδοισκαίλων, καὶ ΝΜ πατί- 

ρῶν. ἢ παλιν ἐπαιγή᾽ 

1ο Μηδὲ κλϑητε κριϑηγαταί. εἷς γὰρ ὅβιν ὑμδι χαιϑηγητη, ὁ Χριφῦς. 
Καὶ οὐκ Εἶπεν, ἐ ἐγω. ὥασερ "ὃ λὐωτέρω Εἶπε' αἱ ὑμῖν δοκεῖ αἰϑιὰ τὰ Ὁ Χοισοῦ, καὶ ἡ Οὐδ 

Εἶπε, “ὐδὶ ἐμοῦ" ὕὅτω ἡ ̓ ϑα. ἀν ἡδέως δ ᾿ ἐρφίμζουυ οὐζϑι,, τί ὁ " Εὐποιεν ὦ 49 

δεῖρὶ Ἂ εἷς πολλάκις αὐϑμέζοντερ τ: πατεὶ μόνῳ Ἐχὶ αἰϑυτήσει τῷ Σ μιοῆνοῖς » Χαιθη- 

γητήεὸ Ἷ πατήρ; ,ὥπϑρτες δῤ ̓ Εἴποιο, καὶ σσείεὶς λύτο. χρῇ ̓μέω Εἷς, φησίν, 61 καϑθη- 

γυτὴς ὑμδι ὁ ΟΧριφος. ὦασε β δ εἰς καθηγητὴς λολόμδμος ὃ  Χεισὺς οἵ ἐκύαίλλει ᾧ 

πατέρφι τῷ δ δη) κουϑηγητίο" ὅτω χϑὶ ̓Εἰἷς διδοίσκαμλος ̓λευόμδνος ὁ ὑ πατὴρ ὕκ ἀδόις 
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4 40, τῦ τῇ δϑιδαίισκαιλον. τὸ Σ Εἷς καὶ Εἷς πϑϑς λύτιδιατολέω Μ᾽ δύ ϑεθίπων αἷ- 

ΡΤαΙ χα τὴς λοιπῆς κίίστως, ᾿ἀπαρρρθύσαις τοίνειυ ἀύζοις τὸ χαλεπὸν τῦτο νόσημ(φι χαὶ 

διορθωσείμϑμος ἢ πευδοῦύει χα πὼς αὐ αὐο' αἰ αφύλριον ̓  ὧ. ζῳπενοφροσιώης. 19 

χαὶ ἐπα΄ 
ς αι Ὸ ὃ μείζων ὑ δῇ, ἔσω ὑμδῶν διρύκονος. 

12 Ορῖν Ὁ ὑψώσει ἐ ἐαυτον, ζαπενωλησεται ὼ ὃς! (απενώσει ὁ ἕαυτωι, ὑψώϑησεται. 

Οὐδ γὸ το ̓ μετεκαξειν ἢ ἰστν. δ 9 καὶ ᾿ (ῳυελῶς αὐκᾶν “αασομεμνήσκει ζωστης ὄρρε- 
τῆς, καὶ ὅτε ζᾳ πειδία Οἰρ μέσοι ἦγε, χαὶ γωῦ, κα ΦΡ. μϑιος ὌΧῚ τῷ ὀρ Χ}} μακοι- : 
ἐισμδως οὐ τεύϑεν ἤρξα», χϑὰ ̓ὠνζαῦ)α κσοϑβριζον ἀδρ' «ϑαασα « ἐντεῦθεν λέγων᾽ ο ῥίαπει- | 

το γῶν ἐ ῥαυτ' ᾿ὐψωϑήσε,. Εἴδες πῶς ὧκ ὀζῳμέξου αεὸς ζμωυαντίον ὠπαγ ᾧ αἰκροατέω; : 
ἰδὲ γάρ δὴ μόνον χ ποερτείων ἐρᾶν κωλύει, ἀλλὰ καὶ τοὶ ἔλατα διώχεν. ϑυτω γ»οὶ ρ τεύξῃ ὃ ἐν 

μιά! πιϑυμίας, φησί. 89 χϑ "ΝΜ περτείων τῶ Ῥχιλυμίαν διώκοντοι τίου ἐχοίτίω λώκειν πά- ἱ 

σπίμο ς ξιν. ὃς ὙᾺ ὸρ ̓ ζῳπειωσῃ ἑαυτῶν, ὑψωθήσεται. καὶ ποῦ τίω ζα πεινοφροσιούζο ζωυτίων 

ὃ ρήσομϑμ: β 

ἑ 

ις Βούλεοϑε πάλν Ἐχὶ τίω πόλιν ζ Τὶ πσρετὴς ἰωμϑυ, Τὸ ὟὝΨ αἰγέων σκζωυας, ζῳ ὑρὴ λέγω ΗΘΙΚΟΝ 

Ὄ ἡ Φμβνώπας ; ὦ ὁ). ὁχᾷ οὶ σ'ν ΤῊς ̓Ὧ πειοφεθσιμη ὀψθ θα τῷ. ἀν ,ϑοϑποι ̓ » ᾧ 

ἅ ὑπο ἔξωθεν ἀξιωμΐὰ Θϑ δ. Ὡσῦ χοῦ Γχ δες λαμιτσδοὶ, ποιῤτοϑεν ἑαυςἂν κα- 
ταςέλλοισιν, Ὡσιῦ τῆς ἐϑῆτος, Ὥστ Τῆς οἰκίας, Ὡσο οὐ φλχονουρδίων, Χ) Ὁ κριθαπερ Φ 

γράμμασι ΚΣ “πϑτων τίω ἴα πεινοφρο( μων γραφοισι᾽ αὶ ἀπῇ δθὴν αὐ οκκαύματα 

20 ἀλαζονείας, τὸ ̓χαλοῖς αἰμιφιόνυαϑαι, καὶ ἡ τὸ λαμωθθς οἰκοδομῷ, καὶ Κη [6 πολλοῖς ἔχεν “19- 

κύνας, ἃ ̓  ἀκονζᾷς πολλάχις Εἰς ἀλαξονείλν ἐμξαλλει, ζωτα ὀχφά ὡπόμτα λύήρηπαι. ἡ 

ἀρ) νσίοισι πῦρ,ἀδρὶ Αἰ φκλώσι ξύλα, ἀϑοὶ ἔψουσιν, αἰντοὶ »οἷς ἐρχομϑύοις “ἐσ κονοιῶτα!. 
Οἵκ ἐςῖν ὑδοίζοντος ἀκούσαι ὧμος ὁκᾷ, συτῖε' ὑδριζόμϑμον ἰδῷ, σε (χιταηόμϑμον, συ τὰ ἰ 

ἵθπταῆωτα" δλλά πόρτερ ΤῊ] ὀζρκονουμδῥων Εἰσι;ὺ ἕκαισος (ὧν πυϑὰς νί7ει ὮΨ ξένων, 

24 πολλὴ ᾿ ἰδὲ τῦτε μόν. . ἡ ποιᾷ τῷ σφ, Οὐκ ὀξζοταζων ὁ ὁςῖς ὅβ]ν, ὅτε ει ἰδυύλος, ὅτε Εἰ 

ἐλθύγκον᾽ δ λ᾿ Ἰλὶ πόρτὸς τίω δἰ φλονίαν Οὐτίων πληρ9!. ογοὶὶὶς ὀκᾷ οὐ μέγας, δε 
μας, εἰ δὰ ζω; σύγχυσις; (Μὴ ἡλύοιτο᾽ ΔΛ ἡ φεῦ τη  ὀὐταζία. κἂν χω ἡ ὅς μικρὸς, ὁ μέ-. 

ὦ γας ὀυχ ὁρῶ τίτο, ὡ»λὰ ᾧ ἐκείν “᾿χαταδυέφερον ἐϊ) ἑαυ γομίξᾳ, κα ") ζώτη μείζων. 

μία πάπεζα πᾶσι, ἡ τοῖς ἀ(εκθνουμδῴοις, ἡ "ἡ Τοῖς Ἀὠσλόνδσι, ᾳ αὐζᾳ ἐδέσματα, ζῳ αὐτὰ 

πὰρ. 30 ὀδύματα, ζᾳ αἱ αὐτὰ οἰκήματα, αὐτῇ δίαιτοι μέγας ὀκᾷ, ὁ τὸ (ν τελ ἔφερον ἐρίοι αῤπαίζων. 

ἐκέςιν ἐκφ Ὁ ἐ ἐμὸν καὶ Ὁ σον ΔΑ, ἄξώειςαι τοῦ τοῦτο ὧρ ΡᾺ μα, ὦ μυρίων αὔτιον πολέμϑν. ὃ ὺ ὦ 

λωμαζεις, εἰ δίωγτα ἡ πραπεδαὶ αὶ σολὴ μία πᾶσιν σσυ γε ὦ υχι μία πάσιν,ὺν κι Ἐύ- 

σίαν μόρον τούτο γὰ» υἱ ἴω πὸ ρτων) δολαὶ καὶ χϑὴ κῃ ᾿ πὼ ἀγαπίω. “πὼς ὅζζυ αὐτὴ αὐϑ'ἐ- 

αὐτῆς ἐπι »ϑείη ποτε; Οὐ ἐςῖν ἐκᾷ πενία ἐν πλοῦῃς, δύξα καὶ ὺ ἀτιμία. πὼς δἶζυ ἐν ἐυρθι [ 
1 πϑνίσδυσιν Ἡὐπόνοια χα ̓ἀλαζονία: ; Εἰσὶ ἅ μ ὙῸ σι μικροὶ ἡ μεγαίλοι κύ ̓ ᾧ τὸ τῆς Φρέτης ᾿" 

λδλον' αλλ ὅπερ ἐφώω, σεοδεὶς τῶτο ὁρά. ὁ μικρὸς οὐκ ἀλγεῖ ὡς χαιταφρϑνούμϑμος (ουτε ᾿ 

δ ὁ χαταφρϑνών τίς ἐφ η)κάν ἡατῆνον δ δὲ ὡς, οὕτω μείλιξα, παρ δυύζύονται καταφανοῦς, " 

(9, αήνειϑαι, δέφυτελίζεοϑαι, δχρα ρημῇ  ρημῇ ΤΧ δῷ τρλυμῷ ΓΧο καὶ ὁ τὐ]ωλρίς κὶ Ἢ αἰαπήφοις συν- 
ἀτίπῃ ϑναςρέφον.), χα; αἱ τράπεζαι αἱ αὐτοῖς" ̓ μύτων γέμουσι .}} δορτυμόνων" 40᾽ δὴ τού «αὶ ἕ ᾿ 

νπω . ι9 πρᾳγών Εἰσιν ἀξιοι. χαὶ ὁ (ζ ϑαραπεὺ τραύματα Μ' λωθίω ἐγλντων᾿ ὁ 8 γε! οφαγωγα! "Ὁ ᾿ 

νν τυφλόν ὁ ἢ βαφάξει Ω σκέλος πεπηρώρϑμον. οἕκ Ὕ κολδκων ὀκφ πλῆθος, συν τἶα- 

σίτων" μάλλον: ὃ οὐ ὃ ο,Τί ποτέ ὕφτκολαχεία ἢ ἴσασι. πόθεν δῶ ὁῤ ἐπιὸν ποτε; χαὶ ι 

πολλὴ Α» αὐτοῖς ἰσύτης δ καὶ ἐυκολία. πολλή τὴς Φρετῆς. ΟῚ ἘΝ τ ὅτοις μάλλον 

κατουδεέςερφι πουηδαίυον), ἡ Ἡ αἱ αἰαγκαζουτο ἀὐδίρϊς κδαχωρῷ 0} “ωρφ τείων. .ὥασερ ̓  



ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 

ᾧὼ εϑρα( ὼ ὀπληήομϑμος χαὶ κοὐ Ῥαχωρών παιδυαίύει᾽ ὁυτω “' φιλότιμον ὁ μιὴ ὀῤτιποιοί.. 

υϑμος δόξης, ἀλλὼ καιτωφρϑνούν. “οὔτο ὃ μτ' δαψιλείας ἐκᾷ ποιοῦσι. καὶ ὁσῃ μμαη ἠἷν 

ἡμῖν αἰ χὺ τῷ τυχεῖν ἫΜ αυοφ τείων, τοσῦτος γῶν πον ἀδοῖς ἐπα τῷ μὴ τυχῴ αλλ ᾧ 
ο[κρουσοιαϑτο η΄ χαὶ πολλὴ ["] ασουδὴγτίς πλιεονοκ]ήσει "ἢ δῇ αὐλλν εἰ ἐμμόυϑμος" ἀλ. 

λῶως 5, ἡ αὐταὶ τὰ ἔργα μετριάζειν πείθει, ᾧ ἐκ ἀφίησι φλεγμαψειν. “ς χὰ, ἐπί μοι, 

γἀῶ σκα Ἴων, χαὶ ὐῤδων, καὶ φυτεύων, ἢ πλέκων ασυράδας, καὶ σαίκχον ὑφαίνων, ἡ ἄλλα 

γι] εἰς 

. ψφπρῳ 

Ἠρδ)λ 

τίνα ματαχειρίζων, μέγα φρονήσει ποτέ; τίς ἢ πονία συζών χὰ λιμῶ παλδίων, τῶτο γο. 

σήσει Ὁ γόση μαι; ἐκ ἐςίν συ είς. ὅζρᾳ το δέζυ ἔυκολος αὐδῖς ἡὶ ζι πεινοφροσιώη ᾿ χα ὦ. 
ἀσερ ὠὰ χαλεπὸν ῷ ματοίαξειν ΥῚ Ὁ πλῆϑος γμ' κροτοιτων χϑ) ϑαυ μαιζόγτων, ὡ,- 

τως ὀκφσφοδνα θύχθλον. καὶ δ τῇ ἐρημίᾳ πσδϑσέχει μόνον ὠκῴνος, και ὀρνίϑοις ἱπααμϑμίας το 
ὁρᾷ, ἃ δύνδρα στιόμϑμα, ᾧ ζέφυρον πνέοντα, ἢ βύαγαις δζρ Φαροιίων φερφυϑμοις. πί. 
9εν δξζυ ἂν ἐπ οϑείν ὁ ἐρημίᾳ τοσαύτη συξων ; ἐυ (ζ δχρὰ τϑο» ἐἰπολογίαν ἐντεύθῳν ἡμῴς ἕ. 
ξορϑυ, πη ἐν μέσοις φρεφόνϑμοι μέγα φρονούρϑμ. ἢ γ)5} ὁ Α(ρκαὶμ ματαϊὺ Χλυόναί. 

Τενν τι. κῷζ. ὧν ὧν ἔλολν,Ε γὼ δὲ Εἶμι Ν καὶ ἀὐσοδὺφ' χα] ὁ Δαξὶδι οὖρ μέσοις φρατοπέδοις, Ἐγὼ δοξίμι 

ῬΆμικαις. σκώληξ ᾧ Οὔ ὀῤ, ϑρφποφ᾽ ὶ ὁ δἰπύφολος οὖν μέσῃ τῇ οἰκουμϑβῃ, Οὐκ Εἰμὶ ἱχθμὸς καλᾷ: ις 
οϑτι ἰπύφολος. ποία, τοίνεω ἡμῖν ἔςξαι χρλοφιμνϑία,, ποία ἢ εἰπολογίω, ὁτὸμ μω»δὲ τοσαῶ- 

ἔχοντες του α δείγματα μετοκαίζωρϑρ τὥασερ γδνὴ ὀκέιοι μυρίων ζεφόψων ἀξιοι,ωρῶ- 
ὁδὸν ἐλϑόντες᾽ ϑτωρήμής μυρίων ἡιμωομαν οἰ πυθύϑεωοι, μήτε μετ’ ὀχεος, 

ἣν αἰπολϑόγζ ὶ ὧν τοῖς γραμμάσι κεινδμας, μυΐτο μ᾽ τότυς (δὰ ζωγζως καὶ δὶ ὙΨ 
᾿οραγμῶν ϑαυ μαζονϑῥος Τγχὶ Τ' ἴσον ἑλκόνϑμοι ζῆλον. τί "ὃ ὧν ἔχοις εἰστεῖν μιὴ δ ορϑούμε- 20 
γο6; Οὔκ οἴοϑα γράμματα, σγοδ' γφαφαὺς εγέκνεψας, ἕω μαϑης ΟΜ παλσιὼών (ς ἀἁ. 

ρέζᾳζ: μάώλιςα ὑδὲ αὶ τῶ το ἔγκλημα,τῆς ὠκκλησίας ϑιζουεκῶς ὠϑεῳγμένης, μὴ Εἰσιέναι 
μοτέχαν Πχαλῷν ὠκείνων ναμῖχ, πλίω δλλ᾽ Εἰὺὶ τις φπελϑόνζως Ορι ἔγνως φζρᾳ ὋἜ 

»φαφών, τοις ζώζς τύτυς ἰδὲν ἐγρίω. διλλ᾽ συτδὶς ὁ χειραγωγών. ἐλϑὲ χσϑϑς ἐμὲ, καὶ 

ἐγώ σοι δείξω τὰ καυταγώγια ΦἿΜ᾽ ἁγίων τύότων' ἐλλὲ, ὁ μιαϑε τι πῦρ αὐ δ᾽ χρήσιμον. λύχροι 
πϑυταχού ὃ γὴς Εἰἶσιν ὅτοι λοίμίποντας᾽ τεΐγν ταῖς πολέσι "δια ϑίω) καὶ χαϑίξαγτα. " 

δα Οὗτα (ς ἐρημίας χατέλαζον, ἥα. ἡ σὲ παιδούσωσι “ΜᾺ ἐν τῳ μέσῳ ϑορύζων κα- 
γὸ ὧτε ἰουρϑὶ ὄντες, ἡ ον μέσῳ ᾧ κλύδωνι διυύδυται γγαλέωδης οἰπο- 
ὀυτλύρμϑύῳ πϑρταηθ)ὼ ἡσυχίας δεῖ, ΠΩΣ μικρὸν ἀναπνεῦσαι ἐκ "ἢ ἐ- 

παλλήλων κυμξ. βαδιζε τοίνων ὠκᾷ(( ιωελῶς, ἵνα, τέων διζωνοκῆ κηλίδων Ὡὀποχαϑούφοις Ἶ 39 
ὠκείνων ἐυχαὴς ὁ αὐ λαινέσεσι ἡ (ὃ ἐνζοδ αὐίιςα δζρεγοίγης βίον, καὶ ὙΨ' μϑιηόντων Ἐχιτύ. 

χης ἀγαθῶν, γδύιτι ἢ φιλον,ϑορπίᾳ Ὁ Κυρίν ἡ θοῦ Χοιοού δὲ καὶ ᾧ μεθ᾽ αὶ τῳ πατῇ 
δόξα, κρ οὗτος, Ἰι μη, ἅμα ᾧ αἰγίῳ πγεύμιαῖ, νεῦ αὶ αἰεὶ, καὶ εἰς τιὺς αἰώγας τ αἰώνων. Αμέω. 

1.0 ΟΥ̓ΑΙ ΥὙΜΙΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ͂Σ ΚΑΙ ΦΑΡΙ- 

σαῖοι «(πσοχριταὶ, 14. Οτι χατεοϑίοτε (αὶ οἰκίας τῶν χροὶ, 
ἢ πσδοφαστι μακρὰ ποξλσευγθρμϑνοι δρῥ τϑ λήψιοϑε οἰθιουῦτε- 

69ν κρίμα. ᾿ 

ΣΕ Ν τεῦθεν λοιπὸν Εἰς γαφριιγίδυ αὐςῶν' κωμῳδιᾷ, καὶ τὸ δεινὸν, ὅτ, 
ἢ Ὁ ουκ 'ποὶ τῶν σγλιουτοιύτων, αλλ »σο τῶν “ρῶν ἐγαςρίζοντο, χα 40 

᾿ πίω ἐκείνων πενίλν ἐπέτειξον, ἐὺ δορθούαϑαι ἔδει, σον γὺ ἀπλώς 
δ) ἤοϑιον, αἰλλαὶ κωτήοϑιον. εἶτα καὶ ὁ ὥϑπος τὴς καπηλείας γαλεπὼ 

9.) τερρς, ασοφασει μαικρᾳ,, φησι, σροϑσευχόυδυοι. στᾶς ὦ ἄξιος ἦν 

ὦ μφείαρ ὁ χαικόν ἦι ποιοῦν" ὁ Ὁ) ᾧ τίω αἰτίδωυ ὐπὸ δὐλαιδείας λαμθά- 
: γῶν, 



ΕὙΥΑΓΓΙῈ ΔΛ. Ομιλ. ὁγ. 447 (ΐ κγ. 
νων, καὶ πολ ματι τι γϑώνδνος τῆς πορηλας, πολλῷ χαλεπωτέρας κολασεωςύ- 

πευϑιωυος. χαὶ ἱ νος εἰ ἐνέχεν δὅκ ἐκ ὠπεχειροτόνησει αὐτοῖς ; ὅτι ὁ χαιοθς ὀυκ ἐπέτφεντεν συθέπω. 

δίῳ Ν τϑτο ἀφίησι (ὦ αὐςᾶν πέως᾽ δζρ ὃ ὧν λέγη χα τασκῥυαζει τὸ αἰεξαπείτντο τῷ. δί- 

μῳ, ἵνα μη ̓δζῳ τίω ἀξίλυ αὐτῶν εἰς ἊΝ αὐτο ἐλκώνται ζύλον, Ὁ) 7 γὸ ἃ εἶπε , ὅσαι δὰ 
4 λέγωσιν ὑμὴν ἦν ποιήν,ποιᾷ τε, δείκψεσι ποῖαι᾿ ἕο μεὴ ̓ «οἶα ποιαίσυ να μεὴ δ ὠκείνου γομειοϑοῇ 

«ἶα τοῖς αὐοήτοις πόρῳ, ὑπειπέπειν αὑτοῖς. Ονα ὑμῖν γραμματεῖς ᾧ φαρισαοι, 

7] κλείοτε τίω βασιλείαν ἐμισϑοϑεν ἽΜ λύϑεϑπων. ὑμῷ Ν᾽ οὔκ Θἐσέρχεοϑε, οὐεῖν Ι 

ἄν Εἰσερχοιδίοις αφίετε Εἰσελλεῖν. Εἰ 5. Ὁ᾽ μηδένα ὠφελᾷν, χατηχοσίω " Ὁ καὶ ᾿ 

βλαπηειν κωλύει, ποίαν ἀν ἐχν συν ὠμέιυ: εἰ δὲ 581, «ἄν: Εἰσερχορϑῴοις ὥν ἔχι- 

ιὸ τηδείου. ὁτὲ (ὦ  γὰ  Ὠπτάξαι ἐ ὁτέρριρ ἐδει, αἰΦύρητη ἐποίοωυ ᾳᾷ φορτία." ὅτε δι ) ἑαυςἄν" 

ποίησο (ι μὰ δεόντων, τότε τὸ οὐγδυτίον, ϑ᾽ ἡ μόνον ́ φεοδν ἐποίοιου ἀἷὶ , ολ ὁ πολλῷ πλέον | 

ἐβὴ εἰ εἰς καικίαν, ἡ ἑτέρας διέφθφρον. ὅτοί εἰσιν (ὦ) λέσόνϑμοι λοι μοὶ, Φι χω ἡϑένϑυοι τίωὐ ᾿ β 

ἑτέρων ἀπωλειὸν, ὧκ αἰ μεΐξου πυρᾶς «ἦν διδωαισκαίλους ἐςώτες. εἰ ὩΣ διδασκα,- Ἰ 

λϑυ,τὸ σώζειν ῷ ὡὐσπολλύμϑρον, τὸ  ντολλιώαι ᾧ σωζευϑαι μέλλοντα, λυμεώνγος. εἶτα πώ- ] 

15 λὲ ἕτερϑν ἔγκλημα, : 

1 Οτι αἰξεάγετε τίου ϑαλαοσθι καὶ Χ) τίω ξηρϑὼ ποιῆσαι ἕνα ποϑσήλυτον᾽ κ᾽ ὑτὸ , 

| 
Ι 

᾿ὔρντε, ποτε αὐτὸν "ὦ γεέννη ϑιπλότερον ὑμδμ" Τπτεςῖν, συ μῷ τὸ μόλις ᾿ 
αὐτὸν σουγώσεὐ σοι! ὦ μῷ' μνθάων πονῶν, φείδεοϑαι αὐταὶ αἰκοκθμαζειν ὑμαξ ᾿ κῳτοιγε Ἔ 

μόλις κηϑεγτων φειδὺ λα αι μειξ ν᾽ ὑμας ἢ σχοῖδ' τ ὨΔπεικεςξέρφες εἰ 66) γαζεται. ὠζω- 

1ο ϑὼ δύο ἀζος ἐγκαλζ᾽ ὁ ΕἸ ὥ ̓ ὅτ ἀγοσοι σσϑλοο σωτηείδῳ ἿΜ πολλεΐν, ᾧ πολλού δέονται ὧ 

ἱδρώζτος, ὦ ὧφε κὦ ἔνα ἐφελκύσοιοϑαι᾽ ὅτέρον 3, ὁτί βαϑυμοι τε: 'ς τίου φυλαᾳκίω τ κ)η- Ι 

ϑέγτορ᾽ μᾶλλον" ὃ 9 ἐῥαϑυμοι μόνον, δλλα κα ν; πσθοδὸται, “94 τῆς κ᾿ ̓ῷ βίον πονηδίας ὅχζο-- 

λιῃ 

φρείροντες αὐτὸν ὃ ῥω ποιοιεῶτερ. ὁτὸῳ δ Ους ϑιδασκαλις ἴδῃ ζυιούτας ὁ 0 μμαιϑη.- | 

τὶς, χβίρων ὙΨ. " ἐγ δὶ ἱξῶται μάλα τῆς τῷ διδωτκαίλε χαχίας αλλ ὑτὰν κ οναυβετορ ἡ, 

2: μεμεῖτα ̓ὁτὸ δὲ φαύλος, ὀλύτβθανει αἱοὶ τίω δὐκολίαν τίω ἔχὶ τὸ χεῖρϑν. ον ἢ. γε- , 

ἐνγης φησί, τατέςιν αὐΐζογέενναν. εἶπε ἢ, δυπιλότέρϑι υμδν, ἢ ἵγα Ὁ κείνους Φοξησῃ, κα Ὁ το- 

Τῶν ταϑούψητω μειξονως, ὅτι διδώσκαλοι ποιποίἝας εἰσί, ὁ ἐν αϑ'»» μόνον, ἀλλ᾽ τί αὶ “πλείο 

ογα, ἴοι ς αϑιϑητας οὐτιϑόναι απουδείζοισι τίωυ κακίὸν, ὄχητοκζογτες αὐτοὺς ἔχι πολλῷ ᾿ 

μείζονα φαυλότητα, ἡ ἧς ἐγρέσιν᾽ ὅπερ μάλικα ψυχῆς δεφϑαριδμης ὅαγν. ἐἶτοιὶ εἰς ὀϑοιαν Ι 

10 αὑτοὺς σκώγήει,δτι ἢ! τ μειζόνων εὐντολαδν ἐκόλϑθυον κατα ρϑνᾷν. μὴν τομολυτίον ἐμιασέϑοϑεν 

ἐλοΐν, ὃ 07] δεσμόυοισι Φορτία βωρί ὦ δυσξάξακτω “ὡλαᾷ ζωῦτα ἐποίομω πάλι, ᾿ 
παγτα ἐπυγρα“ἣον εἰς τίω ΔΜ αὐ πσηκόων ὀβεφθηροὶν, οἷν τοῖς μικροῖς ζντοιῶτες τίω ἀκρίς. 

(εάν, ᾧ ἦν μεγάλων χατουφ ρονούντες. 

23 Αποδεχατῶτο 7,5}, φησι, Ὁ ἡδύοσμον ̓  τ δὐνϑον, ὦ ἀἰφήκοτε ζὰ βαρέα τῷ νό- ᾿ 

44 μου, ἴω κρίτυ, ὀλεον,ᾧ τίω πίς!ν." ζωτα ἔδει ποίν σευ κακῷ, υυὴ ἀφιέναι. . ͵ 

Ενζᾳοϑα δέω εἰκότως φυσι ζαῦτα, ἔνγλοι δεκαίτη ὅ81 τὸ ὀλφημοσεων. ᾳ ἊΣ βλέ- Ι 

πῆει τὸ ἐλευμοσιοωύζων διδόναι δλλ᾽ εχ ὡς νόμων τηρϑιωζᾷς. σπεῖδ' γ»» αὑτὸς ὅτω Φυσι. " 

δ! δὴ τῦηο γίμῶσα ἃ “λέγη, ζωῶτα ἔδει ποίησ, καάκφα μή ἀφιέναι " ἔνθα ὃ αἷδὲ κα- ᾿ 

λαρω καὶ χ αἰκαλοίρτων αἱ φλέγεται, Οὐκ ἔτι σῷ πυδϑείϑησι, δλλα δῷ ζ δείκρεσιν ἐξ Ι 
40 ααΐγκης τῇ ἐγδὸν καθαρότητι κα αὶ τίω ἔξωθεν ἐπορνϑβῥζων᾿ τὐιωναντίον ἢ οὐκέτι. ὅτι κ " 

Φιλθν, ϑ 69" πίας λθηϑς ζώ, αἰδζαφορως ἰδο'  βοιτρέχε ι, ϑζοῦ τὸ τῷτο αὐτὸ, ὁ ὁ ὍΝ σϑοίπω 

χαιοθς ὦ Αἰ αῤρνϑδέω κα ὐ σειφεΐς ᾳᾷ "ομείχϑι  ὀῥελᾷ" ἀν) δὲ οὐρα τὴ Ῥησιρ Φιοτικδν Κο- 

ἀορμόν, σουφέςεοϑν αατφέπει, αἰ δὴ τῷ» Ὠα τὰς ἐλεημοσεούης φησί ζωῶτω ἔδει " 

ποιῆσοι!, κακάνα μὴ ἀφιέναι Ἐχὶ δὲ ὮΜ χαρτιρσιαἷν αὶ ὅΧχ ὅτως᾽ δ λὰ ἃ; 

Ομεγίοιξ, τοπλ.2.. Ω4 ὡς Καϑαείξετ, 



κε, ὺ ΚΎ. 418 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤ Θ. 

25 Καϑαοιζοτέ, φησι, τὸ ἔξωθεν τῷ ποτησίου ἢ τῆς πϑροψίδος᾿ ἔσωθεν δὲ γέμει αὐ- 
παγὴς ἡ στλεονεξίας, 

16 Καϑαρισον δἶζυ τὸ ἐντὸς τῷ ποτηρίου καὶ τῆς πϑροψίδος, ἵνα ϑρητα ἢ τὸ ἐκτὸς κα.. 
ϑιυρϑν. Καὶ ἔλᾳζεν αὐτὸ δἰσὸ Ὡραομάπος ὠὡμολογήμϑῥου ὴ δήλο, στὸ ποτηρίου ὸ 

προ ίϑος. Εἶτοι δεικγὺς ὁτι σϑοὰ μία βλάξη ἐκ ξχαταφρονῷ ὝὌ (᾿ ματικὅν καϑαρ-ς 

μῶν, μεγίφη δὲ “μωρία ἐκ τῷ μή φορντίζειν Ψ τῆς ψυχῆς χαϑαρσίων, ὦ πῆρ 6θὴν “δἰρετὴ, 
κώνωπα ἐξ ἐκοίλεσε ζαύταζμικρ καὶ γὺ ζω καὶ Οὐδὲν) κούμδον δὲ ἐκῴα  αἰφόρητα γὰρ (ώ. 
δ[9 καὶ φητι᾿" 

24 Τὼ χώνωπα διύλιζοντες, αὶ τίου κοί μηλον καταπίνοντες. Καὶ γὸ καὶ ἐκῴα 
χα ζαύτα νενομοϑγέτηται, δχρὶ ((ὺ ἔλεον τίω κρίσιν" ὡςε σδ᾽εἶδ' τότε ὠφέλει μόνα γινόμδνα, το 
στε ΝῚ ζῳ μικρῷ δ (ἃ μεγάλᾳ (ὦ Εἰρηνϑμα, Εἶτα ἐκᾷνα δᾺ ἡμδιῷ» , ζούτα δὲ ἐασου.. 

δαύζετ μόνα, ἀδὲν ζιῦ πλέον στοὰ τε ἐντεύθεν. τύτοις μϑὲὶ γὸ ἐκῴα εἐχ Εἴπερο᾽ ἐκᾷια δὲ 
αὐτοις πόϑτως. ζαύτα δὲ λέγ, δεικψὺς ὅτι ὁ ὡρὺν ̓  τίω Δὸν αὐ ρα γρέοϑει, 8 δ τοο- 
ηϑυρμδύων, σγοῖδ ΤΙ αὐδεασουδοίχων τα ζὦ, δλλ᾽ ἕτεροι ζῶ ἴα ζητόμϑμα. Εἰ" ασο9 

τὴς ἄρριτος Οιαῦτα ζω πολλῷ μᾶλλον ὑψηλων ἐλθόντων λοιπὸν αὐ ραπελμῖς ζωῦτα ὀρ ἐ- ις 

γήτου, ὁ χαϑύλν μετιέναι αὐτὰ οέκ ἐγρζω. πὸρμταηρῦ Α δὼ κακία χαλυπὸν ᾿μάλιςαᾳ ἃ 

στὴν μηδὲ νομίξῃ δείαϑαι δίορθώσεως" ᾧ ὦ ἔπι χαλεπώτερον, ὁτὸμ αὶ ἑτέρυς Ὥηοχεῖν οἴηται 
δορθοιῦ᾽ περ δηλων ὁ Χοιφὸς, ὀδυγϑυς αὐοῶδν' ὁκάλει τυφλοὺς τυφλών. Εἦ γὺ ὃ μὴ 
νομίζειν δείαϑιαι ὁδηγϑ τυφλὸν, ἐσατη συμιφορεὲ καὶ ἀϑλιότηφ᾽ Ὁ καὶ αὐτὸν ἐθέλειν ὁδηγεῖν 
ἑτέρους, ὅρο, ἘΠ πόσον ἀγ4 τὸ βαΐρᾳ, ϑρον. ζῳῶτα ὃ ἔλελμ, αἰννῆόμϑρος “9 πόμτων τίω το 

δοξομάνίλω αὐτῷ, ο τίω σφοδρϑὼ «ἰθὶ τὸ γόσημ(φι τῶτο λύοσλω. τῶτο » αἰτίου πόῤτων 

διμχακδ ἀὐοῖς γέρρνο, τὸ ασόϑς Ὀπχίδειξιν πλύτα ποιῴν. πῶτο ἡ τῆς πίφεως αὐεδν α'πή- 
γαγε, ὁ τὴς ὁγτῶς ἰρετὴς αἰμϑλᾷν πϑλεσκθύίασε, «ἰδὲ καιϑείρσια ἀοολῴοϑαι σωματικὰ 
μόνα ἔπειδε, δ τῆς ψυχὰς χαθαρ δ) αἰ μδιριωῦζας. ὅζῳ δὴ τῦτο ἀγὼν αὐτῶν: Εἰς τίω ὃν. 
τῶς Ὅρε αὶ χαϑορσια τῆς ψυχῆς, ἐλέου κα κρίσεως ὐ πίζεως μέμψηται. τα γὺ ῷ; ς 

(ἰωέχοντα ἡ δε) τίω ζωίω, ζτα (ᾳ καϑαίροντα τίω ψυχίω, δικαιοσιώη, Φφιλων,369.- 

πία, ἀληθέα κ᾽ Εἰς συήνωμέω ἡμας ἄδϑυσει, αὶ μὴ αἰφιήσα χαλεποὺς (ἴθ᾽ χαβίο- 
λῆς ἢ τοῖς αἰ ,ἰοτόμοισι ἢ ἐσυγῥώςοις (ἕτω γὸ διπλ" " κερδαίνομϑν, φιλαν, ϑοφποί τε χιυμὲ 
γινόμϑμοι, ὁ Φιλαν,ϑ 69 πίας οντεύθεν πολλῆς ἢ ἀδοὶ δα τῷ δ)ῥ" ὁλων ϑἀἰσπολαύοντες Θε- ἐν 
οὗ καὶ “«ἰρασκϑυάζουσα ( μυδηγεῖν τὸ τοῖς ἐπηρεαζομϑμοις ὼ αἰμιώειν αὐτοῖς᾽ ἡ ὃ Οὐκ ἐώ. 10 

σει αἰπυιτναΐγας τὴ ὁ αἰπυούλος. δλ ὅτε, ὁτὸμ λέγῃ, ζωῦτο ἔδει ποιῆστι, κακῴᾷνα μιὰ 
αἰφιένωι ὡς νομεικζωὺ τορι τήρησιν Εἰσαίγων λέγφζάπαγε᾽ τῦτο »ὺ ἀπεδείξα νδϑι ἐμεασο»- 
δεν) ὅ΄το Ἐχὴ τὴς αϑρο δὸς ὸ τῷ ποτηρίου Εἰπὼν, καιϑοίολσον τὸ ἐντὸς τῷ ποτηρίν καὶ τῆς 
πϑλονψίδος ἴνα Ἄϑηται αὶ τὸ ὠκτὸς χαϑαρόν, ὈΖᾺ τίω παλαιδὰ ἡμαξ ἐγ μικρολογίαν" 
δλλα τοιυόρτίον ὦ δῶν ὦπϑμ ποιᾷ, ἃ δείκψυσιν αὐτίω αἰ ῆϊω ὅσαν. αὶ γ)Ὲ Εἶπε, ὶ τὸ ο 
ἔξωθεν κοϑιιοίσοωτο᾽ δλλα τὸ εἸδὸν, ἢ πόμτως ὅποται τϑΐτῳ ἐκῆνο. ἄλλως δὲ, σοὶ αὐϑὶ 

ποτηρίου κα πϑροψίδος λέγ4, ὅλῳ «ἰδὲ ψυχῆς τὺ σώματος οἱ σ λέγεται πῶ ἔξω χαλαΐν 

πὸ σῶμα, τὸ ὃ. ἔνδον τέων ψυχίώ. Εἰὖ5 Ἐχὶ τῆς αϑρο ίϑος" τῷ ἐγδὸν χρεία, πολλῷ μάλλον καλὰς 
ἸῺ σῷ. ὑμῴς ὃ τοιουδυτίον στοιφτ, φησι" ζα, μικροὲ χαὶ ἔξω φυλαοίτοντες ΜἪ μεγάλων ἡ ᾿ ̓ 

ἐνδὸν αἰμιελῴτε᾽ ὅεν μεγίφη ο΄ βλοίζυ, τι νομίζοντες τὸ πὸ κρυτωρθωκέναι ἣ᾽ λϑιπῶν κα- 4" 

Ἴαφρονάτε καταφρϑνοιτες ἢ, ὁδὲ Ἐχιασουδοίζετο ἢ Ἐχεχήρφτε αὑτὸ κατορϑοιωώ, εἶτα πά- 
λιν εἰρκενοδὺ ξίλυ αὐςβυ σκωτήγει, ζαίφους κεχονιαυϑύοις καλόν, ὁ πᾶσιν Ὠτιλέγων, ὑποχρι- 
ταὶ ὁ πϑάτων εὐτιόν δὴ κακϑν, αἰ πωλείας αὐτοῖς αἰ αυθϑεσις ὲχ ἀπλώς Ἧ ζῴφοις κε- 

κογιαρϑῴους ὑκαϊλεσεν,αλλαὶ καὶ ἀχᾳϑευρσίας γέμειν ἢ κι πσυκρίσεως ἔφησε. ζωῦτα δὲ ἐλε- 
᾿,, 
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γ.), δεικψὺς τίω αἰτίλυ, δὲ ἰῷ οὐκ ξχίςευσαν, ὁΤὶ μεφοὶ ἦσειν αἰ υχρίσεως αὶ ὀμομίας. αὐτα 

δὲ ἐχὸ Χοιςὺς μόνον, ἄλλα ἡ ὼ πσϑόφήτω (ἰωεχῶς ἐγκόηούσιν, ὁτί αρπαζουσιν ᾿ 1» ϑ' 
͵ ἜΝ » 90} πὸ Δὲ δ δυο, δα ὲ δα σιάδα, ! 

χρίγουσιν Θ αὐρχοντες αὐδὦὍἍΝφχ » ᾧ τῷ διχαιου λθγ9ν. πόνταχοῦ θυροις ἂν ἴᾷς μί ϑεσι-: 

ας ὠκθόμουϑμας, ζαύτα δὲ Ἐχιζητόνϑμω ᾿ ὡςε σγοὲν ξένον συοὲ χοννὸν, τε τὺς γομοϑασί.- 

, ας, ὅτε τῆς χατησροίας, αλλ συλ τὸ τὴς Εἰκόνος τῷ ζάφου, μέμψηται ))Ὲ»} αὐτῆς ὁ 
ποφλφήτης, ΟΣ οἶδ αὐτὸς ὡπλως ζώφον καλέσας, ἀλλα ζαφον ὀϑεῳ μένον ῷ λοὶ- ὝΆ. “ας. 

ρυήα αὐτἷἕὦἋ. . ᾿ 

"Τοιούτοι δ νιῶ Εἰσι πολλοὶ Ἔ καλλωπιζόμνϑροι Ζ ἐξωϑων, πάσης ἀνομίας ἐὐδὸν πεπλη- ἩΘΙΚΟ Μ 
ἢ " Δ ΚῚ « ͵ . ἐ οὖ 

ρώμδροι. ἐ ἣν» Ὁ νυ Χ}} ἅ ἔξωθεν χαϑαωρρδμ “πολὺς ο πονος, "πολλ Ἢ φροντὶς "ΑΨ 9 κι 

ιο ψυχέω οὐδ Εἷς. δολ᾽ Εἴγε ὃ ἐχάτου ((μειδὸς ὀμαυρῥηξειέ τίς, πολλοῖς (ἂν σκωληχας 
“. πιλυ-ν“Ὁ .«, Ν , 3] ΝΜ ἤ ,, ! ἢ ἣ αὶ Ι 
ἡ (Ὁ ἰχῶθοι θυρήσει ὁ δυσωδιδν ὠφατον᾽ ἐχιϑυμίας ἀτόποις λόγω καὶ πονηροις, αἱ σκωλή.- ; 

γ ᾽ ἤ Ψ Δ ΦΔ.ῳ, ᾽ ᾽ « ᾽ ε 

κων Εἰσὶν ἀκαϑωρτότεραι. ὄνλα ὃ κείνους Φ( τοιώτως, ἐλ ὅτω δεινὸν, χρπτρ ὃν ἢ 
ΟΣ αὶ ἡμαξ ὧν κατουξιωθενζοις γάοὺς δνέωϑα Θεούζαφοις “ξαιφνης “νέοϑω τοσαύ.- 

Ι 

Ϊ 
| 

ἰ 

ἡπι 

τίω ἔγρνζς ϑυσωδῖλν, τῷ» ἀϑλιότητος ἐααΐτης. ἐν ὺ "Χοιλεὺς κατοικεῖ, ὦ πγεΐμα «ἷ. 

15 ὙΠῸ. ογήργησε, μυφήρλα Ὅσαῦτα, τάφον ἐ0) τϑη», πόσης τὕτοϑλιοτήτος ; πόσων εδρή- 

γων ὁ ὀδυρυδμ, τὸν ᾧῷ μέλη τῷ Χοιςού τάφος ἀκαϑαρσίας ὅϑμηται ; ὐνοησον γτῶς 8-- 

“διυνήϑης, τίνων χουτηξιωώϑης, οἵαν ἔλαίξες φολίω, πῶςναὸς κατεσκξυαἰϑης ῥα γὴς, πτοἷς 

καλθο, υ γουσῷ καλλωπιοϑεὶς, σσοὶὲ εδογαοίτως, λα τῶ τϑτων Ὁ μμιωτέρῳ “πγθυματί . 

οὐνόησον στι συτθδὶς ζοίφος οὖν πόλει χατασκίαζε.). Οὐκοιῷ ΟΦ οὶ σὺ Εἰς τίω αἴω φα.- 
15 νζωνει δυωήση πολιν. Εἰ τὸ ζῶ τῆτ αἰπείρητωι, πολλῷ μᾶλλον ὠκ4. μάλλον ὃ καὶ | 

οὐζῦϑα, πᾶσιν Εἰχαταλέλατος, νεκρὸν πὐἰθεφέρων υχίω ̓ ν καταγέλαφος ὃ. μόνον, ̓ διλα; 

ὁ φδικῶς. Εἰπεγδν μοι, Εἰ ἐς ἰδ εἠευνεκρὸν Εἴϑωλον αὐδεφέρων, σῴκ ἐν πόμτες .- 

πεπήδησειν ; Οὔκ δ πόρτες ἔφυγϑν; Ἐ καὶ νιὦ λογίζου. ᾧ γὺ τότε πολὺ γαλεττώτε- 
οον αἰθδεἔρχη για μαι αἷδιφέρων, ψυχώωυ ᾿ίαὺῦ αἰρδοτιεΐν γενέκρωμθμίωυ, ψυχίω “πἰρεμό- 

41 γζωυ. τίς δῖωυ ἐλθήσει ῷ τοιοῦτον; ὁτὴν ). σὺ τίω (αὐτοῦ ψυχίω μὴ ἐλεῆς, πῶς ἕτερος 

ἐλεήσει () ὅτως ὠμὸν ᾧ πολέμιον ἡτα σωὐτω ξϑρὼν, Εἶτίς ἔνθα ὠκαϑευδὲς ᾧ ἐδείπνεις 
χατώρυξε σῶμκαᾳ νεκρὸν, τί ξῴκ αὐ ἐποίηστις ἐσὺ ὃ ψυγίω γεχρ οἷν κατορύῆεις, σῴκ, ἔνθετο αἰ- 
φιφηποιῃ, ΟΣ εἶδ ἔνθεν καϑεύδιῴς, δλλ᾽ ἐν τοῖς μέλεσι ἢ Χολφού, ὁ αὶ δεδοιχας, μων μυνοίοι χρυ ᾿ 
τινεηϑώσιν ὀῥωϑεν Ἐχὶ τίω σζω χεφαλίω σκητηοὶ κεραυνοί ̓  πῶς δ Ν τολμᾶς ὥκκλη- ' 

30 σίαις Ὠιξανειν ΘΘεού κα ναοῖς αἰ γίοις, ἔγδὸν ζυσαύτης βδελυχμίας ἔζων; Εἰ Ν᾽ Εἰςῶβα- 
σίλεια, φέρων τιςνεκρὸν ᾧ κατορύξας, τέω ἐοκὐτίων δῤ ἔδωκε δίκέιν᾽ σὺ “Μ)ἱερωῖν ὅχιξαί- ; 
νων τὐϑζξέλων αὶ τοστκιύτης δυσωδίας πλυρῶν (δ οἷκον,οὐννόησον ὅσζωυ αἰ πυοφήση τικιφολδν. ἢ 

μίμησαι τίου πύρνζευ ὠκείνζω, Ἁ μώρῳ ἔχρισε ΦΧοιςού (ὧν πύδας, ὦ τίω οἰκίδυ ἅπασαν ναι ͵ 

ἐδμηγ "ξρλησεν δυωδίῖας ᾿ σὺ τοι δυτίον ποιᾷς Εἰς ᾧ οἶκον τοῦ Θεού. τί) Εἰὼ μὴ αἰοϑεί-- Ματδικε.ζ. ἢ 

1: νη σὺ τὰς δυσωδίας ; ἦτο γδῦ μάλιςα ὅ81 ὃ χαλεπὸν τὸ νοσήματος᾽ δ ἢ αϑίατοα νοσεῖς κα 
χαλεπώτεροι Ὕῥι τοὶ σώματα λελωζξημδμων τε ἡ ὁδωδότων. «κείνη ὦ 2} ἡ νόσος καὶ ἐ)- | 
ἀϑησιν τοῖς καί μαψοῖσι πϑέχει, ὁ συϑὲν ἔγκλημα ἔχω ,δλλὰ καὶ ἐλέους ὅθ. αξία' αὑτη8 κἱ.- ᾿ 
σως ἡ κολάσεως, ἐπεὶ δζυ ἡ ζώτα γαλοπώτερᾳ, ᾧ Ὁ μηδὲ αἰοϑανειϑαι αὐτῆς ὡς γοὺ ' 
ᾧ νοσοιιυζο φέρε, ἔ)τίδὸς σπαύ τὸν ᾧ λόγῳ, ἥα σε διδαώξω σφως αὐτὴς Ὁ λύμέω. Ι0λ 

40 1 ἢ ἀκουσον τί ψάλλων λέγης᾽ Κατθυθιωϑήτω καὶ πσδοσθυχα μια, ὡς ϑυμία κφ. ογωπιόν ψλγρμιβ. Ι 

σϑ. ὅτὸμ ἔζχυ μὴ ϑυωίαμα, δλλὰ καπνὸς ὐπὸ στ σώ; πραξεων ὀναξανη ϑυσώ-. ' 

δὴς, ποίαν δίκζων σέκ ἄξιος ΕἾ αὐ πσοςῆναι ; Ἴις δξζυ ὁ κοιπνὸς ὁ δυσώδης ν πολλοὶ ἰσασιχάλ.-- 

ληγυναιϑιυ ἰϑεξλέποντες, ἄλλοι παίδων ὡρφις αἰδεεργαζόμϑμοι εἶτα, αὶ ϑουυμαζεις πῶς αὶ 
σκητῆοὶ φέρονται, πόρτα ἐκ βαί ϑρ9γ ὁβαααῶται ; χαὶ γδ άξια (' σκητῆ ων καὶ γεέννης 

Οβεγίοι, τοῦλ. 2. Ω4 : ῷᾳᾷ 
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βο«"ς 48. 

419. ΧΡΥΣΊΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
ζἐγνονϑμα" δλλ᾽ ὁ Θεὸς, μακρόθυμος ὧν ἢ πολυέλεος, α)έχει τέως τίου ὀργά, Εἰς μετά. 
γοιϑῳ σεχαλῶν καὶ δίθρθωσιν. τί ποιεῖς δ, ϑοφπε; χλλη γωνωκδῖν «ἰθεεργοίξη, καὶ Ἢ φρίν-. 

τὴς ὅτως ογυξρίξων Εἰς “δ ναὸ τῷ Θεοῦ; πορνῴον 1) σοι δοκᾷ ἡ ὠκκλησία ὸ τῆς αἰγϑρόις 
αἰτιμοτέροι» εν ἀγϑρᾷ (ὰ ἢ δέδοικας ἡ αἰαευύῃ Φλνίωαι γωναϊκα, πὐθιεργοιζόμϑμος᾽ ἐν 
3 τ ναῷ τῷ Θεοῦ, ἀντ τῷ Θεοῦ οἰ ϑλερρμβϑμου σι! κὴ αἰ τοιλϑεῦτος “ρ τύγων, “πορ- ς 

γϑύεις τὼ μοιγεύεις κατ᾿ αὑτὸν τὸν χαηοϑν,Κοι9᾽ ὃν αἰκϑέεις μὴ ζαῶτα ποιεῖν᾽ καὶ εὶ φρίῆεις, φὐνὴ 
ἐξέφυχας. ζωταύμας τὰ θέατρα διδείσκει τῆς ἀσελγείας, ὁ λοιμὸς ὁ δυσκατάλυτος, πὸὶ 
δυλητήρλω Φαῥαχα, αἰ χόβεπαὶ Ἢ ῥλμαπεαή]ωκότων παάγαι, ἢ καθ᾿ ἡδονῆς ΤἿΜ αἰκολά.. 

ςων ἰπώλεια. ΟΥΕῚ τϑοῷ ὁ κοδόφύτης ὀγκαλών ἔλενν "οὐκ Εἰσὶν ὦ ὀφθαλμοί συ, 

Οὐδ ἡὶ καυρδίώ σὰ καλή, βέλτιον τοὺς τοιούτως γτηρϑις δῇ), βέλτιον νοσεῖν, ἡ Εἰς ζωζᾳ το 

καταχέ ον τοῖς ὀφϑόημοις, ἐχοζω ΑΔ ϑν ἔνδον ἐγειν τὸ τῴχος τὸ διφρχον ὑμας ἥβγνυ-. 

ναρϑίν 25, 5. οὐ βούλεοϑε, ὀμαγκφ)ον εἰγόμμισοιν ῷ (ὦ πατέρες κἀν ταῖς σεινίσιν ὑμας 
ζυταις δχατειχίσοαι ᾿ ὡς ἔγωγε ἀκϑύω δ] τρεσξυτέρων, ὅτι τὸ παλφιὸν σοὶ ζωτα "Ἢ 

τα τείγια (ἐν δ  Χολς ᾧ]Ἰησῦ σύκ ἔνι αὐῤσεν ἢ ϑ5λυ) ᾧ Ἐλὶ Ὕι'" ϑἰποφύλων ὃ. ὁμοῦ αὶ ὁμ- 

ϑρες ἡ γεναῆκες ἦσαν. τὰ Ν᾽ (Ὁ ὀῤόγες, ὀύδρες ἦσειν΄ ἡ αἱ γυναῖκες, γοων ἀγκεφ᾽ γε δὲ τς 
πὸρ τοιωώδυτίον᾽ αἱ νϑὲ γωνεῦκες Εἰς ΘΜ έπωοίδων ἑαυζεις ξωθησοιν ἤϑη (ὦ ὀύδρες 

ἵπισων μαμονῦβων συνὰν ἀμκεινοι δζέκεινται. Οξκ ἀκούσετε, οτι ἠφ ((μυηγμένοι ὀύδρες ᾧ 
γιυδῖκες ἐν τῳ χἰ αὐῥώῳ ταὶ Μὐδοινον ὠκῴιος ὁ σύλλοχος ὠξιος ζω" ἡ μάλα Εἰκότως. 
πολλ ζω γῈ ἡ γωνάχκες τότε Φιλοσοφίλμ ἤσχϑιου, ὁ αὐδρες σεμιγότητα ἢ σωφρφσιωΐω. 
αἰχούσουτε γϑειώ τὴς πορφυρφπτώλιδος λοχρύσης᾿ Εἰ κεκριχατέ μια πις- ζω τῳ Κυοίῳ ἐξῇ), 1ο 
Εἰσελθόντος Εἰς (δ) οἶκόν μιν, μείνατε δ ἐμωΐ. ἀκούσατε “ἢ γωναρδί,α αὐδῶλγον μα 
'ἰποφύλων, αὐδρᾷον ὀῤαλαιξοῦσαι Φοθνημο, τὸς ΠΙρισκίλλης, τῆς ἹΠορσίδος, “ὙὝ ἀλ- 
λῶν, ὧν αἱ πϑλούσαι γιναϊκας τοσῦτον αἰ πέχοισιν, ὅσοι (ὦ ὀύδρες Ἢ λύδρων ἐκείνων. τό 
Ζ ὃ ὁ ϑὀιποδημούσοι οὖν ἐλφμολμον δον πονηφοίν " νωῶ ὃ ᾧ οὐθωλόίμῳ τρεφόμϑραι, 

μόλις ζιωτίωυ Δἰαφθύρρισι τί αἰανοήίαν. ζωταῦ ὑπὸ Μ)' καλλωπισμο οὗ ὁ δὲς 

πυφῆς. τότε ὠκείναις ἔργον ὦ, ανξῆσωι ὃ κἠήρυγμμα᾽ νι 5, θυειδιᾷς καλοὺς φαγίσαι ᾧ 

θυσδόσώποις. πἶτο ἡ δόξα, αὑταῖς, τ ἡ σωτηρία ζοὶ ὃ ὑψηλοὶ ὁ μεγαίλο χατορθώμα- 
τὰ σϑεῖδ' ὅγωρ φροντίζουσι. Ἴἰς γωυὴ ασουδέυ) ἐποιήσατο αὐδρα βιτίω ποιῆσαι ; Ὧἰς ὀμὴρ 

ΑῚ 

Φατίω ἔϑυτο φρϑντίδει, ὡςε γυναῖκα, δίορθωσαϑαι : Οζκ ἐςξιν συ δίς  δολ αἱ τῇ ἅ .»- 

γαικὶ πᾶσα, ασουδὴ αἷξὸ γουσίων Ἐχιμέλειδν Ἐς ἱματίων ὦ Ἂ λοιπῶν Ὁ σώματος χαλο 30 

λωπιρμών, ἡ ὥσε τίωὶ ὠσίαν αὐξῆσαι" τω ἢ λύδρὶ ὸ αὕτη, καὶ ἕτεροι πλείος, πᾶσαι μϑβ.- 
τοι βιωτίχα!. τίς μέλλων γαμῷν, ἴξόπον δξήτασε κα ὀμαςροφζωυ' κόρης ; σοϊείς " Σολα γχοή- ͵ 
ματα θύϑέως α α)ήματα, ὁ μέτρω ὀυσίας ποικίλης τ) [α Φόρν, καϑούπορ τ ὡρία δ, μέλο 

λων," (λωαϊλλαγμ “ι κοινὸν Ὠλττελῴν. ὅρα τη ᾧ ὅτω χαλούσι (ὃ γάμον. πολλωΐν 7 
ἧκυσα λεχόντων " (μη λαΐξει ὁ διᾷνα, τῇ δῴη, τυτές!ν, ἐγημορὸ Εἰς ζω τῷ Θεοῦ δωρεας 35 
εὐνυζρίζοισι, ὁ ὡασερ ὠνούϑμοι  ππωλοιῶτες, ὕὅτω γαμοῦσι ἡ γα μοιῶται" ᾧ γραμμα- 
τᾷα πλείονος ἀσφαλείας δεόμϑμα [᾿ωτίϑέασιν, ἢ τὰ αἰδὲὶ ποράσεως ὶ ἀγϑρασίας. μά- 
ϑετε πὼς (ὦ) παλαιοὶ ἐγαίμοιω, ἢ ζηλώσατε. πῶς δξῶυ ἐγαίμοιων ὠκᾷνοι ; ὅϑποις ἐζη- 
τοι  ἀγαϑοις ] ὶ ἠδη ὦ ψυχῆς “Σ,ρετίω "δορὶ τῦτο γραμμῶν αὐὔῖς κέν ἔδει, ουδὲ τῆς ΚΙ 
ἀϑῤτα ᾧ μέλανος ἀσφαλείας. ἤρχειγ)ὺ αὐτὶ πλύτων ἀὐδοῖς ὁ τὺς νύμφης ζ)πος. ὐρᾳ- 40 
καλαΐτοίιω καὶ ὑμαξ μὴ γρήματα Ἐχιζητῷ καὶ αἴθιοισιδω᾿ δλλαὶ ξοπον καὶ Ἐλτείκειαν ζή- 
τησον, " θ᾽ λοίξοιδν,ὶ φιλόσοφον κόρζωυ, ἢ μυρίων σοι ζωῦτα ϑησειυρών ἔςαι βελτίω. δὴ 
ζῷ τὰ Θεού ζυτὴς, ὶ ζωῦτω ἕξεις᾽ ὁῤ ὃ ὀκῷα “ὐϑαδραρον, ἐχὶ ζῶτα τρέχῃς, σὲ ζαυ- 

τὰ ἕψεται. δλλ᾽ ὁ δείγαι, φησιν, Στὸ γουυ ἀρχὸς θύνπορϑς γέϑνεν. Οὗ αἰογυυύῃ τοῖα τα οἶδ- 
δείγματά 

οὐδ 

αὐ 



ΕΥ̓ΑΤΓΕ ΔΛ, Ομιλ.οδ, 46:1 χῷς χγ. 

δείγματα φέρων: μυρμακι; μοίμιδιυ πένης, πολλαΐ, ἤκόστι λεγόντων, ἢ πῆρα γαψωκὸς 
“ Ν.)ἷ] ᾽ἅ “ ᾿ ͵ “" 3 

λφφοιμε πλουηον. ῳ γὸ αἰηδέςερϑν ὠκείγου τῷ πλούτο;τί ἡ ζᾳυτης πικρύτερϑν τὺς θυπο- 

ρίαρ: τί δὲ αὐογρότερον πῷ ἔχίσημοιν {ἢ εὐτόῦθων, ὁ λέγεοϑαι τ ροἱ πλϑτων, ὁ δεῖνα Ὥστ 
᾽ Δ 2 2 2 ς Α 21 

γωνακὸς βύπορος γέχϑνε "ς γὸ ἐὐδὸν αὐδίας ἀφίημι, ὅσας ὠκ τότε συμᾷαινεν ὀμα [κι᾿ . 

τμ 3 ὃ φρϑιημα τὴς γενωγκὸς, τίω δυλοωρέπειθμ, "ζβ μαΐχας, τα ἿΜ οἰκετὴν ὀγείδη" ὁ στέ- 
Ψ7 ες Ι ς ")} 1. 2. ΄ 1.52 21 3 ! “ ἜΣ ϑ 

ἱμεπι) γης50 ρακοδύτης, ο τί μος τῷ δξ ὡτΊκϑν. τι Ὁ» ἡλὴῳ ἐχών ; ὃ πόμται τὴς κυρίας; [μὴ 

" οὐδὸν σοι μϑήει τῇ μι μῈ τύτων᾽ σοὶ)» ἐλθύϑερος Εἰ , ἐπεὶ χα (Ὁ πὐβοίσιτοι τύτοων 
χαταδεέςεροι αἰκουοίσι, χαὶ Οξκ ἀλορυσιν συ σὰ ὅτοι, δνολ αὶ χαὶ ἐγχαλλωπίζονται τῇ αἰ-- 

ἐη᾽ καὶ ὑτὸμ ζαῦτα λέγωμϑμ ἀδζιϊς᾽ ἔξω, φησὶν, ἡδὺ δι χαὶ γλυκύ, καὶ δστοπνεγέτω μα. 
“- 19 ὦ πῇ δίρξολῃ. οἵας χϑροιμίας Εἰσήγαγε ᾧ βίῳ, ὁλόκληρον τίου ζωζω " ΝΜ τοιθτων αἰα.--: 

τρέψαι δευνανϑῥας τϑρᾳ χϑιοῦ αὐ τίου ζαυ τίου τέων “λ} φξολικίω ὁ ὀλειϑρρίδν ῥῆσιν, ὅσης Ἰ 
“ 3 ᾽ λ..) . ᾽ ΦᾺ « -“ 

γόμει τὴς ἀπωλείας. σγοὶν ὃ ὦδλο φησίν, δ ἡ τὶ τὰ ρήματα μηδείς σι "τ΄ σεμ(-- ᾿ 

γού, μυγδείς σοι τῷ δικαία λόχος ἔξω πόρτα ἐρῥίφϑω ἐὐκφνα᾽ ἕν μόνον ζήτησον, τίου ἡδονίω, ] 
2] ΝΥ “ ς ]) . τ ͵ ; ! 3 ἢ “«“",}} Ι 

καν ἀΎΧΥ σε Ὁ πσράγμα, αἱρετὸν ἐφ ᾿ καὶ παντες ἐμιτῆυωσιν ᾧ αὐτὸ νῆντες κἀν τὴ ὁ 4 

. πσοοφρίοωνται βορθορρν, καὶ ὡς κωύᾳ ἐλαύωσι, πάντα φέρε. χα τίὸν 'ἄλλο χρίει φωνὴν ᾿ 
λαξόντες Εἶπον ; τί δὲ κύγες (ὦ) ἀκαθοιρτοι ; τάχα δὲ ὅδ᾽ ὁν ὡὠκέίγοι Οιαύτα ἐφϑέγξον-: Ι 
»», οἷα αγ,ϑοθ σὸς θπείσεν ὁδέξολος λυῆαν. δ 9 πὐρακαλα τίω' αὐαιαϑησίν (ἰωειδύς-. 

ζω ἣν (ιούτων ῥημῶν, φϑύσειν ΖΦ τοιαυζς “βοιμίας, χϑὶ ὧς πὸ τῆς γραφὴς ὀκλέσγεῃ Ι 

ἐπενόντίας αὑταὶς ὅσας. ἴνες δὲ Εἶσιν ἄντα 1 Μὴ πορδύου, φησιν, ὀπίσω "3: Ἐχιϑυμιων “ὃ Ξεριν,λ. Ϊ 
εὐ ὑπ» ἣν Ν »ϑῖ 2)! ! ! ἣ (Δ Ι! ͵ ᾿ 3 “ Ρωμ. ».- 4“). . 

, 10 ἡυχὴς συ, Ὁ Φστο Κι} ὁρέξεων σϑ κωλυου. ἡ ξι πορνὴς πώλιν Φησιν αἰπιενόντίας τῇ Ἴταροι-- ᾿ 

ἠπαῖνς μίᾳ ζχαύτη " Μὴ αποέσεχε φαύλῃ γωμαγί. μέλι γάρ' σάζει "ἀπὸ χειλέων γωαικὰρ τόρ- Ταρφεμεε, 
γῆς, ἢ ἀσοὸς χαιοϑν λιπαίνει) φουβυγία᾽ ὕξεφον ψϑύτοι πικρότερον ἡ5λῆς θύρήσεις, χαὶ ἦκο-. 7. ὡς 
νηνϑίίον μᾶλλον μαχαίροις διφόμου. “τ“των τούνωω αἰκϑύωρϑι, μὴ κείνων. αὶ γαρ ἐντεύ. 
εν (ὦ αἰελθύϑεροι, οντεύθεν (ὦ δουλοωρεπεῖς λογισμοὶ Φυον)" οὐτεύθεν ἀλογα (ὦ) αὖ- 

ἃς ,ὥϑόφποι γίνονται, τί πϑωταχοὺ τίω ἡδυνζω διώκειν ἐθέλοισι καὶ τίω “πἰροιμίαν ζαύτίωυ, β 
, 3 Ι ! , ἢ ’ Ι! ; ν “Ὁ. » “ δ! ᾿ 

χωεὶς Ὁ ἡμετέρων λϑγῶν αὐτολεν ὅδ] κατατέλαφος. μ᾽ γὰρ Ὁ ὡἰποηγιγῶσαι, τί Ὁ κέρδος 
τὴς γλυκύτητος ; παωύσοοϑε τοίνεου τοσῦτον κατασκθυαίζογτες γέλωτα, χαὶ γέενναν ὀιϑαί.- 
τῆοντες καὶ πῦρ ἀσζεφον,καἱ ὁζρεολέψωμϑυ κἀν ψε ποτε ὡς γ᾽ κϑϑς τὰ μέλλοντα, τίω ἢ ὁ. 

φϑωλρ δ λήμέωυ ἰποξαλόντες᾽ ὅπως καὶ (ὃ εὐταῦϑα βίον κοσμίως χα! μ(Φ' πολλῆς τὴς | 
35 σιμψότητος ἡ ϑυλαξείας χδέλθωμϑμ, χα) μϑηόντων Ἐχιτύχωνδν ἀγαϑεΐ, ὙΡΡΙΠῚ καὶ | 

φιλαν,ϑρφπία τού Κυρὶν ἡμῖν; ἴησοῦ ΧΧρλφοῦ, ᾧ ἡὶ δόξα, Εἰς «ἦν αἰῶνας ΔΜ Ἢ αἰώγων. : 

Αμώυ. ᾿ 

Ομιλ. οδ, 29 ΟΥ̓ΑΪ ΥΜΙ͂Ν ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ͂Σ ΚΑΙ ΦΑ- 

Θασαῖιοι κ᾿ πσοκριταὶ, στί οἰκοδὺ μεῖτε τς ζάφοις δμ ασοοφην, 

30 Καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα αὖδῥ, καὶ λέγετε, Εἰ ἡυδν οὖν ταὺς ἡ-- 

| 
| 
] 

μέραις τῶν πατέρων ἡ μδν" Οζν δῤ ἦρϑρ χϑιγωνοὶ αὐνὶῇ ἐν τῶ ἀϊματι 

 χσδοφητῶν. 

5} Ὑχ ὅτι οἰκοδὸ μούσιν, σ᾽ ὅτι ἐγχα λούϊσιν, ὠκείνοις θσά φησιν δνλ᾽ ὁτί 

ς ἡ ζωτῃ ὼ δὲ ὧν λέγϑυσι, χρτα γινώσκειν “«ὐφϑασοιούμϑμοι “ἦν πα τέ- ἢ 

ν βών» χείρονα, πρϑίηοισῳ. ὅτι γὃ “σοοασοίησις ἰδ ἡ καταϊγνωσις, ὁ ᾿ 

Ν Λουχας Φησιν ὁ Τί ᾧὶ (ἱωυξυδυκεῖτε, Κη οἰκϑδὺ μεῖτα, Οὐαὶ ᾿ὸ ὑμῖν, Λυχαμζ, 

Μη φησιν, τί οἰκοδομεῖτε ζῳ μνήματα ΝΜ αο φημ" ᾧ ἢ πατέρες ὑ- μη. 
"ΔΖ Α(-: αὐδῶ! αἰπεέκΊοιναν αἀὐδις. ΕΝ αἰοτυρᾷτε ̓  ((μωθυδυκεῖτε τοῖς ἔρχϑις ω 

Ο εγίοϊ, τοπη, 2. Ωᾳ4 3 πατέρων 



ὧν κγ. 46: ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΟ. 
| πατέρων ὑ δι ὅτι αὐθὶ ζ᾽ αἰπέκ)ενὰν ἀΐθιφ " ὑμᾷς ὃ οἰκοδομεῖτε τὰ μνήμοιτα αὐν νὰ ὦ». 

ζῦϑα ῬΨ τίω γνώμέω αὐ αἰ αθάλλει, μμε9᾽ ἧς ῳκοδὺ μοιιυ᾽ ὅτι ὃ ὀΐᾳ ἡιμώωυ ἔ σφα. 

ϑυτων, δλλ᾽ ὡς ἐμιπομστάζοντες τας σφαγαῖς, ᾧ διδουώτες, μήποτε τῷ “ϑώῳ τῶν ζᾳ.. 

9 Φων αἰφϑριοϑέντων μδοὀνθή τῆς Ὀσαύτης τόλμης ὁἔλεγχος ὲ ἡ μψήμη. ἅτως ῳκοδὺ.. 

Ὶ μον ὧν ζάφυς,ὠασερ τί ὥπαμον ἱςώμες λαμωρας ΓΝ οἰκοδὸ μαὶς,ὼ χαλλωπιζορδμοι τς ξ 

] κείνων τολ μι μασι καὶ Ἐ)ηδεικγύνθροι.τά γϑνιῶ τολιίϑ μένω πεν ὑμδμ' δεύψεσιν ὅτι καὶ ζωυ-: 

τα τύτῳ ποιᾷτε τω ζγπτῳ. καὶ γ5» τὰ ογαντία λέγητέ, φησιν, ὡς κατα γονώσκχοντες αὐΐῇ,β 
δ δῇ, οὐκ λὺ ἤκμϑμ κοινωνοὶ αὑτῶν, Εἰ ἤνϑμ ἐν ταῖς ἡμέρφις ὠκείνωις, δλλ᾽ καὶ γνώ- 

᾿ μη δήλη ἡ τούτου λέχϑυσοι 89 ὁ ὠκχαλύπηων αὐτίω, ἀὐνιγμκατωδῶς κϑρ, Εἴρηκε σδγ, δ 

ὅμως. Εἰπὼν γ΄ λέγετεντι Εἰ ἢμϑυ οὖν ταῖς ἡμέραις Ὁ πατέρων ἡ μδέ Οὐκ αὐ ἤνϑμ χϑι- το 
γωγοὶ αὐ ἢ εν τω] ἀμ(ατί τῶν πρϑοφητῶν, ἐπήγαδν ᾿ 41 ὧδκι εἶοτυ {τι ἑαυπῖς, 

ΤΊ οἱ ἐφο ὅ' φονδυσοίγτων «ὦν ασοφύζα. Καὶ ποῖον ἔγκλημα ὑὸν 1) ὀνδροφονν, 
δι μὴ κοινωνῇ τῇ γνώμων τῇ παΐζος » συ οδν. ὅθεν δῆλον ὅτι τῶτο αὐοῖς προφέρει, τίω χὸ 

᾿ κακίαν συήϊένειαν αἰννῆόνϑμος. καὶ τη» ἡ Ὁ ἑξῆς δηλοῖ. ἐπήγατε σὴ δζω᾽ 
33 Οφεις, μνήματα ἐχιϑιυών. Ὡασερ γ} ὠκχψνα ἔοικε τοῖς χϑνέῦσι χτ᾿ τίω κς 

τῷ ἰδ λύμζυ, δυτω ἡ ὑμεῖς τοῖς πατράσι χτ' Ὁ φονικόν. Εἶτα γ᾽ γνωμέω ἔξιζω ὦ. 
! δυιλον τοῖς πολλοῖς ὥσανρὸ ἀφ᾽ ὧν μέλλουσι τολμᾶν ΟΜΟππάσιν ἐσονϑρων δήλων καιτασκθυα!. 
| ζει ζᾳ Εὐρηνϑύα. ὯΝ »ὰ» ΕἾπεν,ῶςε εδοτυρᾷτε ἑαυτοῖς, ὅτι ἐοί ἐφε Μ᾽ φονδυσαίντων ν 

β τῶφίζ, δηλαῦ ὅτι τίω χτὶ πονηρίδ συγἤξνειὰν λέγει, ἡ ὅτι πλαίσμω ζωῦ Ὁ λέχειν, ὅτ 
Ούκ αὐ ἤμϑμ αὐ κοινωνοὶ, ἐπήγαγε" 29 

' 3: Κα ύμής "πληρώσατε ὃ μεΐξον ὖΨὝ' πατέρων ὑμδθ" 
Ουκ ἔχιτα πων, δλλαὶ ασοϑλναφωνών Ὁ ἐσόμϑμον,τυτές!, Ὁ ἑαυ σφαγέι. δ δὲ δ» 

ἐπαγα γῶν (ὃ ἔλεγχον, ἡ δείξας δι πλάσματα ζω ὥπερ ἔλο)ϑν απ ἑαυ ὡστολοίν. 
αϑιοι, δή “τι οέκ ἐν ἦμδν χϑινωνοὶ αὐ »Ἱὰῇ (ὦ δ “τῷ διασῦτν μὴ αἰπεηόμδμοι, πῶς ὁῤ Μ 
δούλων αἰπέορκτο) καταφορλκωτέρῳ τῶ] κα ζῶτα κἔγρηται λόγῳ, ὄφεις καλῶν ὼ ἣ- 24 

νήματα ἐχιδιυών, ὁ λέγω Πώς ᾶφεύξηιϑς σι τῆς κρίστως τῆς γεόνης, 
Τοιαῦτα τολ υδέμτες ᾧ “δὐρνούμϑμοι, κὶ τωὐ γνωμέων κρυνώγοντες , Εἶτα καὶ ἑτέρωϑον αὑ- 

ὥν ἐλέγχων ὡκ «ὐδιοισίας, φησύ" 

34 Οἷι ϑσοξελώ «σοὺς ὑμᾶς πυροφήζοι καὶ σοφυὺὶς γραμματεῖς, δξ αὐ δ ψπι- 
κτενφτε καὶ ςαυρώσντε ἡ μας! γώσετε οὖν ταῖς (ἀωαγωγαὶς ὑδῖν. 49 

ἵνα ὙὉ» μη λέγωσιν, δι Εἰ καὶ (Ὁ διασότίω ἐφαυρώσα μϑιν,δλλα Ὁ] δυύλων ἀπε- 
οὐᾶθα δύ, Εἰῆωϑμ τότο᾽ ἰδουύ,φησι, ἡ δούλους ὑμῶν" ἰποςέλλω, ασουφήτα καὶ αὐτοιὰ, καί, χιλουὶ 
Οὐσὶ αὐ φείσεοϑο. ζαῦτα ὃ λέγᾳ, δεικρυς ὅτι ὑδὲν ξένον σφαγάζαι ἀνὲ αἰ πὶ Ὦ ἠωνέ- 
κείνων, φονικϑίν τε ὄντων καὶ «ἰσσούλων, ᾧ πολυ Ὁ δολερὸν ἐχέντων, γικώντων τις πατέρας 
τοῖς Ολμήμασι, πρὸς ὃ τοῖς Εἰρνυϑύοις δείκγεσι αυτεὶς καὶ στρόδρα, κενοδοξοιΐζι. χα! 12 

Ν᾿ “τὸν λέγωσιν, Εἰἥωϑυ ἐν ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, Οὐκ ἂρ ἥμϑμ κοινωνοὶ αἷυτῶν,κά- 

νοδοξοιοῦτες λέχϑυσιρὰ οὖν λθο»ις Φιλοσοφοιώῶτες μόνον, οἰ ὃ τοῖς ἔρορις ζὰ ἐγ ντία πρῶτ. 
τοῖσιν. ὀφεις, “νήματα ἐχιδυών ̓ σστές!, πονηρφὶ πονηρῶν παίδες, καὶ ἢ “δυνησαιμδύων πο- 

γηρϑτερϑι. δεύμυσι γὸ αὐτὸς μείδονα, τολ μδδζεις, τῳ το μετ᾽ ὀκεύνς Τλιμιῆσοαι, «ι τῷ 
πολλῷ χαλεπώτεροι ὠκείνων, καὶ ταῦτα ἀχριξολουουμϑῥος, ὡς Οὔ ἐρ ποτε τοῖς ἐὐὗζοῖς πε- 49 
ελέπεσον. δὶ γὸ ἡ Ὁ τέλος ἐπα νυσι, καὶ τέω κορωνίδωι τῶν κακὅν. (ὦ Κ᾽ δὲ τοι ἐ- 
πὶ (ὃ ἀἰμπελώνα ἐλθονζις ἀπώζειναν᾽ ὄυτοι ὃ χαὶ [ἀν Ὲ}] (δὲ ἐὸν, καὶ τιὺς ἸὨῆχὶ γάμων κα- 
λοιώζας. ζαὗτα ὃ λέγᾳ, τῆς συγ[ενείας ὠδζιᾷ ἀἰφιςτὶς τὴς τῷ Αρρααμ, καὶ δεικνες, ὅτι ὑυ- 

δὲν ἀὐὕζῖς ἐντεῦγεν Ὁ κέρδος, ἐαν κοὐ αὶ ἔργα μιμήσων"). δίῥ αι ἐπάγη᾽ πῶς φύγητε ἀ- 
πῇ 



ΕΥ̓ΑΓΓΕ ΔΛ. Ομωμλ. οδ, 463 κι κγ. 
πὸ τῆς κρίσεως τὴς γεύνης, ὀκείνοις μειμούρϑμοι ἄν τοιαῦτα τετολ μηκίζᾳᾳ ἢ οὐγταιύλοι 

δ αὐτὸν: ᾧ τῆς Ἰωαίνου κατηλροίας αὐέμψησε. ἢ δυ ὁ ὀκφορῦ ὅτως αὐτὸν ὀκάλεσι, καὶ 

γῆς μδιηούσης αὑσέμνησι κρίσεως. Εἶτα αι φὐτὰν αὐτῶν ἐφόξει κρίσιρὺ γέονα, ᾧ μὴ 
πιφ΄θνειν, ὲ τω μέλλειν Ω φράγμα, τὸ ΤΜ λόντων αὐοἶν καιταφέλλει ᾽ καί Φησι᾿ 

ὁ ὅζᾳ το ἰδοὺ ἐγὼ ἡὐποσίλλω “αδϑς ὑμας  πρλέφυζς καὶ σοφοις  γραμματῴς ᾧ ἐξ αὐνἷἭ͵Ν 
“ατοκτενάτε τ φαυρώσυτε ὼ μφοίγωσετο" 

3) Ὅπως ἐλϑὴη ἐφ᾽ ὑμαξ ; πὸρ αἵμία. δίκαιον ἐχ χαιυόμϑμοι Ἰπὴ τῇ τῆς γῆ, Ὁ ατὺ τῷ μα- ΄ 
τὸς Α(ελ τῷ διχαιου, ἕως τῷ ἀιϑτος Ζαλσφίου ἡο Βαραχίου, ὃν ἐφονθύσωτε μοταίξυ τῷ 
ναοί κὶ Ὁ ϑισιαςφηράου. | 

ιι 36 Αμόιυ λέγω ὑμῖν" ὅτι ἡξωι ζτα, πόρτα ἔχὶ τέων νεὸν ζαυτίω. 

Οραι ὧκ ποσῶν αὐνᾶν ἡ ἡσφρόλίσαιη. Εἶπεν, τί χαταγνώσκοτε ὯΜ πτιτέρων ὑμδ, δῶ , 

λέγετε, δι οἵχκ αν » ὁκοινωνήσαιμῶμ ἀδοϊς' ν μικρὸν ὃ σϑτο εἰς ὧ οὐπξέγψαι. ἐπε, δῖ χατοιγ-- 

γώσχϑντες χείρονα φραήετε καὶ ὑμεῖς καὶ τϑτο ὃ ἱκαϑὸν αυζν' κουταμογρυύα!. Εἶπεν,δτι ἐκ ὦ- 
πιμώρητι ̓ζαὐτα ἐ ἀῆνι Ὁ ὦ Φόζον ἐὐντεύλεν ἀύζις οὐντί,ϑησι ἀφατον. ἀϑέμψησε ϑιώυ υ ἀὐζις ἣ 

ες γεώνης. Εἶτα ὕρτ ἔμδαμν ὀκείνη, ἐπέτησεν ἀἰὐοις ᾧ αϑεονζᾳ τὰ δεινά, ἡξαι »»» πόρτα 

παύπέ, φησι, Ὠπτίω ἡ νεὰ ταὐτίων. πεσέϑηκε ὃ ᾧ σφοδρότητα ἄφατον τῇ ἱμωρίᾳ 
εἰπὼν, (τὶ πόρτωι χαλεπώτερα πείσονται, ὺς σὐϑὶνὶ τύτων ἐλμονν βελτίοις. εἰ ὃ λέ)ϑι 

Ὸ μ΄ χαὶ ; “ἰ δήποτε χαλεπώτερα πάορισι παγτων 5" ἀποιμδν δ, ὅτι ̓  παντῶν "»χαλοπώτε- ἱ 
δα τετολμμήκρισι,ὺ σ δεν! ΔΜ γελμηρνϑμων ἐ ἐσωφρονίεϑησαν. ἡ υκύκεσοις τῷ Λάμεχ λέ- Ι 

10 ἡβντορ' Οὐ ἐκ ἃ Καὶν ὀκϑεδύκη.} ἐπῆακις᾽ ἐκ ὃ Λάμεχ ἐρδομρηκονσοίκις ἐπῆα!; τυτές!, Τεν. δικγ. 

πλειόνων Φιμωφαων ἀξιος ἐγώ, ἡ ὁ Καίν. ὕ δέποτε; καίτοι ὀυκ ἀδελφὼ ὀέφλεν᾽ δυλ᾽ δι ἱὐ 
οὐδὲ ῷ ἱ αδείδματι ἐσωφρονίϑη. το ςινο φησιν ὁ Θεὸς κα ὁ δλαχού, Απρδιδοος αἰαῦ;- Ἐξοδικ, 9. 
πας πατέρων τὶ τέκνα, ἔτι τοίτίω καὶ θ᾽ τα ρτέων λον τοῖς μιισῦσί με᾿ ἐχ ὡς ΨἪἄλλοις 
Ὀλμηϑώτων ἐ ἑτόρων διδόντων δίκας" αἰλλ᾽ ὡς κ( πλείονας αἰεϑρτόνζως ᾧ κολαοϑένζῳς 

15 Μὴ ϑινοιδέων βελϑιὀνων,ἰλλα αὶ τα αὑτὰ ἐ ποπλημρδηνκότωνγἡ κείνων ς ὡμωείας ΩΝ 

ἐ χν ὀγτῶν διχαίων. σχϑπει ὃ Ἰ πῶς δύχαίρως κα [7 τ “Αὐελ ἀμέμμψησι, δεικψὺς ὅτι φλινου καὶ Ὄ | 

ὥεο Φόνος ὅθι. “ι δέῶυ δὼ ἔχοιτε εἰπεῖ ἐμὴ , γὺ ὁ ὀυκ ἔγνωτε Ὧἰ ἔπαϑεν ὁ Καῖν; μὴ ̓ γὸ ἐ ἐφησώ- Ι 

λᾶσε τοῖς γεγλυνιδύοις ὁ ὁ Θεός; βοὴ γὰρ θκ ἀπείνσε τίω χαλεπωτάτίωυ δίκίεν μὴ ̓ γὸν Ὁκ Ϊ 
ἐκούσειτε ὅσοι ἔπαθον Φ πατέρες ὑμδί, τοὺς ποοφήζς ἀμελοντέρ: Ὁ κολρίσεσι ὲ “μφεὶ- 

40 ας μυρίαις ὀξεδδϑησοιν; πῶς δϊῶυ ὕκ ἔλεε βελτίοις ; ἡ λέγω" ζς υλθσεις ΔΨ πατέ. 

βὼν ὑμδν αὶ ὦ περ ἔπαϑον; αὐτὸς σὺ ὁ ὁ κατα ψηΦισοίκϑμος ἣμ πατέρων, πῶς χοίρω “ποις; καὶ 
ΝΥ α ὑμεῖς αὐτοὶ αἰπεφίωα εϑε, οἷι κακοὺς κακῶς Ὡὐπολέσει. γα δζζυ λοιπὸν ἕξετε, συγ- 

γωμέωυ, μῷ ̓ποιαύτίου ρφο τοιαύτα Ὁλ δετες; } ἀλλὰ Ὡς ὅβιν ὁ 0 Ζαραρλας τι, Φ 

ἅ ᾧ Ἰωλόνου πατέρᾳ φασίν" ὦ: ἣ ᾧ «σε:φητίωυ᾽ Φ δὲ ἕτερϑν ἦνα διώνυμον ἱ ἱερέα, ὃν 

25 χ ]ωδαξ φησιν ἡ γθαφη. σύ δὲ ὄκῴο σχόπτι, ὅτ ὦ πλμημα. διπλοιῶ ζώ. ὠγὸ αἰγίας 

πρίγ, ἀὐύμρρεω μόνον, αἰλλα' κὺ ὧν’ 'πύποις αἱ ἀγίοις. ταύτα δ λέγων, υκ ὀχείνους ἐφίζοι μόγογλ.- | 

λϑὲ χα! τοὺς μαϑνζαὶ πϑιεμυϑεῖτι, τῦῖς δεικψύς, στι χαὶ ̓ Ὁ δίκιο -Ὁ ̓ αὐ δὰ" πιότα ἔ ἐ- 

παδυν᾽ πότυς δὲ ἐφόζει, πρϑλέγων στι ὥαστρ ὠκῴνοι δικζω ἔδοσευν, ἡ ὅτω καὶ , ὅτοι τὰ ἰχα- 
τὰ πείσονται. δ τῶτο αὐτοὺς Ὁ ̓ προοφηΐμε, κα σοφοὺς, χαὶ μγραμματίας κολᾷ, καὶ ὡ;- 

40 τό)ω πᾶλν πα »πολογίδν αὐτῶν ἐν αὐαιρῶδν. υ ̓ γὸ ἐλε 6 γέτε εἰπεῖν, φησιν, στι τἀπὸ ἐϑνώ ἐπέ- 

φήλας,ῳ δὲ τῦτο ἐσκανδευλίεϑυκδι " ἀλλα ὃ ΑΝ 4) ἀ δυψάναὶ αἰμιαίτων εἰς ὅτ ἥτι. 

δθα ὺ φροζπεν ὃ οτι ἀφ δ᾽ στὸ παοηφηΐζαις ᾧ γράμμα ᾿ἰποςξελώ ττ ὦ οἱ σπουφῆται πεῖντες Ϊ 

ονεχρίλϑεωυ αὐτοῖς». Αἰ μοιτα ἐφ᾿ ἀμασι μίσηθεσι,λέγοντερ " χαὶ ὅτι αὐδρες αἰμῶν εἰσι. δζὶ ῶσ. 9. 4, ἣ 

ὅτῃ καὶ ὃ αἵμα, αὖ τῶν ἐκέλδυσε ποδοσφέρευϑαι, δεικψὺς τὶ εἰ τι αλόγϑυ τω Ὥίμιον, πολ-- 
λῷ 



χῦκγ. 44 ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 

1ι.γζ, 

λῷ μάλλον Ἰχὴὶ λυ, ϑοθπου. " δ τῦτο χα τῷ Νωξς λέγ " ἐκδυκήσω πὸ μα ἐκχιωό.. 

εδιον χα! μυρία τοια τά ὅδην ἕτερφι θύρῷν 9 (μὴ φονύνειν αὐτοὺς ϑῴᾳτα όμϑρμοι. ὃς 
συ εδ' πγικ]ον ἐοϑίειν ἐκέλθυσεν. ὦ τὴς τῷ Θεοῦ φιλαν, ϑοφπίας᾽ δι χα πυδνειδεὸς σσσὲν 
κερδϑμοιοζας, τοὶ αὐτό διιος ἐποίει. πέμπω γ) 5, φησι, ὶ Τζώτα Εἰδὼς σφαγησιμδύοις" 

ὦξε καντεύϑεν ἠλέγχοντο Εἰκῇ λέχϑντες, Οὐκ ὁ ἦμϑυ χϑινωνοὶ “δΨὦ" πατέρων. ᾧ γὃ καὶ ὅτοις 
πυρλφήζας ἐἰν ταῖς (Ὀιιυαγωγοῖς ὀῤᾷλον᾽ ὸ ὅτε Τ' τόπον αὑτὸν ἠδέαϑησειν,ἔτε Ὁ ἀξίωμα, 
Ὁ τοοοσωώπων. Π δ απλώς ὥν τυχόνζᾳ ὀυφλον ᾿ῳλὰ “ροφηζς ἡ σοφοὺς ̓ ὧςε 

μηδὲν αὐτοῖς ἐγκαλῶν. τύτες ἢ οὐδ Σσοτόλυς φησὶ ὃ τοὺς μετ᾽ ὠκείνους᾿ καὶ γδ)} πολ- 

λοὶ πυδϑεφήτθυον. εἶτα βαλόνϑμος αὐυξήσοι ῷ Φόζον, φησίν" ἀμζω, «μά λέγω ὑμῆ, 

ἥξει ῦζᾳ πϑύτα Ἐχὶ τίω δ μεθρ ταὐτίων᾽ τυτεςιν, εἰς κεφωλαῖς ὑμδυ ταύτα πόὐτα πρέ-, 
ψω, καὶ σφοδραν ποιήσομαι τίω ἀμιωαν. ὁ γ)δ}} πολλοὺς ἡμδοτηκόζς εἰδὼς χαὶ μι σω- 

φρονιοϑεὶς, δλλὰ τὰ αὐτοὶ πάλιν χαὶ αὐτὸς αἰ μδοτων, (4) ἐἰ τὰ αὐτὰ μόνον, λα χα! τολ- 

λῷ χαλεπωτεροι,χαλθητωτέρλν ἐκείνων πολλῷ δίκαιος δ εἴη δοιωῦαι δίκζευ, ὥασερ »ὺ εἰ ἐ- 

(ουλήϑη, μεγάλα ἐν ὠκέρδϑιυε τοῖς ἐτέρων χρυ δοιδείγμασι ϑιμόνϑμος βελτίων ᾿ ὅτως 
ὍΝ, ἀδίθρθωτος ἔμεινε, μαίδονος ὅδ φιμωρίας κἰ ποϑύϑιωνος, ὧτε πλείονος νουθεσίας 1 

τὴς ΥΕῚ ταῖν ἐμισοϑοϑεν ἡμδοτηκότων καὶ κολοιοϑέντων δσπολελαυχῶς, καὶ δυο 

καρπωσαίμϑμος. Εἶτω αὐο3ς τίω πόλιν Ὡσοςρέφει ᾧῷ Ἅθγ9ν, ὁ τη παιδεύσαι βυ. 

λόμϑμος ςἂν" ὠκουονζᾳς, χαΐ φησιν" 

37 Ἰερσυτυλήμε, Ιερυσωλήμ. Τίβούλετω ὁ διριλασιασμός :ἐλεοιῶπος αὐτίω 

ο 

4 

ὼ ζαλϑυίζοντος "τῇτο ὦ δια, ὼ σφόφρα Φιλοωῦτος. ὥασερ Ν᾽ πσϑὸς ἐρωρϑμέωυ, φιλη- 10}. 
ϑεῖσαν (ὦ δύω πϑωτὸς, κϑυζῳ Φρονήσεισοιν ὃ. τῷ ἐρφισοῦ, αὶ δο᾽ τῶτο χϑλόξεοϑαι ἀμέλλλουσων, 

Ὡὐτολϑγεῖται λοιπὸν μέλλων ἐπάγήν τίω κόλοισιν. ὃ καὶ ον τοῖς πσδοφήταις ποιᾷ λέγων᾽ 
Εἶπον, αὐαφρεον ασϑϑς μὲ,ὸ οὐκ ἀψέφρεψω. Εἶζι καλέσει αὐτίω, λέγ ὶ Φ μιαφο- 
γίας αὐτῆς Η ὐσυκτείνουσα «ὃν πυρϑφήζας ἡ λιϑοξολούσα «ἂν; ἀπεξαλρθμοις 

....», ; ! 34! “ΘΑ 4 ν. »» ! 
κῦθὸς αὐτίου, ποσοικις ἡϑάλησα (ὡμαγαγεῖν τὰ τεχγά, σϑ, ὦ ϑκν)ελήσωτο» 2 

Καὶ τη ἰῷ δ“ καθ᾽ ἑαυτὸν Σἰπολοχούμϑμος, ὅτι Ουϊεϊὲ τύτοις με ἀπέφρεψας, οὐοὶὲ 
οἀἰπέτησας τῆς αἷξὶ σὲ πολλῆς θυγοίας, δλλ᾽ ἡθέλησο ᾧ ὅτω,ὺ θχ ἁπαξ κὴ δὲς, ἀλλα χα 

πολλάκις σε Ἰχιασασοω οἷ, “ποσοίχις Ὑ φησιν, ἠϑελησοι Ἐχισυναία ν ζὶ τέκρα σα,ῴασερ 

ὀρνις ζῷ νοοσία ἑαυτῆς, ὸ ζύχ ἠθελήσωτε ; τη ἢ λέγη, δηλ ὅτι αἰ εἰ ἑαυτοὺς ἐσχόρπιζοι 
δ Ὁ αοδοτημῶν, ὼ Ο Φιλϑφορηον ὐπὸ τὴς Εἰκόνος" Ἐχεδείκγυται. ᾧ ΝΣ “ Φιλόςυρ)9ν 3 

ῶ ζώο οὐδὲ ζᾳ ἐκίονα. χαὶ πὸυταιχοῦ 2 δὲὦῥ ασοοφητων ἡ Εἰχων αὕτη “ἦν “ὐ]ερύγων, καὶ 

εἰν τῇ ῳδῃ Μωύσέως͵ καὶ εἰν τοῖς ψδεμοῖς τίω πολλζωυ σκέττζωυ αὶ πσρένοιδν ογδεικψυμδμη, 
ὄνλ οὐκ ἡϑελήσοιτέ, φησιν. 

38 1δου, ἀφίεται ὁ οἶκος ὑμδῇ ἔρημος, Γυμνὸς τῆς τὸν ἐμοῦ βουϑείας. ἀφρι 

αὐτὸς ζω ὁ καὶ ἐμισόϑεϑεν αὐ δἶδἤὦασοϑϊςα νϑμος καὶ ((μωέχων  ὄζακρ μ᾿ ἀρ, αὐτὸς ἔβην ὁ: 

ἐὐθις κολαζ ων ἀεί, ᾧ ἄϑησι τιμωρίομ, ἰὼ ἀεὶ ἐδεδοίκεισαν θ᾽ «ἰχρξολυς. αὑτὴ .Ρ 

πάσαν αὐτῶν τίω λιαίξοτεϊω τῆς πολιτείας ἐδήλῳ, 

39 Λέγω ΝᾺ ὑμῶν, δὶ μιὴ ἰδητέ με αἰχϑξτι, ἕως αὐ εἴπητε, θὐλογηυδβος ὁ ἐρχόμϑινος ω 
2 γὼ ὀνόματί Κυρίου. Καὶ τϑοο ἐραφού ὦ ῥῆμα στφοδρού, σφόδρα, ἐδῶυς αὶ Οἰσὸ ἢ μδὴ- 

λόγων ἐχιασωμδέου, σέκ δἰπὸ τῶν" πϑήθοντων μόνον" ὡὐκτρέποντος. τέω ΝᾺ μέλλύσαι 1-- ἡ 
μέροιν τὴς δυστεροις αὐτο ϑροισίας ἐγζϑα λέγη. τί δέζω , οὐον Εἶδον αὑτὸν" πο Ὅτε! 
ἘΌΝ ἐχὶ τίω ὥραν ἐκείνζιυ δηλοῖ λέγων, αἰγχῦδτι, ὄνλα ᾧ χϑΙΘ9ὺ ᾧδ μοι ᾧ ςαυρφύ. 

ΚΝ) ἀεὶ ἀδθὶ τῶτο εἰνεκοίλοεω, ὅτι αὐτίϑεὀς τίς ΤΩ κὶ ἐϑρὸς τῳ Θεῷ, πὸ τότε αὖ- 

εἂν πυρλτρέπει ἀγαπᾷν αὐτὸν, τῷ συμιφωνοιώτω λέγω ἑαυτὸν δεικγεώαι τῳ πατοὶ, νὶ 
δεικ σι 

ὁ χιδλίο 

4 

ο χπϑη ] 

Ἰγιὰηὶν 



ΡΥΑΓΓῈ ΔΛ. Ομ. οδ, 46: χον κγ. 

δίκψεσιν αὖ τὸν ὄγτοι (ὃ οὖν τοῖς ασολφήταιφ. 819 καὶ τοῖς αὑτοῖς χέγρηται ῥήμασιν, οἷσπερ χαὶ 

ὁ ασρόφήτης. “[ο Ά πύτων ἡ τίωυ ἀυαςασιν ἡγίξα»», ὦ τίω δυυτερὸν ππϑροισίδν ἐδήλωσε 

ὶ τοῖς σφόδρα αἰπιτούσιν, ὅτί τότε πόϑτως αὐτὸν πσοϑσκιευήσωσι. ἡ πε ἷς τθρο ἐδήλωσε: 

πολλαὶ Εἰπὼν πσοϑτερον ἐσονϑμα" ὅτι Ὡτοςελᾷ προφηζῷ ς᾽ “Ἢ ὀμουρήσωσιν αὐτῦς᾽ ὅτι 

4 ὦ ταὶς (μωαγωγαὺς ὅτι πείσον") ζαἔσατα αὐτοῖ᾽ ὅτί ἐρημω ϑήσοται δοΐκος ᾿ 97] αἰ πουςής- 

σονται πότων χόλεττώτεροι, ἡ οἷα, μηδέποτε ἀσόϑτερθν. τα Ν᾽ πόύτω αὶ τοῖς στό. 

δρα, δϑοήτοις ) φιλονείχϑις ἰχόμα ὦ “πἰέξειν ̓  ὠκείνου τῷ οὖ τῇ γϑοισία τι ἐσομδῥου 

ἕω φπθδεῖξιν, ᾿ ὀρωτήσωμϑμ ὃ αὐτοις, αἀπέςῳλε πσοϑφήζῷα ὁ σοφοιξ; αἰξλον αὐτους εἰν ταῖς 

[μωωγωγαῖς ; αἰφέϑη ὁ οἶκος αὐτῶν ἔρημος ; ἦλθε παντα χὶ τίω δυεὸν ὠκείνμωυ πὸ τὴς 

ιο τιμωρίας ; θῦϑοιλον οτ!, ὁ συτθεὶς ἀύτερᾷ, ὥασερ δέζωυ ζαύτα παγτα ἐξέξη " ὅτω κἀκεῖνα 
ὀκθήσεται, ἢ πάντως αἰ ανοκύνοισι ὅτι. δλλ᾽ συνὲν οφελος αὐτόθεν Εἰς δ ρλογίαρ αὐ. 

Ε νὥατερ δζζω «ἐσὲ τοῖς πολιτείας ἐγεχεν μιοτελμοούσι τότε. 

Διόπερ ἕως ἐρὶ χα οθς, πηραηωμϑῳ τὸ ἀἰγαϑεί. ὡασερ γὸ ἐκείνοις τὴς γνώσεως λοιπὸν ἈΘΊΚΟΝ 
ὄφελος σοτδεν᾽ ὕἕτως σϑ᾽οὲ ἡμῖν ἔςαι τὴς Τὶ τῇ πονησίᾳ μετὸμοίας. ὄἶτε γὸ κυξερνήτη τῆς 

ις ϑωλθίοσης κι χυρενιηϑείσης τ σκαίφοῦς χροὶ τίου αὐτο ῥαϑυμίαν,Οέκ ἰατρῷ τῷ καίμνοι-- 
τς ἀπελθόντος ἔςα! τί πλέον ΔΛ ἔκοιφον τύτων τσοϑ τὸ τέλους παάγτα χεὶ μη χόμαοῖ, 
ἡ πραγματβύεοϑαι,ὦτε μηδενὶ κινδγυύῳ αἷθιπεσεῖν μηδὲ αἰοκευύ᾽ μ᾽ ὃ τα παγτα 
αϑόγητω. ἢ ἡμᾷς τοίνεου ἕως δ ὥμϑυ ὦ τῇ νόσῳ, ἡὶ ἰαΐζϑις τραχαλώμδμ, δὴ χούματα 

λϑαλίσκωκνϑρ, ἡ απουδέως διζευεκὴ Ε ἰσφέρωμϑρ, ἵνα αϑαςείντες ἰτὸ τὴς χακχίας, ὑγι4ς οἰν- 

1. τῶν απέλθωμϑρυ. καὶ ὑσίων αἰδὶ (ἦν; δούλος «ὅν ἡ μοτέσφυς ποιϑ ἴθα, πσοϑγοιὸν, ὅτὸν αὐν.- 

τοῖν τὰ σώματα χαμψη, τοσοιύτίω αϑὶ ἡμας αὐςᾶν' ἐχιδειξω ὥθα, τὴς ψυχὰς ἡ μδιβ νοσῴ.- 
ὑπῖ,. φηρ χα! τοι τῶν οἰκετων ἡμῴς ἐπύτερϑι " ἑαυτῶν, ἡ των σωμῖ τῶν ὠκείνων αἱ ψυχαὶ αϑά»γ-- 

«αότερα!. ΔΛ ὅμως αἰγαπηπον, κἀν τίω ἴσίωυ χϑιιῶ «αουδέω) Ε ἰσενέγκωϑμ. αὐγὰ» 
μὴ γιοῦ τῶτο πρδαξωρϑδρ, αἰπελϑόγζς λοιπὸν. συοὶὸν ἔνι καρπώσαοϑαι Εἰς ὡἰσυλογίδν 

2, λόηϑν, ὁ τίς ὅτως ἀϊσλιός, φησιν, ὡς μηδὲ τοσαύτίου Ἐπιδείκψυοϑαι κσὸ ἐνοιαν ; τϑηο Ὑ 

ἔξ ὦ ϑαυμαςὸν, ὁτί ὕτως ἐσμὲν ἀτιμοι τον ἡμῖν αὐτοῖς, ὡς χαὶ τῶν οἰκετοὖν μᾶλλον ἑαυ-- 
 κατοιφρονᾷν. τῶν υϑῥηὸ οἰκετῶν πυρεῆοντων, καὶ ἰαίξ9ες κα λοῦ νϑμ, ἡ οἰκίδν αἰφορίξομϑυ, 

χαὶ τοῖς νόμοις πεΐδκαϑτῳ Τῆς τέχνης κείνης κατθμαγκοίζορϑρ' κα αἰμϑησνϑμων τϑτων,γα- 

λεποί τε " αὐοῖς γυόμῖθα, ὁ φύλακας πο ροικαϑιςώμδν, «ἦν. σευ βουλομϑροις ἀὐζοῖς τίω 
10 οἰκείαν πληρϑιῶ Ἐχιθυμίθν Ἰχιτρέπονζαε. καὶ Θήπωοι ὦ Ὀχερδηομδιοι τύτων, φω- 

᾿ς μᾶχᾳ διᾷν πολλῆς καυτασκϑυαοϑέωναι τιμῆς, Εἰκομϑν᾽ καν ὁτίοιου “ ὄχιτάξωσι, πειϑὺμα- 

καἶ. ϑι, ᾧ μμιαϑοις ἀϑζις ἢ] " πσοϑςαγ μόν τϑτων τελούμϑμ. στὸν ὃ ἡμ4ς καμγωμδνί μάλ- 

αὐμέ. λονὃ Οὐκ ὃςνν ὅτε εὶ καίμινουϑυ γον  ἰαἴξϑν Εἰσούχϑυϑν, ὀυ γούματω αὐαλίσκονϑιυ,δλλ᾽ ὡ- 
ατὲρ δημίου τινὸς χαὶ ἐϑρού καὶ πολεμίου κεινϑβο, ὅτ πῆς ψυχῆς ἀμδηδνϑυ. ἡ ζῶτα 

᾽ς λέγω, Οὐκ ἐγκα λών τῇ ϑερρπεία τῇ δ ὥϑν οἰκέζῳε, δλλ᾽ ἀξιών καὶ Ὀσαυτίω ᾧ ψυ- 

Ν γὴς τῆς ἡμετέροις ποιήστιοϑαι Ἐχιμέλειαν. χα) πὼς ὁ ποιησωθα, Φησιν ; ἔχίδειξον αὐ! 

ἬΡε Πύλῳ νοσῶσαιν᾽ Εἰσαίγαγε Ματϑα)ον" το θοικαϑισον Ἰωαΐνέων" ὥχφυσον ν᾽ αὐννῃδὍἉ εἰ δῷ 

ποιῷ (ὃ ὅτω καίυψοντα. πόρτως ἐρϑσι καὶ σύκ δἰπυκρύψονται. υὶ γὸ δὴ τεθνήκασιν, δλλα 
᾿πηχμί. ζωσι καὶ φϑεηονται. δλᾺ 9 πυδοσέχει ῷ πυρετῷ 'χατεχορμϑύη; κατθνώγχασον αυτίω σὺ, 

40 Χ ὦ λογικὸν αὑτῆς διόγειρον ̓ Εἰσαίγαγε τοῖς παροφηΐᾷς. οὐκ ες! ἡματα τοῖς ἰαΐξοις 

καταλείναι τότοις. ὅτὸ γὰ} ἀὐδοὶ μιοϑὺν αἰ χῦρ αὐνδῥμ' ὑγαρῦα ἄς Α φωρμά- ᾿ 
κων, ὧν κατάσκϑυαζξοισιν, Εἰς ὀβαγκίω σε δου παγης ἐμ(αλλοισι,πλίω τῆς ἐλοημοσιούης' 

ὧν ὃ τοῖς ἄλλοις ᾧ χυδϑσδιδδασιν᾽ δῇ, στὸν κελθύωσι σωφρονῆσαι, ἀπαλλαίηοισί σε ἀκα-- 
βὼν ἡ αὐτοττων αὐαλωμώτωνγ᾽ στὸν αἰπέχεοϑαι μάθης, θυπορώτερϑν σε ποιοῦσι. Εἶδες ἰα- 

ποὺ 

ἐπὶ 



κι χγ. 466 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΟ. 
ταν τέχγζων αν ὁ ὑγείας ὼ χρήματα πϑλεχοντων; φἴϑακάλιον ποίει ὠς ὶ μαῖ)ᾳ “Ὁ αὺ.. 

δι πῇ νοσήματος συ τίω φύσιν" δή,ἐρὰς "μῶν πολλάκις καὶ πλεονεξίας, ασερ ὦτυ- 

ρέῆοντες ψυχεοῦ; ; ἀκουσον φρέω υ μαοδμνλαι ν. ὥασερ 56 ἰαξός (οἰ φησιν᾽ ἐδὼ ΤΩ 

αὐὴμερυθ, τῇ ἢ Ἐχιδυμίαᾳ, Ὡπολῇ, Χὴ δὰ ἫΝ ὃ «ἰσπνοςήση᾽ ὅτω ἡ Παύλος "Οἱ 5  βουλόμϑμοι πλουτῷ, 

ἐμπίηλοισι Εἰς πειρασμὸν [ὲ παγίδεις τὰ ἡ αἰ αθόλα] ὃ Ὡηϑυμίας αοήτως ὃ βλαξε- 5 

ἐς ς, αἡτινέφ βυλις οἱσι (ὧν αὐϑεῦπυς Εἰςδλε,ϑρον ἢ ὠπώλειδω. δ᾽ αἰκαρτέρητος Ε; 

Ἐόμνλζ,, ἀκέσον αὐ λέχϑντορ᾽ Ετὶ μελχρὸννὶ ὁ 0 ὁ ἐρχόνϑινος ἡξειρὶ Ὁ 8 ἰ χροιᾷ. Ο Κύρμος ἐγ, μηδὲν 

ἀκοζ, ἦν: μεριμνάπο. χαὶ παλιν Παρ δ᾽ ῆμα τῷ κόσμου τότυ. σε ᾿ Ἐχίζαῆει μόνον, 
ὥλλα κα κ ὁ παρ θείται) ὡς ἰαίθος. ὑ ὥασερ ὠκῴνοι δρμπὶ ψυχοών ἕ ὑτερα να, (χινοούσιν" 
ὅτωὶ ὧι: “ μαιτοχοτάνει τίω Ἰθπϑυμίαν. βούλει, φησὶ, πλουτῷ το ων ἔρηϑιρ ἀγανίς. ὄχι-- το 
λυμεὶς ϑησασοάζων; συσὲν κωλύω" μόνον ῳ ϑρανοῖς. Χὴ ὥαπερ ο " ἰα 6 )ς λέγ, ὅη ὦ ψυ- 

χιρὸνβλαξερθν ὀδούσι, νδύροι, ὀφέοιρ᾽ δυτῶ καὶ αὐτὸς (μωτομιστερον ,ὧτε βραχυλογίας 
α.Τιμυς, χημδηούμϑιμος, Ἢ στιφέφερον ἢ πολλῷ χαὶ ̓ δυωυα,τώτερϑν " Ῥίζα "ὃ πλῥτων 1} κανλρὴ φι- 

λαργνεία, Φησίν, ὅδ), νι δξχυ δεῖ [χφῆσαοϑαι" λέν Κοὴ ἡ τῦ “ἢ αὐταρκείᾳ δὠῤτὶ πλο- 

ογεξίας ἐς] γ5 πορισμὸς μιέγαις, φησὶν,  α)αῤκεια με βσιξείας. Εἰ 5  δυσαγα ετεῖς, αὶ "3 

β “πλειόνων Ἰηθυμεῖς, ὦ Ὁ ὅσω χωρήρ ῥίψαι (ᾳ αἰδεῆὰ πάντα, λέγ Φ ζὉ ουτῶς ἀβῥώφῳ καὶ 
α.Κορζιλα. τϑτοις πτῶς ὡς γρήσοιο δὲ Ἵνα οἱ χρίενντιρῚ Ἐχὶ Κλημα σιν, ὡς 77) ἠχαύενῆος ὦ ὡσιγὶ οἱ ἔχον) ες,ὡς 

' μή 'ϑ' μπέλοντες, οἱ χρωκδμοις Φ κέ κόσμῳ 1 ϑτῳ ως μὴ κατανγθώμενοι.ε εἶδες οἷα Ὀχιτωηᾳψβυ- 

λει ΗΝ ὅτερρν ἐπεισαιγαΐγω τύτῳ ἰα 9; ἐμοιτε δοκεῖ, οὐδ 5 εἰσιν ὅτοι οἱ  ἰαΐξολ, καϑείπερ 
| οἱ Ὁ σωμάτων, δὶ πολλάκις αἰτιφιλοτιμούνϑμοι δλλήλοις κοιτέδυσαν (δ) ἀ αἰῤῥωφοιῶτα' ὡὰ 19 

ϑχ ὅτοι. “ϑϑς ΝᾺ τίω Ὁ καμνώτων ὑγιαν, ν νυ “σϑϑὸς τίω "ἱ ἰδίαν ὁρωύσι φιλοτιμιίον. μὴ χιὐμο 

ζω αὐἷἶν ϑείσης ὃ πληλορ᾽ Εἷς ἐν ἅπασι φϑέγίεται διδαίσκαλος ὁ ὸ Χολτος. ὅφϑι γϑιώ 

Εἰσελϑοντα “παλιν ἕτερον χα λάλεπα λέλοντα αἰϑὶτὸ νοσήματος τέτο, μάλλον 3 σ᾽ 

Ματῇῦ. ο. χϑ,, ῷ διδοίσκαλον δ ΚΣ Οὐδυωαοϑς )5}" Θεῷ δυλῶεν χϑὶ ἀαμμωνᾷ. να! Φησι᾿ καὶ μιὰ 
πῶς τα ὅ. ἐφαμ πῶς τὴς δπιϑυμίας παυσέ θα: : οὐ τεύϑεν καὶ ττο ἔς! ριαιϑεῖν. καὶ πῶς ̓ς 

Μίατῇ. σε, Εἰσόμιϑα: ; ἀκυσον το καὶ τη λέχϑντορ᾽ Μὴ ϑησανείξετε ὑμῖν ϑυσαιυφρι ἘΧῚ τῆς 

γῆ, πε σὴς καὶ ᾿βραΐσις ἀφόυίζει ̓ καὶ ὅπϑ χλέαλαι δορύῆοισι καὶ ὶ κλιέπήοισιν. Εἶδε 

“πῶς Σ'πὸ τῷ των, οἰσπὸ ΤΜ λυμιαινομϑῥων, ἀπάγει τὴς ἔχιϑυμίας [ζω το] τῆς ὠζω- 

θοαὶ κξϑσηῖϑι ἴτω ὸ ᾿Πὀυρφυῷ, ὅσων πόϑτα ἀναλώται δ ΡΝ μότα ϑητέ, [φυσι 7 “πλοί. 

τον ἐκεῖ, σῦν ουτέ σῆς, δυτέ βραῖσις ἀφόμίζει, ουτῇ κλέτήα δἰορυῆρισι καὶ ἱκλιὀτῆοισιρᾳὶ 19 

ζὠτίω Ἰἰποχρούσεοϑε τίου γόσον, καὶ ὶ τίω ἡψυχώως ὡ μαγίςη καταςήσετε ϑύποοια. μτ ἢ 

ΤΙ Εἰρνμϑέίων καὶ ᾿ αἴδάδεγμα Εἰς μέσον ὠγᾷ σε σωφρρνίζων, κοιὶ ἰκαιθαύπερ ὃ ἰαίξην Φο- 
(ὧν τὸν ἀῤῥωςόν Φησιν ̓ ὅτι ὄδεῖνα, ψυχεῷ γχρησοίμϑμορε ἀπωλετ᾿ ὕτω ἡ αὐτὸς Εἰσειγᾷ 

ᾧῷ πλούσιον, κα λγογτα, (ζ «ὰὲ Ἐλειλυμιοιώτα ζωῆς σὶ ὑγιείας, ν᾽ δωωυα δνον ὃ ὃ Ἐλιτυχεῖ, 

αἰ “πλεονεξιως ἐφίεοϑαι, δολ᾽ ἐπιόντα, κενόν. χα) μῷ τὔτοι ὑτερόν σοι δείκρυσι πείλῃ 23 
ΜΝ 'πεχδι ὕτοξοε βατ[ελιςὴς, Γ Ὡὐπόϊηγομιζόρϑμον; χαὶ σον φαλϑνος ὀντοῦ κύριον. 6ἦτα δεοψι ὁ. 

δζτϑ, εικο Τὶ βὔχολα ᾳ Ἐχιταγμαζ ζω φησιν᾽ Ἐμολέψατε Εἰς ᾳ σπετενναὶ τῷ ϑραινοῦ. συγκαταξα- 

Ματβ."9. χε, τικὸς ὃ ) ὧν, ξυἰὲ τὰς πλουτοιῦτας ᾿ἰπυγρώσκει, ἀφίησι. Τα Ὁ τὰ λυ, ϑοίποις ἀδυωα- 

χα, δυιυατεὶ τρῦδα πο Θεῴ, φησι. καὶ ν γὸ “πλούσιος ἧς ἢ διυύατα σε ϑερανΓο στα ὁ 0 ἰαθϑ. 

“ον εδ γορ ὃ πλουτῷ ὀύφλεν, δλλαὶ Ὁ δούλον ἐρ τὰ ,Χαὶ γγλιθονεξίας ἐρᾳ ς΄ ζω. "πὼς .ο55 
ὀΐω διυυαπὶ τὸν πλουτοιοῦτα (Ο, ϑίώαι ; κοινα; ; Κα ὕγτω τοῖς δεουϑμοις κεκίηνϑμον (οἷος εὖ 

1ω9) καὶ Ὁ τῷ πλείονος ἐπιϑυμίαν δξοειξωντα κω τῆς ἐψυχν, ἡ ἐἰδοιμοῦ τίω χρείνυ ὑ- 
περθαβοντα τίω ὀῥαγκχαᾳίὰν. δείκψισί σϑ! ΠΩ τότων χαὶ τον αὐτὸν ᾧῷ πλώνζω, τ' σφό- 

Λυκικζ, δρα κα τεχο νϑμον τω πυργετῶ τῆς πλεονεξίας ταχέως ἀπαλλαγμτα. ἀ Ὁ» πελώνγου κα- 

πηλικώτερ!ν" ̓ 



ΕὙΆΑΓΓΕ ΛΔ, Ομιλ. οϑ. 467) κὸν κϑ. 
πηλικώτερον ̓ Δλ ὃ ὁμῶς γέχϑνον αἰκτήμων ὁ ἀῤ,ϑ69 πος, ἐκ τῷ Ὁ πείλεο τοῖς Ὁ ἰαϊξοὐ νόμοις. 
ὶ γῶν ὁ αϑηΐαά τοιουτος Εἶχε, ἴαῦτα γοσήσοινζᾳς (ανοσήμαϊα ὦ ἀπερ ἡμάς,ὺ ὑγιαγόῥ]ας 

ταχέως ὦ ἕκοσον αὐ ἡ ἡμῖν δείκνεσιν, ὧξε (ΜῊ ̓ϑιογναδναι. ὅρα ,ϑέὼω Ὁ τὸν τελωνίευ τῦτον. 

σχόπει πάλιν ἐτοξϑν Ξρχιτελώνυ" ὃς τετφασηλασίονα «ὑπσέλοο δώσειν ταῦ ὧν - 

; πασε, (ῷ τεὴ μίση πόρμτων ν ὦ, ἐκέκτη, ὧςε κἰσσοδεξάοϑτω ῷῶ Ἰησοιωώ. ἀλλ᾽ ἐκχαβ! σὺ ὺ Δυκιθ,αιη. 
σφόδρα ἐχιϑυμάς χοῦ γ, ἐχείᾳ πϑύτῶν ὀμτὶ δι᾽ σὼ σῶν. [ἢ »ὺ “πλείονα, ὧν ἦν ζητᾷς δίδωμέ 

σα, [ φησι, ζς ὃ! ἤ πλουτοωύτων οἰκίας δυοίγων σοι χι' δ ̓οἰκευδῤίωο, ο, ἽᾺ» ἀφῆκε πατίρᾳ, Ματῇ, ι9, κἢ. 

ἡ ᾿ μέρα, ἤα ")ολι, Ἁ οἰκίαν, ἑκατονταπλασίονα λήψαται, ὃ οντῶς ἀνχ σελειόγων Ὡἰπολαῦ- 

σεὶς μόνον, ἀλλὰ καὶ δ χαλεπὸν τϑτο δίψος αγαιρήσεις πϑρμτάπασι, ") οἷσεις πόϑτα ῥαϑί- 

ιο ὡς 8 μόνον πλειόνων Οἵκ ἐφιόρδυορ ἀλλ᾽ ουὐοὶ δ λβαγχαίων πολλάκις ὅντως ὁ Παύ. Φιλιτι δια. 
λος ἐπείνασε,ῷ ἐ ἐσεμψιώετο μιαδλον,ἢ ὅτε γοϑιεν. ὁ ἐπεὶ ἡ ἀθλητὴς ἀὐγωνιζόμδνορ κα Ὁ φεφόδρού- ιβ, Ν 

μϑνος,οίς ἐν ἑλοιτο χατευλόσωι ἌΣ .ῳ απο" ὺ ἐπαπορϑς ἐς Ὧν δευλφῆῃ πύρων ἀψά- 

μᾶνος, Οὔ εὐ δλκιθυμήσειεν εν διογία, 1) λοιπτόν. ἡ ἡμής τοίνεω, αν ἡγάσώμεϑαι ὦ ὡς γε ΄ 
ἫΨ) καρπῶν ἣΜ πνξυμιατικδ, λοιπὸν δυσὶ ἡγησόμεϑοὶ ὦ γὰ ἰ πϑρότα ἐΐ, καϑαντόῃ μι 

ι4 μέϑη χαλλίζη, τῇ ἜΣ ὀγτῶν ἐπιθυμίᾳ ἀὐλόντες. γά)σωμεθα τοίνιω, ἵνα καὶ τὸ Ὁ λορύξου 

ἫΜἭ πϑόντωι ἀπαλλαγάμδν, καὶ ταν μϑιηόντων ἔχιτύ ὑχωμϑι ἀἰγαϑωῖ ̓ ῖσι ν΄ φι- 
λαν,ϑοφπία τοῦ Κυείου ἡμδὼ Ἰησοδοριφού, ᾧ ἡ δύξα καὶ Ὁ κρῴτος, νιῶ ὶ ἀεὶ, καὶ Εἰς 
ὧδ αἰώγας ΕἾΝ αἰώνων. Αμέω. 

ἸοΟμιλ. ὁ. 1 ΚΑΙ ἘΞΈΛΘΩΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥ͂ Ὁ κλ 
ἱερ9 ἐπορθυένο᾽ ἡ ἀσοόσηλϑον αὐτῷ (ὦ μυϑναὶ ἀὐτῦ, Ἰλιδέξαι 
ἀυτῳῇ ζε οἰκοδυμας τῷ ἱερρῦ, , Οδὲ Ὅτ χριδεὶς Εἶπ αὑ--: 

τοῖς αὶ βλέπετε ὐᾳ παγζᾳ: ἀμδιυλέγωυ ὑμῶν, αὶ μὴ ἀφεϑὴ ὧδε 
λέθος Ὠχὶ λίθον, ὃς ὶ καζαλυϑήσετω. 

5. ᾿9 Πέδι .»» Εἶπεν, ὁτί ἀφίοναι ὁ οἶκος ὑμδμτε ἔρημος, ὼ μνεία ἔμιασ9- 

9» «δε ἀὐύφις «ελλνεφώνσε χαλεπα᾽ εἴᾷᾳ ὧὡ μαϑηταὶ (αὐτα ἃ ώἀ- 

χϑύσοιντερ, ὥασερ ῥαυμάζοντες, πσϑϑσηλλον Ἐχιδεκφιώτες τῷ γαοῦ 

) ὦ κάλλος, ὃ ὁ ὀζωπορρεώτες Εἰ τοστιῦτα ἀφϑλυιαϑήσεται ̓ οίλλη, Ἢ 

ϑὰὸ ὕλης πολυτέλεια, χαὶ τόλθη ποικιλία ἀφατι' ὀυκ ἔτι λοιπτὸν κΐθ  ἐ-. 

: ἐρημίας απλώς ἀδθις ἀζελέρεται, ἀλλα πϑυτελὴ ἡ πσοϑαναφωνή τὸ τὸ 
ἀφλρισμόν. ἐυ βλέτειν δ. τα πόυτα, φησὶ ὦ ϑαιυμοίξ τε .) ὀκπλπῆεϑε : ; δυ μῆ 

μείνη λίθος "χὶ λίθον. πῶς δξζωυ ἐμεινέγφησι: ,ὦ τί ὗτο, συσὲ γὺ ὅ' ὅτῳ διέπεσεν ἡ Ὡὐπύφασιρ. 
ἀπ λ. ἡ "ὸ τίου ἐρημίον οὐδεικψύμϑμος τίω πόμτελὴ, ζῶτα ἔλολν" ἢ κατ ̓ὦκψνον (δ) τόπον ἐν- 

31 ὁπ τῶ ἐς! ὙῈΡ αὐτο μέ Μέρη μέχρα χν}} θεμελίων ἡφανισμένα. ΤΟ 3 ἰτούτων κακᾷνο Ε ̓Εἴἶποι- 

ἃ μϑνυμῖν, ὅτι ἐκ δι γεδυνμδμων καὶ ὶ αδὸ } λεμψαγων καὶ ὧν σφόδρα φιδλονεικοιωΐζᾷς σχῇ 

πείθεοϑαι, ὡς τέλεον Ὡἀἰπολουμϑίίων. 
3 Καϑηρμϑμου: ὃ ) ἀντ ἴω τῷ ὀρὺφ μἱ ὀλαιων, ασϑησηλῦον ἀντ ὡ μαϑηταὶ κατί- 

δῖαν λέλοντέρ᾽ Εἰπὲ ἡμῦνγ,πότε ζωῦτα ἔξαι,ὼ τί Ὁ σημεῖον τῆς σὴς πϑροισίας καὶ ὁ τῆς σύγε 
40 τελείας τοῦ αἰαΐνος ; ἢ 

Διὰ αὖτο κατιδτδῳ ασδοσῆλϑθον, ὧτε χὑαῦ τοιούτων γγδ σόμονοι. καὶ Ὁ ὦδινον 

μαδαιν πίω καὶ ἡμέραν τὴς γι ροισίας αὐτί, 4 ὃ σφόδρα Ἰλει)υμεῖν τίων δόξου ὀχεί. 

"ζω ἰδεῖν τίου μνείων ὅσαν αἰγαϑῶν αἰτίλυ" χα δύο (τα ἐ ἐρωτῶσιν αὐτὸν, πότε Οῦτα 

ἐφ’ αι, τουτέςίν, ἡ τοῦ γαοῦ κοιτασκαι φὴ ,) Χα] ἀὃ σημεῖον τῆς σὴς γιροισίας. ὁ ὃ. Λου- 

χα 

΄͵Μ 



κα κδὶ 468 ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 
χας ἐν φησι [ ἐρωτήμα ἐὴ,Ὁ αὐϑὶ Τμ Ἱεροσολύμων, ὧτε νομιζόντων αὐὐὕΜτοτε ᾧ ἔπα. 

Δυκι χα, ζ, Θϑέσιὰν αὐτο. ὁἢ Μαρχος συτὰ πϑύζᾳς ἀδῥες φησιν ἐρωτῆσαι αἷθὲ τὴς (μωτελείας 
Μαρ, “γιδι, Ἱρροσολύμωι, ὄλλα ᾿Πέ ον ᾧ Ἰωαϑνζωυ,ἀτε πλείογα πϑὐῥησίαν ἐχονζς. τί ὄξω αὐτός: 

4 Βλέπετε μή ἧις ὑμας πλϑυήσῃ. 
5. Πολλοὶ γδ ἐλϑύσονται φγχὶ ᾧ ονόμα τί μιν, λέγοντες" ἐγώ Εἰἶμι ὁ Χολφὸς, καὶ πολ. 9 

λυὺς πρλλυησοισι. 

6 Μελλήσετε ὃ ἀκούειν πολέμες, καὶ ἀκοαὺς πολέμων, ὁρᾶτε μεὴ ϑρ3{65.. δεῖ )γλ 
"ζωτα ϑμέοαϑοι" αὐλλ᾽ ὄπω τὸ τέλος. Ἐπειδὴ ΝΣ ὡς ἰδὲ Δ λοτοίας τἰμωρίας ἃ. χιτώα 

χκούογτες ὁ ἐπαγορῦμης τὴ Ιερασα λὴμ διέχειντο, ᾿ὸ ὡς αὐ ἔξω ϑυρύξων ἐσόμϑμοι Ἰζῷ ἀγαϑα ὁ ." 

μόνα ὠγειροπϑλϑιω,ὺ αὐτίκα μάλα πάντα ἀπλυτήσεοϊ, πσο»σεδύκων, Χμ ὅτο πάλιν αὑ-- ιο 
Οἷς χαλεπαὶ ασοϑαναφωνᾧ, ἐναγωνίως “ποιοῦν καὶ κολθύων διπλῇ νήφειν, ὡς μήτε ὑπὸ Ὁ ἀπά- 
τὴς ν᾽ οὐ Ραιλογιζομϑύων Φενακιοϑέωναι, μήτε αἰ ασὸ τὴς τυρρωνίδος Μ᾽ καταληνομέ- 

γῶν χακδῷ βιαοϑίωώαι. δισλοις δ. ὁπολεμός, Φησιν,ῦςαι,9 τε .}) πλϑμων, ὁ τε ΤΜ πολε- 

μίων. ΡΥ ὠκᾷνος "πολὺ χαλεπώτορ99, τες» συγχύσει ὼ ζιραχὴ “ππραγμόν χαὶ “πῇ 

φοζουμϑυων ἢ ζιρα“Ὥονϑρων ὀμ,ϑοϑπων ἐχιτιϑέμϑμος. ᾧ "Ὁ πολλὴ τῦτε ἡ ζάλη ἰώ, Μις 
Ῥωμαϊκϑίν ὐρηονϑύων ἀμ)εϊν,ὁ πόλεων ἀλισχονϑῴων,ᾧ) φρατοπέδων ἡ ὁπλων κινουμϑύων, 
θὰ πολλῶν δύκόλως πιτευομϑύων. πολέμινς ἢ, (διὸ ὧν Ιεροσολύμοις λέγφ᾽ αὶ γ} δὲ ὧν χιϑτὰ 

ἔξωνεν ᾧ πϑυταχού τῆς οἰκυμϑύης. 4 γὸ ἔμϑηεν ἀὐδοῖς τότων ἄλλως 5, Οὐ  χαρνὼ τ ἔ- αὐ 
μϑαν ἐρῷ, Εἰτα τῆς οἰκυνϑμης ἔλεγε πα᾿ϑη τὰ ἀεὶ συμᾷαγνοντοι. ἡ ).} ἡ “9 τῦτυ ἧ- γὼ), 

σοὺν πολέμοι ἡ ζῳρρυχοι αὶ μάχαι) "δ ολαὶ τιὺς Τουδο κου οὐ μιᾳκρόϑῳν λέγη ἔχτονζῳς πολέ- 1ο 
μοις. Ἀριπὸν γὸ ἀϑοὶς ον φοννδι ταὶ Ῥωμαίων ἐῶ. Κη, δέω αὶ ταύτα ἰχϑιναὶ τω αὐδι 3.- 
ρυθῆσαι, πρλλέγᾳ ταύτο πόβτα. Εἶτω,δεικνις ὅτι ν αὑτὸς" ((ἐὠωεπιτειϑήσεται Ιουδαίοις 

ὺ πολεμήσει, ἐχι μάχας Φησὶ μόνον, αλλὰ ὶὶ ϑεηλοίτυς πληγοὶσ, λιμὲς, ἡὶ λοιμους, ᾧ σει- δῶμ 

σμοιξ᾿ δεικγιᾷ δι χα τὸς πολέμισς αὐτὸς Εἴασεν ἐπελϑεῖ, ν ὀυχ ἑἑπλώς αὐζα "Αλνη- 

ται Ὁ ἐμιασοϑαϑεν ον τοῖς δμ,, ϑοοΐποις ὀυσαιν (μυήϑάδυ, δ), ὧκ τῆς ὀέωθαεν ὀργῆς. δ(ρῥ τς 

τη σοὶ ἁπλαίς" ζαυζᾳ ἥξειν φησὶν, σϑ ον αἱ ϑρόως, δλλαὶ μ(Τ' σημείων. ἥα γὸ μη λές χώς 
γώσιν (Ὁ) Ἰουδαῖοι, στι (ὦ) τότε πιφεύσοιντες αἴιοι δ χακϑν τύτων, σῷ καὶ τίω αἰτίαι 

" ἀδοῖς Εἴρυκε τὴς ἐπαγωγὺς. αὐμιδω γὺ λέγω ὑμῖν, ἔμιπσολοϑω ἔλεθμ, ὅτι ἥξει πόώτα χων 
ζωτα Ἐχὶ τίω δϑυεὸρ ζω τίων, τῆς μμωμφονίας αὐ!οδμἔ[ μγηοϑείς. Εἶτα,να μὴ ζὰ νιφά:- 
δας δῇῥἕ) κακδὲν ἀκούοντες, νομίσωσι διεασῷοϑαι ὃ κήρυγμα, ἐπήγδμ ᾿ ὀρόῦτε μή, ϑρ94:- 19 
εϑε᾽ δεῖ γὸ πόύτα δμέοϑαι τῷ τ᾽ ἔςιν, ὦ πὸ πον ἐγώ" καὶ “δι πειρασ μδῖν' ἡ ἐφοδὸς ἐδὲν 
αἱοκόνᾳ 5" ἐμοὶ Εἰρηνθῥων,δλλ᾽ ἐξαι ἃ ϑύρυῦος ὁ ἀραχυ κῶν ἢ ἐμοὺς δὲν ὀζᾳ- Ἰρωὶ 

Μαῖθ.κγελθ, στα λθυσει γθησμοις . Εἶτα, Ν᾽ Εἶπε πῖς Ικδαίοις , Ααϑτι ἐν μή με ἴδητε ἕως δ. Εἰ- 

πητε,θὐλογηνθμος ὀέρηθιϑμος οὖν ὀνόματι Κυρίου ᾧοντο καὶ (Ὁ) μαϑηται ὦ μαι τῇ κωτασκα- 
φὴ ν τίω (ἰωτέλειαν ἐσεοϑαι, ἡὶ ζω τίωυ δορθούνϑιος αὐτῶν τίωὐ «᾿ἀσόνοιαν, ἐλ »᾿ 35 

λλ᾽ ὀυπὼ ὦ τέλος. ὅτ Ν᾿ ὅτως ὡς ἔφδω «ὑπο ωτήθυον,τὐκ τὴς ἐρωτήσεως αὐτῶν μόρϑει!ε. 
ᾧὶ γοὶρ ἠρωτησοιν; πότε ζεῶτα ἔξαι; τῷ τ᾽ ἔς!, πότε ζῷ Ἰεροσόλυμαι Ξσολάτω νᾧ ἃ Ὁ ση- 
μεῖον τὴς σὴς πειρϑέσίας, χαὶ τῆς (ἰωπολείας τοῦ αἰωόνος, αὐτὸς 5) δὲν θύθέως (πτο9ς τίω ἐ- 

ρώτησιν ἀἰπεκρίνα;» ζαύ τίου, δλαὶ ασοθτορῦν ἐκῴ τὰ κατεπείροντω λέγᾳ, ὦ τοῦ- 
χὰ μαϑεὶῖν ἐχφζω. ἅτε γαἱρ κὐϑδὲ Ἱεροσολύμων βύϑέως, τε «ἰδὲτὴς δευτέροις αὐτο πῆν- 40 

σίας Εἴρηκεν' δυλὰ τἰξὶ Ὦ ὅχι θύραις ἀπϑμτησομϑῥων χακϑν. δ[9 χαὶ εἰγα γωνίας αὑτοῖς 
ποιᾷ λέγων᾽ βλέπετε μή ἦς ὑμας σπλλυνήσγ. “πολλοὶ γαὶρ ἐλεύσονται "δὶ τῷ ὀνόματί 
μϑ λέγοντες, ἐγὼ Εἰμιὸ Χριτύς. Εἶ πα διετείξας αὑτεὶς Εἰς τίω αἴδιὶ τύτων ἀἰκροθασιν" 

βλέπετε γάρ, φησι, μονῇ τις ὑμιαξ πρλλιυήσῃ. καὶ οὐγαγωνίαο ποιήσας, καὶ νήφειν ὐρασκᾶν- 
ἀσῶς, 
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αἷσαις, χα Εἰπὼν τοις πλλαίοις, τοὺς ψευδογοἴτους ἀσοότερον, τότο ταὶ ἜἸεροσολύμων λέϊοι 
καχα, Ἔστο Ἢ ἤδὴ μνονϑρων ἢ ζοὶ μέλλοντα αἰεὶ ἢ χα τοῖς ὀμοήτοις χαὶ φιλονείχϑις πι- 
φούνϑμος.πολέμιν 5 καὶ αἰχϑας πολέμων, ὅπερ ἡ ἐμασοϑοϑεν ΕἸπον, οι ὶ «ὐζῆς Ὠχιούσοις φ»- 

αὶ ζχοαχαΐ . Εἶπα ὯΝ, χαθῶ καὶ ἀσοϑ πον, ογόμιζον μετ᾽ ὠκᾷνον ᾧ πόλεμον ἥξω ὧ 

ς τέλος, ὅροι πτῶς αὐτὸς ἀσφαλίζετα λέγων, δυλ᾽ δυπὼ ὦ σέλος. 

7 Ἐγερϑησε!) γαίρ,φησιν,βονος ἐχὴ ἔϑνος, καὶ βασιλεία 6) βασιλείαν. τὰ ασοὸ- 

αοἰμια, λέγᾳ τῶν ἰσϑουϑίν χακϑίν. 
8 Παΐτα ὃ ζωῦτα Ὥὄρχ᾽ ὠδίνων, Τοῦτ ἐς! ἢ συμἝωμνόντων ὠδοῖς. 
9 Τότε κοὐ ραδωσυσιν ὑμας Εἰς ϑλίψυ,καὶ ὐπυκλενούσιν ὑμας. 

ιο Ευχᾳίρως πϑεονέθάηε ζἴᾳ αὐτῶν κακὸν, ἔχοντου τὐδαμωθίλυ πὸ ἢ κοινῶν" ὧν ταύτῃ 

ἢ, μόνον, αἰλλαὺ καὶ τῳ! πτοϑοϑεῖναι, ὅτι Ὁ. οἱ Ὁ διομα μῳ. ἔσιοϑε γαίρ, φησι, μεσῳ.- 
μϑρμοι καἰ ποὺ πόϑτων δζρὶ ὦ δγομα μα. 

1ο Καϊῤτότε σκανδουλιοϑήσον") πολλοὶ, καὶ ἀλλήλυς χρ)οαδώσυσι, 

11 Καὶ πολλοὶ ψευδὰχρλσοι ᾧ ψευδοισοοφῆται ἐγ}. ϑήσονται ὶ πλλνήσοισι πολλοιξ" 
“: ἵζ᾿. Κα “ἰῳ ὃ πληϑιωϑίωαι "ὦω δϑομίον ψυγησο") ἡ αὐ γοϊγτη τῶν πολλαδν" 

13. Ο “,ασομείνας Εἰς τέλος, «ὗττ σωϑήσε). 
γεν Τούτο μέζον κακὸν, στὸν χαὶ ἐμφύλιος ὁπόλεμος ἦ . πολλοὶ γὰρ ψειυδαδελφοι" τότε 

ἦσαν. Εἶδες τοιπλοιῶ ᾧῷ πόλεμον ὀγτα, 4 πο ἢ σγλαΐων, ῷ στὸ τῶν πολεμίων, ῷ 

ὐπὸ τῶν ψευδωδέλφων. ὅρᾳ χα! Παῦλον ταὶ αὐτὰ Ὥιτοδὺρθυϑρον χαὶ λέλϑντα ᾿ Ἐξωϑεν 8. Κορ. ζ' ε. 
“' ἐμ ̓9 μαΐχαι, ἔσωθεν φόζξοι, χα! ἴ κίνδγουοι ἐν ψευδωδέλφοις. χαὶ πώλιν " Οἱ γαρ τοιοῦτοι β' Ἐ."5.7. 
ὦ ψιυδαπόφολοί [Εἰσιν ] ἐργάται δϑλιοι, μεταοριματιζονϑροι Εἰς ἐἰποφόλες Χειφού, Εἷς 

' τα πάλιν ὃ πόύτων χαλεπώτερον, ὅτι σ είς τίω Ὥστο τῆς ἀγαίσης χρλοριμυυθίθν ἕξουσιν. 
Εἶτα δεικγὺς τι Τ᾽ πυνα,ον ἢ καρτερακὸν συ ϑὲν ζιῶτα λυμιανζται μη φοξ {οϑέ, φησι, μω»-- 

δὲ ταροἐἤεαϑς. αὐ γὺ τίωΣ ασοϑσήκασαν κἰ ασομονζωω ἐχιδείξηοϑς, ἐυ πἰϑεέςαι ὑμδλζα δει- 
1:γάώ. ὁ τῦτο σαφής ὐπθδειξις, Ὁ πόμτως χηρυ ὕαι τὸ κήρυγμα πϑντωχοῦ τὴς οἰκυμέ- 

νης ὕὅτως ὑψηλότερϑι ἔσεοϑε ΝΜ δενών. ἥα γὸ μεὴ λέγωσι, πῶς δξέω ζησοβθα; τὸ πλέον 

Εἶπεν, ὅτι κὶ ζήσεαϑε καὶ διδα ξοτε πιλυτουχού. 89. ὁ ἐπήγαγε" 
14. Καὶ κηρυηϑήσεται ὃ β)αήδλιον ττο εἰν ὅλῳ. τῷ κόσμῳ Εἰς μδοτύφλον πᾶσι τοῖς 

ἐθγεσι᾽ κα τότε ἥξει ὦ τέλος, Ου τῆς [μωτελείας, ὄνλα Ῥ)ΜΊεροσολύκιον. ὅτι γι 
5 οἵδ ὠκείνου ἔλεγο, ἡ τσο3 τῆς αἰλώστως Ὁ θυαγίξλιον ὠὀκηρύρϑη,ὠκεσον τί φησιν ὁ ΠΙαύ- 

λος' Εἰς πᾶσαν τίου γάῶ ἤξηλϑεν ὁ φϑέγξος αὐ" καὶ πάλι, Τού βὐαήελίου τῷ κηρυρθίντος " ᾳ 
οὖν παῦσῃι τῇ κύίσει τῇ “(ποῦ (δ) θοονον᾽ ᾧ ὁρῶς αὑτὸν Ὥἰσοὶ Ἱεροσωλήὴμ Εἰς Ἰασανίαν τρέ- πλλν “ ̓ 
χοντῶ. Εἰ Ω Εἷς τοσστον μέρος τῆς οἰκαυϑῥης καιτέλφίξεν, εὐνόῃσον ἀ ὡ λοιποὶ πίσω εἰρ- Κολ,α. Ρ. 

γάσαντο. κα δ χα ἐτέρϑις γράφων πάλι ὁ Παύλος λει αἰθκ' πὖῷ ἐυαγίελίου᾿᾽ ὅπ ἐπὶ Δ 4., 

15 κωρποφορφυ νϑμον αὶ ανξαγόνϑμον ον πάσῃ τῇ κίίσει τὴ “ἰπτῦ ᾧ τἰραιγον. φ δε ί, Εἰς 

ἀπ. ϑοτυθλον πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν; ἐπῆν ἐκηρύμϑη (ὦ πϑυταχού, " οὐκ ἐχίς ϑυσαν δὲ Ἴψες, σδ᾽ὰ 
μιν ἐδϑη πὸρταγοό, Εἰς εδοτύειο, φησιν, ἔςαι τοῖς απιςήσασι᾽ πῦτ᾿ ἐςν, Εἰς ἔλεγχον, Εἰς 

ὁνέν κατηρρρλὸν, Εἰς κατάκρισιν. (Ὁ ὙῈ πιφεύσεαιντες κατα αδοτυρήσοισι ΜΨὋἝ μὴ πιφευσαίγ-- 
τῶν, (ἢ κατακρινούσιν αὐους. δζρὺ τῷ» Ὁ μα ὃ κηρυηϑένωι ὦ ἐναήέλιον πὸμταχοῦ Ῥοί- 

40 χϑυμδῴης, ἰπύλλυται ἴῳ, ἱεροσόλυμᾳ, ἵνα μηδὲ σκιὸιὶ δἰ πολογίας ἔχωσιν αἰγγωμοιοιεντες. 

(Ὁ γ} ἰδόντες τίωυ' ἐστ δυυύα μων πὸνταχοῦ ο]αλόμψαφ χα, ον αἀχαθλαίῳ τέοῦ οἰκύ-- 

μδῥίω ἐπ )υυῷ, τίνα αὐ ἔγριεν λοιπὸν συήνω μων ὅτοι Ἐχὶ τῆς αὐτὴς ἀἰγνωμοσιωύης μεΐ. 
γάυτες ; οἷς γὸ πλνταχοῦ ὠκηρύγϑη τῦτε, ἀκύσον τί φησιν ὁ ΠΙαύλος᾿ Ἔ ἐναπελίου Ἔ κηρυ- 

ἥϑιντος οὖ παΐσῃ τὴ ΚΊ σει τῇ εκ ασὸ ({) ὠρϑινόν᾽ ὃ ἢ μέγισον σημεξον τὴς Ὁ ΣΧ ειφοῦ δρινα με- 
Οἰεγίονα, το], 2. Ἀς ὡς, 

ΠΡ 
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470 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΟΘ. 

ὡς͵ δῆ, ον Εἴκοσι κὶ ἡὶ πιϑιακονζῳ δλοὶς ἔτεσι τὰ πέρριζο τὴς οἰκάμϑῥης κουτέριίεν ὁ λόγος, 

κ᾿ ἔτ δῶ, φησιν ζει τ τέλος, τῶν Ἱεροσολύμων. σι Ν᾽ ὅηο αἰίῆεται, ὃ ἑξῆς ἐδήλω-. 

σιν. ἐπήγαγε γδθ καὶ πσϑϑφητείαν, πισούνϑμος αὐτοῖν (ἢ ὠφλυισμιον,ἡ λέγων᾽ 
195 Οτὸὰν 5 ἴδητε τ βδέλυγμα ᾽ ἐρηῴστως, ὃ ῥνϑὸν δζμ Δανιὴλ Ἵ πδλφήτυ, ἑἐςξως 

ἐν τόπῳ ἁγίῳ, ὁ αα γινώσκων νοείτω. Παρέπεριψεν ἀὐζοις Ἐχὴ (ὃ Δανιήλ. βδί.ς 
λυγμαῦ ῷ αὐδριλύτα τῷ τότε τίω' πόλη ὁλόντος φησίν, ὃν ὁ ἐρημιθσοις τίω πόλιν ὦ τὸν 

ναὸν ἔφησεν ἐνϑὸν ᾿ δ [9 ὃ ἐρηισίστως ἀὐ' καλᾷ. Εἶτα ἵνα μαϑωσιν,δῖι ἡ ζώντων οὐνίων αὐν. 

Ὕ ζω τα ἔςαι, δι πη θλολμ᾽ ὅτὸν ἰϑητε δ βδέλυγμα τὴς ἐρηκιϑίσεως᾽ 9, ὧν αὐ ἧς 
μάλιτα γαυ μαίσεις τῷ ΧΚραφοῦ τέω δυυΐαμαν καὶ τίου ὠκείνων λῤδρείδιν, οι οὖν τοιούτοις χαι- 
οϑὶς ὠκηρυῆον, οὖ οἷς μάλιςα τὰ Ἰουδουῖκα; ἐπολεμιᾷτο, ον οἷς μάλιςα, ὧδ ξασιαςαῖς το 

φροσεῖχον ἰύζις, ὅτε ὁ Καίσωρ ἐκέλδυσε πόῤζᾳι ἀπελφύνοοϑεῳ. ἡ ζαύ τον (ιωυέξαννεν, 

ὡανερ ἐν Εἰς, τὴς θα λουήης πόρτοϑεν ἐγερϑείσης, ἡ ζίφουῷ αἴἶέρᾳ πόντὰ κατέχον-- 

τος, χαὶ ναυαγίων ἐπαλλήλων γνονϑἕων, ᾧ πύταν ὀύωνεν “ἢ συμιπλιεόντων φα διαξύντων, 
ᾧ ϑηθίων κατωϑεν ὀϑιοντων ἡ α(Τ Ἔ κυμῶξ ὁμωλισκόντων (δ σπλιονζομς, σκομυ]ὡν φε- 

οϑρϑύων, νὸ πειρφυνἦμ ὄντων, ᾧ “δ ἐγδὸν δυλήλοις Ὠμπιξουλβυύντων, αὐ, ϑοθπους αἰπείρος τῇ τς 

πλῷ ὁλως ὶ συ ϑούλαηαν ἰδονζᾳς κελθυοι τύτος ὅλ Μ᾽ οἱαίκων χα, ϑηοϑαῳ ὀ κυβερνᾶν 

ἐ νκυφ(ϑυχεῖν, ὸὶ σύλον ὐποιρν ἔχίοντα μ᾽ πολλῆϑ πυοατάξεως ἐνὶ χρωρλμοις ἀκατῳ ἢ 

ἅτως ὡς Εἶπον ζωρουπομδῥων χειρφόοθαι αὶ " καταδύειν. χαὶ γὺ αὐτὸ ἐθνων ἐμισοιιτο 
ὡς Ἰουδαῖοι, ὁ “ποῦ ᾿σϑωίων ἐλιϑαάζοντο, ὡς τοῖς αὐ ὝῬΨ" πολεμφιῶτες νόμοι!, ὦ ϑδωμοῦ 
ςἰῶαι ἰω. ϑτω πόρτα κρημνοὶ ἡ σχϑπελϑθι ὁ πσοϑθολρι ἤσαν, ζ ον πῶσ πύλεσι, ζὰ ὧν 1ο 

χώραις, Κα εἰν τως οἰκίαιφ᾽ καὶ Εἷς ἔχαφος ὠδοῖς ἐπολέμει, ὁ ςρώτηγς, χαὶ αρχων, ἡ ἰδιώτης, 
αὶ ὄϑνη πάντων, ὶ δῆμοι πάντες, ὁ ζμοριχ τίς ἑωώ λόγῳ φρθριφ' αι μυὴ διυναυϑύη. ἡ γᾺ» 
στφόδρω μισητὸν ζιὦ Ὁ Ἰουδαίων ἧμος τῇ ἿΨ Ρωμαίων ϑιρχὴ, τε μυοίω παρ γματα αὑ- 
τοῖς ξειχόφ᾽ ἡὶ οὐνδ' ογτόῦϑῳ ἐδλαξη ὃ κήρυγμα, δυλ᾽ ἡὶ ὦ πέλις αἰωῤπατος τώ ἃ 
ἐμποπύραφο, ἡ μυρία (ἦν οἰκοιζ διέϑηκε κακοί (ὦ ὃ ἐντόῦϑαν ἐγτες οὐτέφοοι͵ νόμος 1: 

Ὁ ἰσοέονντες χαμοιῤρὺ ὙὟΜ᾽ Ῥωμαίων ὀκφοίτοιω. ὦ χαηνον καὶ πε ύϑαδόξων πραγμάτων 'μυ- 
ριαίδους αἰπείρες 1πἰδούων τότε ἐχειρώσαντο Ῥωμφ)οι,Ὁ δώδεκα αὐδρῶν καὶ αἰθιελμοννο, γυμ- 
γώ, εὐδπτλων μαχονϑμων ἀὐφις. Ὡς πϑϑαφῆσαι διιμήσεται λόχος ὃ θαῦμα τῷ; δ) 
δύο τα γοὴ τοῖς διδιύσκοισιν τσ’ αὐῤχθν, Ὁ το αξιοπίφους 41), ὸ Ὁ φιλᾷοϑαι δὰ 
Ἣμ μαϑητθυοιϑύων, καὶ μ᾽ τύτων ὃ πὰ λελόμϑνα δ άϑικᾷ. 61), χαὶ ωρὸς 19 

τύτοις Ὁ ((ὴ καιοθν παξοιχὴς ἀπηλλάσθαι ὦ ϑορύξωι. ὅτε καὶ ὠπόμτα ἐγαντία ὦ. ὅτε χδιὰ 

οὗ αξιόπιφοι δὴ ἐδόκϑιου, καὶ τῶν δυκοιιωύτων αἰξιοπίςων δ) ὧν ὀπατηρϑῥοις ἀφίςων. οἵ 
ἐφιλφιῶτο, δλλαὶ γαὶ ὀμιισοιεῦηο, χαὶ τοωὖν φιλουμθίων αἰστῆγϑν καὶ ἐθαΐν, καὶ πατειών,ὶ γέ. 

μίϑν. παλν τὰ Ὀχιτάγματα πολλξυ' τίω δυσκολίαν ΕἾ γεν ὧν ἢ ἀφείλχοννο, πολλίω' 
τέω ἡδονήν. πολλοῖς χα! ἀὐρὶ χαὶ Ὧ) πειϑύκϑμοι τοις κινδυυύοις, πολλοὺς τεὺς ϑαγαίτος ὑ- 215 

πέρϑνον. χαὶ κ᾽ τύτων ἀπαντων ὀχαιρὸς πολλέω' πϑφχετίω δυσχολίλν, πολέμων τί- 

μῶν, ϑορύξων, τωρᾳ γῆς, "ὡς, Εἰ καὶ μηδὲν τῶν Εἰρηνδύων ζω " ἱκαναῖς παγτα Δἰϑπιρά- ὮΝ 
ζω. ἐὔχαιοον Εἰποεῖν, Τίς λαλήσει ζμ δυυυάςείας τῷ Κυρίου, αἰκυςαὶς ποιήσει παίσας “ἰπ 

αἰνέσεις ἀνδ, Εἰ γὰ» (Ὁ οἰκῴοι μ( τῶν σημείων Μωύσέως οὐκ ἤκεσαν δζᾳ (ὃ πυλϑνμέ- 

γον χἡ τίω πλινϑείλυ, τὸς καὶϑ' ἐκοίς ἕω ἡμέραν κοτήομθμους καὶ σφαἤομδμοις χαὶ τὰ ανήκε- 40 

τα πο οονζας, Ὡς ἔπτεισεν δἰπος'ζοναι ἐ αἰπαηραίγμονος βίου, “" 5. Ὠχικίνδοουυον τῷ γον καὶ αἱμα,- 
Τῶν νὰ θαγώτων γέ μοντα ποθϑτι μιῆσοι ὠκείνου, χῳᾳῇ ζμῶτα δλλοφύλων τῶν κἠρυῆορϑϑων 

αὐΐγις ὄγτῶν, χφὶ σφόδρα, πολεμίων παντοϑεν; μή μ »» Εἰς ἔθνη καὶ πόλεις χαὶ δήμους, 

δ λ᾿ Εἰς οἰκίαν μικρϑν Εἰσαγαγέτω (δ) μισύμϑμον τρὐδκὶ πότων Ὁ ἐν τῇ οἰκία, “δ 

χα πνη 
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αὐτῶ αοουδουζέτω ΤΜ φιλουμδβων αἱ ἀπτα γὴν, παΐος, καὶ γοωυεμκός, Ὧ πεδίων" ρα οὐκ 

ὀφϑήσεται Ἁλ(ϑασα θεὶς, φρὴν ἡ ᾿ όζῳραι ὃ φομα: ; ὧν ὃ τριχῆ χαὶ μοΐχη γυναικὸς σ᾽ αν-- 

δγὸρ φελσῆκ, τίω οἰκίαν, ἀδα ὅλ, «ρὶν ἢ ι θηπθῦναι τῶν ἐἰδων καπρλόσοντερ αὐτὸν αἴγα- 

ρησοισιν} ὠδ κϑὴ ̓θἰκαταφρόνητος ἡ ἡ καὶ ἡ φορτίκα Ἐγηταῆη, χαὶ ' φιλοσοφῷ, τοις πυφωνζα 
ς κελθύῃ, χϑ) κμῷ ̓πτϑύτων πσρϑς πολλῷ πλείονας ὑ ,ὐαρ ἀλλοίας αὐτὸν ὁ αἰγῶν ἡ, οκ ἔυ-. 

δειλὸν ὅτι πτλυτοίπασιν Σ᾽ πολ ται ; δλλ᾿ δέ(ος πϑοο, ὅπερ αἰδευύατον εὖ οἰκίᾳ “δυέοϑαι μιά, 

τϑτο οὐ τῇ ἢ οἰκουμδύν κουτώρϑωσι ὁ ΧΧραφος πάσῃ; ἀν κρημνῶν καὶ Ὁ χαμίνων, ἐν φαρφί, 

ΠΝ γ» ὺ σχϑπέλων, ἡ Χι γῆς ὠ ϑυυλοίηης ̓  ταιρκηομδίες, (ὖι (ὔν' "ἰα(ξοις τῆς οἰκσυϑίης΄ Εἰσεγα- 

" γῶν. ̓ ἡ Εἰ βούλει σοι φέφερον Ὅυτα μαθεῖν, ὥν λιμοις ; λέγω, «ἂι ὥν' λοιμοις, ὧν σεισμοῦ, 

ἀν ο ὁ ἀλλας πραγωδίας,τίω ἱσορλὸρ τίω αὐδὲ τύτων Ἰωσήχετεῳ συγκεινϑμίεσ ε ἐπελϑε, χαὶ 

ἐπὴ πόρτα Εἰσν μ Ὑ ἀχριξείας. δἰ ὶ Ὄ αὐτὸς ἔλεγο, μὴ «ϑοϑφοϑε, δὲ [5 πόρτα γε 
(μϑ' γέαϑαι" ὦν ὁ ασομείνας Εἰς τέλορ οὗν σω δήσεται ἢ ᾿ κηρυηθήσεται ὃ δ)αγξέλιον' τὔτο, 

εἰν! Φησιν οὖν ὅλῳ τῳἰκόσμῳ. "᾿ “Ὁ κα, γοιαῦτω ζῷ πέρίμια ἔστοϑαι Εἰπων, , λθυγωλώίας 

Ν Μ“" Εἰδεὶ Ὄ ὀκλυϑέζας τῷ φόξζῳ ΤὮΨμ Θέρημδῥων, συςρέφει παλιν αὐῶῶν δὲ τῶν, . ὑ λόγφ᾽ 

{πι χε 15 ὅτ κἀν μυρία, ὅύνται, δὲ! ἱκηρυηθέωναι ΩΝ δ᾽αέ λιον πόρτα τῇ τῆς οἰκτμϑίϑης, καὶ Ὁ’ τότε ἥξει Ἂ 

μι ἡ τέλος. Θἴδις πῶς διέκε;» τότε τὰ πράγματα Ὁ πῶς ποικίλος ὁ πόλεμος ζῶ εἡ τα 

μὰν Ψ ϑρχῃ, ὅτε μίλια πολλῆς ἵχασον ἡσυχίας δεῖται. ἫΜ καιτορθουρϑύων. “πῶς δίωυ διόκειρο; 

μέ) σγὰν ΣῈ κωλύει ζᾳ αὐτὰ πάλιν ὀψωλαξᾷῷν.. πυρίέτος πόλεμος ζῳῷ, ὁ ΝὝΨ αἰπατεώγων᾽ ἐ- 
ἐμ ἃ Μ- 
εἰν λδθύσονται γδγ, φυσι, ψευδόχοισοι ὃ " ψάυδοασξοφηται, δούτερος, ὁ ὃ ὧν Ρωμαίων᾽ μϑι- 

20 σῦτε χὰ Φησιν,, ὐκούειν πολόμιυς. τόέτος, ὁ ον λιμους ἐποίγων. τέτουρτος, ὁῶῶν λ9!- 

ἡμῆθ, μιᾷ ἡ σεισμοιῴ. " πεμιυαῆος, ὁ ἔχ} ϑλίνμων᾽ τ βαδιώσοισι γὸ ὁ ὑμας Εἰς ϑαίγατον. ἕκῖος, 

μένα ἰσεϑε μισάκδμοι ὑσὶ πόϑτων ὧν ὌΧ ὑνομαὶ μι. ἔδομος, οοὐδαιδώσοισιν δλλήλες ᾧ μι- 
Π΄ς σήσοισιν᾽ ἐμφυύλιον' ̓ ύλα αἰνίηεται πόλεμον. Εἶτά «ψουδίφριοιι, ὲ ψωϑαδελφοι. 

ἐπ ΕἾἶτα γυγήσιται δ ἢ ἀγάπη, ὃ πόρτων τιον ζ.}} κακῆν. ἴδε μνεία μὰ πολέμων τανα 

ἡμμν. 2ς ἢ ὁ οὐράδοξα ; δλλ ῃ ᾿ὅμως κῷ τϑτων κα ἀλλων πολλῷ πλειόνων (ἀ Ὁ" μῷ ὟΝ ε ἐμφυλίων 

ὰ συ δινικὸς ἀὐεαίγυντο πολεμορ) ἐ ὀκρατησε τῆς οἰκυρϑύῃς ἀὐπαάσης ὃ κήρυγμα. κκηρυηθή-- 

σίται Ἀγ, Φησι, ῶ δ)αηΐέλιο ὁ ον ὅλῳ τῶ κό κόσμῳ. υ 

χοῦ κι, 

ιῶ Πού " ποίνωωυ Εἰσὶν ὦ τὴς ϑυέσιως τ πυρδυνίδα, Ἰθηιτεράζοντες κα ν ὮΝ καιραν Ὁ τ ̓«ἶξε- ΗΘΙΚΟΝ 

Φοραι χοῖς τὴς ὀκκλησιας δόγμασι: ; ὡς ὃ ἐμφημόνδυσε πώποτε ; ὁτί ὠφϑη Χριςῦςξ ὗτο- 

19 ρφ6᾽ ὅτι (ωέζη φράγμα, τοιούτον᾽ χαίτοιγε ἕτέρφι ψάδδαδιοι λέγϑεσιν, 67 δέκα,  μιυρλαν-, 
δὲ ῆπ δε ἐπὶ πὰ πἰρῆλϑον; ." δλλ᾽ συοὲν ον ζοῦλω τοιοῦτο σγλαίσκιοϑαι διυύδνται. “ποίαν ζοίνιου 

πω αὐἴξιφοραν Εἰποιτ᾽ αὐ εὐυτςε τὸ Σοδὺμα, ὁ ουτέ Γόμωῤα, ὅτε ε καιτεικλιυσμὸς ἕτερ ἐγϑετὸ 

πύτε. μεθα νος παίζετε,εὐξεφοροὶ ῥ᾽, Ἅϑεσιν νλέγϑντέρ: ᾽ πῶς δΐωυ ὀκθαμει πολλαὶ φησι, 

λεγϑυῦμων: ; ζ.. σὼ σαύ τὸν ἡρήμωσοις Δ Θεῦ βονλείας, καὶ χὴ «ελύδωχας, κα ἡ ἔξω τὴς α529-- 

3) μίας ἔμισας ΚΣ τϑ ὡς βουλέτω φρέφει συ ῴᾳ τορκλματα 0 ὁ δαίμων κα , μετατίϑησιν. δλ, 

οὐκ ὅχ1 ΔΨ αἰ γίων, μάλλον ὃ ᾿ οὐ εξ ἐφ᾿ μὰ ἀεδοτωλῖ χὰ σφόδρα κρυτουφρϑνομού- 

ἰῇ, των αὐδἴ, εἰ γον "ἡ ὁβίος ἡμδν οὐκ αϑεκίὸς, δλλ᾽ ὩΝ' τῇ τὸ ᾿ Θεοῦ γπι τὄἄπὴ τῆς α:- 
ληϑείας δο[(( ὍΣ ((᾽ πολλὶς ὀλθιμεϑο τῆς ἀχριξείας, αὐώτέρϑι τῆς τοῖν δαιμόνων ἐσμὼ ἐ- 
πιξουλῆς. Ἢ ως ἢ πἰ ποτέ (61 δύσις: ; σσεἰδν ὃ ἕτερον, ἀλλ᾽ ἢ αἰδιχία κα ὺ σύγχεσις Ἔ Ὁ Εἰ.- 

40 Χῇ ἡ πότοι φέρεοϑαι᾽ μάνλον: ἣ ούκ Εἰχῇ μόνον, ἀλλὰ Χ) αν αἰλογίας, ὁ Εἰ μή , ὅσ], φησι, 

ὅρεσις, ποθεν ὁ ̓ δῴα πλουτῷ: ; μὸν ὁ δείνώ πένεται ; Οὔκ οἶδα ὅτω γῈ} σοι τέως αἰαλέ- 
ξομαι, πουδούων σε μὴ πόρτα «Ἑμργάξεοϑεῳ, μηδὲ ἀπλώς εἰντεῦϑεν χαὶ Εἰκῇ Φέόρε- 

οϑοι.συυδ' "2 Ρ ἴὴΦ τὸν αἰγνοξε ὀφείλεις (ἀ οὐκ ὄντα ὁμαπλαΐῆεν. βέλτιον ἀγνοῷ κα- 

λώς, ἢ μιανϑοίνειν κακῶς.ὁ (ἃ ΡΝ οὐκ Εἰδὼς τίω αἰτίδν, ζχεως Ἐχὶ τί θῦλουρν ἢ ἡξ4 

Ομεγίοι, ἴομ].2. Ἀν: ὁ ὃ, 



΄ κὸῷ κδ, 

ἀνυκ. κα. 

Ι Ῥω. 6. ε, 

β.Βασ. 48. 

ζ.η.0, 

Ῥω. β. “8. 

“3. ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
δἢ Ὁ πίω θοτιν οὔκ οἶδε, τίω οὐκ ὅσων σλαήων, ὅ ἰ διυνήσεται βαδίως τίου ἔσοιν δ. 

ξωϑαι ἀλλὰ δεῖ πλείονος αὐτῷ καὶ ,) πόγου Χχαὴ ̓ἱδρώτος,ὦ ὠςε ὃ πότερον αϑελῷ. ἡ δῥο ψ 

δέλτῳ ὀξαληλωμμένη ( » ̓ δὐκόλως ὡς ἐποφίψψειεν ἀ: απερ ἀῤ΄ ἐθέλϑι " ἢ κεγδραίμδβῥῃ χιτῶν 

οὐκ ἔςιν ὁμοίως. δὲὶ Ϊ ὃ πσοΐἑτερον δξογφψα, τὰ κικώς ἐγϊερφαμμένα, ὦ θλὶ ἣν 
ἰατροὺ 

ὃ, ὁ μιηδὲν προσφέρων τὸ (ῳ βλώπήηοντα παολσοίλοντος πολλῷ ἡ βελτίων ὩΝ ὺ ὁ σαιϑεῆς : 
οἰκοδὸ δι, τῷ μὴ σγ ὑλῶς οἰκοδὺμομεῦτος χείρων. ὥασερ δίχα ἡ γὴ πολὺ βελτίων ἡ μηδὲ 
ἔχουσα, τῆς αἰχλύλεις ἐ ἐ δύση. μὴ τοίνιω ἘΧῚ ὧ μιαϑεῖν πόύτα τρέχωμϑμ, αἶλλ᾽ αψεχφμιεϑοὶ 

ῴμα χα ̓αἰγνοξν "ἢ ἢ ̓ὁτὸν δὑρωμδῳ διδασκαιλον, μον διπλοῦ σϑέχωμδν αὐτῷ “᾽ πόνον. μᾶλ- 

λον! ἢ πολλοὶ πολλαχιφ Χο ̓άδίορδωτα γοσοιουτες ἐμενὰν, τῷ πὐξιπεσεῖν ἀπλώς πονηροῖς 

δυγιμάσιν. συ οὶ γὸ ὃ ὀμιρίος ὁ ἱδρὼς λύαασέσαι ,πφεότερονί ᾷᾷ καχὼς ῥζωλώτα, ται τε ιο 

ἀσεῖρα! εἰν χαϑαραὶν ὐῤουρὸν κα καταφυτόϊσαι. ὀχ ἃ "" ὁ λὐατρέψαι δὲῖ τὰ “αρ’- 

τερον, χα! τοτῈ ἕτερα οὐνλεῦαι" ον ζῦϑα ὃ αϑδεσκ(υασμέν κ ἢ ΩΣ πόθον δξζυ ὁ δεῖνα 
σλουτῴ; ἐρω λοιπὸν᾽ (ἢ ὥ' τῷ Θεὰ διδὸντος, πολλοὶ ὃ ὃ συγηωροιώτο, [ἄλλοι δ ἄλλης ἀ- 
ποῤῥητὺ φυνὸς οἰκονομίας] πλούτον ὀκήήσαντο, «ὅτ ἐγ (ἰωτομος σι! 'ἁπλοῦρι ὁ λόγϑς. 

τί ὅζω, φησι, τ' πύρινον αὐτὸς ποιᾷ πλουτῷ ὧν μοιηϑν ἡ τ' ἡταιρηκότα ὑα κϑικῶς τοῖς σι χ- 1: χὶξ 

χρηρδμον ν΄ ; ὁυ ποι, ἀλλὰ 'συγχωρᾷ πλουτῷ. πολυ ἢ τὸ μέσον καὶ σφόδρα ὠπειρο τῷ Ἀκωὴ 

ποιῷ χαὶ συγχωρεῖν. ἥζνος ἢ ἕνεκεν ὅλως ἀφίησινν στι συτΐπτω τῆς κρίσεως ὁ χαιοθς, ἡα τὸ, τ 

καταϊξίλν ἐκαφος Ὡπρλϑίξη, ᾳ γ φαυλότερον ὠκχείνου τῷ πλοισίου τῷ » μηδὲ δΨ ψν- 

ων μεταιδαηιδόγτορ τῷ Λαζαβῳ δϑλ ᾿διιθῷ αἰπόρτων ἀθλιώτερος ἰώ. σϑοῖὶ Ὁ» φαλόνος ἐ- 

Ἄμε» χύφμος δὲ ἀϊ' μαλιχα, τὖτο, ὅτ πλουδιήὼ ὠμὸς {ώ. Χ )γϑὲ ΓΝ ὦσι πρνηρϑὶ ἱ δυο, Μι 

αὐτὸν ζῶα, ̓ὐπολαύσαιντερ, ΔΛ ὁ Δ; ω πλούτῳ, ὁ 9 ΦΨ πενίᾳ, ἐχ ὁμοίως ὀκᾷ ἵμο- 

ρνϑήσονται,, ἀλλ᾽ ὁ δ πορώτερος χαλεποτιρον. ὁρᾷς ϑεώ ἡ τῶτον δεινότερα παίλρντοι, Τὴ 
αἰπέλαξεν ὧδε ἀγαϑεί; "Ὁ ὺ σύ ζοίωυ, ὑτὸμ ἰδῃς ἀδίκως  πλουτοιώτα, βυημεεροιετει, ςί- 

ναιΐξον, δείκρυσεν. ὲ δ πυδϑοϑήκη κολθέσφως ὁ ̓πλούτος τ «τῷ. ὡασερ δ ὦ πολλά 

αἰμϑροτδμοντες, μὴ βυλορϑμοι μετ μον ϑησασράξοισιν ἐαλΐζοις ϑησειυρὸν ὀργῆς ̓ὅτως (ὦ), :; 

μΦ᾿ πὸ δ ὧδε μή ἡ κολοζεοῦ, ἡ ϑἰνραγίας Ὡὐπολαιυύοντεφ μείζονα Νιπουςησον.)} Ὁ Τ ἀμωείνν. 

αὶ " ὅτο, εἰ βέλει, ὐκ Ὡσὸ Μ ὁγτῶν ν μγονγαίλλα; αὶ Ὥστ Ὁ υὐπὸ δ᾽ αἼρόντος βίν δείξω σοι Ὁ “«ασό- ὑμῖν 

δάζωᾳ. ὁ ὁγὃ μαχαιος Δαζ)δι, ὅτε ἢ Ἐ αἰρμθοτίαν ἡμδοτεν ὠχείνωιυ Ὁ Ὁ Βηρσειξεὐ, ὲ ἡλέγχα- 

τὸ «δὰ τὺ ̓ πσφοφήτυ, δζῳ τὴ) μάλιρει «γεχαλάτο σφροδρύτερφν,ἶι κα Χ πολλῆς υἰπολαὺ- 

σαι ἀδείας ζριοτος ζῶ. ὠκύσον γϑεώ τῷ ν᾽ Θεού τῷ τον μαίλιςα, ὀιειδίζοντος αὐτώ" Οὐκ ε ἐχθι- 

σαί σε Εἰς βασιλέα, ὀξοιλόμόιν σε οὐκ χειρὸς Σαύλ, καὶ Ὗ ἐδωκαί σοι πλύτα ζᾳ τ κυρλὸν 

σῷ, χα! πόϑτοω 4 οἷ οἶκον Ἰσεαλλ καὶ Χ Ιϑδὼ; εὐ Εἰῤλί,α σοιζω ασξόσώνιχα δῷ σοι ὡς ζωτα. 

ἐ τί ἐποίησαις ὃ πονηρὸν οὐνὰντίον μὰ του Ψ πϑύτων αἰεὔντημῶν 6 αἱ αὐταὶ κολάσεις, 

ὅλλα πολλαὶ ὼ ἀν φορρι, τα στὸ ὁων ᾧ ΠΩ τευσώπων, ὦ ὡἰσπο ἀξιωμαίτων, χαὶ 

"Ὥστο ̓ (μμμἐσεωρ,ὸ ἀἰπὸ ἐτίρων πλειόνων. υ ῥα σαφέφερον ὁ λέγω ένται, κείαϑω Εἰς γ9 

μέσον αμδῃτημα ὃ ἐν, ἡ πορνεία, καὶ σχϑῆτοι πόσοις τιμωρίας δνρίσκω Δἰαφόρος, ἐἰ Τὴ ἐ ἐμσυ- 

τοῦ, δ στὸ Ἢ θείων γραφῶν ὀπορνόσέ ὡς ΡΣ τὸ γέμα "ἢ ἄλλως ολαζο.). σ᾽ 

τὸ ὁ Παύλος δείκψεσιν᾽ Οὐοι δ ἀῤόμως ἡεὗρτον, λθίμως δὴ ̓ ὐπολριώται. ὀπορνώσέ 

μα δν γομὸν ᾿χόλεπώτερα στείσετοαι. ὅσοι ϑς Φ νόμῳ γεζδτον, φησι, ὀχζρὰ νόμα κριϑησον- 

αι. νι ἐτόράμε ὡς ἱερδ)φὦ ὦν ̓περϑηκίω Ὅσο τὴς ἀξίας εἰς τίωω ᾿ ϑιμωρίαν λαρά μ-- 9 
γἰςίω. δῷ δὴ τῦτο αἱ ἅ ἄλλαι ἀῤμροιιῦτο πορνϑυόϑμαι αἱ ἢ) τῶν ἱερέων ϑυγατέρες κατί- 

χρίοντο, τὸ γομοθετυ οκ τὐθιοισίας δολρμεῶτος, πῦση ᾧ! ἱερέα μϑρει κόλασις πϑ,» αἰεὗητα- 

γοντα. Εἰ ἀκα τί ϑυγατέρᾳ μείζονα αἱ αὐπήτησε δίκζου δε ω) Χὸ ϑυγατέρα ἱ ἱερέως, “πολ- 

λῷ μάλλον αὐτὸν ῷ ἱερωνϑρον. ἐπορνευ,ϑη τίς βιαίως᾽ αὕτη ΧΟ ̓ ἀπτήλλακ]αι κολάσεως. 

ἐπορνευϑη 



πνν 

ΕΥΑΓΓῈ ΔΛ. Ομμωλ. οε, 473 χες κδ,ι, 

ἐπορνεύ 8. ηἰς σιλλουτοῦσοι, ὁτερα ὃ πενουϑῥη᾽ πάλιν χα) ὠϑζωϑα δζκφορφ. χαὶ τῶ δὴ-- 

λον ἀφ᾽ ὧν ἐμμναπϑϑαϑεν Εἰρηκα μῦν αἴδὶ τῷ Δαξίδι, ἐποριδυσέ ἴις μετὰ τἰκὺ χὔτόσιαν Ἔ 

Χεισού᾽ εὖ αἰμύντος ἀπέλϑη,παντων ὠκείνων χα λοπωτέραν δώσει δικίων. ἐποριδυσε Ὥς 
μ᾿ ὧ λουξο [τὸ ϑείουβατήισματος ] τγαῦϑα σσσὲ θὰ μνϑια λοιπὸν τῷ αοϑοτήματι 

5" λείστεπα. ἡ τῶτο ἀὐρ δηλών ὁ Παῦλος ἐλεὴν ᾿ Αϑετήσας Φιφνόμωον Μωυσέως, γωρὶς οἱἰ- Ἐδ λκη. 

κἀρυδω Ἐχὶ δυσὶ καὶ τοικοὶ εὗδτισιν Ὁ ποϑνήσκει πόσῳ δόχεῖτε χείρονος ἀξιωϑησε.) τιμωρίας 

ὁ) ν τῷ Θεοῦ χαταπατησοε, ἢ ὦ αἷμα τῆς “ἰ αϑηκης κοινὸν ἡγηστέμνϑμος, εν ᾧ ἡγιαῖ.- 

εϑη, ὁ τίου γδριν τῇ πνεύματος οὐγυζρίσας ; ἐπύρνθυσέ ὡς ἱερωρμϑῥος νει" αὕτη μάλιςα παν- 

τῶν ἡ κορυφὴ ὟΨ κακδὼ. Εἶδες ἐνὸς αἰὐδοτήμωατος πῦσαι δέαφοραί ;ἐτέροι Ἡ τατθ 9 τϑνό- 
2 « ᾿ Δ ! «τ΄ ! 2 -ν , ν “ ] εν 

10 μϑ, ὡλλΉ ἢ μῷ ᾧ νΟΜΟΥ͂, ἢ ὁ ἱερωμδμου ὡΛΆΉ, ἡ πτὴς στλουτηυσης Κὴ ΤῊς πενομδμης, ἢ ΤῊς 

κατηχουμϑῥης ἡ τῆς πιφῆς, τὴς τῷ ἱερέως "ἡ Ὥστ [ ουέσεως ἢ, πολλὴ κὶ ϑῥρεφορᾳ. Ο γὺ Δυκιδιμζ. 

Εἦδως τὸ ϑέλημα Ἔ κυρίου αἰτ, καὶ μὴ ποιήσας, δεουρήσεται πολλάς. καὶ τὸ μζτ' τὰ Ὡἰρα.- Μη. 

δείγματα [ Ὀσαῦτα ᾧ τυλιχαύτα ] αἰ μδοτόμειν πλείονα φέρει τίω ἐμμφρίαν ( διρὲ ττὸ 

φησιν ὑμιᾷς ὃ σνεῖὰ ἰδόντες ὑὕςεξον μιστενοήσει τ, χαίτοι πολλῆς Ὄστολθύσοιντες ϑεροιπτεί- 

"5 ας. δζοῥ τῦτο χαὶ τῇ Ἰεροσειλήμ ζωτα ὀνειδίζει λέγων" ποσείκις ὕϑέλησα, δχισιωαγα-- 

γεν (αὶ τέκψα ὑμδῇν, ὸ οὐ ἡϑολήσουτε ") ὺ Ὁ οὖν τρυφὴ ὀνζας᾿ τῷτο δὴ Ὁ Φ' Λαζαρε. καὶ «- 

πῦ τὸ τόπου ὃ χαλεπώτερον ὃ αϑδτημα ον, ὅπερ αὶ αὑτὸς δηιλών ἔλελς ᾿ μεταΐξυ τῷ Λυκοίςικα, 
ιαοδ αὶ Ὁ ϑυσιαφηράου. ἢ ἰτὸ τὴς ποιότητος ὃ αὐ Ομ δὴν πλνυμμελημῶ. Οὐ γδγ ϑαν. παρφιμ. ειλ. 

μαφέν,φησιν,ἐϑδιὶ αλῷ τις κριἐ Ἴων [κλέτῆει γὸ ἵα ἐμπλήσῃ τίω ψυχζω αὐτὰ πενωᾷ ἢ 
«νι ΠΝ ΠΑ͂Ν ͵ “ες ρον ι , “ 

1. ὦ παλιν Εσφαξας ὧν ἡοὺς σῷ, ἡὶ (ας ϑυγατερφις σύ. Το αἰ ΖΡ παῷ τίιυ πορνείαν συυ γε, ες. κ, 

ἡ ᾳ βδελυγματά σύ. ἃ ̓ ισυὶ Ἢ αυοόοσώπων πάλιν Ἐδὼ αἱ μὗο τῶν αμβτη τίς Εἷς ἀμ. α.Βασ,ζικε, 

ϑόφπον, ασοϑσθύξον.) αἰξὲ ἀἰντα᾽᾽ ἐαλ Ὁ Εἰς Θεὸν αἰ μζντη, τίς χσδοσεύξεται αἰθι ἀντν, ᾧ 
στὸν (ὧν πολλῷ χείρονας ὡς χἰπρθαίνη τῇ ῥαϑυμκία, ὁπορ ἡ ὧν ῷ [Γεζεκιήλ ἐκαλῴ᾽ σεῖς τε. ἐρινα, 
κο ζᾳ δικαιώματα Ὗ᾽ιἐονών ὀποίησεις. δ ὑτὸν μηδὲ τοῖς ἑτέρων πο αδειγμασι σωφῷρ9-- 

23 γαϑοῇ ὡς ΕἾδε τίω «δ φωὼ αὐτῆς, φησι, ἡ ἐδικαίωσεν αὐτέου. ᾧ στὸν πλείονος -ἰἶπο.- 

λαύσῃ Ἰχιμδαείας ̓  Εἰ γὸ ὦ Τύρῳ, φυσὶ͵ καὶ Σιδιώγι ἐϑμοντο αἱ δεω αἱ μεις αὕτω, πάλαι Ματθ,ιαικγο 
δὐ μετενόησαν πλέω αὐεκίτερον ἔςαι Τύρῳ καὶ Σιδιοωῦνι, ἡ τῇ πόλει ζᾳυτῃ. Εἶδες ἰκρίςᾳ- Λυκοιδ, 

ὸν αἰπηρτισμένωωυ, ᾧ πὸρζ ἣΨ" αὐνἶὥ αἰαἷδὸτημαίτων δὶ τίω αὐτίω διδονζῳ, δίκζω, κ) δ 

ὑτὸμ μοικροϑυμίας δ᾽' πολαύσαντες μηδὲν κερδϑμωμϑμ, χείρονα πεισυίῖθα. χαὶ ἦτο δοιλοι 

0 Παύλος λέγων᾽ Κατα ὃ τίω σκληρότητα σὺ ἡ α'μετὸμοητον καυρδὶλν ϑησασείξεις σεαυ-- μρ.ς.ε, 
᾿ γῷ ὀργά, ζιῦτ᾽ διίυ Εἰδοτες μυ] σκωδωλιζω ζἴβα, μηδὲ ϑορυξώκῖθα μυδενὶ ἦν γινο. 

μϑύων, μηδὲ τίου “δὲ λογισμαΐν ἐπεισαάφγωμδν ζα λέω, δυλαὶ πῷ ἀκαταλήπϊῳ τὴς ' Θεοΐ 
πορϑνοίας κοὐ δαιχωρϑιώτες, Φροτὴς Ὀχιμδρωκίθα, ἡὶ Φευγωμὸν κακίαν ἵἥα αὶ ΨΜ' υϑιόν- 

τῶν ὕχιτύχωμϑμ ἮΝ ὁ φιλαν,ϑο9»πίᾳ ὅ Κυρίν ἡ δ ΊἸησῦ Χοιςού, δὶ δ 
234 μεθ᾿ αὶ τῳ πατᾷ δύξα, ἄμα. ᾧ ἁγίῳ πνευμωιτί, νεω ὶ ἀεὶ, χα Εἰς τὸς αἰώνας ΨΜ' αἰώνων. 
Αμάυ. 

Ομιλ. φ(΄. 16 ΤΟΤῈ ΟἹῈΝ ΤῊ ΙΟΥΔΑΙ͂Α ΦΕΥΓΕΤΩ- 

σαν Εἰς ζῷ ὅρη, 17 Καὶ ὁ ἔχλὶ τὸ δώματος μυὴ καταξζώτω 
40 ὥοαι (αὶ ἐκ τῆς οἰκίας ἀτν; 18 Καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ μυὴ ἔχι- 

φροψάτω Εἰς αὶ ὀπίσω ἄραι τὰ ἱμαϊια ἀυτο χαὶ Οὰ ἐξης. 

Οδεγίοιἴ, τοτλ, 2. Ἀν3 Εἰπὼν 



τ και 474 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 

ΔΙ ΤΈΡὰ [πων καἰ ἽΜ καικϑ τ} τίω᾽ πόλιν καταληνομϑμων, χ τῶν “πειράσ.- 

ΟῚ φ θ. μὲ τῶν αὐπιφολικδί, χαὶ σγ] ἀχείρωτιι μϑμοῦσι, χα πᾶ ᾧ Ὡαδρα- 

ἴω} ΒΘ γῴ ΩΝ μοιώτοι τίου οἰκυυϑμζω λέγει πάλη ζὲ Ἰνδαικας συμιφοροῖς, δε. 

(6 νὰ, δ) κριὼ ὅτι, στὴν ὦσιν ὅτοι λαμιασθοὶ τέων οἰκυρϑμίω διδώξόωτες ὦπα. ᾿ 

ἘΣ ΖΘ. σαν, τε ἐκῴοι ὧν συμιφοροιῖς. αὶ δρϑι πῶς διυγείτοωι (δ) πόλεμον, 

τ δῷ οὶ ταῖν ϑυκοιώτων {ἢ μικρών παροικῶν ἀδο ὃ ἀφόρητον. τότε 
δ νβ, φησιν, (ὦ) ον τὴ ἰουδαία φϑυγέτωσων Εἰς ᾳ ὄρη, αὖτε, πότε; στὸν ζᾳῦτα ὅν), 

ὁτὸμ ὦ βδέλυγμα τῆς ἐρνμώσεως φῇ ον ὥστῳ αἰ γίῳ᾽ ὅ9εν μοι δυκᾷ ᾳᾳ φρατόπεδει λέχφ. 

φθύγετε τοίνμῳ τότε, φησίν. σοὺ μία, γὸ λοιπὸν ἐλπὶς σωτηρίας ὑμῖν. ὯΦ »» (ἰωέζη (. 
πολλάκις αὐ αν ὀμενείκᾧν οὐ πολέμοις χαλεποῖς, δῇ ἐὶ Ἔ Σεναχερεὶμ, (τὶ Αντιόχου πά.. 
λιν (ὺ Ὁ» ἡ τῦτε φρατοπέδων ἐπεισολθύντων, ἢ τῷ ναοῦ χυδϑκαπιληφϑέντος συςραφὺ- 

τὸς (Ὁ Μακχᾳθαϊοι μιετέφηστιν Εἰς Ὁ εἰγαρτίον τοὶ ποροίγματα ) ἵνω δξζω με ᾧ νι τούτο 
αἰ ασοτήθυσωσιν, τί ἔςα ἴις μεταζολιὴ τοιαύτη, πὸρν Ὁ ζοιοῦγογ ἀΐζῖς ἀπαλϑρεύω. αἰγα- 

πητ: γάρ, φησι, ὃ γυμνῷ ᾧ σώματι σὼ ϑίεωαι λοιπόν. δα τῦτο ἡὶ ἦν Ὧχι ἥμϑωμδὶ ἐκ ι: 
ἀφίησιν Εἰς τέω οἰκίλω Εἰσελϑεῖν ὡςι ἄοαι αὶ ἱμάτια, (αὶ ἀφέκ)α διλώϊ χακοὶ, καὶ τὼ 
αἰπάαφντον συμιῷορᾳν, ὦ ὁτί ἐμιπεσόντα ὀϑάγκη πόρτως Φισολέοϑαι. δ τῶν χα ᾧ 

ἐν τῷ ἀγρῷ πσϑοείϑησι λέγων᾽ μηδὲ “ὅτ: ἔχιςρεψάτω" λαδῷ τα ἱμιάτια ἀντ, εἰ γὰρ χῖρ 

(ὦ ἐνδὸν ὀγτες φβύγϑεσι, πολλῷ μάλλον (ἶν' ἔξωθεν ἐν χϑ καταφϑύγεν κά. ᾿ 
19 Ουαὶ ἢ τῶῖς ῳ γαςὶ ἐγρυσαις, κ᾽ 5 ϑηλσιζούσοις ' Ταῖς ἅ δζᾳ ὧ γώ θρό-. 29 

τερον, ὁ Ὁ μὴ δουΐαοϑαι χαταφά, γήν θυκόλως, τῷ φορτίῳ “ὃ κυήσεως βαρυρδέαις᾽ τῶς ἢ 
δὶ ὃ δισμῷ κατέ χεοϑια τῷ τῆς συμπαϑιίας ῇΨῬΜ'γταιδίων, καὶ μὴ δια οἵ, (ἰωδζᾳσώζεη 

"κ ϑηλρίξοντα χορ δ "ὃ αὶ κατωφρϑνῆσοι θχφλον ὁ ασδλνοῆῦσαι ῥα διον,ὶ ἱ ̓ματίων᾽ τὰ 

δ Ὡσὰ τὴς Φύσεως πὰς αἱ τίς ὀριφυύίοι; πῶς δὼ ἡ ξἴκυος ϑμν.) »ούφη; πῶρϑ ἡ ϑυλοόζυσα 
διωωυήσε, Φ τέρϑεντος χἰσύβιδει; Εἶτα πάλιν δεικγις ὦ μέγεϑος τῆς συμῷορφις, Φησι 

20 Πρρσεύχεοῶς, ἥα με Ἄμηται καὶ φυγή υμϑὲυ ον χειρδνι, μηδὲ σαζζαΐτῳ. 
τι Εκαὶ γὸ τὐτοϑλίψες μεγάλη, οἵα οὐρι ἐθμον απ’ ὠὔρχος κόσμου ἕως τῇ νιῶ, ὑἰ- 

δὲ καὶ μὴ ψητα. Ορὼς ὅτι αυδὲς ἰουδυύοις ὁ λόγος αὑτω, κὶ αἴδι Ὁ ὀκείνες χατα- 

ληψουϑέων κακϑν αἰϑλέπτα εν γβϑν (Ὁ Ὁπέφολοι ἐμδερ σοίξφατον τηρᾷν, ἡ ὁκ{- 
σεαϑτυ, ζιυϊκᾳ Οὐυεαπασιανὸς ζωῦτα ἔτρεξε. ἢ γὰ} ἐφϑα ᾧ πσοραπελϑύντες (Ὁ πλεῖ γο 
ὅς. Εἰ δέτις ἀπελείφιϑη,ον ἄλλοις τῆς οἰκαρϑμης διέτοκξε μέρεσι τότε, “Δ! οἱ τί ὃ μὴ χει- 
εἕωςς, μψδὲ σαξξατα } χωρδμας ΛΎΩΝ πω δυσχολίδν τίω σὲ ᾧ χαιοοὺ ̓ σαξζξώτυ δὲ, 

ὁχῳ τίω! αὐϑεντίαν τίω “Σὲ τῷ νόμια. ὯΦ Ὁ» φυγῆς χρεία, ἂ φυγῆς Ὁ χίφης, ουτε δὲ 
οὐλσευιξ αὐτο Ἰουδαῖοι τότο φϑύγήν ἐτόλμων ἄζᾳ (νόμον, ὀυτο ὃ ἐν χειμῶνι ὁ τοιού ον ευ- 
κϑλϑι ζω, δζου τῶτο καδϑσευχεοϑέ, φησιν. ἔξαι »)δ τότε ϑλίψις,οἵα κε γέχϑνεπωποτε,νἰ- γ 
δὲ ὶ μι ἥρηται. ᾧ μή τιφνομίσρ πἶδηρ αὐχύρθολικῶς Εἰρῆεϑαι ᾿ δ᾽ εὐτυχῶν τοῖς [ωσί- 

που συγοαμμασι, μαψθανέτω ΜΕ ρηυϑῥων τίω αἰλήθηαν. Οὐδὲ Ὁ} ἐκῷο δ. ἔγι τς 
Εἰπεῖν,στι. πιφὸς ὧν ὁ δύ, ϑοφπος Εἰς ὃ συφῆσνι, τὰ Εἰρηνϑέα ἐξωΐκωσι τίω τφωγωδίδν. 
ἡ Ὑ δ ᾧ Ιουδιαῆος ζῶ, ᾧ σφ όϑγα Ἰωδογος, καὶ ζιλωτής, ᾧ Μ᾽ μ τίω Χο ιφού χϑβοισίαν. 

τί δῶ «ὅππ'' φησιν; ὅτι πα ᾧ οὐγήοισε τραγῳδίαν ἐκᾷια πὸ δεινὰ, ὁ πόλεμος Τυεθεὶς συϊίπο- 40 
τε τοιοῦτος Ὁ διογοιοῦ ἔϑνας χρτέλαίζα. ἴρσωτος Ν᾽ ζῶ ὁ λιμὸς, ὡς αὑτῶςς ταῖς μι᾿ τραΐσι πι- 
δαμαίχητον ἐ1) τίου" πειδοφαγίθμ, ἢ ἐπ τύτυ πολέμες γίνεοϑαι, πολλεὶς ὃ. ὀνεκροῦς 
Ἄνομϑμοις χτ' μέσαις αὐωῤῥήγννοϑει ζῳις γαςέρρις ἔφη. ἡδίως αὐ δῶν ἐρ»ίμέων Ἰουδαίοις" 

πόλεν ὅτω ϑεύλατος ὀργὴ χαὶ αἰφόρητες ἦλθεν ἐστ᾽ αὐυς, καὶ πασῶν Ὰ ἐμιπνό τ οϑνν δομέ- 
γΩΝ, 



ν Μ᾽ 

νλμέμ. 

ΕΥΑΓΓΕΛ. Ομιλ. ος’. 4753 χες κι, 

γων, Οὐκ ὧὉ Ἰουδοια. μόνον, λώ πϑρτωχοῦ τῆς οἰκουμϑμὴς γι λ ὁπωτίοᾳ ; Οῴν ἐυδειλον ὅτ 

“9 ὃ τῇ ςαυονῦ τὸλ μον μα χ τίω πἰπόφασιν ζχυτίω,, ἀπόντες  ἔποιεν δρ, χὰ «' 

πόμτων καὶ σοῦ πόμτων αὑτὴ κἡὶ ΤΥ πραγ ὠλύρφα. ϑέα δὲ μοι τίωὶ αἰφροολίω ἔχα- 

«ὅν, τὸν μηδὲ πτϑϑς (δ ἐμπυδλαϑεν μόνον “γϑόνον κοὐ οιξαλλόνϑμα χαλεπύτερϑι Φαϊνό.), 

“λα αὶ πσδὸς (ὺ ἔχιονττα ὡπόμτα. ὃντε »ὃ οὖν τῇ οἰκουνϑϑη πασῃ,δτε οὖν ᾧ γούνῳ πὸρ- 

ἡ τω μονδυῳ, ᾧ τι ἐσομϑῥῳ δυιυήσεται τις Εἰππεῖν τοιαύται [κα] γελρηνδμα. καὶ μαί- 

λα Εἰκότως. σϑσὲ γ)} ἐτὸλ μησέ τὶς δ, ϑοόπτων, αὶ δὴν πώποτε, ἐυ “ν᾽ υἱτ' ζωτα, τὸλ- 
μη. δυτω φρόδανομωον καὶ Φελκῶδες. “λ] σ᾽ τοῦτό φησιν, ἔςα! ϑλίψις οἵα Οζι ἔϑμετο, ἐ- 
δὲ μι δητω. 

ιο 2Ψ} Καὶ Εἰ μὴ ὠκολοξωϑησεῖν αἱ ἡμέραι κέναι, Οὐκ δὺ ἐσωϑὴ πᾶσει σαίρξ. ὀζρὶ δὲ 
ὧν ὀκλεκίδν, κολοξω ϑήσονται αἱ ἡμέραι κέναι. Αποτύτων δείκγεσιν αὐτῶν: χα- 
λεπωτέρας δι μφοίας αἰδίνς ὑγζως τὸς Θ ρημδμησ, ἡμέροις νοῦ λέγων ζᾳς τῇ πολέμια αὶ πῆς 
πολιορχίας ὠκείγης. δ ὃ λέγ Οιοῦτον ὄφιν" Εἰ ξχιπλέον ὠκροίτησέ, φησιν, ὁ πολέμιος Ρω-- 
μ(ϑήων ὀχ τῆς πύλεως, πόρτες αἱ ἀπώλοντο Ἰουδαῖοι (παῷ Ν᾽) σείρχϑι [οὐ] τίω 

15 ἰουδα ζω λέγ) ὦ ( ἔξω ᾧ (ἢ ἔνδον. ου γ δὴ μόνον τοῖς εὐ Ἰουδαίᾳ ἐπολέμοιω,αλ.- 
λϑὺ ὧν πϑρτουχοῦ διεασαρκϑβοις ἀπεκήρυῆον τὸν ἤλθκεόνοῦ δον. ὧ “δὸς ὠκόίνες μῶσος. 

᾿ζγας ὶ ογζωῦϑα φησι (ἦν: ὀκλοιτύφ; (βυ πισοις, τοῖς ὧν μέσοις ἀπειλυμιμένος ἀδοῖρ. ἵνα, 
τὸ κυὴ λέγωσιν (ὦ) Ἰουδαῖοι, ὅτι ὀζοὶ ὃ κήρυγμα καὶ ὃ πγολσκιυξοϑου (ὃ ολτὸν ζαῦζᾳ γέ- 
9) τὸ κακοὶ, διῤονίσιν στ νὶ μόνον (πικροὶ τώτων ὠὐύζις οὐχ ἔϑμοντο αὐτιοι  δλ, στ, εἰ μὴ 

10 ὀκῴοι ἤσειν, ἀσφόῤῥζον ἐὺ ἀπώλοντο ὥπθμτεφ. Εἰ γὸ ((μυεχώρησιν ὁ Θεὸς ὀκταϑέωαι 
ᾧ πόλεμον, Δ᾽ αν λοίψανον ἔμενεν Ἰουδαίων" δλλ᾽ ἥα μοὴ ((μυαπολων") τοῖς αἰπίφοις Ἰν-- 
ϑαίοις (Ὁ δξ αὐνδἷἶὄθζδμοκδμοι πιροὶ, (ῳχέως χα τέλυσε τίωὐ μαϊγέω, καὶ πέρρις ἔδωκε πα! 
πολέμῳ. δῷ τὔτο Φησι, ὅα' ̓  ὧν ἐκλεκτὸς κολοξω,ϑησόνται αἱ ἡμέραι ὄκφιαι. ζαύτα 

ὃ ἔλετι, κατα λικιπόμων τ μυθίαν τοῦς ον μέσῳ αἰπιειλημμιένοις αὐ ὉνΜ ᾧ διδουὶ ὁνά-- 

15 πγίῦσοι ἵνα μὰ φοξωντω, ὡς [μυαπολούρϑροι. εἰ ὐὐοοῦῦ πσαύτη "ἢ πιφῶν κἡὶ πγοϑνοια, ὡς 
δ κε ἑτέρως σωδεοῖ, ἫἮΜὋἜἝἁἊπίςων ἔτι ψϑέοιν λίψανα Ἰουδωΐων δζὼ λοιειλνὰς, “πὐ- 

σῊ Οὐ ᾧ ταιρῷ Ὕ ςεφόύωι ἡ τιμή ν ἐντεύθεν αὐοξν, ᾧ αὔδεμυϑεῖῃ μιὴ αἰλεῦ οὶ τοῖς οἱ-- 
κείοις κιυδυωύοις᾿ ὅπουγε ᾧ ἐκῴιοι τοιαῦτα πείορισι, ᾧ ὁπ Οὐδενὶ κέρδει, δλλ᾽ ἸἨὴ χακῷ τῆς 
ῥα χεφαλὺς ὁυ παρέμυϑεντο ὃ μόνον δλλὰ αὶ ἀπιηγα δ Μ' Ιουδα δὲν ἐθων λοιπὸν λαν- 

40 ϑανόντως ἡ δνυποτήως. Εἰ Οὐκ ἔςαι μοτουδολὴ λοιπὸν, συν ὁ ναὸς φῆσξ), ἐυδυρλον 
ὅτι ἢ ὀνόμος παυϑήσι.). δλλαὶ φόνεροῖς ὅ τῶ ὥξι Εἶπε" “9 ὃ τὴς πϑμτελοις αὐ“ 

Μ ἀπωλείας τῦτο γυίξατο᾽ φδνεραΐς ὃ Οὐκ Εἶπενίνα μὴ χσόϑχαιορὺ πλύξη. δ ὑ- 
δὲ Ὥρϑϑμος ασϑϑνηγϑυνϑῥὼς εἰς “ἡ αὔθ ὶ τούτων ἐνέξαλε Ἄϑορον λα (λανίσοις τροῷ- 

τὴ τίω πολιν Εἰς ααγκἕω ἀδθις κα τέφησε τῆς τε Ἐχιδείξεως ΔΨ, λίθων ἡ τῆς ἐρωτήσε-- 
ης ὡς ἵνα ὡς ἀύζις στοκρινόσϑμος τοῦ ἐς τίου ἐρώτησιν ἀπόρμτα “σοϑόνα φωνήσιι τα μέλλοϊα. 

σὺ δὲ μοι σχόπτοι Τὰ πγευ ματος οἰκογομλὰν, τι τϑϑων Οὐθὲν ἔγραψεν Ἰωαϑννς ἵνα μὴ δὸξη Ξξ 
αὑτῆς ΤΜ' γελρπρϑῥων τὸς ἱσοοίας χρώφεν(ὰ γάρ ἢ «Τ᾿ τω ὥλωσιν ἔζη “χρόνον πολιω) 
δλλ᾽ Ὁ πνδϑ τὴς αὐλώστως “ἐἰποθοινγόντες, καὶ μυιδὸντύτων ἑωρακότες ἀὐρὶ γραφοισιν, ὦφε 
πὸρταχόϑαν ὀζᾳλῴμπειν τὴς «Φρλρρήσειως τέων ἰχε. 

4.0 23 Τότε ἐλυτιούμι Εἰπῃ, ἰδοὺ ὧδε ὁ Χρασὸς, ἢ ὦδε, κι πιφεύσοτε. 
24 ΕΣ. ϑησοντδω γάρ “ψευδδτράςοι αὶ «ψευδυασροφῆται ἃ δώσοσι σημεῖα κ) τέρχτα, ὡ. 

φι πλαρῆσαι, Εἰ διυυωΐ, ὁ ἄν ὁκλοζ)ς. 
25. Ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖ. 26 Ἐὰν δῶν Εἴπωσιν ὑμῖν, ἰδοὺ ἐν τῇ ἐρήμω, μὲ 

ὀξολϑητε᾽ ἰδὸν ον τοῖς (ᾳμιείοις, μὴ πεζεύσνμτε, 
27 Ὡαστρ 



λίατθ, για, 

ὦ, Θια». ὁ. 0. 

“6 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 

27 Ωασεργὸ κὶ ἀφραπὴ δξέργοται ᾿ἰπὸ αἰατολοδ, ἢ Φανεται ἕως ϑυσμών, ὅτως ἔς αἱ 
Ἂ ἡ χέροισια τῷ μού τὸ ὀυ,ϑοφπωυν. 

8 Οπευ )» δὴ ὃ πἰώμα, ἐκᾷ (( μα θήσονται ὼ ( «επί, Πληρώσας "τὰ 

ΩΣ ἐΠεροσολύμων, Εἰ τίν ἀδοᾷ λϑιποι φ.αθαννει ηϑροισίδμ, ἀ λέγ ἀὐδῖς τὰ σημι4α, ἐκ 

οὐκ είνοις χέλσιμα μόνον, δλλα καὶ ἡμῖν κ) Τοῖς αὶ ἡμας ἐσοιδροις «σάσι. τότε, πότε; οὐ,» 

ὃ πολλάκις Εἶπον, ἐχί τῆς ἀκολύθίας 68] τῷ χαιοφὁ “δ ἐμσοϑοϑεν Ειἰρηνϑῥων Ὁ τότε’ 
ὅπου ̓γϑιώ αἰκϑλουλίαν ἐθούλετο Εἰ ἱπῷ, ἐπήγαγῃν, ἐυθέως «(τ᾽ τίωω ϑλίψω Ψἕ ἡ ἡμερῶν 
κείνων ᾿ονζαῦλαι ὃ ὅχ ὅτως, λα πὸ τότε, ὃ τὰ κῷ ζυῦτα ἐυθέως δηλοῖ, ἃ δρλα πὰ ον 

τω κρρῷ, ῳ μέλλει ζώτα γίνέαϑαι ὧνπερ ἔμϑαε. λέγ. ὅτω Χ ἡ στυ λέγῃ, ο᾽ ὀκείναις 

ταῖς ἡμέραις φἶθαγινε ἢ) Ιωδύνης ὀβαπῆιής, 5 ἰῷ ἐξῆς ἐυϑεέως λέγ (ον, ὅλα ᾧ μ᾽ τὸ 
πολλὰ ἐτη,ὰ ᾧ χερῶν, καϑ' ον ζωταὲ ἐγίνετο ἀπερι ἐρῷ ἔμϑιε. Ὁ ΧΩ δὶ τὴς “δυνήσεως δε 

ἀλεβθεὶς τῇ Ἰησὰ οὐ τῆς δ μάγων πξλοισίας, καὶ ἡ Τῆς τιλίυτῆς Ἡρώδου, ἐυθέως Φησίν" Εν 

οὐχείναμς ταῖς ἡμέραις «ὐῬαγένεται Ἰωλύνης ὁ βαπῆϊςὴς, ταίρι τϑιακοντα ματαζὺ γί γέρον 

ἐπι. δλλ' ἔοι τῦτο τῇ γξαφή τύτω κογρύοϑαι τῆς ἱσορίας" τω ̓ ζψπῳ. ὕτω δὴ ἡ οὐδ, 

τὸν μέσον ὧπόμτα γόνον “5 ἔστων ᾧῷ στο τῆς ἀλωσεως τῶν Ἰεοσολύμων, ἕως π»- 15 
ομμκίων τῆς (ἱωτελείας, λέγά Φι ) ὀλίγῳ “ϑ Τὴ (ἰωτελείας, ζπ δ ἐδὼ "ἀὑμὰ εἰ. 
σῇ, Φησὶ, ἰδοὺ ὦδε ὁ ̓ Χουφος,᾿ ἣ ὦδε, μὴ πιφεύσητε. τίως »ἰσὺ τοῦ τόπου αὐτὸς ἀσφαλί- 

ζεὺ, λώγῶν ᾳ ἰδιώματα τῆς αὐτοὶ παρυσίας τῆς δεύτερα, κα ὦ τὰ ΔΜ πλόμων δείγματα, 
ὀυ γαρ ὥασερ ὧ τῇ παξρτέρα, [" Βηθλεέμ ἐφλκη,ᾷ ὧν τ γωνία μικρῷ τῆς οἰκυμένης, αι ὀυ-- 

δένος Εἰδὺότος ἐξ ξ Ῥρχς, δυτώ ὼ τὖτε φησιν" ἀλλα ̓φανεραύδεκὶ ᾧ ὦ «ιφλυείας ἃ ἀπασης,ὶ 210 

ὡς (μὴ ̓δείοϑαι τὰ ν(αῦζα ἀπαγίλλλοντος. ου μαφὸ ἢ τη σημεῖον τῷ μιν ᾿ λριθεινώτως πα- 

δαγίνοαο. σκότει Ὁ “πῶς οὐ συνῆν αἰξὶπολέμν αἰαλέγο () γαρ. αἰϑδὸ τὴς ἥδοισίας 

αὐτὰ διθυκρινᾷ λϑην) λα αἰθὶ δά αἰπατάν Ὀπεηχειρφιώτων. ὦ γα Ὄχι Ἔ  ποτύλων 
τὰς πολλὰς ἡπατω (έλευσο) γαρ, Φην, ὡ αἀὐπατήσοισι πολλοιρ) 3 ἢ “09 δ δεύτεραι 

εἰυτν αὐλοισίας, οἱ ὠκείνων ἔσονται πριρότερρι. δωσωσι “ »»», Φησι, σημᾷα καὶ τέρᾳτὰ, ὧςφν 25 

πλόδινῆσοι, Εἰδωω ἡυυατὸν, ὧν» ὠκλεκίοις. ὠνζωγι(ῷ ὀὐτίβρισὸν Φησι, ὲ δεικνψεσί τίγας 

ὁ Αἱ 9. κονησομδροις αὐτῷ" ἰδὲ ὃ ὁ Παύλος Φησιν ὅτω. καλέσεις 75} αὑτὸν λιν. ϑοφτον 

αεϑοτίας κ χὐ ὑον ἀπωλείας, ἐπήγα δ᾽ Οὐδὰν ἡ  αϑοισία χατ' οὐεργειὰν τὸ “ Σατὸμά ον 

παση διυναιμει . σημείοις καὶ τέρασι ψευδυς, ο ο, πασῃ αἰπατῃ τῆς ἀδικίας οἰ ὧν τοῖς ἀπολο 

λυρϑνοις. ὡ ὅρᾳ, πῶς ἀσφαλίζε). (Μ᾿ ̓ἀξέλϑετί, Φησιν, Εἰςτίωξ ἔρημον, μη) ' μη Εἰσέλϑι- “30 

-᾿ εἰς ἀμᾳ' οἵκ Εἶπον, απέλλοτεὶ ὁ μὴ πιφ' θύσητε" λα μιν  Εἰσέλϑντο,μη- 
δὲ ὀξέλϑητε. ὁ ὙΣ» πολλὴ τὸτε ἡ ἀπάτη δΐᾳ Ω ὁσημεῖα γίνοιϑα α παίτης. Εἰπὼὶ πί- 

γε πῶς ὠκφιος τὐθαγίνει), δι] τι εἰν τόσῳ, λέγ πώ καὶ αυτίς. πῶς δίυ αὐτὸς; ὥασερ ἡ 

ἀφραπὴ , ὀξέρχεται στὸ  αἰατολῶν, κὶ κὸ Φαψνέται ἑως δυσμῶν ὅτως ἐςαι ὦν ἢ πϑδοισία τ Υ υἱοῦ 

τῷ αν, ϑοϑηου. ὅπου Ὁ» αὖ ἢ [ὸ πιώμα ̓ ὀκφκὰὶ χ) Φ ἀετοί. “πῶς ὀίω ἡ ἀφραπὴς Φαμέται; 29 

ψ [ δᾷται απαηίλλοντορ, δεέται κήρυχϑς, δλλα ᾧ τοῖς ὦν οἰκίαις, καϑνρδίοις, κα ἡ τοῖς ὦ» 2ι- 

λόίμοις ω ακωριαία βοπῇ κῃ ̓ τίω οἰκυυϑμίω δείκνυ:) πάφ. ὅτως ἐξαι ἢ ̓ ροισία ὀκόί.- 

γη, οι ᾿ πϑυτοιχρδφαμομδύν ὁζο τίω ἐκλαρεψω τὴ τῆς δῦξης, λέγ ἣ ἀξ ὁτέρον σημῴον᾽ ὃ 0- 

ποὺ τὸ ΚΣ Ὰ ὀχᾷκ » ᾧ αἰἐτοί" τὸ πλῆθος .} ἀγέλων, ἿΜ αδιρτώρων, ἵΜα αἰ γίων αἰπὸρ- 

τῶν δειλῶν. Εἶτα λέ; εἰϑαύματα Φοξερά. ἴα δὲ 661 τὰ ἐβαύμαται 40 

29 Ἑυϑτως κῷ πίω ϑλίψω ὕμη Μ) μερῶν ὠκείνων, φησὶν, ὁ ἥλιος σχοτίαϑήσεται. 

Θλιψω" ποΐλυ λέγη" ἡμερῶν; Σ ἐξ λὐτιγοίσουκ δ θυδοπυροφητῶν. ϑλίψε Ω τ- 

τεῖςαι μεγαίλη, τοσϑτων ὑντῶν ἫΜἋἜωὠπατωντων᾽ δλλ᾽ σύκ ὀκτενεῖ) Εἰς χρόνου μῆκος. εἰ 

γὺ οἸσδαϊκὸς πύλεμως ὀρ (ἦν ὀκλεκ)ουὶ ὠκολοώ,ϑη, ττολλῷ μάλλον (τῇ ὁ ὁ πειρφσμὸρ 
συςαι, λήσεται 



ΕΥ̓ΑΓΓΤῈ Δ. Ομελ,οσ'. 47 δ κδς 
συραλήσεται ἀζρὶ «ὧν ἀὐδους τύτους. δου ὅ το οὐκ εἶπε χὰ ̓τίω ϑλίψωυ,δολ᾽ ὅλως ΧΩ 

τίω ϑλίψυ ἡμερῶν ὠκείνων ἥλιος σχϑ τιαϑήσε᾽). ὁμοῦ γὦ ὼ ογεδὸν ὡπόντα Ὑύ. οἵ τὸ Ν᾽ 

ψαυδοσέοφηται χα! Φψώδιχοιοοι ϑορυθήσυσι οδνλνύμλμο, αἰδλέων, αὑτὸς π:ε- 

και. ἃ γ5 ἐ" μικρᾳ τότε μέλλει κατέχων ἴφεαχὶ τί οἰκερδμέωυ. “πὼςἢ ̓ φὐἰϑαγύνε πα; 
μμηρέ " μετα γημαπίζοιϑίης λοιπὸν ζαύτης τὴς κίώσιως. ἡ )Ὰ» οἥλιος σχϑτιαϑήσε ), σέκ ̓ ἀφα- 

γζόνϑμος, λα γικώμδμος τῶ φωτὶ τὴς τϑϑοισίας δου. Καὶ τὰ ἀςρα “πεσεῖται. 

, Τὶς Ὁ αὐτῶν ὅ41 χρεία. λοιπθηνυκῖος Οὔκ ὄσης; Καὶ Γ ̓ δεωυαίμεις ἢ τ ϑρδνῶν σα- 

μα λθυδησον ). Κω μαιλᾳ ἐικότωφ, ὁρῶσαι τοσαὐ τίου μεταβολέωυ γοομϑρίω. εἰ Ὁ} 
ὁτι ἐλϑετοπὶ ἀφρα ὅτως ἐφοιξὸν ὦ ὁ ἐχώμιασαν (ς ῶπ ΝᾺ ἐλυηῖσν ἀςρα,: ἡνεσοέν μέ, φησι, χω, λη.ζ.β. 

1ο ῃ μεγάλη πόρτες ἀπελοι) πολλῷ μάλλον ὁρῶντες σαντα, ματα βῥυϑθμιζοιϑμα, κα 

ὧν (ὑοδούλυς αὐτῶν διδοίζᾳς δ)θεωώας, αὶ: τίου οἰκουνϑμίω ἀπασαν Φοξερῷ παριςαμέ- 

γζωυ δικασηρίί, ώὐ (ὧν ἐκ τὸ Αϑὼμ μμάςθα τῆς αὐοόῦ ὐλοισίας δμονϑμους Ἅθ.»ν ἀπαχτυ-. 

μϑμους ἀτσαΐτων ὧν ὃν ἐπξαξαν, πὦ πῶς : ἰφρίζοισι αὶ σαλβυϑησονται; 
30 Τόν φδυήσυται τ συμῴον Ων υοῦ του "αὐ ϑεῦπν ω τῷ εἰρφινῷ᾽ Τουτές,ν, ὁ 

ις φαυρϑ9 Ῥἡλίν φαιδρότερρε ὦ ὧν, εἴγῷ ὠκᾷνος ἅ κ᾿. ᾿ σκοτίξ ἔϊαι Ὁ κρύήεπαι, εἶ ΤΩ ὃ ᾿ φα,νεῖ), οὐκ 

αἱ φόρεὶς, εἰ Μὴ “πολλῳ 2 τῶν ἡλιακϑῷ αἰκίνων Φαιδρύτερος δω΄. τίνος ἢ ἕνοκεν τὸ σοφόν 

τί φαβέ): ὧξε ἐκ «ϑοισίας πυλλῆς ὑδπισομιᾳϑέωαι τίω τοὖν Ἰουδαίων αναιφκευτί- 
ἀν. χαὶ ̓ γὸ διχαίωμα μέγεφον ἔχων ῷ φαυρϑν, ὅτω τϑαγύ εἰς ὠκᾷνο τὸ δικαφῆφλον ὁ 

Χρισῦς, εχὶ ζὰ τοαν ματα μόνον, δὼ (ι ιῷ θχγατον Τ' τ ἐν νείδιτο δεικψες. 

:ο ἸΤὸπ χόνψον.) αἱ φυλαί. Οὐὅ ἊΨ γεεία κατηϑρίαρ, στὸ ἴδωσι (ὃ φαυρον. κὀς- 

ἄοντα, ὃ ὃτί ᾿Φαστοϑανόντος, Οὐ ον ὠφελήϑησαιν, δ] ἐξαύρωξ, ὃ) «πέϑσκωυνσαι ἔδει. ξεΐδες 

πώρὑπτφαψᾳ τίω “βοισιὸμ ἀδζυ φοζερώς; "σως ὀρέφησε τὰ φερνλαατο Ἅ) μ4))»- 

γν, ἣν τοῦ ΤΌ 79 πσεύτερον ζὠ λυπηραὶ ἤίϑυσι, ὑτοτρζι χοντα, να ὦ ζωτη ἀΐεις πα- 

ἐλμμυϑησηται κα ὶ αἰάπειῦσῃ. ᾿ υ αἰϑὶ τῷ ὑ πάλοις; ἢ ἀδοις ἰπτομεμφήσκει πάλιν κ) πῆς α- 
ἑῳνυν ὁ ναφασιως, ὸ μκ “λαμιασοϑτέρα τὸ ἀματες μέμψη.) τὸ ςαυρρό, ὡςε μὴ ̓ αἰρευύεεϑαι 

αὐτου, μήτε ὀδγιυάοϑαι, ὁπουτι αὐτὶ σημείου τότε ἔρχεται ἴων φἀμόμϑμος αὗτω. ἄλλως 

δ φησι, τ ὀνων.) Εἰς ὧν ἀξεκέντησοιν. ὀζρῥ δὴ τῶτο χόψον") αἱ αἱ φυλαὶ, ἰδοόσαι δ ὁτι ὅπ ἐ- ̓ ς ἀχυιβοις 
χεῖγος ὅ6ν. 4.9 ὃ ἡ ὁ ξαυρού ὀμέμψησε, απξϑσένηχεν ὁτί ὄψονται ᾧ ὁὶ ον τὸ αν, ϑεϑήπου Ἰω. “.λζ. 

ἐρχόνϑμον, οὐκ ἔτι Ἐχὶ τὸ ἐ φαυρο, ΕΝ ἰδ {.}} μιφελώ, Ψ ἐρᾳνοῦ μᾧ' διιυαίμεως χα 

30 δόξης πολλῆς. μιὴ )5» ΚΝ, τὸν φαυρϑν ἡκουσείς, φησι, τομίσῃς πάλιν σκυ, ϑοφ πὸὶ { 
πί κα γὸ διινάμεως ἡξειὰ ὡ δόξης πολλῆς) Φέρει ) αὑτὸν ἵνα ἀὐδοκᾳ τάκοιτος αὐἶἕ γὲ γ6- 
γῆται ἢ ΠΝ ὥασερ δὼ εἰ τίς λίθῳ πλησὶς, αὐτὸν ἐππηδείξηε ᾧῷ λίθον, ἡ ζὼ ἱμά. 

τα "μαγιῦμα. τ ον νεφίλῃ ἔρχεται ὡς ὀμελήφιϑη " ὼ ζωπι ὁραΐσοι οϑραυούσινᾷ 

φυλαί. κὶ υϑβ τοι μέχρι εϑρζεων φήσεται ἀὐοις ζα ϑεινα,δνλ᾽ ὁ ὁ κα ᾿ ϑρίοῦος ἐςταρΐνα οἴκοθεν 

44 τίω ψῆφον ὀξενέγκωσι ἀ ἑαύφις καταδιχασωσι τῦτε ἢ τσώλιν 

31 Αποφελᾷοι ζὅσ' ̓αγῇ λους αὐτο μν Ὁ' σαλπιγξ ος μεγαϊληρ,ὴ (μωάξοισι κι (ὄν ὀκλεκ- 

ὧν ἐκ ἦν τιοσίρων ὀψέμων απ’ ἀχρὼν ΜΕ ἐως ἄχρων αὐπἷν. 

Οτὸν 5 ζυτα ἀἰχρύσῃς, ὐνοε ν᾽ δμόντων τίωυ κόλοισιψ. δ εἶδ' γ δ ἐκείνω δώσυσι 

τίω δικίω μόνον, αὐλλαὶ ἡ ζωτίω. ὼ ὥασερ αὐωτέρω ἐλέγην,ῥτὶ ἐρῶσιν, θυ λογηρδίος ὁ ἐρ-- 

49 χόρϑρος οἱ - ἀόματι Κυρίου ̓  ὕτως ογζαῦϑα, ὅτι κοϑονται. 4 γ᾿ «εἰ πολέμων αἰὐὖδοις 

διελέϑη χαλεπῶν, ἡνα μαϑωσιν, ὅτι μῷ ἿὙ ὐζαύδα δειναὶ καὶ ( ἐκεῖ Ϊ αὐτῶν Δίαρδμει βα-- 

στχγιςήρλα, ὼ ὁ κ»ααἼομόμοις Εἰσείγή, ὑ χωειζομλύοις ἣῬΜ ὀχλεν να ὶ γεῶνε αἶαδιδὸμέ- 
μεν γος ̓καντάζλων πάλιν τοὺς μα ϑηΐζῷ διεγείρων αὶ δεικψιᾷ, ὅσων αἰπαλλα γήσονται δειναν, 

Ισηδι ρς ὁσῶν Ἀ το λοιυσογται ἀγαθῶν. Χ) ἡ Δ δήποτε δὶ αὐξέλων ἀδοις καλὸ," ὀυτω φωμνερώς ἐ ἐρρ- 
ἔπη ος: 



““τιτ-- οὶ - 

ὄῦκδ 4178. ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΜΑΊΤΘ. 
«(Θιον δι, αϑυος: ; εδιμδμ ἀύρις ὁ αυτι. ὁ ἢ Παῦλος, ΟΥ εὐρπαγήσονται ῳ νεφέλαις, λέγ4. Εἶπε 
“- ὃ αὶ τῦτο, στε πὐδὲ «ϑαςαάσεως διςλέγετο ἀδζϊς. Αὐτὸς γα βιφησιν, ἡ ὸ Κύριος χαταξήσεται 

ἀπ’ ̓ἐρλνοῦς ω κολδύσματί, Ὁ Φωνὴ ἢ ϑιρχαγίέλν. ὧςε ὀμαςείνζῳς κἵ ἥ: συλλς ἔοισιν ἀλλο, 

συλλονυε5 αὐῤπασοισιι αἱ νεφέλαι, Ὁ ὺ ταῦτα πόρτα οὖν ἀκα θλαίω γῦ ὦ «πόμῳ͵ γ 

μὰ δὲ ἀὐύους δύω κϑύων χαλεῖ, ὯΝ αὐτῦς ἔρχεται ων σαι λστιῖ,. αὶ τί βούλον") αἱ ἰσεϊλπεγῇ ἐς 

ὼ ἡ ἦχο; , σεῖς δῴνάςα σίν, πρὸς ἐνφροσεωύζωυ, πυϑϑς κοὐ διίςασιν Ῥῇ γοουϑρίων ὠκπλής 

ξοως, ππο)ς ὀδγυυίωυ ᾿ἰπολιμιπομοιϑρῶων. 
ἩΘΙΚΟΝ Οἴμοι οἷπὸ τὴς ἡμέραις ὠκείνης τῆς Φοξεροις. δέον ἡμαξ χρύρεν ὑτὸμ ταύτα αἰρύω- 

μϑν " αλλ ̓ἀλρρῦ υϑυ χαὶ κατηφῶς ἐσμοή καὶ σχυϑεγστάζουδμ .71μό μόνος ἐγὼ ταύτα σαί. χιμῶν 

χω ὑμεῖς ἢ χαίρετε ὡ τῇ ἡ τῦτων α᾿ ἀκροάσει, ; ὡς ὑμοιρα καὶ φρίκη τις αὐτο Ἡσέρχεται λερ»- 10 

μϑμων τύτων, πικρὸν ὀδύρομαι, καὶ ἐκ βαϑυτώτης φιγαζω καρδίας. Οὐ ϑὲν δὰ τύ. 

τῶν δϑς ἐμέ" Δ κείνων ἣ" κῷ ζωτα λᾳϑύντων, Ἂν τὸς ζς (ϑλένις ἦν “οὶς 

ῷ κατα χώσαντα [ζὴ ζαάλόντον ὃ ὁπτρ ὀλαῦε, Ὴ πυοϑο πονήθϑν δούλον. οἱσ ζω δα- 

κρύω, ὦ ὁσΉς δὺξνς ἐκπέσδειν μμέλλοιϑ, ὃ ὁσῊς ἐλπίδος ἀγαϑών, ὑτόν διωυνεκῶς καὶ ω Εἰρα αἱ 
ἵνα μὴ μικρὸν αυουδοσωκϑμ. εὐ ἰζ 7» πόνος πολὺς ἕω ̓ἀ " νόμοι! βαράε ἡ ἔδει Ζ ὃ ὅτωι 5 χιήμρ 

πόρτα, “ποιεῖν " πλίω δλλὰ καν κα φασίν ᾧνα ἐδύκοιω ἔ οἾὟΝ πολλοὶ ἣν ῥαϑύμων, ψ- ἐφ 

χορὸν , ἐδύχοιω δ, δὲ δυ ἔχεν Ἂ αὐπβογκν ΨἍ Ἰχιογμῖν, καὶ ὦ ὅτι μέγας ὁ πόνος, ὼ ἀ- 

“τειρ9ς ἢ χρόνος, ὃ αἰφόρητον ὦ ῶ Φορτίον᾽ νι 3 Οὐδὲν τοιούτον 21 προ’ φαλέοϑαι, ὃ ὁπτρ μά- 

λιςα τῆς γεύννης ἡμας ὑχ ἤτον δι ατρώτιν μέρει κὶ Φῷ γαιθν ὀκῷων, σγὸν δζῷ μιχραν 
ῥοπτίω αὶ ὀλίρϑν ἱδρώτα ὧν ϑθἰρανὸ ὦμδν ἀπολωλεκότες ὦ ᾳ Ὀὐποῤῥητα ἀγαϑα, χαὶ 20 

ΣΧ χαὶ ὁ χοϑνος βευχόρ, “σ᾿ ὁ πῦνος ὁλίλϑε" ὺ ὅμως ὀχλελύμηϑα, ἢ ἡϑαπετήωκαμϑν. 

ὦν γη ἢ ἀἰγωνίζη, ὶ ω ὀνρὰμοῖς ὃ φιφάνος οὐχ αν, ϑοσπων κολφΐζῃ, καὶ . ἡνήῳ , Θεοῦ ᾿ μᾳ" 
οὐ δυοῦ ἡμέξαις πέχεις, ὺ Εἰ ἀπείρρις αἰῶνας ῳ βερο4α" .-) φθαρτεσι σωρϑτ ἡ παλη, 

ὰ ὦ ἀφλαρτῳ ἡ μη. οἷς ἢ τύτων κὠκαϊνο λογίξεοϑαι χρὴ, δ τί καὺ Μη ̓αἰϑ ὦ "οἱ ημ 

Χραςὸν ἑλώμεθα παϑεῖν ΡῈ ὀδοιυηρεν. ̓ λὐαίμη αἱ αὑτὰ ὃ ἄλλως ὑπομεῖναι πόμτως. 2ς 

ουδὲ γὰ οὐ , αἱ ο ᾧῷ Χοιτὸν μη ἡ πτοθοίνης, αἰεύατος ἐ Εσῃ ̓ συσι' ν᾽ ἂν ω Χοιτὸ Μὴ 

βίψης τὰ χρήματα, ἔχων αὐτοὶ ἀπελθσν. ζωῶτα ἀποκτε ̓ωἶο οῦ σῶ, ἃ ὺ μὴ ἀπειτοιώ- 
τος δώσεις “δ᾽ Ὁ ϑνητὸς εἴ. ταύπώσε βούλεται ποιήσοι σ᾽ γνώμη, ἃ καὶ ὀμαγκη σι δὼ 

ποιήσοι «τοσῶτον ὃ ἀπαιτεῖ «δϑσεῖναι μόνον Ὁ ὁ δὶ αὑτὸν ΤΟΝ ὡς Ὧγε συ ερεῦαι ταύτα 

αἰδελλαῖνὶ ἈΠΟ ΚῸ, φύσιν λθάγκηρ τ. εἶδις πῶς ὄὐκολος ὁ ἀγών; ὦ πόβτως, Φησὶν, 10 

ὀϑαγκη σι παλεῖν,ἐλϑ παϑῷ δὲ ἐ ἐμέ ̓ ανὸ «προσκείοϑω μόνοννχαὺ ᾿ διρχρύσανε ἐγώ τ αὖσα- 

χρίωυ. ὃ ὁτρῳ μέλλεις δυμείζεν χρυσίον, αὖτ δλύειτον ἐ ἐμοὶ, σ ὕλὶ σηλείοσι χα σφα- 

λείᾳ ε μείζονι" ὃ ὃ ἐτόρῳ μέλλεις φρατύυεν σῶμα, τὔῦτο φρατέυσον ἐ ἐμοί, κι Ὑ χὰ ̓ν ΟΝ 
σν (ὧν: πόνους ταὶς ὁ τι δύσεσιν ὁ ὧκ πολλὴφ τὴς «ἰξιρισίας. σὺ ὃ ῳ ὥ τοῖς ἄλλοις Ἷ τα ἐπλεί- 

ὁ,α ἡἰδέχοντα ππρλλιμᾷς, χα! οὖ δυνείσμαρι, χα! οὐ αἱ γρφαισίᾳ, τα ω φραπτίᾳ" ΤΌΧΟοοΚ 

φον μόνον “σλέον αἰπαντῶν αἰβέχοντα, χα] ὠπείρωρ πλέο, τῦτον ἰκατάδέχῃ. χαὶ ὅις ὁ Φ. 

σῶτος πολέ ἐμος ὡς αὶ τοσαύτη ἀπίϑια ; πόϑαν λοιπὸν ἕξεις συγνωμιζων καὶ ὡσολογίδν, " 

ἰδ αφ' ὧὐ αὐγ,ϑοσπας ποξοτιμῶς αὐ,ϑοϑηπων, Ὥστὸ τ ὐτων ανεχόρϑμος ἡ ὕ Θεὸ αὐϑϑτι- χήμή 

μῆστα τῶν ανϑεϑπων: » ὦ τῇ γῆ ἢ αὐδαδίδωξὶ ϑησανφνν: ; δὸς τῇ ἐμῇ χειεῖ, φησιν. ὁ δος “δὰ, 
χα σοὶ τῆς γῆς αξιοπιγέτερος ἐξ) ὁ ὁ τῆς γῆς δεασύτης ἡ ὠκείνη ΩΝ καταδληθὼ ἰποδίδωσι, 4: σὲ ἐν 

πολλὰ. ακις φ , Το δ ὅ τὸ "ὥπ Ἀ ὃ μίοϑοις σοι ὑλποδίδωσι τῆς φυλακῆς. Ὁ ὃ γὺ σφιόρά ἡμιδν παρ 1)» 

ἐρᾷ. [9 τῶ καὺ δυμήσαι λέλῃο, ἑφηχεν ἐτοιμος᾿ καὶ απεῖραι, αὑτὸς “ποδὶ ταὶ ̓'κᾷ! τῷ μὺ 
οἰκοδὺμκῆσαι ϑέλης, ἕλκει σε πϑϑς ἑαυτον,εἰν τοῖς ἐμοϊερλέγων, οἰκοδόμμει.᾽ 'ᾳὶ πρέχεις ποθὴς. μία 

[] πένηζῷς» “σολς ἀν, ϑοϑπους ὧν «Ἰωχϑύσανζῳς ; δδαμω καοϑς Δ Θεὸν, Σ καὶ πῇ παῖς 

μικρῶι 
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μυψαΐν μεγάλ σοι αϑρέχονται πράγματα. δλλ᾽ ὅμως σγεῆ ζοτα αἰκούοντες αἰρηβ θα, 

ἐν ΣΆ ἐν) μμαίχαα καὶ πιδλεμοιμὸ πὰγκρφῆα, δέκ, ὦ συχοφάυται, ὁχᾷ ασύυδο δι. ἀρ 
διῶ καὶ δικαίως ἡμας δἰποςρέφεται καὶ χϑλαζει, ὁτὸν Εἰς πλτα ἡμῖν ἑωυτὸ “ϑρέχη, ἡμεῖς 

ὋΣ ἢ αὐτιπίπηωνϑρ; "πὸρτί που δέλον. Εἶτ δχυ καλλωπίζειϑοι ϑέλεις, Φησι,Τ' ἐμὸν καλ- 

μ  κ λωπίσμκόν "εἴτε ὁσίλιιαϑέωϑαι, τὰ ἐμὰ ὁπλα᾿ εἶτέ ὐδυσα , "Φ ἰμάτιον δ ἐμὸν "ἄτι τρα.- 

᾿ μὲ φέιδαι, τω Ἰφπεζαν τίω ἐμάυδ᾽ ἄτε ὀδασεη, τίου ὁδὸν τῶ ἐμζυν᾽ ἐἴτε κλιοιρονομῆσαι, 
ἵμ, πίω κλυρδνομίδυ τέμὶ ἐμέω " ἄτε εἰς πατιδίϑα, εἰδελϑεῖ, εἰς δὲ πολιν ἧς τεχνίτης ὶ δυμι- 

ϑροΡς ἐγώ" ἐξ οἰκοδομήσω οἰκίλν, ον Ὁ ὀκηναὶς Ἐ ἐμϑὶς. ἐγὼ Ν᾽ ὧν δίδωμι ἐκ αἰπτωτῶ σε 

μιοϑοὸν, λα ἡ αὐτι τῦτε μμιοϑοῦν σοι “σολ)σοφείλω,ψι τοῖς ἐμοῖς γεήσοαονο βυληϑῆς ἁ.. 

το ἠαυὶ, τί Το τὴς ἴσον »ϑ 061) δῦ “Ὁ φιλοτιμίας νἐγω πατὴρ, ἐγώ ἀδῆφον, ἐγὼ γυμφίος͵ ἐγὼ οἱ-- 
᾿χία, ἐν ΟΦ δὶς, ἐγαὶ ἱμιάδηον, ἐγαὶ ρίζα, ἐγὼ ϑέμδηις, δῷ σπερ δὼ ϑελης ἐγώ. μιηδενὸς ον 

» 

(ἀ] ἐδήδν, χα! χεφαλὴ, καὶ ἀδῇφος, κα) αὐδελφὴ, καὶ μήτηρ, πϑρτὰ ἐγὼ ̓ύγον οἰκείως ἔχε 

“ἰδὲς ἐμέ. ἐλιὰ πένης δ δὲ, ἡ ἀλήτης δὶ σέ" ἐχὶ φάυρφό αι δέ ἐχὶ άφου ὁ σέ. 

ἐν δ αὐ δ εὐτόγ όρω παν πρὶ, είπα χὐηϑᾷ οἵ τομεσξανπὴς τω δατίροια οὐδ τοῦ 
ἠδ ν9. αὐ ύσα μοὶ σὺ κα] ἀδελφὸς, αὶ σδυγκληρφονόμος, ἃ Φίλος, μδίος. τἰ αλλέον ϑόλάς; 

Ἠ( φιῤϑυιῶτοι θιοιθς βέφη ἡ κὐσίκῳ καίμνεις γἱ ες πίθον ὀμτλᾷς τεϊφηῤδμον »τϑηο 
ἡπνῶϑαι ΝῊ ν ὅδγγ, ἰδ τὸ θεόν βίον "αλαιτωρ ἡ Εἰς πὺρ ξαδεις; φ ᾧ ἀέρα πυκτϑύαις; 

ἡ Οὐκ δέ ας ̓ ἐνγὶ ἐκούγη ἠδχνη ἀλὸς ἔχει ; πὸρῊ πὸν δῆλον. διᾷξον μοι ᾧ σύ τῆς βι- 

:ο ὠτίλῆρ αὐϑυδὴα Ὁ τέλος. δ᾿ δὰ ἔχφς. ἱΜαταιφρης γαρ ματαιοχήτων, ζ(ὶ πόμτὰ μα- 
πηϑς. Ἰνδὸν δὲ εδὰ αἴφυς, δε κὸν μοι δ παπέρᾳ, ογξβόν μοι τίμ) γωνὥχοι. ποῦ ὁ γου- 
δὰ εὐδιδυμδύος ἱμεζῆα ὁ Ὁη αὖ ἐχημια τος χα δήρϑμος εὑ ξρατύπεδω ἔχων δ μ ζωνευ; 
ΣΙ κἠβυνὰς , δ 8ς Α αὐαιραΐγ, τὸς . ἐμεδαίλλων εἰς δεσμωτήρλον; ὁ ϑἰπυκ]οίγων ὃς ἐθου.. 

λέν, ἡ ἑάλη ἀναλλαηὼν ὃς ἤθελε; ΘΟ τῆν ἐραῖ σπ,Ἀ ζω ὀφέων κα) σνντος καὶ δἰιραίχνης πϑμ- 
ἐς τς ὄκᾷα γ΄ τα ἐκ φιὰ ρωθὸς πϑβτα διαρ  σκιω  διήγῃ μιὰ ψιλόν γραφή" μιᾶλ- 

λον ἢ δυδὲ λφα νή, ἡἰωὶ [δ δα Φίμ καὶν εὐρ ἰόν ὁρεύυδρ᾽ ἐνταῦθα ὃ; δύϑὴ Εἰκόια. χαὶ 
Θἴϑὰ μέπρλ τϑταν μὲ δεινα,, νωυὶ ἡ, μὰ ὧδ τῆς ιμῆς αὶ Τὰς ἐφυῷῆς αὶ τῆς ὐδιφόνείας μέ-: 
ρισκιᾶς, μέχρι βυμῶχ᾿ ὃ ἀπ᾽ αὐνδμ, ον ἔτι μέχρι σκιεῖς ὁ ἐμ δολὰ υϑμερὴ ὀζρ- 
Οήσεται (9 ἡ δι! ἐκῴ, καὶ πᾶσιν ἔσαι δῆ,λθι᾽ αἱ αὐβιειλαὶ, αἱ ὀθλοὐνεξίαι, αἱ ππορνείαι, αἱ μοι- 

76 χέίαι, ἀνολώ δεινὰ ζευτα Οἶχ ὧν Οἰκόν Οὐ θὲ εἰν πέφρα, ὥλλα γεγραμμένα λϑω χα! 

ῥίμϑῖι ἃ ἀηδκημώτα, πϑίοις δζυ ἐψόθα “ὁ Χϑασὸν ὀφϑαλμοῖς, Εἰ ))5} πα τέρρ. τις 
οὐχ δὺ ἐώφγκεν ἰδεῖν (Ἰμωνιϑὸς ἑαυΐῷ ἡμδῥντηκότι Εἰς αν, (ὃ) παΐξς μᾶλλον ἀπείρως 
Φραδπαρόν ὀγηὰ “ϊῶε λἐτιξλέψοιϑν Ὅτε; ἄτς οἴδοκϑμ ; καὶ ἡ». ὐδαφησό θα ῷ βή-- 

μάντι τἶ Χ οιουδ, χαὶ πϑύτῶν ἀἰκριδὸς ἔξαι ἐϊδέφασιρ, Εἰ δέ Ἠς ἀπιτεῖ πῇ μϑιηούσῃ κρίσει, 
19 ὁδέιτὼ γᾷ εὐζαύθα, τὸς ὦ τοῖο δϑισμκωτηρίοις, τς ἐν τοῖς μετεέλλοις, (ἂν εἰν ταῖς κρωρίαις, 

τὸς δαι μονάς, δὲ χρ απαίονζῷε, “νὸς τόσϑις αὐϊαίτοις πα λαιόνζοι, «τὸς πενία, διδωεκᾷ 
ϑιύαμ. ἡυατθιογζᾳ, τὸς λιμιῷ συζώγζς, "εἰς πένϑοοιν δὐηκέξοις ᾿Δεξουρηρϑβοις, τοὺς ον αἰχμα.- 
" ἀπ λωσίως, ἀν γοὶρ ὧν δυτοι "ζῳ δζῳ ἐπαϑοννωῦ, Εἰ μὲ ἢ Ἐφ λλυς ὡπόνζῳ, τὰς (αὶ ζιαῦτα 

ἡκδοτηκόζας ἔυνϑιρν ἀναρϑύεν διμωθία ᾧ κόλασις. Εἰ ἢ μωνδὲν ὠναύϑα κὐσἐμενω ὦ 
409 λσιτῖοι, τῶ ἐκ δδίυ αὐτο σημεῖόν σὲ πϑιζαϑαι δεῖ, ἐδ αδρτως 61) τι μα τίῳ εὐντεύθϑεν α΄. 

δδυμίαρ, συοὶὶ "5 ἀναἰαόϑτων ὁ αὐτὸς ὧν Θέὸδο τὸς ἐτιμωρήσατο, τὸς ἢ ἀφῆκεν αἶτί- 

μωρήτας, ζῳ αὑτὰ ἢ ἢ χαλυπωτέξᾳ πεηλημμεχηνδᾷ, Εἰ μή τινὰ ἔμϑηεν ὀκᾷ τιμορί- 
αν ἐπα" εἰν ἀὐδζῖς. τὸ πϑτῶν τοίγεου Ψ λο)ιομιώδ καὶ “ἿΨΝ βραδειγμδχκα ἡμῴς ζωπει- 
γωσώρϑῳ ἐἑαυτὸυς, καὶ (ὦ τῇ κρίσει “[θταφοιωτες “πιςευῤιωδαν λϑιηον χαὶ βελτίας δμέοϑω- 

σαν, 

γρεᾷ ἀξ ᾿ ἐγὼ αὶ διυλδυσὰ. Ηλϑὸν "Ὁ φζρκονη δὰ, ὀυ δχρνιονηιϑίωαϊ. ἐγὼ καὶ φίλος, Μεαῖθ. κικη. 

Ἐκκλιά. ὦ 



-«--------- το κ« τ΄ π΄ ᾿ 

κὺν κι, 4ὁ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
σαν, ἵνα αἰξίως τῆς βασιλείας βιώσοιντες εὐζαύθω, ὺ Τὶς μδιούσεις τιμωρίας οἰοφθξω- 

αἴθα,κῷ ν᾽ αἰωνίων Ἐχιτυχωμδν ἀγαϑών, ΩΣ καὶ φιλαν,ϑεφπία Τ Κυρίου ἡμδμ Ἰησὰ 

Χοιςού, ᾧ ἡ δῦξα Εἰς τις αἰώνας ν᾽ αἰώνων. Αμέω. 

Ομιλ. οζ. 3. ΑΠΟῸ ΔῈ ΤΗΣ ΣΎΚΗΣ ΜΑΘΕΤῈ ΤῊΝ, 
πὐδαξολίω. ὅτὸν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς ἀπαλὸς ἡρηται ὁ ᾳ φύλ. 
λοι ὀκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγίες Ὁ ϑόρφς. 33 Οὗτω χαὶ ὑμεῖς, 
ὅτλν ἰδυτε ζαύζῳ παζῳ, γινώσκετε στι ἐήϊς ὅν Ὡχὶ ϑύραις. 

7 ΤΠειδὴ Εἶπεν, ὅτι δ ϑέως μα τίω ολίψυ ἍΜ ἡμερών ἐκείνων, ἐδ) ιὸ 

9.» 5, τῦοο ἐξήτεν «ἴθ᾽ ὅσον χιθόνον, χα! αὖ τίωλ κυφίως τίρ" ἡμέραν ἐπιϑύ. 
7 μοιω"Εἰδία, “ΓΦ “ὐτο ἢ δ υϑάδεγμα τἰϑησι τὰς συκῆς, δικ.- ΝῊ 

2 (Ὁ νεῤότι ἐυ πολυ ὦ κὠώσον, δον ἐφεξῆς καὶ ἡ πριλλοισία ἀτὰρ τήσεται, δ' ᾿ 
θυ) ἐν Αἱ αὶ τῆς αὐραθολῆς μόνον, ἀλλὰ αὶ δχρὶ δ᾽ μ᾿ ζωῦτα λέξεων ἐ- 

ΦΥ ΑΙ δξ ύλωσεν Εἰπων᾽ γνώσκοτε ὅτι ἐήες ὅθιν (χ  ϑύραις. ἐἰντεύθεν χαὶ ἕ- χς 
τερὸν τι πσοοφητθύει ϑέρος πνϑυμοιτίκὸν, τὸ γαλζωζω κουτ᾽ ὠκείνζου ἐσομϑμζωυ τίω ἡμέραν 
Ὁ σποτῦ χειμδίιος τού παοϑντος τοῖς δεχαίοις ᾿ τοῖς Ὁ αἰ μδοτωλοῖς Ὁ ογόμτίον, χειμδίυα, πὸ 
ϑερϑυς᾽ ὁπερ οὖ τοῖς ἑξῆς ἐδήλωσιν Εὐπωὼν, τρυφώντων αὐ: Ὡχιςήσεοϑαι τίω ἡμέραν. καὶ 

δα τὸτοϑ μόνον ὃ χὴς συκὴς τέλφκιν, ἥα ὃ αἰ ϑτημα δολωσῃ ( δξιῶ Ν᾽ ὁ έτέρως ὠζ' 
δα ςῆσει) δλλ᾽ ἥα καντθῦϑεν πιςώσηται (δ λόχον ὄντως ὠκξησύμϑμον πῤβτως. ὥαυτρ 19 
ΝΣ τούτο ὀμαϊγχη θῇ, ὅτω κακεῖνο. χαὶ δ») ὁπ πτρ δ ἐθόλη τὸ πόμτως Σσοξησόρϑμοι 

λέγήν, φυσιχας αἰώγχας Εἰς μέσον ωὐοαγή, ὃ αὐτὸς, ἡ ὁ μακαίειος Παῦλος αὐτὸν μι- 
Ἰωαν. εβ. κϑ,, μούμδμος. δα τούτο ἢ οἷδὲ αὐαςαίσεως αἰαλελϑυϑνὸς φησιν᾽ Ο κόκκος Τῷ σίτου πεσῶὶ εἰφ 

τίω γώῶ, ἐδ μὲ Ὀὐποθοίνη, «ἰτὸς μόνος ψϑμει" ἐαὺ ὃ δὀἰποϑαίνη, πολιωὺ καρπὸν φέρε. 

ὅθεν ἡ ὁ μακοίρλος Παῦλος παιδουϑαὶς, τω αὐῷ κέγρηται αἰ ασοδείγγλατι, Κορλνθίοις αὐδὲ 9 
α. Κοραφ.λς. ὀϑαςώστως δζαλεσύνϑρος. "Αφρων Ὑ ρ,φησι, σὺ, ὃ αστίρεις ον ζωοποιᾷται, ἐάν μὴ ἀ- χάρι 

ποϑοίνῃ. Εἶτα ἵνα μι) ζαχέως ἔτ’ αὐτ' πάλιν ἔλθωσι ἢ ἐρωτήσωσι,πῦτε, Εἰς μγήμδω 
ἀὐις ἐναγή δ χρελϑέντων, λέγων" 

34 Αμζωὼ λέγω ὑμῶν, ἐυ με πϑέλϑη ἡ Ἄμεα αὕτη, ἕως ὧν ζωῦζᾳ παῖντα δέηται. 

Ταῦτα παντα, ποῖα, οἰστέ μοι;ταὶ ἢ Ἱεροσολύμων πὸ ἢ πολέμων (α Ἔ λιιϑιδ αὶ Ἢ λοιμδθ" 3. 
ζ ὧν σεισ δ" φμ Μψευδολράςων ΜΝ “[ευδοασοοφηνῦἝ Ζ. πὸμταηϑῦ ἀσαρίεναι ὃ 

ϑυαγίέλιον ᾿ ζω ςαίσεις᾽ ζᾳς ζεαχας ̓ ᾧᾷ ἄλλα ποΐντα, ὥπερ Εἰρήκοι νϑν μέλι τὴς αὐτὸ 
πϑροισίας συμζησύμϑυα. “πῶς δέζω, φησιν, Εἶπεν, ἡ μεὰ αὕτη: καὶ αἴθὲ τὴς τότε" λέγων, αὶ 
ὥλλα αἰθὲ τῆς δῇ" πιςῶν. οἶδε γᾺ ϑμεαὶν ςῴκ ἰπθ χρόνων γρδρακ)ηρίξειν μόνον, δολ αὶ καὶ ἘΠ 

Ψ μ, κγις. Ἔπθι ζφπου εϑρησκείας ὼ πολιτείας ᾿ ὡς ὁτὸμ λέγη᾽ Αὐτηἡ νεαὶ ζυποιώτων ᾧ Κύοι- 24 χιϑι 

ον. ὅπερ δϊζυ ὀῤω ἔλεγε᾽ δι{γὸ πόὐτα “μέαϑαι ᾿ καὶ πάλιν, κηρυρϑήσε:) τὸ θὐαήέλιον ὑπ᾽ 
Ὧτο ἡὶ οὐ ζϑει δηλοῖ λέγων, ὅτι τως ὠκύ σε) “σωΐτα ζωῦτα, ὁ μϑρμεῖ ἡ ϑμεὰ τῶν 

πιςῶν σσοδὲγὶ ΔΨ εἰρηνδμων Δ φκοτήομϑρη. λα ἡ τα ἐροσόλυμα Ὡσολόάται, ὃ τὸ πλέον 

ἣν Ιουδαίων αἰφανιαϑήσεται " ζιύτης 5 σὴν «ὐδιέςαι, κ᾽ λιμός, ἐυ λοιμός, ὸυ σεισμὸς, ὀνγχ 

αἱ Τ᾽ πολέμον ζαραιχοὶ, ἐν ψϑυϑὲχριτοι, ἐν «ψϑυδοισδοφῦται, Οὐκ ἀπατεῶνες, ἐυχ (ὦ 49 
πολι διδόντες, ὁυχ (ὦ) σκανδαλ ἵζοντες, ὁυχ (ὦ ψθυδώδελφοι,ςίκ ἄδλος σετϊεὶς τοιοῦτος 

πειρασχκὸς. εἶτα ὸ μᾶλλον αὐτοὺς εἰς πίςιν οὐναίγων, φησίν" 

31. Οὐρανὸς αὶ ἡ γὴή πϑρήθύσεται (Ὁ 2. λόγϑι μὲ ὃ με χϑρελθωσι" 
Ὑούτ᾽ ἐς!, αὶ πεπηγότα τα καὶ ἐχίγητα βύκϑλώτερον ἀφόδνιοϑίωαι, ἡ Μ λόγων 

ἐμϑν 
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ἐμϑν ἡ οἱ αποσῷ,. αὶ ὁ ὀυτίλέγων αἰ Ζὺ τϑτων βασανιζέτω τὰ Εἰρηνδῥμα, ἡ ϑύρων «- 
ληϑὴ ( δυρήσωι ΝῚ πλύτως ) πὸ τ “περελϑόντων ὦ τοῖς μέλλοισι πις δυέτω, Φ πόρτα δξε- 

ταζέτω μ᾽ ἀκριξείας, ἡ δψι) ΤΨΜ' ποδαγμώτων τὸ τέλος μδοτυρφιῶ τῇ τῆς πσοϑφη- 
πΐας ἀληϑεία. τὰ ὃ φοιχεῖα Εἰς μέσον τέθάκεν, ἐμοῦ Α δυλών, ὅτι πσϑοτιμοτέρα ἢ ϑρώ- 

4 γοὺ ὸ γῆς ἡ ὠκκλοησία " ὁμοῦ Ὁ ᾧ δημιαργον ἑαὺ τὸν [ὲ ] ογτόῦϑεν΄" δείμισι τῷ πϑυτὸς. ἐ- 
μι ι ἃ οι λ ͵ διελέηξη Ι! ἣ λλοῖς ᾿ υϑὲ ἣ ἣν 

πειδὴ γὼ αἰεὶ (ἰωτελείας ε, ἐξ, ποραγματος 2) πολλοῖς ἀποισουμῦρου, ὁζᾳ τοῦτο 

ᾧῷ ἐρδυόνᾷ τίωυ γώω Εἰς μέσον ἡγαγέ, τίου δα μον ἀύξυ τίω ὠφατον ςὐδεικψύμϑμος, 
»“ »“»“,»" { »“»,,,' "ν ᾽ ͵ Α - 

εἶ ὼ μ' πολλὺς τὴς ἀξοισίας δυλών, ὁτί δεασότης 561 τῷ πϑμτος, ἐκ " πότων Χ) ΤοΙς σφώδγα. 

ἀμφιδαλλοισιν ἀξιόπιςα τὸ Εἶρηνϑμα κατασκθυαζωι. 
ι. 36 Περἰἢ τὴς ἡμέρας ὠκείνης ἡὶ τῆς ὥρας Ττοδὲὶς οἶδεν, συ θὲ (ὦ) ἀήίελοι “ῥ' ὀρθμών, 

γὠγόπν Οϑοὶ ὁ ψὸς ἡ Εἰ μὴ μόνος ὁ πειτύρ. τῷ ὦ δὼ Εἰπεῖν, σύ σε' (Ὁ ἀήελοι, ἐπεςόμι.. 
σεν ἀΐους ὦςε μὴ ζυτῆσαι μαϑεῖν, ὁπτερ ὦκῴνοι (ἕο ἴσασι" τῳ εἰπεῖν, συτῖδ' ὁ υὸς, κωλυφ 

τ μόνον μὴ μαιϑεῖν, δλλὰ καὶ μ)δὲ ζητῆσαι. ὁΤί γδρόζρ τού» ὅτο: εἴρηκεν, δρφι ΜΩ τίω 
»} ᾿ ) ! ἣ" ! “»"“,)] ’ Ζ) » «λ : 4 

ὀμώςασιν, δ ΣΉ αὐθεερο»τέρϑυς εἰδὲ γενομεένάς, πτως ἐπεφομίὶσε μφιζόνως. νου μὰ ὙᾺ χαὶ 

15 τικμήολα εἴρηκε πολλαὶ ἡ ὠπειρα" τότο  ἀπλείς, Οὐχ υωδι 681 γναίναι χρόνοις ἢ χαιοφυᾷ, Τιρᾳ. α, ζ. 

εἶτα ἵνα μὴ εἴπωσιν, ὅτι ἠπορηκῖθαι, ϑιετήύεϑη νϑν, φυνὲ τούτε ἐσμέν ἀξιοι᾽ φησίν, δες ὁ πα- 
τὴρ ἔθετο ὡ τῇ ἰδίω δξοισία, ἢ ΝῚ σφόδρα, ἔμελεν ἀὐτῳ τού τιμὰν αὑτοις καὶ μηδὲν ἰπο-- 

χρύτηεοϑαι. δζρῥ το αὐτῷ τω πατεὶ Ξ.» ὀματίϑησι, ᾧ Φοίερϑν τὸ πράγμα “πποιοΐν, χα! ἐ-- 
εἱ κείνων Σὁἰποτειχίξων τῇ στάσει εἰρηνῦμον. ἐπεὶ εἰ με τούτο" ἐφιν, δλλ᾽ αἰγνοῷ, τσότε εἶσε") 

20 ρα δ᾽ ἡρδδν" ῃ “ὴ ἰς δὼ τοῦτο εἴποι: κ) ῷ ὥ πατίρᾳ, οἶδε σαφώς,ὼ ὅτω σαφοΐς, ὡς χῴ4- Δυκι, κβ, 

νος (Ὁ) ἡἠδν᾽ τίω ὃ ἡμέραν αἰγνοξ! εἶτα, τὸ (ὦ πγεῦμαᾳ ὀράνγα, ἃ πὸ βα, 8» τού Θεοῦ" αὑτὸς 
ἢὶ Οὐδ Τ' χαιοϑν τῆς κρίσεως οἶδεν; δλλαὶ τὸ ὦ πὼς διᾷ κρίνειν οἶδε, τὰ ἑκαΐφου ἀἰπύῤῥητα 
Ὠγίξαται᾽" ὃ ὃ πολλῷ τούτων θυτελόφερον, τούτο ἔμϑιηεν ἀὐγνοῴν ; πὼς 5, εἰ Πλυτα δὶ αὐτοί τοαν α, γι 
ἕλρετο, ὁ χωοὶς αὐτοδέρετο Θεὲ ἔγ,τίω ἡμέρδν ἠγνόησεν ; ὁ "ὃ τοὺς αἰοίνας ποιήσας, δῦ. 

14. δηλον ὅτι ᾧ τοις’ “χρόνοις "Εἰ5 τοιρ' χρόνο, ἐ τίω ἡμέροιν. “πῶς δίζυ ζω ἐποίησεν αἰγνοεῖ, ἢ 
ὑμῷς αὑτοῦ αὶ τίω ὀισίλν Εἰδέναι φατὲ, (ὃ ὃ ὑὸν οὐδὲ τίυὐ ἡμέραν, (ἢ ἡ Ὁ δὲ πὸρ- 

τὸς ὧν τω κόλττῳ ὄγτο Ἔ παΐζ3ς», χαΐτοι πολλῷ μείζων ἡ ἐσία δὴν ἡμερῶν, ὶ ἀπείρως μεί-- 
ζων; πῶς δῖωυ τὸ μεῖζον ἑαυτοῖς διδοντες, ου᾽εϊξ τὸ ἔλαιον συγχωράτε “τῳ υῷ, Ἐν ᾧ Εἰσι 
παγτες (ὦ) ϑηστωυροὶ τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως Ὀστύκρυφοι ΔΛ ἅτ ὑμῴς ἴγε τί τίω ὀυ. 

10 σίδρ ὁ Θεὸς, κἂν μυριάκις ζωῦτα μα νηοϑε᾽ ὅτε ὁ ὸς αγνοῷ τίω ἡμέραν, δαὶ ᾧ σφό- 
δρα Ὀχίςα). δα τοι» πόύτα Εἰπών,ἡ τοὺς γούνοις αὶ τοὺς χαιοουύς,ᾧ ἐπ᾽ αὐζιὶ Ὡς 
ϑύρας αἰγαγων ( ἐγίύς γ δ ὅθιν Ἐηχι θύραις, φησίν ) ἀπεσίγησε τίωυ ἡμέρον. Εἰ ἅ ὃ ἡμέ- 

μαμψυ Φφιν ζητοίης ὸ ὥφοιν, οὐκ αἰκούσῃ ΟΡ, ὀμιούδ, φυσιν᾽ Θὲ 5 καιροῖς ἡ πυρϑοίμια, σον" ὐπο.. 
κρυψαίμϑρος ἐρω πλύτα σοι μ(' ἀἰχριξείας. ὅτι (ἢ γὸ οὐκ ἀἰὐγνοώ, ὁχζρὶ πολλων ἔδειξα, δζᾳ-- 

44. τήματα Εἰπῶν, ὁ τὰ συμξησόνϑμα ὥπορτα, καὶ ὅσον οἰπὸ τῦδε τὸ χεόνου μέζοι τὴς ἡμέ 
ϑρις αὐτῆς ( ΤΣ "ὃ “τῆς συχῆς ἐδήλωσεν ἡ «α΄ αξολὴ) ἀ ἔχι ζαᾳι κυρϑδυροί σε ἤγαλϑν αὔ.-- 

πί. Εἰ 3) μὴ αέῳξα σοι (ῳϑύροις, ἡ τῇ.» συμφερϑντως ποιοῖ, ἵνα") ᾧ ἑτέρωθεν μά- 

ϑη0, ὅτι αὶ τῆς ἀγνοίας ἀδού ὃ σιγῆσαι, ὅροι μα Μ᾽ Οἰρηνδϑων πῶς ὶ ἀλλο ασδλείϑυσι 
σημείον. 

40 38 Ωασερῆ ἦσαν οὖν τῶς ἡμέροις τῷ Μαἷε τρώχοντες ἢ πίνοντες, γα μοιῶτες κὶ γαμί- 
ζωτερ,ἀχρι τὴφήμέροις ἧς Εἰσηλθονς Εἰς τίω κιξωτον, 

39 Καὶ οὐκ ἔγνωᾧ ἑως  ἤλϑῳον ὁ κατακλυσμὸς, ἢ ἡρον ὡπόμῷς" ὅτως ἔςαι ὦ ἡ πα- 

ϑισίᾳ, τῷ ὑοῦ τῷ λυ, ϑούπου. Ταύτα ἢ Εἶπε, δολων ὡς αἱ ϑρϑον ἥξει  αἰτσο9σ-- 
ϑοχήτως, χα ΟΜ πλειόνων τρυφώντων. ἢ ) } ὁ Παύλος τῶτό φησιν ὅτω γραφων" 

(ΟΠ γγίοιξ, τοι... δ. Οτὸν 

Κολ. β. γ. 



«Θισο. [9. Ὁτὸν λέγωσιν, Εἰρίωη ἀσφά ἴλεια, τότε αἰφνίδιος ας ἐ ἐφίραται ὀλέ,ϑρϑ. δά. 

πυοσδύκητον δυλών, ἐλοϑν" ὡαστρ ἡ ὠδὺ τῇ ον γαφῃὶ ἐχούσῃ. πὼς δΐωυ φησι μ(τ' τίω! 

ϑλίψιν ἿΜ ἡμερῶν κείνων: : Εἰ γὸ τρυφὴ τότε αὶ Εἰρίω κα ἡ ἀσφάλεια, καθὼς ὁ Παύλς 

φησι, “πῶς λέγή ματα τέων ϑλίψυ 7} ἡμειρον ὠκείνων; Εἰ πρυφη, πῶς ϑλίψες } πυφὴ 

τοῖς ὀὐαμϑητως οὐ ϑκεινδίοις ὃ Εἰρῶων. οἰσ το δ οὐκ Εἶπε, στὸν ὃ ἢ ἢ Εἰρίωῃ, ς 

δλλ᾽ ὑτὸν λέγωσιν εἰρίωύίωο καὶ Χ ἀσφάλειμ, ζὴ ὀναβάϑητον αὑτῶν εγδεικγύνϑμος, ὡς ὃν (χὶ 

Ναΐο, ὁΤί δὴ οὖ τοῖς τοιούτοις κακοὶ ἐπρύφων. δλ᾿ ὧχ ὼ δίκαιοι, δνλ᾽ ῳ ϑλᾷμ ὲ αϑυ-. 

μία διηρρν. οὐτόσϑεν δείκνεσεν, ὁ ὁ7| τῷ λῤτιγείσου ἐλᾷντορ, ῳ ἥν αἰτόπων ἡδονῶν ἔλπτα- 

Ἱ ϑήσεται οὖν Οἷς τ θανόμωι καὶ θ τῆς οἰκείας αὐπεγνωκίσι σωτιρίας. τότε γαφριμδγίαι ἃ χώ. 

μοι, Ὅτε καὶ Ὁ μέϑει. δ),9 καὶ μάλιςα αἰπούδιημά “ϑησιν αὐρμόξον τῶ. πράγματι. κα- τ 

͵ θυύπερ γὃ τῇ τηςκιζωτῷ γνονδῥης οὔκ Ὀπχφιυόν φησιν, δυλαὶ καρϑέκερο Ἃ οὖν μέσῳ πὰ μέλ- 

λοιτα «τ λυακηρυῆουσει κακαὶ ̓ ὀκᾷοιϑ ὁ ὁρώντες αὐτίω ὡς σϑτίαγὸς ὀσομδμου ϑεροῦ, ὦ “- 

τῶς ἐπευφων᾽ ὅτω καὶ γιωῦ, Φανήται (ὦ Α' ἢ ὁ ἀῤτίξρισος, εἶ ᾿" "ἢ ̓(μωτέλεια, καὶ κὸ αἱ κϑ Ἀρίσεις αἱ 
ἕλὶ τῇ ἢ ((μυτελεία, κ᾿ ") τίμωρζαι ἀφόρητοι" 5 τῇ ἡ μέϑη τὴς κακίας χατυχόρϑμοι, ( οὐσὶ αἱ ὰ 

«ϑήσονται τῷ φόρου ΨὮ ἐσομϑῥων. ὃ καὶ .ὴ Παύλός, φησιν, ὥαυνρ ἡ ὡδὲν τὴ ον γαφρὶ ἐχούσῃ, ι: 

ὕτως ἀὐζις ὐθδατίσεται ( φοζερᾳ ὀκᾷνα ᾧ ὀῥήκεςα. ὦ 5.9 Ζ] μὴ ̓ Εἶπε ᾳ ἴω Σο. 
δόμων χακώ ! καθολικὸν ἡθολησεν οὐθενναι αὐπσύδιγμα, (αν χὰ ὧ τῶλς ὑαι ἅ- 

“πιφηθῳν. ἂν δὴ τὔτν, Ὧ «οὖρα τοῖς πολλοῖς ᾳῳ μέλλοντα αἰπιςεῖται, Ὅστο ! χἴδολ- 

᾿ θυγτῶν αἱ αὐτα ἐ πισούται, κατασφίων αὐνῃ"ἷνὄχζΚτίω ϑῴϑοιλν. εκ ὃ ΝΜ Εἰρηνϑῥων καύκείνο οὐδε- 

»γυται, ὅτι χα ἃ ἐμισφϑεϑεν αὐτὸς πεποίηχεν. εἶτα πτόλιν ἄλλο σημεῖον ίϑεσι, δὶ ὧϊ ἀ.-- 1ο 

πότων, ὅτι ΟΥκ ἀγρν Υ̓ ἡμέραν, χαιταίδηνλθν ποιᾷ. Ὁ δὲ (ὃ σημεῖον, 

40 Τότε δύο ἔσονται ον τω α ἀγρῷ, εἷς «ὐραλοιμύλύεται, καὶ δ ὁ Εἷς ἀφίεται" 
41 Δυὸ αἰλήλουσο οἱ ο» τῳ; μύλων, μία τ αλαμλύε 4) ἡ μία ἐφίς: 

4» Τροθρῆτι δὲ δώ, ὅτι Οὐκ οἰϑοστε ποίᾳ ὡρᾳ ὁ κύριος ὑμδὰ ἐρχε.). 
Ταῦτα ὃ πόρτα, κα Ὅτ Εἰδέναι αἰ αὐτὸν δερματα,ὶ Ὁ ἀσάνοντα ἀὐδζις τὴ ΤῊς ἐρωτήσεως, 25 

“ἰϑ ὃ τῦτι Εἶπεὶ ζὐμέρας τ Νωώε οἰ τὔτο Εἶπε, Ὰ ὁ δύο" ἐχὶ τῆς κλίνης, 1 κ ὑπ 

δηλῶν, ὅτι ὕτως ἀπροσδοκήτως, ὕτωρ ἀμεείμνων αὐνἷμ ὀγτων ἐπελθυσε, κα ὁ Ὁ, δυοά «- “ἢ 
λύθουσαι, ὃ οπτέρ ὁ ἀὐφ' οὐκ ἔς! μεξιμγώντων. ὼ κῷ ̓τύτυ, ἡ χω ̓  δούλοι, κα Ὁ δεασύται, “ 

αὐ δαλαμμθλῥονται, ἡ ἀφίον), Ἢ ἡ ὦ ὁ ἐν ἀδείᾳ, ἃ Φὸ οὖν πύγῳ, ἢ Οιτὸ ζτης τῆς «ξίας, ἃ 

ὅορ μι γ. ἀπ’ ἐκείνης" ὥασερ ῳ τὴ παλφᾳια Φησιν, Απὲ “1 τ χρεϑηρϑύου Ἐχὶ πὸ «ϑοθιου ως τῆς αἴχ- 29 

Ἑξοσδι, Ια... “ μαλώτιδος τὴς ὦ τῳ μύλων. ΩΦ δ᾽) Εἶπεν, ὁ ὑτί δυσχόλως ὡ πλούσιοι σαίζογται, δε. 

χγῖσιν ὁτί ὃ πύτως ὅτε ἅὅτοι Ὡὐπολλεώυγαι ἴτε πένητες σώζονται ἀπόμτερ, λα ἡ δὲ ὀχεί. 

νων Χ) ὧκ τύτων κὶ υ σώζον) καὶ ὶ Ὀἀπύλλεω). ἐμοὶ ἢὶ δοκεῖ δηλοιω, δτὶ ὐ οὐ νυ]! ! ἔφα! ἢ ἐπήρου 
οἷα. τὸν δ Χ)0  Λυχας Φησιν. ὁρᾶς πος παγτα κμΖῷ ̓ἀχριξείας οἶδεν: ; ΕἾτα πάλη, ἵα 

Μὴ ἐρωτήσωσιν, ἐπήγαγε" γ9η)ϑρήτε δἷ φίώυ, δτί Οέκ οἴδευτο ποία ὥρρ: ὁκύρλος ὑμδε ἐρχέται. 39 

οὐκ Εἶπεν, οὐκ οἶδα, διλ᾽ οὐ ἰδαπι. ὅτὸμ γὰ αὐκξρ χεδὸ Εἰς αὑτίω ἀγάὰ τίωὶ 
: ὥραν,ὁ φήσῃ, πταΐλιν ὠδρά ἀπάγει τῆς ἐρωτησεως, βουλόμϑρος α αὐῶῶν ὁ οὐναγωγίους ὁ) δ» 

νεχῶς. ὁδοὶ τὸν λέγει, γθηϑρότε, δεινοὺς ὅτι “16 τῦν οὐκ Εἶπι. 
,4 Ἐχεΐνοῦ ἣ γυώσκετε, ὁπ Εἰ ἤδει οἰχοδιασὐτης ποία φυλϑκῇ ̓  κλέτηης ἐρχέ.) 6,47" 

Δ Ρρηστν ἐν, Ὁ Οὔκ δὲ Εἴασε διορυγάδαι τίω οἰκίδῳ ὠσί, ο4 

44 Διά τὸν ν᾽ ὑμεῖς γίγεοϑς ὃ ἕτοιμοι, ΧΙ ἤ ὥραν υ ἰ δοκεῖτε, ὁ ὃ ἦς τῷ λὐιϑεϑῖπν ὄρχε). 

Διώ τϑη δέν λέγει ἀδοῖς ἵνα γρνγϑραῖσιν, ἡ ἵνα, αἰεὶ ὑτοιμωι ὦσι δ τϑτο Φησιν, στέ ὧν 

“ρόσδυκάτε, τε ἥξει, οὐνάγωνίοις ἐῤ βουλόμϑμος, χα δ πϑυτὸς οἰ ον» Ξρρετῇ. δ8 ᾿ λέγ, 

ἀκ. 480 ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΜΑΥ ϑ. 

“-“- ἶ;ςππ.--- 

Δικ. “ζ.λό, 

σοιού τίν ὕβιν" Εἰν ἔδεσαν (ᾧ πολλοὶ πότε ὡὐτοϑόνοινται γαταΐτως ἐν καὶ ὀχεήδν τίω" ὦ- Χμ 

ρὸν 
“ὩΦαακταυ πὸ- τ - 

ὐνσνν 

-π-πτ-τ πα ---΄ὦὦὃ 



ΕΎΑΓΓΕ ΔΛ. Ομ. οἕ. 483 κεν κδ, 

ῥᾶν ἐασούδωσαιν, ἡ, δῶ μὴ οὐκοίνζευ μόνον «πουδοίσωσι, δζὶ τῦτο αὶ λέγει ἅτε τίω τις 
μι, ὅτε τίω ὀχαίφου, αἰεἰ ἀΐοις βουλόμδνος τὐτοισόσδυκάν, ἵνα. ἀἐεὶ ἱ απουδαίζωσι, δἰ 

χαὶ τὴς ἐκώσου ζωῆς Ὁ τέλος ἄδολον ἐποίησεν. ΕἾταω ὀκκεχαλυμιμένωφ ἑαυτὸν ἵζΚύθμον ὁγο-- 

μάζε, ἰδαμοδὺ “τὼ σαφαΐς Εἰπών. ἐνταῦθα, δὲ μοι ὴ οὐτρέπεν δυκεῖ (ἦν' ῥαϑύμοις, 

χψάτν 4 ὅτι σ δ δι ὀσζευ αἰϑὲὶ" ̓χρήματω ασυουδύωυ πεποίζω") Φ κοδοσδυκϑίντες κλέπηω, οὐοῖὰ - 

σαύτίω ὅτοι αὐθὰὶ τὴς εαυννν ψυχς. ἐκεῖνοι "Κ δ ιῦτὸν πσρϑσδοχήσωσι, γφηρρρῶσι, καὶ 
σὐοϊὰν ἀφιάσι δ ἐγδὸν Ξἰπυσυληϑέοϑαι ὑμεῖς ὃ, χαΊτοι Εἰδότες ὅτι ἥξει, χα! παύτως ἡξᾷ, 
ὧυ μδύετε ἐγφυηϑοϑτες, φησὶ, καὶ 1 πϑρεσκθυασμϑροι, ὦςε (ΜΆ ᾿ ἰρδισκθυάίφως Τὐντθυ)εν ἀπι- 

ὟΝ ὅθ᾽ τῦτο ἐπ’ ὀλέϑρῳ ἔρχί)» ἢ ἡμέρι ἫΜ' καϑϑυδόντων. ὧαστρ ργδὲ ἐκεῖνος, Εἰ 
τὸ Πορέρυλνα αὐ ουτωκαὶ ὑμεῖς, ἐδ ἦτε ὑτοιμοιον αφύξειϑε. Εἶτα (Δ Εἰς τίω τῆς 

χρίσεως ὡέξαλε μψήμώων, χαὶ Φεῆς ὧν διδασκαίλους τρέπει 7’ Δλόλϑν Ἄριπον, δὶ κολά- 

στῶν χαὶ τιμδν' [σι λερῤαϑυο' καὶ πγοϑτέρφυς λιὶς ὧν καιτορϑοεώζῷς, Εἰς τοις αἰ ϑεῦν- 
καμίαν τϑμογζᾳς τελέντα, πεῖς δ' ̓ φοξερ) χατακλ ων ῷ λδγϑν. δ9 τοῦτον τότ φησι" 

4ς Τίς ἀρᾳ ὁπιφὸς δυύλος χαὶ φρϑνιμος, ὃν κϑυτέφηστν ὁ κύφλος αὐτύ ἐχὶ τὴ τῆς οἰκίας αὖ- 

{ς τῷ, ϑοιύνωι ὐὐοις τίου ̓φξοφίω εἰ οὐ καιρῷ ᾧ αὐ, 
46 Μακαρμος ὁ δούλος ἐκεῖνος, Ὁ ἐλθὼν ὁ κύρμος [ἀὐτν' 1 θύρησει ποιοιώστα, δυ- 

Τῶὠφ. 

47 Αμῶω λέγω ϑμῶν, στι ἔχὶ πάρι τοῖς αἰ πσὐρηθισιν ἀντεὶ καταφησει αὐτὸν. 
Μη ὑτθῦτο αὐγνοοιευτὸς ὅθι, εἰπέ μοι: Εἰ γῺ “) οἶπεν, σγοῖὶο ο ἡ οἶδεν, αγνοῷ 

20 αὑτὸν φῆς᾿ Τὴν Εἶπε, ηἰς ἀ ἀξᾳ, τ αὖ γΕἸποιρ:ἢ :ἢ ἢ 19» αἰγνοᾷν αἱ αὑτὸν φῆς; ἀπαγε. οὐ 

χὰ ἿΜ ὄξοτηκοτων τῷ τῷ αὐ ἧς Εὐποι᾿ χατοιγε οχᾷ καὶ χ᾽ αἰτίῳ ἐξν Εἶπεν, ἐν ζωϑα ἢ 

οὐδὲ τῷ». ( ὃ τὸν λέγῃ, Πέπρε,φιλάς μι ἐρων , σϑεῖβ γῦτο ἤδει ἢ ὁτὸμ λέγῃ, Πού τε-- Ἰοανικαμες 
δίατ αὐτὸν : ὦ ὁ πατὴρ βυρέϑησεται τοιαῦτα φλεεῖ ψϑνος, καὶ ἡ) βὺ αὐτὸς φησιν" Αδαΐμι, τρλδος 
ποὐ ΕἿ; ὃν Κοαυγη Σοδόμων κα ὦ Γομέῤῥας πεσλήϑωυται σοϑς μέ ̓καταξαὶς ἐδ δὰ ὄψομσι», Γεν, ιη. κικάν 

2: 6 κι, δ πίω κραυγάω αὐνὴδ τίω ἐ ἐρῷ οϑρίωυ ππξϑε μὲ (μυτελριῶται᾽ Εἰ: δ ευὴ, να γώ. 

ὶ ῥδϑλαγοῦ Φησι" Εοδ ὦφᾳ αἰκφύσωσιν, ἐὸν ὠρᾳ (μωώσι" ἀ ο, τῶ! δυαήελίῳ ἡ ἡ, ἴσως ςὖ»-- 142..6ις- 
παπήσονται (() ἐόν μεσ περ ἀπόρπα αἰγνοίας ῥήματα [ὦ δλλ' οἕα αἰγνοαῖν ζὗτα ἔα Αὐκοκ.. 

λεῖν, ΝΥΝ οἰκονομδυ" ῳ αὐτῶ τρέπονται. δὴ Μ “ ὁ Αδαμ, ἵ ἵνα αὐτὸν ἐμιίοαλῃ εἰ εἰς Ὥστολθ. 

γίαν τὴς αἱ δοτίας " ἔχι ὃ ἘΠ Σοδὸ μῦν, ἵνα ἡμας ; παιδυύσῃ μηδέποτε Ὡἰπυφανεωϑαι!, 
20 Ὡριν ἀν αὐζοις οὐρα λνώμιϑα τοῖς πυράγμασιν Ἐλὶ ὃ 9 πορφήτι, ἵνα μὴ ἐ δοκῇ ἡ πο σσοϑῤ- 

ἔνι αὐ τοῖς Δμοήτοις λὐαγκαρικῆ Ἴπ|ς ἐξ) τὴ τῆς αὐ θακοῦς᾽ ἐχὶ ἢ ̓ τὴς αἰϑαθολῆς τῷ 

ὀυατίε ἐλίου, ἵνα, δείξη, στ ὠφειλον σϑτο ποίησαι ὲ οτραπτζεσαι ὦ ᾧ {ον ᾿ὠζιχοῦ » “α μὴ 

«ἰβκργάζωνται, μηδὲ πολυκογραγμιονῶσι πάλι, αὶ να δείξ, τὸ αασόμιον κα πολύτιμων. καὶ 
ὅρα πόση ἀγνοίας εὐδειι δικόν Ὁ ρήμμαι, Εἶνε ὑῷ χαιϑιςαίνϑρμον ἀἰγνοᾷ. μαχᾳείζα ἃ ὥ 

34 αὐτὸν" μμακρίξιος Ὑ, Φησιν, ὁ δούλος ὀκῴον" ̓  ᾿ λέγη δὲ (ἰς ὅν «δα. τίς ὑχτ 41, φησιν, 

ὥρᾳ Υ κατα φήσει ὁ χύφιος εἰὐτνν, νὰ μιαχϑίξλος ὃ ἐυρήσει ποιοιοῦτα ὅτω; ζῦτα δ δὲ δὶ αὐδὲ 

χορῶν Θήρηται μόνον, ἀλλά ἡ ἡ αὶ Ἄθλρυ, ὑ ἀπὲ διιμώμεως, κ᾿ Ὁ «δὶ . ἀϑοισμῖν » Ὦ) ὁ αἷδξὸ 
πασης οἰκϑνομείας, ἧς ἔκοισος “νεχειρίαθη. αὐτὴ ἡ πσϑὸς (ἄν αὐῤχονΐᾷε κἂν πολιτικϑὺς αῤ- 

μόσειον αὐ ἡ ̓ φ Ῥχθολή. ἑκάφον ὙᾺ» οἷς ἔχει τοῖς ὃ χρινῇ συμφέρον πο ε ολοϑτῳ δὲ. 

29 καὺ σοφίαν ἔχῃς, καὶ Φρχζω, καν ἐν σρλούτο, κῷ, ὁτιοῦ, μὴ Ἐπὶ βλάξ ὙΨ μυδούλων, 

μηδὲ ἐπ᾿ ἀπωλεία, ῥα. δα δὴ τῦτο ἀμφότερα ἀπαιτε ᾿ ϑϑ εὐτιὶ φοϑνησιν ἡ πίςιν. 

χα ̓γδὴ αἰμδοτία οἰπὸ Ὁὐπὸ ἀροίας γύ: πιρὸν ἅ δξζυ αὐτὸν Φησιν,ς στὶ οὐπνο οὐοσφίσειτο, σσυὲ 

φἶϑονάλωσε Μ λααποτικϑίως τ ἐκη Κὐ μια τέωο" Φεϑημον: ὃ» ὑπιέγνω πσοϑς Ὁ δέον οἶκονο-- 

μῆσαι τὰ  δυϑώτα. καὶ "ὦ «μφοτέρωι ἡμῶν χρεία, τοῦ μή ἐνοστρίσοιοϑαι πὸ δεασοτικοὶ, ὃ 

Οἰεγίοἵϊ, τοση. 9 δ 5 . πὸ 
-- 



κὺν κδ, 484 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 
τοῦ Εἰς δέον οἰκονομεῖν. α᾿ ἣ  λαύτερον αἰπη,ὃ ὃ ἕτερον χωλέμαι. δ τέ γὺ πιρὸς ἡ ἡ μὴ κλέ- 

πῆη,. χτολλύει 5 ὁ Εἰς μηδὲν «ξλσιχον ϑαπόμα μέγα, δἕ ἔγκλημα᾽ αἴ πε εἰδῇ καλῶς 

οἰκονομεᾷ, ̓οσφίζεται κα ὃ, πάλι ὀχ τυχοῦσαι κατηγϑοία, ἀχϑύσωμϑῳ ἐ Φ ᾳ χοῖμα 
ἔχοντες ζωτα. ὁὀυ γλῤδιδασκαλοις ἀζρλέτιται μόνον, διλλὰ καὶ τοῖς πλουτοῦσιν, ΝΝ 

.» οὐοπιςεύ,ϑησαν πλοῦτον, ΠῚ μ᾿ ὀὠαγχαιότερϑν, ὡ διδασχοντες" χο ̓ ἐλαίήω, ὑμεῖς. 4 

στὰ δδυ Ψμ διδωισχϑντων σχκϑρπιξόντων ἰώ μιειζονα,ύμᾷ ς ῥιηδὲ ὧν τοῖς ἐλοίήσσι βούλεως 
μεγαλοψυχίαν Ὀειδείκγυοϑαι, μάλλον ὃ Οὐδὲ ̓μωγαλοψυχίδυ, ἀλλ᾽ δὐγνωμο( ιὠὐξωω (ᾷ 
Ν᾽. δλλότϑια, δὐδονται) ποία ἢ ἔξαι “ἰπολογίω; διαὶ τέως προ 9 τὴς χολφσεως ἦν ΟΥ̓͂Ν ὦναι- 

τα ποιοιούτων, τίω ὠμέω του  θὐδυκιμιοιτος ἀκούσωμϑν. αμάυ λέγω ὑμῖν, ὅτί Ἐὶ πά- 

σι τοῖς χα αβχοίσινι αὐτό κατα ςήσει αὑτὸν. τί ζωτερῖ ἰσον ἡμοιτ' δ τῆς Τρμὴς » ποῖος τα- 1 

ἐκτῖσαι διωυησεται λϑη)ϑς τίωω ἀξίδ, τίω μαχφιελότητα, στὸν ὁ Μ ὀνρανον βασιλϑὺς κα 

ἊΝ πϑύτα ἔχων,αὔν,ϑο πον ἐχὶ πᾶσι τοῖς αὐ’ αρχοισιν αὐτῦ, καϑις' ἂν μάλλῃ: ; δι κα ὦ Φεϑ- 

μὸν αὔτ’ ̓χαλᾷ, ὃ ὅτι δγγω μη Μἢ μειχραὖν τὰ τὰ κιαγαϊλϑ' ππολέοϑαι, δολαὶ σωφρϑνήσοις εγζον 
ἿὮ θφαναδνὲ ἐπέτυχον. Εἶτα, ὁπερ α αἰεὶ ποιῷ, Οὐν πο “τὴς τοῖς αἰγαλοῖς κειμδμης ἵμῆς,, ἀν Ἰραὐὴὴν 

λᾷ ἡ Ὡσῦ τῆς ̓ ς “πυγηρ 914 ἡπτειληνϑῥης κολφίσιως δίϑρλουται τ ἀχροατίω. δ) χαὶ ἐπή- ι: 

γα)" 
48 Ἐανϑ Εἰπγὸ κακὸς δοῦλος ὠχᾷνος ον τῇ κωρδία, αὐτῷ, χρονίζει ὁ κύριός μου 

ἐλϑεῖν, 
49 Κα αὐξηται τύ αῆεν οὖν (μμυδούλους τυ ἐ ἐαϑίειν 3 ᾧ πί σπίνεν μ᾿ τ Ὁ μιϑυόντων, 
40 Ηξαε ὁ ὁκύρλος τῷ δουλυ ὦ ὀκείνου οὖ ἡμιόρα ἣν ἐπαϑσδόκά, ὶ ὧν ὥρᾳ; ἡ ἢ θγυνώσκ, 19 

41 Καὶ  διχοτομιήσει αὐφὺ, ὁ ὃ μέρος αὐ μῷ Κ.}} γυααννρνδ ϑήσει. ὠχᾷ ἐξαιὸ 
χλαυϑμὸ ἢ ὁ βρυχμμιὸς ΜἍ ὀδόντων. Εἰ λέρι ἃς, Εἶδες οἷἌ οἷος ἐπεισηλϑιε ,λογισμιὸρ, 

τὰ δ μὴ τ Ὧ γνώφιμεν τίω ἡμέραν γχρονίζειγὸ ὁ ὁ κύρλος μῶ φησιν Εἰὐποιρὸν ", ἐυ δζᾳ ὃ 

μὴ 4 γνώφαμον Υ̓ ἡμέραν, δλλαὰ χη τὸ πονηρον νὴ) 7 Τ οἰκέτίου. ἐπεὶ ῷ Φερνμῳὺ πιζῷ 
ὙΣ ἑνέχεν Οὔκ, ἐ Ισῆλϑω ἢ αὕτη ὁ ἔγνοια} φ γὁ Εἶκαι γοονίξει ὁ δεαυότης,αϑλιε; ὁλώς 25 Φ πόδι 
πρησδυκᾷ αἱ αὐ" “ἥξειν. τί δώ ὃν μεριμψᾷφ! ; ἐντεόϑεν δὼ] μανϑοίομδν, δὴ, συτῖλ' 22- 
"4. ὧὡντὴ ΡΨ τύϑεασυτυ, δλλαὶ τῆς τί πονηροῦ ὺ οἰκέτυ γνώμης ἡ Νηφος. ὃ[9. καὶ 

διλισα, δι, ὅζρα' τῶτο ὀγκϑιλήται. σῇ, ΝΧ ου χρονίζει, ἀκύυσον Παύλου λέλθντορ᾽ Ο Κύριος ἐπε, μ- 

δὲν ν μεεμαψάτε. ὃν Ο ἐργϑαϑμορὴ ἡξει νὼ υἱ ἰχροιᾷ, συ Γέξης ἀκνε, ἢ μλρθεινς πῶς συν- 

ὁγθς, αὐφομίμφησκει τῆς ἀγνοίας τίω ἡ, ἡμέραι, δυλων τοῖς ἧς οἰκέταις τοῦτο χείσιμον ὃν, καὶ γο 
ἱκανὸν ἀφυπνίσαυ αὐζυς καὶ ̓ δίνμαφησαι, τί ἔα Εἰχαὶ ̓ μυηδὰν ὀκέρδϑμαν τίνες οὐγτεύς 
ὃν, ( συοῖδ Ὑπὸ ἫΜώλλων ΤὝΨ ὠφελοιωτῶν ὠφεληησοίν ἴ.) ΔΛ ὃ ὁμῶς (' 

ϑ πειύεται τὰ ἐ ἐστι ποιον. ηἱ δ φησι ῷᾳ ἐξης: ; ἐλεύσεται ὧν ἡμέρᾳ ἡ ὁυ πσδυκᾷ, τὶ 
ὦρᾳ! ἦ " γονώσκει, Ὁ τὰ ἐλατὰ αὐτ' ἃ 5 ϑἔσει. ὁρᾷς. πῶς ταὶ ὶ πϑυταχοὐ τῇ τῷ ἤίϑησι, ὃ ᾧ 

αἰ γνοίας δεικψις ὁ χρήσιμον, ὃ ζωτι ποιαΐν οὐαγωνίας αεἶ; τῷτο » ὅδ ὃ απουδοιζομδμον ἢ 

αὑτῳῖ, Ὁ «εἰ ἡμιας ἐγρνηηγϑρέναι. καὶ ὦ αἰεὶ εἰν τῆς τφυφωὴς ἀὐαπίπήομϑι, ὠν 3 ταῖς συμι- 
φοροιῖς μάλλον συτελλο θα, ὀζῳ τῷ πϑμταγοῦδ τοῦτο λέγη, ὅτι Ὑτὸμ ὀῥέσις ἡ, τότε ἐρ- 

χέται ζ δεινα,, ὼ ὥασερ ἀὐωτέρω ΔΘ ὯΝ ετούν ὁ ἐδήλωσεν, ουτω καὶ « ἐαϑα Φ'- 

σιν, στιὰμ ὁ ὁ δοῦλος ὀκάνος μιεϑύῃ, στὸν τύαῆ, ἢ κόλασιρ ἀφόρντος. δ λα μὲ τίω κόλαᾳ- 

σιν ἴδωρϑν μόνον τίω ὠκείνῳ κειμϑρέω, ἄλλα καάχεϊνο σχοπήσωμδν, μήποτε καὶ υ ἀΐι! ζῳ- 
ζὰ πραήρντες' ̓ λόϑω,ϑυ. ἐ 51 αὐὕτῳ ὁ ἐοίκασιν Ὧ χϑθμ Ἰμιοιται ἔχοντες ὺ μη ἡ διδόντες τοῖς .. 

δεορϑῥοις. ᾧ ἐ γὰρ Χ ὸ σὺ οἰκονόμος. δέ ΤῊ σαυτοῦ χρη», οὐχ ἡ ον ἢ ὁ τὶ τῆς ὀκκλησίαρ (ἦν 
οἰκονομδίμ!. ὡασιρ δΐωυ ὠκῷῴος Οϑκ ἔχει ἡνία διδῦμϑνα χ᾽ υμδῇν Εἰς πύπιζμ, ἀ- 

πλοίρὶὶ ἡ ὡς τ’ ἔτιὰ, σχϑρητίσοι, Ὅηγ: Εἰς πενήτων ἐδὺ.ϑη δχαξοφίω᾽ τως ουδὲ σὺ πὰ ν 

Ἰρ ἀπ 

ἵν, μη 



1 ΤΧΗν 

γι 

ἙΥΑΓΓΈΕΛ, Ομιλ, ζ. 4895 χοὺ κῦς 
Εἰγὸν Σ πατρῷοι ν διεδέξω κλΆΘΡν, ̓  ὅτως ἐ ““ πϑύτοι ἃ ἔχεις, αὶ τω τυ ὑΘεοὺ πόύτα, 

Ὧν. Εἶτα, σὺ , ᾧπερ ἔδωκας, ὃ ὅτω βύλει κῷ ̓ἀκριθείας οἰκονομείοϑει᾿ “αὶ Θεὸν οὐκ 

οἴ (αὶ αὐτιῖ μΜΩ' γλείονος ἀπαιτήσειν ἡμας τὴς σφοδρότητος, δλλα αὐέχεεϑαι αὐνὴ ὦ ὡ- 

πλῶ, Ὡἰπολλυμδων: ἐκ ἐς! ζῦτα, ἐκ ἔς!. ὦ ὺ ὃ ΠΟ τοῦτο δ φὐϑνὶ σοὶ ζωῦτω ἀάσεν, ὧτε 
ς ϑυιώω ἢ ὁ ( , φὴν αὐζις ἐν δὐσίρῳ Κη ὕφιν,ὦν δ χσίρῳ; τοῖς δεορϑίοις τοῖς πειναῦσιν. ὦ, ᾿ὠᾶτερ γάρ 

συτώς μοδούλῳ ἔδωχας οἰκονομιησαι ὅτω ὃ σὲ ὁ δεασύτης βούλεται εἰ εἰς δέον ζωῶτα δω--: 

πόναν. δ τοῦτο ἡ διωά ϑμος αὑτὰ  ἀφελέοϑαι, ἀφῆκεν, ἵγα ἔχης αἰφορμιόιυ Φιρετίωυ 
Ἰθπδείξαοϑαι, ἵ ἰνα, Σϑληλῶν Εἰς χρείαν κατα φήσεις τίω “εϑς δλλήλρος ἀγάσίω )ερ- 

μοτέρῳν ἐργαίσηται. σὺ ἢ λαθὼν, ὁ ου μόνον ν᾽ δίδως, δλλώ ᾧ τύηῆεις. καίτοιγε Εἰ τὸ ἐν ) δὸυ-- 

10 γα,» ἔγκλημα,τὸ  τυτήησαι, ποίϑῳ φέρει συγ ὠμέωυ: ; τῦτο δὲ μοι δοκεῖ: λέγ, (ὧν ὁ υσραςτὲς 

ἃ (ὧν πλεονέκ]ας αἰννῆόνϑμος, ἡὶ πολλζω τίου κατηγϑοίαν «ὐνδεικψύρδνος, ὁτὸμ ὡς τρέφειν 

ὀκελθύδϑησαν, τϑτος τὐήωσι. δυκφ δὲ μοι ᾧ ᾧ υὖν πυφοδζας ὠΐζωϑα αἰνίηεοϑα. ἡ 

)Ὰ» ὲ χουφὴς μεγαλν κεῖται κόλρσις. ἐσϑιει Νὴ αὶ πίνει, φησί, ΓΩ Ο μεθυόντων, τίω 

γαρριιδογίαν δηλαΐν. ὀυ »» δε τῶ ἔλαξες, ἵ ἵγώ Εἰς σρυφέωὸ δαπμήσῃς, Δ, ὕα εἰ εἰς 

"φ ἐλουμο( ωυζων. αὐαλωσῃς. μι γδνὴ ταὶ σαυτῇ ἔχεις: τα πενήτων οὐγὐπιχεύϑης, καὶ διπὸ 
κλῆρφυ πατρῴν κεκῆημϑιίος “τυϊχόμῃς, καν ὧκ πονῶν δικαίων. μήηγὸν ἐκ ἠδευμίατο φζπ 

᾿ Θεὸς ἀφελέαϑαι σϑ ; δλ οὐ ποιζ τῷ τῦτο, σὲ κύρλον ποιών ὃ Εἰς ἄν δεορϑέοις φιλοτιμίς- 

ας. σὺ " δὲ μοὶ σχόπει, πῶς δ, πασῶν ἣν «ὐϑαζολαὶ ολοίζ τὸς ἐκ Εἰς τὸς διομθίως τοῖς 

γούμασι γθ χρωμδῥες τοῖς ἰδίοις. οὔ]ε γὃ αι ,πρϑενοι ἥρπταισοιν τὰ αἰλλότοια, ὧν ϑκ ἔδωχὸμ τὰ 

26 ᾿δια" ὅτε ὁ ὦ ἐν ζάλαντον κατορύξας ἐπλεονέκϊησεγ,δλλ᾿ Ούκ ἐδισλλασίασεν᾽ ὅτε οἱ ἱπενώνζᾳς 

παραδῦντες, χ᾽ Θ δλλόχρια μα ἡρπεισεν χολρΐζονται, δλ' ἐπειδήπερ ζῳ αἰ οἵκ ἐσχϑρ-- 

“πισαν, καιθούπερ κα χἡ ὁ ; δούλος «ὗνε. αἰκουσωμῦμ᾽ τοίνωω ὅσοι γαφριζ θα, ὅσοι Εἰς δέπρα 

πολυτελὴ τῷ πλούτον ὀῥαλίσχομδν ῷ Οὐδὲν ἡ ἡΜΙν πσφϑσίκοτα, δλλὰ ἊΨ δεομϑύων ὄγτα. 

μη ̓ γὺ ὅλ 4, ἀπὸ πολλῆς φιλο, ϑε 9 πίαρ,ὡς ἐκ ΔΜ σῶν ὠκελεύοϑης διδόναι, ὀχρὶ τὔτο χαὶ 

2: (αὐτῷ μομίζης ἐὴ ὥτα. ἔχουσέ σι, ἵα δρυυηϑῆς ἐυδυχιμῆσεῳ,. μὴ τοίνιωυ σαὶ ψι)νὸ γόμε- 

ζ, ζ(ᾳ αὐτῷ αὐτῷ διδοὺς. σγοὲ ̓  Εἰ σὺ ἐδϑμεισοίς ὧν, ἵὰ "ἀπελθὼν δωνηϑῇ ἧψας ἀφορ- 
μοὶς λαθᾷν πόρῶν, ὀκενου Ω χρήματα ἔφης ὸῤ ἐῇ. τ σοὶ τοίνεου ἔδωχεν ὁ ὁ Θυο, ἡα ἐμι- 

πορεύσῃ ᾧῷ ϑρδλνών. μὴ ποίνω τίω αὐβοολίυ τῆς φιλθι ϑεφπίας αὐασύϑεσιν ἀγρωμο.- 

σιωύης ποιήσῃς. «ὐγγθησον ὅσης “ἐυχὶρο ἀξιον ὦ, ὃ διωυηϑέεδαι ΜΙ τὸ  βασήϊσμα ἐυρᾷν ὁδὸν 
20 λύσειν αἰεϑρτήμιατοι. Εἰ μὴ τῦτο Εἶπε, δὺς ἐλεημοσιούζου, πῦσοι δρ εἶπον,εἴν)ς, κω ἡ δυ- 

γώτον χρήματα δοιώα καὶ ἀπαλλαγάζαι 7] μϑιηόντων ν κακϑν; Κγ4. 5 Ὁ) διωνατον τῦτο γέχϑνε, 

παλιν γεγϑνασιν ὑσήιοι. ἀλλα δίδωμι, Φησι. καὶ τί τῦτο; Οὐ σέπω ἐδωχαφ, ὁσογ κα (ἦν 
δυο ἀξολϑερ' χατοιξαλούσοι᾽ μῶλλον ὃ δὶ τὸ ἥμισυν, ξιξείε' τὸ πολλοσὺν ὁκείνηρ,α,λλα; ζὰ πλέϊ. 
ὀγαά, Εἰς αϑονητὺς μα κα ἡ ὀϑωφελᾷ, ὠκζωώλλοις δαπόβαςεἰς συμεπέσιάχαι μέϑέωυ καὶ ἢ ἀσωτίδν 

446 ἰαπίευ, νι ἕ καλῶν, γε ἢ κοιλουψϑμος᾽ γὼ ̓  ᾿ λὐαλίσκων σύ, γιοῦ ὃ ἐτέρφις λϑαλίσκᾳν 

λὐαγκαζων᾽ ὦ ὦσε ἡ διπλίω σοι λυέοϑαι τέων κόλοισιν, καὶ ἀφ᾽ ὧν αὑτὸς ποιξϑ, χα αφ᾽ ὧν 

ἔτέρρες ππουτρέπεις. ϑρφι γϑέω ἡ τῶτον αὐτὸ Ττο ἐγχαλούμϑμον ἡ οἰκέτίω. ἐοϑίει 7, Φη- 

σι, τὸ πίνει κ, τῶν μεϑυόντῶν. σϑοὶὲ ἐγ ὧν "μεϑυονζας μόνον, αλλὼ ὃ ᾿ ὥν μετ᾽ αὐτῶν ὀγζῷις 

Ὀλαζει, ̓  μαϊλθι εἰκότως. ὅπ ΜΚ τὴς οἰκείας ἰαφλοαὺ Χι Τῆς τῶν πιλησίον αὑαὐβορώσι 

«0 σωτηρλα. τ ο, ᾿ Θεὸν φο᾽ὲν ὅτω “λοξιώει, ὡς Τὸ χἰαβοπικῶς ἐ ἐχέιν ἥἔπῳ ἡγλιησίον (σόϑση- 

κόγτων, δ κὶ Ὁ τὸν ϑυμῶν ἐνδερψύμϑμος, διλοτομιν ϑέεῦαι. αὐτὸν ὁκέλδυσε. δζρα τῦτο ὑ τίω «:- 

γαπίω γγωρλσμία τῶν αἰτεῖ μαϑηΐ ἔφησεν ἐΠ)᾿ ἴη ἢ πᾶσα ὀϑώγκη (ὃ ἀγαπῶντα, (ὰ 
τὸ αγαπωμδίου μεραμψάν. 

Ταύτης τοίνιω ἐχω θα τὴς ὁδοῦ, ἢ ὁ γὴ αὖ αὑτὴ μοίλιςα ὅθην ἡ πσδϑς τὸν δοφινὸν αὐαΐχϑυ- Θι κΟΝ 
ΟὨεγίοιϊ τοπλ, 2. 53 σοὺ, 



κιακὰ, 46Νϑσ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΥΘ. 
σου, αὶ 5 Χολφοῦ μιμηζαὶ ἐργαζομδῥη, κα ᾧ Θεοῦ κτ' δεώαμιν ὁμοίους ποιούσοι. ὁρα γϑιῶ καὶ 
ζι Ὡρεας ζω ὅσας ὀμαγκαιοτέροις, οἱ πῦβα ζαυτίωυ " ἐσκήνωνται τίω ὁδὸν᾽ χαὶ, εἰ 

βούλεαϑε, ποιίσωνϑμ αὐτῶν ἐϊέτασιν, ᾧ ζμς ψήφοις δἰπο τῆς Οδ Θεοῦ ἐνέγκω μϑν γρω- 
3) ! ! “..»., “α 7, - Κλ ᾽ . 1 ! 

μιῆς. ἔσωσαν τοίνιων ἄψο ζωῆς “ρρίξης οδὸὶ ᾧἡ ἃ μία αὐτῶν αὑτὸν χατασκθυαζέτω κα- 

λὸν (ἢ) μοτιύντα᾿ ἡ ὃ ἑτέρᾳ, ᾧ ῷ πλυσίον. ἴδω μϑμ ποία μιᾶλλον δυδυκιμᾷ, ὼ πσοὸς πως 

κορυφίω ἡμαξ ἀγ4 τῆς Φρετῆς. Οὐκοιὼ ὠκῷνος ὁ (ὰ ἑαυΐξ μένον ΟΥ̓ ὙῬ, ᾧ ἀπο τῷ 

Παύλου μυφίας δέξο.) αἰτίας (ὑτὸν ἢ φτὸ τῷ Παύλου Εἴπω, τῷ Χολφού λέγω ) ὧν ἢ 

ὀγχώμια ἢ φεφλύοις. ᾧ πῦϑεν τῇ» δῆλον ; ἄκουσον “ ὦ τϑτῳ αἰ ἀλέγεται, (5 ὁκεί. 
αἰΚορυκδι γῳ, Μηδεὶς ὃ ἑαυ ζητείτω, δλλαὶ ἡὶ Ὁ τῷ σλησίον ἐχαφος. ὁρᾶς πῶς Ὁ (ὦ ἐϊξέβαν, 

Ρω.ν.β.γ. Ὁ 5. Εἰσίγαγε »ἡ πώλιν, Ἑκαφος ὑμϑὴυ τῳ πλησίον ϑρεσκέτω Εἰς ὃ ἀγαθὸν πρὸς οἰχ»-- ΄ο 
ϑυμέω. εἶτα καὶ ὁ ἔπτωνος ἀφατος μ(' το βοινέσεως. αὶ γὸ ὁ Χεισὸς ἐχ ἑαυζῷ ὕρεσεν. ἷ- 
κόμαι ὦ δίυ ᾧ αὔτ αἱ ψφοι δεῖξαι των μκίω. ἥα ὃ καὶ ἐκ αὐἰθιοισίας τῶτο ὅλνηται,". 

δωρϑυ τί ἃ Ὕ)ῥ κατορθωμῖς μέχθις ἡμδμ ἴξαται, 7. ἀφ᾽ ἡμδι"ὶ εἰς ἐτέρφες δ. φαίνει. 
οὐκοιὼ ὦ ( γηςεύσαι, ὦ χαμθυνῆσαι, ὼ “πρϑωίαν ἀσκῆσοι, (ἃ σωφφόνῆσαι, ζχυτα ἀΐζῖς 

ἐργαζομϑμοις φέρει τὸ κέρδος "πὰ ἢ αφ᾽ ἡ} εἰς ᾧ σρλησίον δζαξαίνοντα, ἐλεημοσιωη, δὲς ας 

α.Κορ.,7.}. δασκαλία, ἀγάπη. Οὐκοιῶ καγζιῦλα ἀκυσον Παύλου λέλϑντος ̓ Οτι κάν Μωμίσω μα 

ᾳ αὐσσαρχοντα, καὶ τραϑώ τὸ σῶμα μι ἵνα, χαυϑήσωμαι, ἀγαϊπίω μὴ ἔχω, οὐθὲν 
ὠφελούμαι. ὁρὰς αὐτίωυ καϑ' ἑαυτίων λαμοωσὸς αἱακηρυ ονϑμέωυ ὼ ξεφόνουμνϑυζω «εἰ 

ἢ βούλεωϑε, ὁ ἐκ τοίτυ συμιξαὐλωρϑν. καὶ ὁ νϑὺ νης“ ϑυέτω, ἡ σωφρονείτω, εἰδοτυρεί. 
τῶ, α κωταχαιθαϑο᾿ ἔτερ96 δὲ τις ὀὐα ξὠνλέοϑω τὸ αὗοτύθλον 29 τίω τῷ στλησίον οἰκοδὸ-- 1ο 
μέζω, καὶ με μόνον ἀαιξόνλέοϑω, διλλα αὶ αἰπρχέοϑω αοτυφίου χωοίς. Ὅς μάλλον 6)8υ- 
κιμήσει μ᾽ τίω οντεύθεν ϑιποδημίαν αὶ δᾷ πολλων ἐγζωῶϑα λόγων ἡμῖν, σγτῖ μακρᾶς Ὁ 

αἰξεόδου. ἐφέφηκε γᾺ 0 ὁ μαχάολος Παῦλος τέωλ ψῆφον φέρων ἢ λέγων᾽ Τὸ ὀμαλόσαι καὶ 
(ἰω Χοις ᾧ ἐ ἢ κρᾷοσον ̓ τὸ ἢ ἔχιρϑμεν τῇ σαρκὶ, ἀναγκαιότερον δὲ ὑμιαξ,. αἰκούεις, ὅτι 
ὦ τῆς ασδϑς ᾧ ΣΧ ραφὸν δἰ ποδημίας ποϑϑετί μιησι ᾧ πλησίον τίω οἰκοδομιζωυ; Τῷ Ν᾽ μά- 21 

λιςα ὅ21 σιωυφναι Χοις“ᾧ, τὸ τὸ ϑόλημα εὐτι ποιᾷν. θέλημα ὃ αὐτῷ συϑὲν ὕτως δδ]ν, ὡς 

Ἰϑανγκά. 4, ἢ συμφέρον τῷ πλησίον. βούλει ἡ τετωυρτέω ἐΐπω πτύτων δἰποδειξιν; Πέτρε, εἰ φιλάς 
μὲ, φησι, ποίμαμνε ζὰ πὐολ᾿ατά μια. ᾧ τούτον αὑτὸν ἐρωτήσας, “τῷῶτο ἔφησεν δὴ φιλίας 
πικμήθλογ. ὃν πσοὲς ἱερέας ἢ τῶτο μόνον εἴρηται, ϑλω ᾧ προς ἐκαφον ἡμδίν; “ὟΝ καὶ μικρὸν 

ἐμπεπιφευνϑῥων ποίμψιον. μὴ γδγ9 ΘΝ, μικρόν Τ21, κοιτα φρονήσῃς. ὁ Ν᾽ πατήρ μϑ, φη- 10 
σιν, δὐδύκησεν οὖν ἀύδις. ἔχει ἔχαφος ἡ αϑὰ"" πσοόξατον " τη» ἔχ ζὠ πὐϑόσηκούσας ἀγέτω 

γομιαίς. καὶ ὁ αὴρ ὀμωςαὶς πὸ τῆς θυνῆς, μηδὲν ἄλλο ζητείτω, δλ᾽ ἡ ὅπως ἐργαισητειί τι ἡ 
εἴπῃ, δ ὧν ὥπασοιν ἐυλᾳδεφέραν ποιήσῃ τίω οἰκίϑν. κ᾿ γωνὴ πάλιν ἔξω (ζ οἰκερϑς, αὐ ὃ 
ζωτης τὴς Ἰχιμδιείας ἑτέραν ὀμαγκαιοτέραν ἐχύτω φροντίδα, " (ἡ δἥΨμ ὀρᾳνων σπως ἀ- 

πασαι ἐργάσηται ἡὶ οἰκία. εἰ ΚΟ οὖν τοῖς βιωτικοῖς απ πὰς κτ τίω οἰκίδν Ἐχιμδιείας, ᾳ δὴ. 32 
μόσια, απουδοίζομϑρ χαταϑεναι ὀφλήματα, ὥςε μὴ “ἱκ τίω εἰν τύτοις αἰγνωμοσιύΐεν 

"δέρεαϑαι ἢ ἔλκχεαϑαι ἐπ΄ αἰγϑοϑορὺ μυυθία αἰ δριμονᾷν ᾿ πολλῷ μάλλον ἔχ ἢ πνθυματ- 

κὺ τϑν δᾷ ποιῴ, (ὰ τῷ βασιλέως "ΨΜ ὅλων Θεούδκαταϑεῖναι πσοότερον, ἥω μὴ ἔλθωμϑν 
ὅπου ὁ βρυχιμὸς “ἣῥμ' οδοντων καὶ ζωυζας ζιυντωώμδν (Ων Φρεΐας, αἱ μ᾽ τῆς ἡμετέρρις σωτηφί- 
ας χα) (ἶν' πλησίον ᾳ μέγιςα ὠφελῆσαι δυαμη ἀν. ζριοῦτον κἡὶ ἐλεημοσιώη, ζμου- 40 

τὸν ἡ ἐυχὶ ̓ μᾶλλον ὃ χαὶ αὑτὴ ΔῈ ὀκείνης δυνατὴ χαὶ αἰ πσυτερος γίνεται. Αἱ 
ἐυχαὶ Ν Ού, Φησι, χα αἱ ἐλευμοσιοῦαι σου ὀὐέξζησαν εἰς μφψημώσιωνον ογωπιῶ ᾧ Θεό. 

Οὐκ ἐυχὴ δὲ μόνον, αἰλλαὶ αὶ νηφεία ἐντεύϑῳν ζῳ νεύρᾳ ἔχει. κἀννηζεύῃς γωρὶς ἐλεημοσιώης, 
σσεῖὲ γηφεία, ὃ τρώγμα λογίξε:), δλα γαφριξομδίου κα μεθύοντος “χείρων ὁ ζοιούτος, ὺ 0. 
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σϑτῳ χείρων, ὅσῳ τρυφὴς ὠμότης ΧΈΙΘΘΥ «αλεπώτερον. αὶ τί λέγω νητείλυ; καὶ ἘΦ σω- 

φοϑννφ,κάν πϑρϑενεύῃς, ὐκτὸς ἐφηχαῖς Ἢ νυμιφεννος, ἐλευ μοσύνίευ ἐκ ἔχων. κα τοι τί “πο γνίας 

ἴζον, μηδὲ οὖν τῇ χαννῆ αἰ σϑθνόμον ἡλϑς Ὁ ὁμαΐίκης “χω αἰ πρέχον; δλλ᾽ ὅμως ὀκθαλλε, 

ὑτὸὰμ τίοὐ ἐλεημοσύνζω μὴ ἔχη. Εἰ δὲ ὐλϑώοι ὠκθαλλον"), δὴν" ζω τίω ἐκ Εἶχον μ( 

ς δϑωνιλείας τῆς ασοϑσηκουσης, τίς δυυνήσι") ζαυτης αὐίυ συγνω μκης τυχεῖν Ὁ ὅν ἔςξ!ν συ εὶς, 

Σλ᾽ σολέοϑαι πόύτως ὀμαΐγκη τὸν ζαυτίω ὑκ ἔγντα. Εἰ ΝΣ οὖν τοῖς βιωτίχοις σσοϊδὶς 

ἑαυτῳ ζῆ, δλλα καὶ χειροτέχνης, αὶ φρωτιώτης, καὶ γεωροϑς, ὃ ἔμπορος “σοὸς Ὁ χοινὴ συμ- 
φέρον καὶ ζ τω πλησίον ὠφέλιμον (τελούσιν ἀπόντες πολλῷ μάλλον Ἐχὶ μ᾽ πγῶμα- 

φιδίν τϑτο δεῖ ποιᾷν. τϑτο γὺ μάλιςα 81 [Ὁ] ζῇν' ὡς ὅγε ἑαυτῳ" ζωδ μένον καὶ πλύτων 
ιο αἰ πϑορών, αἰθιῆος 651, χαὴ σεν δ, ϑοθπος, συ δ' τῷ ὅροις τῷ ἡμετέρου. τἱ ὅζχυ, 

φησιν, ἐν τὸ χα ἑαυ παρίδω, (α ΦὮΜ ἀἴλλων Ἐχιζῦὖμ Οὔκ ἐςιν [οὐκ ἐς!] ζῳ ὟὋ Ἕλλὼν 

Ἐχιζητοιῶτα τὰ ἑαυ. “πρριδῶν.ὁ Ν᾿ (Ἢ ἄλλων Ἐχιζητῶν, σϑοδνα, λυπεῖ, δνλ, ἐλεᾷ πϑῤ- 
ζι, ὠφελᾷ εἰς διωώα μεν τίωω ἑαυζ» σϑτείδνος τί αὐρπάσει͵ἐυ γηλεονεκήησει, καλέ, ἐψευ- 

δὺμδοτυρήσει, πάσης ἀφέξεται καικίας, πασος Ἐπχιλήνεται δρετῆς, ἡ ὐπιφϑύξετα ΤΜ ἐ- 
15 ζϑρώίν, ὁ θὐεργοτήσει τὰς Ἰηπξαλϑύοντας, ἡ ἴτε λοιδορήσεται ἦννι, ὅτε χαικῶς ἐρᾷ, κἂν μνεία 

ἀχούσῃ κακῶς, αλλ᾽ ἐρᾷ ἴῷ Θἰποτολικα ᾿ Τίς αἰαϑενῴ, ἡ Οέκ αἰεϑεναῖ, τίς σκδυδευλίζεται, 
ἡ οὐκ ἐγω πυρϑύμαι : ἐκ ὃ τῷ (αὶ ἡμέτερ σχοπεῖν, εἰ παίντως καὶ τοὶ “δῬ)'ϑ ἄλλων ἔψετω. ἐκ 
τύτων ἀπαντων πειαϑέντες, ὡς ἐκ ἔνι σωϑέεζαι μιὴ ὃ κοινῇ συμιφέρον σχοποιωυΐᾷς, ᾧῷ 
δϑυχοτο μη έντα τϑτον ἰδόντες, ὼ ᾧ ὦ πέλόδμτον χατορυξόμτα, ιτίω ἑλώμεθα τίοὐ ὁδὸν, 

το Ῥαὶ τῆς αἰωνίου τύχω μϑρ ζωης, ἧς γίμοιηο ποίγζῳς ἡμας Ἐχιτυχεῖν, Ὑ ϑιτι καὶ Φιλαν- 

,»ϑε»πίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμδ Ἰησούδ)οιςού, ᾧ ἡ δόξα, Εἰς (ἂν αἰώνας τὴν αἰώνων. Αμέωυ. 

Ομλ. 9. ΣΦ ΤΟΤΕ ΟΜΟΙΩΘΗΣΕΤΑΙ Ἡ ΒΑΣΊΛΕΙΑ 

Ἷν θραγών δέκα πϑρϑετοις, ἀἡτινες λα(ούσαι ΟΝ λαμπάδας αὐἶμ, 

. ὄξηλθον Εἰς ἀπόμτησιν τῷ νυμφίου. 2, ΓΙέντε ὃ ἦσαν Φρϑνι- 
μοι, ἢ πέντε μιφραὶ, 3. Αἵτινες Οὐκ ἔλαιόν, φησιν, θλαιον. 

ὍΕΡ ὙΤῸΙ αἱ τὐραξολαὶ τῇ κσϑοτέρᾳ ἐοίχασι τῇ τῷ πιςοῦ δούλν ὼ τῷ ἀ. 

Ἴ γνώμονος αὶ ζὰ δεαποτικαὶ χατεδυηδοκότος [γού ματα]. τέῆωρες 
Ὁ Εἰσι αἱ πιάσαι αὐἰθὶ Μ᾽ αὐνδμ'α αφόρως ἡμῖν αὐοαινούσα" 
λέγω δὲ τὴς οὐδὲ τίωὐ ἐλενμοσιωύδω απουδὰς, καὶ τῷ “ἱ οἱ χλῴτων, 

ὧν αὐ διυναίμεϑω, (ὃ στλησίον ὠφελεῖν, ὡς σύκ εὐγὸν σω ϑίεζαι ἐτέ- 
ρώς. αἰλλ᾿ ἐνζμῦϑα, ὥ αὖδί. πάσης ὠφελείας λὲν χαϑολιχωτε- 

οϑν, χιῷ Εἰς ῷ πλησίον Ὀπχιδείκψυοϑτω γ6η᾽ Ἐχὶ 5 ΔΜ όλϑύων αὐξϑὸ ἐλεημοσιώης ἰδικῶς 
“νι “ΙΝ ' τιν ; “,͵, ν ΡΝ κα κι 

39 τῆς ἐν χρήμασι λέγήν Ὁ στφοδροτερον, ἢ ἐχὶ τὺς αυδϑτέρας πρὐῬαίολης. ὀκῷ Κ »» ὦ 

τύπῆοντα καὶ μεθύοντα, ὃ ζα δεασοτικαὶ σκορπίζοντα καὶ Σ'πολλιώτα «φλοίζει" ἐζωῦϑα 5 ἡ 

ᾧ οἱκ ὠφελοιῶτα, οὐ εὲ δανψιλώς Οἷς δεορϑῥοις ζὰὰ ὄντα " δἰπυκενοιώτώ. Εἶχον δὴ ὃ 

ἔλεος, αὶ δαψιλὲς ᾿,, δὲ ὦ κϑλίζονται. ἄγος δὲ ἕνεκεν χὶ τῷ ασρόσώττν ὟὝὋ ὐδϑένων 

ζωτίω πσρλαάτει τίω πο Ραξολζω ἢ ἐχ ὑπλοωῖς" οἱονδυγποτοιῶ «ἰ πσοτίϑαται πο ϑσώστογ; 

49 μεγαλα αἰδὶ χορθενίας διελέϑη Εἰπών᾽ Εἰσὶν ϑυνούχοι, οἵτινες ἐιουούχίοτιν ἑαυςᾶν: δ,  ματθ, 48. 

βασιλείαν Δ ὠρδν ων, ὶ ὁ διωμώνϑμος χωρῴᾷν, χωρεί τω αἴλλως δὲ, οἷδεὺ «ὦν" πολλοὺς ταῖν 
δῤ,ϑούπων μογάλίω αἷξὶ αὑτῆς δόξαν ἐχονζκ. ὦ γὙ} ὅ51 Ὁ ωρώγμα φύσει μέγα, χαὶ 
δόλον ἐΐξ ὧν ὅτε ἐν τῇ παλαιὰ «ὐπὸ τοῖν αἰγίων ὠκείνων ἢ μεγάλων λῤδρών κατωρθώθη, 

αὶ ὧν τῇ χα δὲ σύν ἤλϑεν εἰς αὐαϊγκζωυ το. γὸ ἐπέταΐζε τϑη», ἀλλα τῇ πποϑαιρέσει 
“ὧν 

΄ 



τς κε 48. ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
«. Κορ. ζ, κα. τῶν αἰχϑυόντων τϑ χατορλούεϑαι ἐπέτρεψα. δ καὶ Ὁ Παῦλος φησι ̓  Περὰ δὲ τῶν “ϑ- 

λύων Ἐχιτα; ἀὼ Κυρίου Οὐκ ε ΚἊᾺ ἐπαινῶ « δ ᾧ κριτορϑοιεῦται, Οἕκ ὀϑαγκαζω: ἣ Φ 

μὴ δουλθμϑμον, σ᾽ εὴὲ ὕπίταγμα ῶ πράγμα ποιώ. ἐπεὶ δίῶυ ἃ μέγα ΩΝ φράγμα, ζω, χαρ 

μογλίωυ αἰδὰ τοῖς πολλοῖς δῦξαν Εἴἶχω, ἵγα. μιῇ τίς τῶτο χατορϑανν, ὦ ὡς ὦ πὸν καπώρλω- 

χως ἀμδιώς δχρίκειται, ὸ ὸ Δ λοιπτῶν ἀμδι, ᾧϑησι ζὐτίω τίω φϑαζολίω, ἱχανίω πεῖ- 5 
σι ὁτι πορϑοία ᾧ (ᾳ ἄλλα πόύτω χαλα, ΠΡ ἀπὸ τὴς ἐλενμιοσεούης χαλανε ἔρημος ἔσει, 

τ' μῷ “δι᾽ πόρνων ὀκθαλλέται, ὦ Ὁ ἀπούϑεντεν, δ τ Τ' Σ λυελφήμοναὶ ἵσησι μὰ αὐΐ ζ μαλᾳ 

Εἰώτων ὁ ὁ“ τ γὸ συμῷ ἔρωτος ὑπηϑν, 5 χομν Τὰ ὐκ ἐπι 3 ἴσον σωμζ; μῶν ἔρως ᾧ Σ χρυμῶν 

Ἀλλ᾽ ὁ σωμῖ; ΤΑ ιμότερνο τὸ πολλῷ ̓ ) τυρδυνικώτερ 6. ὅσῳ γϑιὼ  ἀαϑενέφερος ο  ὀύταιγω- 

γιξῆς, ζσύτῳ  ἀσόα γώφοι μᾶλλον αἱ νκηϑκίσοι. 2.9. τῦτο δὴ δ) ῥιφροὶς αὐζᾷς καλῷ, ὃ οΤΙ ᾧ το 

μείζονα, αὐποράσαι πόνον, δζρὶ (ὃ ἐλῴῆονα ὃ πὸ ποευύδωχῳν. λαμιπάδαις ὃ 3 ἐγζιῦϑαὰ 
ᾧησιν αὑτὸ Ὁ τὴς πϑρλονίας χέύισμα, δ χαβοιρϑν τὴς ἀγιωσιωης᾽ ἔλαιον ἢ, τίω φιλόμ-: 

«ϑοφπίλν ἢ τίου ἐλθημοσεουζωυ, τίω δὲ ὧν  δεομδύοις βουθῴαν. 

φ Χρρνίζοντος ὃ ἢ σῷ γυμφίου, οὐύφι αὐδὰν πᾶσαι ἡ ὀκαϑϑυδὲν. 

Ενζυλα δείκψεσιν Οὐκ ὀλίγον χόϑνον ἐσύμϑμον πάλιν μεταξὺ, (Ζὸ ἐφῶνοὶ «-τς 

παΐγων. τῷ πσϑλσδοκᾶν αὐτίχᾳ μάλο φόνῴωϑαι τίω βασιλείαν αἰστϑὶ : ΝῚ τῦτο ἦλπι- 

ζω. ὀζῳ τῦτο ᾧ (μῦς δι ὀἀναχαιτίζει τῆς ἐλπίδος ζωτης. μα δὲ ἔτι κακχεῖνο ἐμ- 
Φαίνει, ὅτι ὕπνος ὁ ϑούγωτος ὅθ, ὀκαϑθυδὲν Ὁ», φησι. 

6 Πεεὶ δὲ μέσαις νύκ]ας κροιυγὴ γέχϑνεν. . τοι τῇ ἡ αὐ Ῥαζολῇ ἐ ἐπέμενεν, ἡ πά. 

λιν δείκψεσιν ὅτί οὖν γυκὶ" ἡ ̓ ὁῥάτασιρ ΤΌ. τίω δὲ χρχυγάω ὲ ὁ ὁ Παῦλος οὐδείκνυται λέ- 20 

γων᾿ Ἐν κελθύσματι, Ψ Φωγη Ῥπρχας ἐλύ, ῳ τὴ ἐλάτῃ στίλπιή! καπαξησεται αἱ απ ἔρρ- 

γοῦ. α τί βούλονται αἱ ὁ σαϊλατιήξρ: ; τἰδεὴ κρφυγὴ λέγη» ὀνυμιφίος ἔρχεῖλ. 

» Ἐπεὶ δίυ ὠκόσμησαειν ζῳς λαμπάδας, 

8 Λέρρεσιν αἱ αφραὶ ταὶς φορνίμοιρ᾽ δότε ἡμῖν ἐκ τῷ ἐλαίν ὑμᾶν, 

Πάλιν αὐ μωρφις χαλᾷ δεικμιᾷ ὅτι δυοὲν μωρϑτερον ἿΜ οὐ ζυϑα χρηματίζουδίον 29 
ὲ γυμνῶν ἃ ἀπιώτων ὀκήσε, ὄνοι μάλιςα Φιλαν,ϑοφπίας ἡμῖν ἐν χρεία, ἔνθα πολλοῦ τῦ τε ἐλέ- 

ου. ὁυ ταύτη ὃ μόνον μωφϑὶ,. δ στε χυρϑσεδόκησειν ἐκ {9εν λήψεοϑαι, ἡ αἰχαίρως ἐ- 

ζήτησειν᾿ τέτοιες σγοδὲν (κείνων φιλανϑο 5 πότερον ΥΜ “ σύων ὦ, αἱ ἰδζᾳ το μιαίλι- 

φα δ᾽ δυκίμιησαν. ὼ συν ὦ πὸ Ὁ ζυτούσι. δότε » ἡμῖν, φησιν, οκ τὰ ἐλαίου ὑμῶν! Ὥ 

ζ ̓αὐαγχαῖον τῆς αψῚ Ἐπεδείκψωυ"). σξένιωται 75, Φησιν, αὶ ᾿Ἀσμπειδὲς πριν. ὅλα 40 

ὸ δυτῶς ἀπίτυγν στε η  φιλανϑεφπία ὙῬ ἝἙαἰτόνϑέων, ὁ ὁυτο Ὁ βύκολον τῆς αἰτήσεως ̓ 

ὅτε ὃ ὀναγκαιον ὼ ἡ χῤοιώδες ὁ ὁποίησιν αὐζας ὕπειτυχέῖν. δλλώ τί ὐτεῦϑῳ μμανϑοινομῶν δ. 

τ σύσὲὶς ἡ μδν" ΤῊ ὟΨἪ ἐκχ Με ἔργων πϑϑλδοϑέντων, πσθϑς’ ἔῶαι διωυήσεται, Οἕκ ὑηδὼ 
βούλεται, δλ ὅση 5, ου Ια. ἡ ὁ γ ρὴ ᾽ αὗται Ἐχὶ δ αἰδιωατον καταφδύμρεσι. τὺ 

λικείςικο, 6 μαχοίθλος Α(ρριαὶμ ἐδήλωσιν Εὐπον Οτι χάσμα μέγα 61 μεταϊξυ ύμδυς ἡμδιυ,ώςε γ5 
μηδὲ βουλονϑμοις ὀξῴφαι δίεξίωαι. 

9 Πορδυεαϑε ὃ ὃ τσοϑς τὸς πωλριεύζαις, ἡ α; αἰγϑοοίσαιτε. 

Καὶ ὅνες ᾧ πωλριώτες ; ; ὋΦ πύητες. δ που ὺ ὅπι; οὑταύϑου, καὶ Ὁ τῦτε ζητῆσαι, ἐχρίω, 

οὔκ ὧν τῶ] χαμρῷ ὠκείγῳ. ὁρᾷς ὁπώς γένεται ἡμῶν Ὡσο ΤΜ πενήτων ἡ πραγματεία, ἢ καν 

τούτυς αὐέλῃρ,τέω πολλίω πῆς σωτηρίας ἡρδ! ἀῤᾷλερ ἐλπίδα. ο δίϑπρ οὐταῦϑα, ζ ἔλαιον 49 

(ἰωαγαγεῖν χεὶ, ἵ ὅα ὀκφ οήσιμον λύηται, ὅτὸμ ὀχσιοὺς ἡμαξ καλῇ. ὁ γὸ ὀκφορβιν 
6 καιρϑς τῆς συλλογῆς, ἀλλ ̓ ὥτῃ. μη ἡΟίνωυ αγάλισκε μα τέων φῳ ἡ οὐ τοι Εἰς πέυφας ὴ χί- 

"οδὸ ξίας. πολλοὺ Ὁ» σο! ὁκᾷ χειία τὺ ἐλαίν. ζῦτα αἰκούσοισαι ὠκῴναι ἀπῆλϑο, Ω 

Οὐθὲν ὠνγήσουγη». τοῦτο δὲ φησιν," τὴ ἡ κΟολῃ τὐρανδϑων καὶ ὦ ὑφαγων αὐτίω᾽" ἢ καὶ 9 
τούτων 

«.Θε6ν.6,ς, 
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τούτων δεικψιᾷ, ὅτι κἂν φιλόν,ϑ6 “ποῖ “μνω θα κ(δ' τὸ ἀπελϑεῖν, φὐεὲν εἰντεῦϑεν κερδήσο-- 

μἂν Εἰς τ αἰ αφυγεῖ τίω κύλασι. Οοὐκοιὼ σσυὲ ζαύταις ἤρκεσεν ἡ ασδοϑυμία᾽ Τὴν 
μῆ εὐταῦϑα ὠπΉλϑον τσϑὸς τὰς πωλοιζαε, αἰλλ᾿ ὠκφ᾽ ὃντε ᾧ πλοισίῳ, ὅτε ϑτω φιλοίν.- 

,ϑόθπὸς γέλϑνεν, ὡς ὁ ΛοΡ ἫΜ αὐτῷ «σο»σηκόντων μαραμψάν. ὁ γᾺ (Ὁ οὁ τῷ πυλώνι λιυκ. ἐν κη. 

οὐ μνδόνν ς χείμϑμον «ὐΡατρέχων͵ τὰς Οὐεῖδ ὁρωνδῥας ἄξωυρπασαι " τῶν κινδγυύων ἢ τὴς γεέννης ἐπτείτε- 

ἐώμε. σα, ἡ αὐ Ῥακαλέπεμιφ ϑίώαι νας τὸς ζαῦτα αἀπαηελοιώζαι, αὐζῖς. αλλ ὅμως ἐδὲν ἐ- 
κῴνος εὐντεῦϑεν απώνατο, ὥασερ συϑῖλ' αὐυται. 

10 Ἐπειδὴ Ν᾽ ταῦτα αἰχούσασαι αἰ πΉλϑοι, λλϑον ὁ γυμφίος᾽ χαὶ αἱ ὥ ἐτοιμοι συν-ὄ 

εἰσήλϑον, αἱ ὃ αἰπεκλείαϑησαν, ᾿Μεπέ τοις πολλοις πόνες, «(Τ᾽ τοις μνοίνς ἱδγωζᾳς 
ιο ᾧ τίω ἀφόρητον μαι χέων ὠκείνζωυ, ἢ (ῷ ζὅπαια ὦ κτ' τῆς φύσιως λυῆώσως ὀῤέτησον κα-. 
ταν αειυϑεῖσαι, ὼ ω λαμιπάδων ἐσξεσμένων αὐεχφϑεωυ κοίτω κὐτῆουσοι. Οεὲν .ἡ «- 

ων ϑυρϑτερϑν “ϑϑενίας" ἐλεημοσιωύζω μὴ ἐχούσης. ὕτω αὶ (Ὁ πολλοὶ τες αὐελεήμονας εἰ. 
ἴθ. ὠϑασικαλῷ σχοτενθς. πού τοίνεωυ τῆς ορϑενίας ὦ" καύχη μα, ὅτε ΓΝ γυμφιίον ούκ Εἶ- Ϊ 

δῶν, ἢ συνϊὰ κρυύίσοωσαι ξωῦυσαν, δλλαὶ ὃ φοξερϑν οὐκ ᾷνο ἤκουσαν ρημιαν ὑπυαἴγετι, Οέκ οἷ- 

14 δϑωύμας ἢ δτὸν Ἧ αὐτὸς Εἴπη τῷ, δὲν ὅτεθϑν ἡ γέενα κατολικπθύέται, ἐ ἡ αἰφόρητος ; 

᾿ χόλασις "μάλλον Ὁ ἢ τῆς γεέννης τουτὶ Ὁ ρήμα χαλεπώτερον. πη τὸ βῆμαι ἡ τοῖς τέμ ' 
ὀϑομίδν ἐργαζορϑῥοις Εἶπε. γρηχϑρέτε δξζυ,στί ἐκ οἴϑωτε Ὁ ἡμέρφιν ὅτε τέωυ ὥρριν. ὁρᾶς 

»πῶπ πῶς (μωυεχὼς "αὔτο Ἐχιλέγά, “γουσίμέωυ δεικνυὶ τέω ἀγνοιὸν τῆς ἐξόδου τὴς οὐγτεύθον ; 

μπω ποδ'γιὼ Εἶσιν (ὦ ὁζῳ πϑυτὸς (ζ τῷ βίου ραΐγυμοι, τὸν ὃ ἐγκαλώνται ,ϑν ἡμϑδῶ!; λέο»ν- 
1ο τες, δἷι ἐν χαιρῷ τιλώτῆς καταλημπόμω τοῖς διονϑμοις ; αἰκϑυέτωσαιν ΖΜ ρη μῖ τούτων, καὶ 

δίορθουοϑωσαν. ἢ Ν᾽ ἡ ὧν ὠκείνῳ τῳϊκαιρῷ πολλοὶ δῥέπεσον τύτνυ, αἰ, ϑρθον αὐαρπαεϑύν-- 

τες, ᾧ συν Ὠχισκῆ αι συγχωρυϑέντες τοῖς οἰκείοις "πῇ ὧν ἐξυλον;ο. αὐτὴ ὦ ὅζυ ἡ πα- 

οφζολή, ὃ δίῳ γρημῶν ἐλεημοζζιωύης ἕνεκεν ἄρηται " ἡ μΖ' ζιὐτίω, ποὺς τὰς οὐ γρή- 
μασιν, ἃ λόγω, ὃν πσρϑςασίᾳ, ὀυχ ἑτέρῳ ὁτῳοιῶ ὠφελᾷ βουλονϑύους τοὺς πλησίον, ἀλ-- 

:ς λα πόύτα Φισοκρυτυ)ονζᾳᾳ. χαὶ τί δήποτο ὧυτη ἃ ἡ πὐραζολὴ βασιλέα Εἰσαγή, ἐ- 
κείνη ὃ νυμφίον; ἥα μαίϑης πὼς οἰκείως ἔχει ποϑς ζὶ ,χρϑόυς ὁ Χολτος, Τις ϑὀἰοδυομέ-- 

γας τοὶ ὑγτα, τῇ» γ)Ὲ} ἡ πὐρϑονία. δ9 ὦ Παῦλος τῦτον τίθησιν ὅρον τοῦ πανραγματος᾽ Ἡ «-Κορεζιλβ. 
ἄγαμος μεολμνᾷ ἴῃ, τῷ Κυρίου, φησὶ, ὁ πσοϑς ὃ βύογημον τὸ θυπείρεδρον τῳ Κυρίῳ ἐπε-- 

ριασύςζως. ζῶτα χοραινούυϑμ, φησι. Εἰ5 ὦ τῶ Λουκὰ ἑτέρως κάτω ἡ ΤΜ ζι λόντων 

40 ὐϑαζολή, ὠκᾷνο λεκ)έον, ὅτί ἄλλη αὕτη, ἢ ἑτέραι κείνη, ἐν ἐκείνῃ δὴ » Ὁἰσπ ἐνός Δυκειϑ,ιβ, 
κεφαλαΐν Δ| α΄Φορϑι γέλόνασιν αἱ τσδόσοδοι ᾿ δπὸ γὰ»" Μιὰς μψάς, ὁ ὦ πῶντε, 5 δέκα 

προσίωώεγκαν, 8,9 συτῖδ ΟΜ αὐνὖἋὍ ἔτυχον [δωρεων 1 ον θα ὃ) πὸμυαντίον, 89 ἡ ὁ ςε- 

Φόρος ἴσος. Εἰ Ὁ δύο λᾳζων, δύο ἔδωκεν, ᾧ ὁζᾳ πότε παλιν ὁμοίως ὠκᾷ3, ἐκ τὴς 

ἰηλίξω. αὐτῆς χἰ αροϑέσετως ὁ (ζ πλείονα, ὁ ὃ ἐλοίπονα, καγοόσοδὸν " ἐποιήσουτο, Εἰκότως καὶ ἐν τοῖς ὁ- 

πος 4; παάϑλοις ἐν ὁμοίως “διτολαύοεσιν. ὅρᾳι ἢ αὐτὸν πϑυταηοῦ Οὖκ ἐυϑέως αἰ πουτοιώτω. χα) 
γὸ Ἰλὶ τῷ ἀμπελώνος δξέδυτο γεωργοῖς ἢ ἀπεδήμησεν" ὅυτω ὶ ἐγ ζυῦϑα οὐγεπίφευσε καὶ 
ἀπεδήμησεν, ἵνα μάϑης αὐττ τίου πολλζω μακροϑυμίδν.ἐμοὶ ἢ δυκᾷ  τίω αϑαΐςασιν αἰ-- 

γννῆμδνος ζᾳῦτα λέγην. δλλ᾽ ἐνζωώϑα οὐκ ἔτι γεωργοὶ καὶ ἀμπελὼν, δλλαὶ πϑώτες ἐργά- 
ται. τὶ γὸ “δὸς αῤγνζᾳ μόνον, σε οδ' πσοός Ἰουδαίας, δυλαὶ τσοὺς ὡπόνζς “4 ᾳλέγε- 

49 τὰ. ὁ Δ πσοοσφέροντες, ὁμο λοχϑῦσιν θυγνωμόνως ᾧ τὰ αὖ καὶ τὰ τῷ διασυτα᾽ χα ὁ 
δὴ λέγῃ, κύρμε, πέντε μοι ζαίλαντα ἐδὼν ας,0 5 λέγέ δύο, δεικγιωτες ὅτι πῇ αὐτὰ υ ἐ-- 

Φορμέιν ἐλαίον τῆς ἐργασίας, ᾧ πολλίω χῶφαν ἴσασι, ὸ Ὁ πὸρ αὑτῷ λογίζονται. τἰ δέ 
ὁ δεασύτης; 

21 Εὐὔδοῦλε αἰγαϑε, φησι ( τοῦ» γαίρ ὅθιν ἀγαθοῦ, τὸ Εἰς () πλησίον ὁρᾷν) καὶ πιφέ 
Ἐχι 



τί κε, 4209. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
ἔχι ὀλίγα ἧς “πιςῦς, ἴχι πολλων σε χᾳταςήσω. Εἴσιλϑε Εἰς τί ραν τοὺ Κυρίου σΌ, 

Τὼ παῷ μακαολύτητα δ ἀ ρήματος τῦτν δεικγεξ ΚΟ εἰκ ὠχφνος ϑυτως, ὀργαὶ “ὡς, 

24 δὲν ὅτι σκληρϑς Εὐοϑορπος, ϑεοίξων ὅπου Οέκ ἔασειροις,ὼ (ιωά ων δϑεν ῳὶ 

διεσχϑρητισοικ᾽ 
25. Καὶ φοζηθεὶς ἐκρυλα ὦ ζὠλαντὦν σου. ἰδειέχεις ὦ σίγ. Τί δξω ὁδιαυύτης; , 
26 [Δοῦλε ποννρὲ,] ἔδεισε κοιτα ἀμνῷ τὸ τοι γύολόν μια Ἰχὶ τοὺς τραπεζίζῳς᾿ 

Τυτέοιν, Εἰπεῖν ἐγρίω, πο αινέσοαμ συμξουλέῦσαι. ΓΩΥ ὁυ πείθονται. αἰλλ᾽ οὔκ ἐπι 

τοῦτο δὲς σέ, αἰ τότν μοιτ᾽ δῦ ἡμερώτερον εὀῤίϑοφποι μὃρ Νὰ ὑχ ὅτω “ποιοῦσιν, αν 

αὐτὸν (ὃ δϑνείναντα, αὑτὸν αὶ ὑπ᾿ θύϑωωον τῆς αὐπιοωτήσεως καιϑιςῶσιν. αὐτὸς δ ὸχ ὅτως, 
ὥλλα σε ἔδει καταξαλῴ,, φησι, ᾧ τίω' ἀπαίτησιν ἐμοὶ Ἐχιτρένψαι " κάγω κ᾽ Ὅκου αἱ «.. χ. 
“πήτησαι, ὥχον λέγων ἀκροάσεως, τέω δ ἔργων (χίδειξιν. σὲ ἔδει ὃ δύχολώτερον ποιῆσαι, 
ἐμοὶ ὃ Ὁ δυσχρλώτερον ἀφᾷναι. ἐπεὶ δέζυ τῶτο Οὐκ ἐποίησα, 

γ» Λαΐζξετό, φησιν, απ ἀντ᾽ ὃ πώλαντον, ἢ δὺτο τω τὰ δέκα. τάλαντα ἔχοντι. 

19 Τῷ 5 ἔχοντί πϑωτὶ δὺ ϑήσεται ἡ «ἰξεοσευϑήσε!), δστὸ ὃ τῷ μὴ ἔχοντος, ὮΝ ἔχει, χιλι, 

Φρϑησε.) ἀπ’ ἀὐτύ. Τίδη τῦτο ἔςιν; ὁ χοιθιν λθγϑυ ἢ διδουσκαλίας Εἰς ὃ ὠφελᾷ ις 
ἔχων ἢ με χρώμϑνος αὐτὴ» καὶ τίω γδῥν Σαυλᾷ᾿ 5 ασουδέιυ πρεραϑμος, πλείονα ἔχι. 
ασοίσεται πίω δωρεὸμ᾽ ὥασερ δέῶυ ἐκ ένος, ὁ ὃ ὅλαθεν δὀἰπόλλεσυν. δΟλ᾿ ὶ μέχρι τύτν ἡ 
ζυμία τῳ δἰδηϑύγιι, αἰλλαὶ αὶ αἀἰφόρητος ἡ κόλοισις, καὶ μ᾽ τῆς κολρίσεως ἡ ἀπόφασις πολ- 
λῆς γόμεσει τὴς χατηχϑθλας, ᾿ 

30 Τὸ γὸ αἰχρῴον δούλον ὠκ(αϊλοτέ, φησιν, Εἰς δ σκότος ὃ Φξωτορον ᾿ ἐκᾷ ἔξται ὁ το 
κλαυθμὸς χαὶ ὁ βρυγμὸς ΝὝΨ ὀδόντων. Εἶδες πῶς υὶ μόνον ὁ οὐρπαζων καὶ πλοογε- 

κῊ, ουὐϑδ ὁ κακοὶ ἐργαζόμϑνος, αλλά χα! ὁ ἀγαϑαὰ μὴ ποιών ολάζεται κόλασιν τίω 
ἐαωτίω: - οτος 

ἮΘΙΚΟΝ Ακϑυσωρμϑυ τον τῶν ῥημῶχ τατων, ὡς ἔς! χα 99, ιλαξωμιθα τὴς σωτηρίας τὴς 

ἡμετέρας. λοίξωμϑῳ ἔλριον Εἰς ζιὶ λαμπάδας, ἐργασώμεϑα Εἰς ὃ (άλαντον. αὐ γὴ ἐς 
ὀκρήσωρϑῳ καὶ ὧν Φργίᾳ αἰ ϑτοιίφωρμδν ον ῦϑα, οὐδεὶς ἡμας ἐλεήσει λοιτὸν ὠκᾷ,καὺ μυ- 

εἷα θρίωεδνϑμ. κατέγνω ἑαυ ὁ (αὶ βυαῦδᾳ ἱμάτια ἔχων, κὶ σσυὺὴν ὠφέλησιν. αὐπέδωκεὺ 
(ὦ ἔχις" θη χρδοαιχαταϑήκζω ὁ ὦ ἐν ζάλδυτον, ὶ ὅτω κατικρίϑη. “ϑεκαίλεσειν ᾧ αἱ 
“ορϑῴοι ἢ πσϑϑσηλθον καὶ ἔτρουσαιν, λα πόμτω Εἰκῇ ἡ μαάτίωυ. ζαῦτα ἔχ εἰδότες, καὶ 

χεήματα, αὶ ασουδέω ᾧ πσϑϑςξα σίαν, ἢ παντα Εἰσινέγκωϑμ Εἰς τίω ΟὟ πλησίον ὠ- γο 
φέλειδν. τάλαντα ))» οὐ ϑα θην ἡὶ ἐκαίξου διώαμις, Εἶτε ον πσοϑςασία, Εἴτε ὦν 

ἡμαῖσιν, Εἴτε ὧν διδασκαλίᾳ, Εἴτε οὖ [ἀλλῳ] οἵῳ δήποτο πράγματι Οιούτῳ. μηδεὶς 
δϊυ] λεγέτω ὅ7| ἐν τώλλντον ἔχω, ἡ συυὰὶν δια μαι ποιῖσαι. δυυύασοι γδ ᾧ δὲ ἐνὸς θ)- 

δυκιμῆσαι. αὶ γῈ Εἴ τῆς χίραις ὀκείνης πενέφερος, οὐκ ΕἾ Πέίΐξου καὶ Ιωϑρτου αἰγ09ι- 
κότερφς, δὶ αὶ ἰδιώται ἀγράμματοι ἦσαν, δλλ᾽ ὅμως γ᾽ ασοϑϑυμίαν ἐπεδείξδλν"», χαὶ γ᾽ 
“δὸς τὸ κινῇ συμφέρον πάντα ἐποίοιωυ, “ἢ ἐρανοων ἐπελάζξονη», Θυυδν δ ὅτως 2] 

Θεῷ φίλον, ὡς τὸ" κοινωφθλαῖς ζῆν. ΔΙ] α' το» λόχον ἡμῶν ἔδωκεν ὁ Θεὸς, καὶ χεῖρας ἡ πῦ- ἍΝ 
δὰς, ἡ σώματος ἰαευῦ, ὦ γοιωῦ, ὦ (ἰἰώεσιν, ἵνα πᾶσι “τ ύέτοις καὶ εἰς τίωυ ἡ δ αὐνὖἝὍ, σωτηρίλν, ἐπὶ 

χαὶ εἰς τίωυ Μ᾽ σελλησίον ὠφέλειαν χρησώμεθα, σϑπὶ ΡΝ εἰς ὕμνοις ἡμῶν ὁ λθο»ς χαὶ δ0- 

,ϑόιεῖας γοῆσιμος μόνον, δλλαὶ ᾧ εἰς διϑασκαλίον λισιτελὴς χα! “ὐραίνεσιν. κα ὥ ἀρ 

τ.» χρησωμέϑου, (Ὁ διαυύτίω ἐξηλώσα μϑμ "δ ρ8 εἰς ταγλντία, (ἦδ ϑζρεξολον. ἐπεὶ τ 

Πέζος, το ὦ ὡμολόγησε ([ Χεισον, ἐμακαοίζετο,ως τὰ τῷ παίξ Ἂς εἰρηκώς" στε ἢ πλη- 
»" δ ΙΝ » " ᾿ " ε 1...» "«ἰὰ δὴ 

τεῖτὸ ᾧ φαυρον ἢ ἀγτηγρρθυσεν,Ἔ πετίμκῶτο σφοδϑρως ὡς τὰ τῷ δε όλου φρϑνών. εἰ δὰ 

ἔνδτο αἰγνοίας ζω τὸ εἰρηνϑβον, ζοσοιύτη ἡ κρυτηρροία, ὅτὸμ ἑκόντες πολλαὶ αἰ μϑρτόμωρδυ, 
τοῖαί 



ἙΥΑΓΓΕΛ. Ομιλ. οἡ. 49ι κε κέ, 

ποίλϑν ἐξομδν" στο λϑγίαν ; τοιαῦτα τοίγεου φϑιήωμεϑα, ὕα αὐντύϑεν ἢ ὅλα τὰ ῥόματω Ὁ 

, Χριφοῦ ὄντες. συν "ὃ δὺ εἴπω μόνον, ἐγήοφι ἢ αἰἴβεπατει, συ ἐδ εἴπ, (χζυϑαὰ αὐά - 

σνϑι, ὅτι τὰ Ὁ Χοισού λαλῶ; ᾿Δια πολλῷ μᾶλλον ἐῤ λφιδυρηϑεὶς θυ λφγήσω, αἴ ἐπτηρεὰ οϑεὶς 
ἐυξωμαι Ὁ ἐπηρεάζοντες. πρρϑόζων Α δ ἐλέγϑν,δίι χείρ ὅν ψλώῆα ἡμδ ὙἹἩ πὸ 

4Θεῦ ποδῶν αἰτήουϑῥη᾽ νι ἢ πολλῷ πλέον λέγω,τι γλαίηα ὅξιν ἡ γλώῆα ἡμδ, ἘΧοι- 
σοῦ; μιμουμϑῥη,ἐαν ᾿ παϑλσυκαῷ ἀκρίξφειαν Ἐχιδείξη"), δύ ὠκῴα φϑεγίω θα, περ ὠκάφιος 

βούλε. τί δὲ ὅδηιν, ὦ ὀκῴνος ἡμας βούλε") φϑέγίκον » τὸ Ὠχτακείας γέμωνζοι ῥήμφζα,τὰ 

πραότητος, ὥασερ δδίυ ᾧ αὑτὸς ἐφθάήετο, λέγων τοῖς ὑξρίξοισιν αὑτόν᾽ Ἐγὼ δι μόνιον Ούρε Τναν,ν, μϑ, 
ἔχω" ὼ πάλιν, Ἐὶ ἐϑὺ χαᾳκῶς ἐλάλησα, εὗο τύρησον κὐθὰὶ Ῥ χακον ̓ ῷ ἢ ποϑοδιδὸντί μαϑυτῆ, ἶφαν, . ΚΥ- 

;) ιοἐπῆρε ἐφ᾽ ᾧ πὐρει; ἐδ ὅτω αὶ σὺ λέγης, ἐδ Εἰς δίϑρθωσιν" ΤῊ στλληισίον λοιλῇᾳ, " ὠκ τήσι 
σα. ψλαΐοσθμ ἐοικῆδν ἐχείνη ὁ ζωτα αὐτὸς φησιν ὁ Θεός.Ο ΝῚ ὄξαγων έμμον 3 ἀυουϊξίν, ὡς 10.16.18, 

ὃ κύμα μὰ ἔς αἱ, φησίν. στὸμ δζιυ ἡ γλωῆα σου ως καὶ γλώῃα Ἄ μη.) τῷ οιτού, ἡ ἢ κόμα 
συ [Ὁ] ούμα Ὁ παδος,ὁ Ἐ πνεύματος Ἔ αἰγίουναος ἧς, ποία ζωυτης λοιπὲν ἴση Ἄμοιτ᾽ ἀρ 
μή, νοὶ »ὁ,οὶ σὺ γοισίου (Γὠυέκειτό συ ὦ φόμα, σον Εἰ ὐπὸ λίθων Φιμίων, ὅτως ἔμϑηε 

1: λομίπειν ὡς γιοῦ, πο κόσμῳ τὴς δμτεικείας καταυγαζόρϑμον. 4 ᾿» φύμιατος ποϑινότορ ον 

οὐκ Εἰδότος ὑξρίζειν, δλλ᾽ ἐυλογεῖν [τὸ χρηφολογοῖν ) μομελετηκότος ; Εἰ αὶ Οὐο ὀμέχη 
ἐυλογεῖν (δ κουταυρωώμϑρον, σίγησεν, ὸ τῦτο τέως χα τόρθωσον, αὶ ὁδῷ αγολθαμων καὶ ἀσου-- 
ϑαίδων ὡς χρὴ, ᾧ ἐπ᾿ ὠκᾷνο ἥξεις, ὸ ἢ κτησν φύ μια, τοιοῦτον δή εἰρήκαιμϑν. καὶ μι νομίσῃς 

τλμηρὺν ἐξ) τὸ λεϑῖν. φιλο, ϑο πος γ} ἔν ὁ δεκούτης, ἢ τῆς αἰγαϑύτητος ναν 
μῶν. 9 τῦγο δῶρον ον. τολμηρ9! ὅ91, τό μα" Ὁ. δόλῳ ἔχειν ἐοικὸς, δυήμονος πονηρφ κεκ) γον, 

γλαίῆομ ὁμοίθν, μάλιςα (ὃ) μυφηοίων τοιούτων μιετέγόντα, καὶ αὐτῇ χονωνοκώτω τῇ (ρχὶ ᾧ 
διασῦτυ. ζμῶτ᾽ δὼ λυαλογιζόνϑμος, ιοῦ κατ᾿ ὠκῴνον εἰς δωύαμιν τέω (ωὼ, καὶ ὐκ ἔπ 
σοι λϑιπῦν ὁ “] σ'θολος ΟΥ̓ οἱ ὀρτιλένψαι τοιούτῳ “μομϑῥῳ δυωνήσιται. ἢ “ὃ Ἐχτγοώσκοι 

ᾧ ὙδρακἼηροι (ᾧ βασιλικόν" οἵδε τῷ Χριφοῦ τὰ ὁπλα δὲ ὧν ἡἤλιϑη. Ὧγα.} ζῳτα ὕβνν 

25 ὑλτείκεια ἡ ̓ραότης. ἢ γὺ ὅτε οὐ τῳ ρει πσοϑσξαΐγλοντα αὐτὸν χα τέῤῥευξε ἢ ὄξέτεψῳ, 
εχὶ γνωραζόμϑρος ὁτί Χοιςὸς ζω, ὅλ, απὸ ἊΜ ῥημάτων αὐτὸν ἐσυυγύξυσε τύτων, ὐοὲ 

Ἰητεκείας εἶλον, οἰπὸ ωραότητος ἐξξοπώσατο. τῦτο ἢ συ ποίησον " δρ ἴλης ἀν, ϑοτ ποι 

αἰ ϑθολον “ἀρόνϑιον καὶ πυρϑσιόγτα σοι, ὅτω χαὶ σὺ νίκησον. ἐδωχ σοι ὁ ΣΧριφὺσ δξοισίλω 

“δνέοϑαι κατ᾽ αὑτὸν εἰς δεωύα μιν τίωυ ((ἴω. μὴ φοξηϑις τῶτο ἀκούων. φόζος 91, ὃ μὴ 
49 γνέοϑαι κατ᾽ αὐτόν. φϑέγζου τοίνεωυ χα τ᾽ ὠκήνον, ἡ γέλρνας καὶ τῶτο τοιούτος οἷος ὁκᾷ- 

γὸ6, ὡς δὺϑο πον δγζᾳ ἔνι μέοϑα). “(4 τϑτο μείδων ὁ ουτω λᾳαλών , ἢ ὁ “δοφη- 

πεύων. τὸ ὥ 5)» ὡϑῬις δλον, οὐνζιῦϑα ὃ χαὶ πόνος σὸς χαὶ ἵδρως. ἀϊδιαῖξον τίω ψυ-- 

χίω χμπλαΐῆεν σού τὰ τόμα φόματι Χοιςοῦ ἐοικὸς. δυύαται γδ τοιαῦτα δημιουρ-- 
᾿ς γαῖ, αὐ ἐϑύλῃ " οἷδε τίω τέχνίω, ἐὺ μὴ ἡ ῥάϑυμος. ἡ πῶς πλαἤεται ποιούτον φύμα;, φησί; 

39 δζρ᾽ ποίων γεωμῖν ; δα ποίας ὑλης; δζῳ γεωματων καὶ ὕλης σενεμιῶς" δὲ Φ ροτης δὲ 

μόνης χαὶ ὁχιεικείας, οι οἱ (α πεινοφρρσιώης. ἰδώωνδυ δὲ πῶς ὶ σόμα ὀζμθύλου πλώτ- 
τέται, ἵνα, μηδέποτε ἐκῴο κοιτασκϑμαίσωμδν. “πῶς δϊίυ πα εται » δγρᾳ ἀρῶν, ὀχρὶ ὕδρε- 
ὧν, δὲ ἐχιορκίας, δορὶ βασκϑυίας. στὸν οὐ Ὁ ὀκεύνου φϑέγίο ταί τις, τέωὐ ὠκείνου γλώτ- 

᾿ πὸρμ λαμθλύει. ποίδν δξώυ ἕξομδν συγγγώμιξον, μᾶλλον ὃ ποίλν ἐχ «ἰ ασοφησόμῖθα τίιᾳρρ»- 
49 οἰδρ, στὸμ τίω γλώῃαν; ἡ χατηξιωϑημϑν ( ρκὸς γάσαυϑαι διανοτικῆς, ζῳυτίωυ κὐθεῖ- 

δῶρϑρ τὰ τῷ δρριθόλου φϑεγίομδμέω  μυὴ δὴ αἰδείδωμϑμ, νλαὶ πάσῃ χρισώβϑα, αὐουδοῇ, 
ὡςεαυτίω παιδυῦσαι (ὃ διαυότίων μιμεῖαϑεη (ὃ ἑαυτῆς. αὐ γὉ» αὐτίω ποωιδυὺ- 

σωμὸν πᾷ», μΩ' πολλὴς Ὁ πε ῥησίας ἐχὶ τὸ βήματος ἡμας φήσει 10 Χοιφοό. δὺ μϑ ω 

ὕτως Εἰδὴ λαλῷ,, οὐδ᾿ ἀκούσεται αὐτὰ ὁ διχαφής. καϑαπορ Ὁ. οντὸρ Ῥωβόρς ὧν ϑ 

κριτὴς 

᾿-- 
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κριτής τύχη, εκ αἰχούσε) ὐπολοηϑυμϑμου Ὁ οὐκ Εἰδῦτος ἕτω φϑέηεοϑαι ᾿ὅτω ᾧ ὁ Χρι. 

ι Ὠ] ι λ δον ζ ! »"ἭἪ , ᾽ , 7 »αἱ. , ] 

φος, ἐν μη χί, ᾧῷ «υτο ζόπον λαληφ, ΟἿ ἀκουσετοιὶ σῦ, συ πσϑόσεξει [ σοι. ] μαθω- 

μϑυ τοί ἅτω λαλῷν, ὡς Εἴωϑοιν αἰκούειν ὁ βασιλϑὺς ὁ ἡμέτερος ᾿ ασουδωσωρδμν" ὠκείνου. δι κόνις 

! μιμαΐοϑαι τίω γλαῆδν. καὶ Εἰς πόϑος ἐμιπέσρς, σκόπει ὅπως μη Αἰ φρέψη συ Ὁ ςὐ-. 

μα πὴς ἀθυμίας ἡ τυρρυνίς᾿ δυλαὶ λαλήσεις ὥασερ ὁ Χρισός, ἐπένϑησε »ὺ ὦ αὐτὸς ὶ ἐς 
" Ἰναγικιλι. Λάζαρον ἢ (ὃ Ιεδϑν. δ Εἰς φόξον ἐμπέσνις, ζήτησον ἅτω λοιλῆσοι πείλιν ὡς ὁ Χρι- δοεύπῃ 

] Ἄᾳ0ΚΕΥ, ν .Ὁ , ᾿ς » ᾿ ,! "Ἂν ἢ ἢ Ι ματϑικειλθ, φύφ. οὐέπεσε γὸ ἡ αὐτὸς Εἰς φόζον ὅζῳ σέχτ' () οἰκϑνομίας λόγον. Εἶπε αὶ σύ, Πλίω 
ἐχ ὡς ἐγώ ϑέλω, δλλ᾽ ὡς σύ. κἀν κλαίῃς, δωκχρυσον ἠρέμα ὡς αὑτός᾿ καν Εἰς ἐχιζουλας 

ἱ ἐμπέσῃς ᾧ λυπίωρὸ ζαῦτα ὡς ὁ Χολοῦς ο( 9 τί. αὶ ὙΣ} καὶ ἐπεξουλδυ.ϑῃ καὶ ἐλυπήϑη, 
γατβκελν, ὃ λέγ, Πεοίλυπος ὅδην ἡ ψυχι μὰ ἕως ϑανώτυ,  πλϑτα σοι τὸ κ᾿ αοδείγμίατα παρέοι, το 

ἵα ζῷ αὑτὰ δια φυλαήης μέτρα, ὴ ὥν' δολκυνζα σοι μή δχρφϑείρης χϑμόγας. ὅτω διωυή- 

σῃ φύμᾳ ἔχεν ἐοικὸς τῷ ὀκείνου φόματι᾽ ὅτως ἘΧῚ γῆς βαδίξων, Φ ῥῥω καϑημϑβου γλώνγ- 

τὸμ ἡμῖν ἐχιδείξεις ὁμοίαν, ζα μέτα (ὰ ἐν αϑυμία,ῳ ὧν ὀγη, ον πόνϑει,τὰ ον ἀγωνία 

| δζατηρών. πύσοι" ἡμέ ἶσιν (Ὁ ̓χτϑυμοιῶτες ἀὐτ πίω μορφίω ἰδεῖν ; ἰδοὺ Οὐκ, ἰδίδθ ὁ. ὡς 
| ! ᾿ ιν ! "»ν ! ιϑβ.ὁ»2ϑἂῳἑ»} ᾿ . ᾿.» Ι! ! ἊΗΙ 

᾿ μϑιον, λα νέωϑαι ΧΑΤ' αὐτὸν δυυνατον, ἂρ ατουδοζωρϑν (Μη ὀὐαξϑιλω θα τον. ἰς 

Ι, Ματθ,ζ. κβ. ἐχ ὅτως αἷασώζεται παϑϑφητῶν φύματα, ὡς Ἐχιεικϑῇ καὶ Ὡράΐων δῤ,ϑοϑπων. ἸΠολλοὶ "Ὁ 

"}' ἐρφυσί μοί, φησιν, οὖν ὠκείνῃ τῇ ἡμμέρα, Κύριε, ῷ ὀγοματί σν πσοϑεφητεύσοωνϑν ; ἢ ἐ-᾿ 
᾿ κειβ.ι8..γ. ρῶ αἀὐζς,οῴα οἶδα ὑμας. τὸ ἢ τῷ Μωύσεωρ, ὯΝ σφόδρα Ὑλεικὴς ως Ὡρᾷος ( Ὁ» 

ἱ ἹΜωυσης, φησιν, ζεὐ ὁν,ϑ6 πος ὡραύτωτος νὰ πόρζω ἄν δ, ϑούποις (ἂν Ὀχι ἢ γὴς 
' τως γασαΐζε» ἢ ἐφί, ΕἸπεῖν ἐγώ »,. 9ἷ͵4 κα! πὸ κί... δια “ἜΝ ὕτως ἠαστέζε». ἐφίλει, ὡς Εἐπειν,ογωπιος ογωπίῳ, καὶ φο μα, κ᾿ φῦμα ἐλαλει, ὠσανοι 19 
[ φίλος ποὺς (ὃ ἑαυ φίλον. οὐ. Ὠχιζοίοσεις ϑουϊμοσινιῶ, δ᾽ ἐχιτάξεις τότε ᾧ πῆς γε- 

ἐνηςπυοὶ, ἐαν' ἔχης τῷ σύμωτι τῷ Χοιςού τὸ φόμωαι σν ἐοικός " ξηπζαξεις τῇ ἀἰξύοσῳ τοῦ 
] πυρ9, καὶ ἐρᾷς, σιώπα, πεφίμωσο, ὶ μ(' πολλῆς τῆς χερρησίας ΤῊ] ὀραναῖν Ὀχιζήσῃ, ὦ ἀ.. 

πολαύσιις τὴς βασιλείας᾽ ἧς γμοιτο πλϑζρ ἡμας Ἐχετυχέῖν, ὙΣΡΙΗ ἢ φιλαν,ϑοφπία 
“ ζ Κυοΐν ἡ ΟΜ Ἰησῇ Χοιςού, (θ᾽ αὶ τω πατὰ ὧμα ᾧῷ αἀγίῳ πνϑύματι, δόξα, κρ οὗτος, διμὴ, τς 

᾿ γεῶ ἢ ἀεὶ, χα Εἰς τιὺς αἰωίνας ἿΜ αἰώνων. Αμζύ. " 

Ομιλ. ο6. 3: ΟΥΑΝ ΔΕ ΕΛΘΗ Ο ΥἹΟΣ ΤΟΥ͂ ΑΝΘΡΩ- 
| που οὖν τῇ δῦξη αὐτῷ, πϑύτες (ὦ ἅγιοι ἀίελοι μετ᾽ ἀυτν; τότε χαϑι- 

σε!, Φησίν, Ὠὰ «ϑόϑιου δόξης στι αὶ διελζζ πσοβζωτα δἰπο ΤΙ ἐοί- 310 
᾿ φων καὶ ὧν ὧ ἐσοδύξετωι, τι πεινώνζο, αὑτὸν ἔ,ϑρεψαν,ὼ δυψώντο 

ἐπότισον, καὶ ξένον ὅγτα ((μωήγανϑν, ὃ γυμνὸν ὕγτω «ἰδκέξαλον, ὦ ἀ- 
«ϑενοιῶτα ἐπεσκέ αν», ὶ ἐ) φυλακῃοντα εἶδον " χαὶ δώσει τίω βα-- 

| σιλείαν ἀδοῖς" ἐν ὃ. (χὶ τοῖς οἐνόρτίοις ϑζεθαλλων, " πέμψει Εἰς τὸ “1. πᾷ 

β πῦρ τὸ αἰώνιον, Ὁ ἡτοιμασμένον τῷ δἰριξόλῳ χαὶ τοῖς αἰήέλοις αὐτῦ, 35 

τ Ἡς αὐδρκοπῆς ζουύτης τὴς ἡδίςης, ἐῶ (ωεχῶς φρέφοντες αὶ ϑζμλιμι- ΩΣ 

δὰ ᾿ : 

ν : ὃ 

πόρμομϑμ, αἰκούσωμϑι νι μ( Τ᾽ ἀσουδὰς ἢ καυτὸμύξεως πάσης, Εἰς 
ἐὥχαὶ ἐσώτίωυ ὁ λθχϑς ὀτολθύτησεν Εἰκότως. ἡ γ᾽} πολι εὐτῳῇ 
φιλαν,ϑοφ πίας ὶ ἐλεημοσιρης ὁ λόχϑο᾽ δ|9 ἢ τὖν τοῖς ἐμιισοϑοϑτν 496. 
αὐ ζτης διελέξηϑη δζαφόρως, ἡ οὐ ῦϑα, λοιποὶ σαφέςερθν 5." 

“τως ὸ θυτογώτερον, ναὶ δύο πσοϑσωπα καὶ τοία, Οὐδ᾽ πέντε τιϑεὶς, 'ἀ1- 
λοὶ τίω οἰκυμδῥζω ἀπασαν᾿ εἰ ὁ ἃ μάλιςαᾳ ὶ αἱ πυοότεραι αἱ δζρὸ ΔΜ δύο ποοεσώπων, 

δύ “ὐοόσωπα ἐδήλϑιωυ, δλλαὶ μέρη δυο ̓ πᾷς τὐδακυόντων,τὸ ὃ αἰπυακουόντων. Φλ 
ὠΐζϑω 
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ὠζύϑω ᾧ Φεικωδέξερον μιεταιγαιείζει ᾧῷ λόγϑν κα Ὁ τηλάυγέφερον, διίόπερ σε λέγφω- 
μοιώϑν ἢὶ βασιλεία λοιπον᾽ αλλ᾽ ὀκκεχα λυμμμένως ἑαυτὸν δείκψεσι, λέγων στὸμ ἢ ἔλϑη: δ 
ἡὸς τῷ αὐϑε, ποὺ τ» Τῇ ἡ δόξῃ αὐτο. νιῦ (ὦ Ἐχαν οὗ ἀτιμία κοὐ δαγέλρνεῦ αὶ ὑδρεσι χαὶ ὀνεί- 

δεσι, τῦτ ἢ ) κοιϑεδεῖται Ὡὴ «θρόνου δυξης στ, ἡ (μεμϑς Μναμεονύσει δόξης. 5’ »» 
» ὅξαυρθς ἐπίς ἰώ, πράγμα δοχριιῦ ἐπονείδγεον {Ὦ),. δ τῷτ ἐπαίρει Τ' αἰκροαέωι, ὲ ἐσ 
ὑψιν ἀυτῳΐ ὧ δια σηειο ἄγε, καὶ τίω οἰκεμδώζυ πἥνίσησιν ὥπασαν. χαὶ δὶ ἐζῳυτη μόνον Φο-- 

(εοϑν ποιῷ ὁ 2», αἰλλα καὶ τώ ἡ δειωαι (ἦν ὑρανους κενουμόοις. πόρτες 7» ὦ ἀν- 
λοι “πλέσονται μετ᾽ ἀὐδού͵ φησι, Ὁ ὺ ἀδθὶ εδοτυρρεῶτερῦ ὅσοι διηκϑγσταντο πεμπόρϑρμοι ΟῚ 

τῷ δεασύτῳ “σοϑς τίω ΨῬῬΨ δ, ϑοοπων σωτηρίαν αὶ ὁ πλρταυχόλεν φεικώδορ ἢ ἡμέρᾳ ὀκείς 
10 ΜΗ. Εἶτα (ἰμυαρθησεταί, φησι, πϑύτα ἀξ ἔϑγη᾽ τατές!, πάσου ἡ «δ δι, ϑοϑπων Φύσις. χα! 
αφοριᾷ ἀΐοις αὐπ' ἀν. ἡλῶν, ὥασορ ἢ ὁ ποιμόι (ὐ ππεόζατα. γι μϑρ 5» οὐκ εἰσὶν ἄφω- 
ἐισμένοι, ἄλλω ἀναμὶξ πόρτες" κἡ ὃ  δχρείρεσις τότε ἔξαι μ(' ἀκριξείας αἰπαίσης. χαὶ τέως 
Ὡσὸ  φασεως ἀύθις ΧΩ χα! ποιφ δήλους εἶπα χαὶ Ὅπὸ ΜΝ ὀομξκ ἑχαφου ὅζπον ἐὐν- 
δείκψυτω,, ὧν (' ἐράφια καλαῦ, εὖν; ὃ πσϑόξατα, ἵνα ΦὋὮΨ «ὦ Ὥ Ἂ ἀχώρπον δείξη (ὦ- 

τς δεὶς γδ Στὸ ἐρίφων καρπὸς δλιοντ' α᾽ ") τῶν τίω πολλίω" φρεύσοδιν. χα ̓γβπολ- 

λήηνν ποθάτων πεόσοδορ, πὸ τὸ ἐρίου, σὲ τε γφλακζος, Ὡπὸ ταῖν ὑκζομβυων, ὧν 
«πόρτων ἔρημος ὁ ἐειφος. ἀλλά Οὐδ᾽ ἃ ἄλογα ἀπὸ φύσεως ἔχει δὰ ἀκώρπον δ ὦ ὑϊκαρπον" 

3, ὄκχᾷοι ἢ Ὡσπὸ «σϑραιρέσεως 89 ἡ κολοίξο ὀκφοι,ῷ φεφάυοιώται, (στο! ἡ ου “εύτερον 
ἀξ" ἀζοις χολοίζει, εἰ ως αν ,δικασ) πρὸς ἀύζις. δἰθκὰὶ ὶὶ φήσας αὐκῶν, λέ ἐγ ζἐ ὀγκλημιατον" ο 

ιο μΟ ἐλτεικείας φϑέήονται,. δδ δὲν ἀὐζις ο' ὀφελος λοιπὸν οὐ μάλᾳ εἰκότως ζγ) τρώγμια "ἢ 
«ὐξιασουδειςον πήνεδραμον ἡ γδ αὶ οἱ ξόφῆται λἴω ̓ «τω ὅν ἐλελϑν, ὅτι ἔλων δλω ὦ 

ὀὺυ ϑυσίομ" καὶ ὁγομοϑότης τὸ πόμτων εἰς ὅτο οὐνηγερὸ ὁ βῥ"μδ) , ωὺ δζὼ ραγμῶ ̓ ὸ αὖ- 

πὴὴ φύπς Φη ἐπαϊδυῦε.σχόπει ὃ ἀύΐις ἐχ ὑὸς ὦ δύο μόνοννδλα ποτων ἐ ἐρήμως ὀᾷις. ν᾽ 

ν δὲ μόνον πεινῶντα ἐκ ἐνϑρέψαν,δδὲ γυμνὸν ἐυ αἰϑεέξαλον᾽ δολ' ὑδὲ κουφότερον ζώ,(.. 

25 δὲὰά ἀῤῥωζον ἐπεσκέψαντο. αὶ σχόπει πῶς οόφα, Ἐχιτάῆδει. (έκ Εἶπεν, Φυλαχῇ γἡμάωυ, 

αὶ ὁ ἀπηλλαξατέ με ω ἰβρωφος ἡμάυρὰ αὐεφήσουτέ με δον, ἐπεσκέψαοϑε με κα ὦ ἄλϑοτε ανσοϑς 

μνὔπ. μᾷ. ᾧ οὐδὲ ἐν τῶ πεινῆν ἐπαρϑες ζ ὩΝ κελδυόρϑμον. οὐνὶ γδγδ πολυπελῇ ἐξητά πράπεξαι, 
μαϑην Σιλλαὶ τίω! χρείαν μόνον ἡ τίω αἰαγκαίαν Ἔρφω,. χρὴ ἐζήτει ἐ ἐλεενῷ τω “ματι. ὧξφε 

πόμτοϑεν ὐθις πόμτα ἱ ἱκαναὶ κολαίσαι ὃ δὐχολον τὰς αἰτήσεως (ωῤτς Ν εὐ) ἐ ἐλέ- 

" ἐνὸν τὸ αἰτοιῦτος {πῆωχὸς ἣ ἐὦ) ὦ συμπαϑὲς τῆς φύσεως (λύϑενπος δ ζ πολει- 
γὺγ τῆς ἐπαπελίας (βασιλείαν δ ἐπητίε ἔλατο) ὃ Φοξερν τῆι τῆς κολαίσεως { γέεινὸν ὙᾺΡ ἡ- 
πείλησε) ῷ ἀξίωμα τῷ αὶ λθμΟλμοντορ Θεὸς ὁ ὦ ὁ δχῥ μὰ πῆωχὸν: λαᾳμβλμων)ὃ λας 
(άλλοι τῆς τιμῆς, ὅτι τοσοῦτον καταρζοσαι κατηξίωσι" τὸ  δίχαιον τῆς πἥροχῖς, δπὸ πὸ Ὁ 
ἢ ἑαυ, Ψ ἐλαάμιξλωον. δλλα «εὶς ἀπόρμτα ζωταὴ φιλαργυεία. καιθούγτα ἐ ἐπήρωσι τὸς 

Ἂς λόγο, ὁ Φτω τοσαύτης αἰπειλῆς κειϑϑῥης. ᾧ »ὰ ὺ λὐωτέρω φησὶ τς ὸ ου δεηρμίνας 

(ὧν τοιούτους Ὥ Σοδόμων χαλεπώτερα πείσεοϑαι ὼὸ ὁ γζυὐλα φησιν, ἐφ᾽ ὅσον Οὐκ ἐπποιής-- 
σατε ἐγ! τ ώτων ἥν [ἀδελφῶν μυ Μὲ ἐλαχίφων, οὐδ ἐ ἐμοὶ ἐποιίσατε. λέγη: ; ἀδελ- 

φοΐ σου Εἰσπ' ὃ πῶς ἐλοιχίφους καλά: ; ἀκ γ τῷ ἀδελφοὶ Τὴ Ν᾽ ζῳπενοὶ, ὯΝ "ἤω- 

γοὶη , ἀπεῤῥμμώνοι. ἘΝ » τοιούτως μάλιςα, Εἰς ἀδελφότητα κριλή, ὧν ἀγα, 

ὁ ὧν: βὐκαταφρονησυς ἰχὶ τὸς μονα ϑίρ λέγων τύτυς μόνον, ᾧ ὧν τὰ ἐ ὄρη κρυτειληφόταρ ̓  

δ ἔκαισον πισύν .καὺ (βϑιωτικὸς κἡ ἡν σεεινεῖν ἢ λιμήν, καὶ γυμψὸς ̓ὼὺ ξένος, πάσης αὐτοὶ 
ζωτης τὴς ὑπημδκίας Ὡἰπολουύοα βούλε). αδελφιὶ γῈ ὃ βωπῆισμα ἐργάζετω ᾿ ἈΚ 
λίων μνφηθίων κοινωνία, Εἴνα αὶ ἐπέρωλον ἰϑμῃς τὸ ) δίκαιον τὴς Ἀπυφάστως, πσϑϑτερϑι 

ὀκείνυς ἐπαρᾷ ὧν: , κἀτωρθωκόζῳις, καὶ φησι δΟτεὼ ϑύλογηνϑῥοι. ἼΜ ὃ παΐζὸς Μϑρληθ9- 

(μεγίοδ, ἴο11,2-. Τι γορμιήσουτε 

ζῦ κε 
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λίατθι δι μα. ναζοντος, ὡς ὑτὸρ λέγ᾽ Αἰδρς Ννάτα) ὀμαςήσονται  χαιτοικρινούσι τίωω ̓λνεα) ζαὐύτίω, 
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νομήσαιτε τίω ἡτοιμϑισμένζυ ὑμῖν βασιλείαν" υἰπὸ χαταζολῆς κύσμου. ἐπείνασο γάρ, αὶ 

ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ὁ ζῷ ἐξῆς ἁπθμιοι. “α γάρ μὶ λέγωσιν, ὅτι οἦχ ΕἸ ἴγριϑῳ, σι ἣν 
(ἀωδούλων αὐτὺς ταταλγκάφε, ὦ ὡαστρ ζ πέδϑινοις Ὡπὸ Ὁ “πρϑώνων" ἡ ζω δούλου ᾧ 

βεεϑύοντα ΧΩ ̓γαφριζοϑωον: στὸ τῷ πιφού δουλου᾽ καὶ (ὃ τὸ (άλαντον καταχώσανται, Ἔπὸ ΝΟ. ." 

ζῳ δύο" παεόσενεγκόντος ᾽ ἕκαι τον κ᾽ δχειδοτόμοόντων, Ὡσὸ ΤΜ' τατωρλώκότων: κ᾿ αὑ-. 4. Ἄν θοπιρν 

τὴ ποτε (ὦ ἐξ [ῦν καὶ σύγκρισις γζ, ὡς δ Ὁ ΝΜ αὔρλύων" ποτεδυ. ὐπὸ  πλεο- μων 

᾿ 

“τὸ 

Μματῦ,ιμῶ. ὁτι (Χίςευσον εἰς τὸ κήρυγμα Ιωνα " Ν᾽ ὺ ἰδοὺ πλῴον Ιωγώ ὧδε.κ Χ)» Βασίλιοσο γότ κατακχρηᾷ 

Λυχια, . 
τίω" γεν ζαὐτίω, ὅτι ἤλϑεν ἀκοῦσαι ἢ σοφίαν Σολομδίτορ᾽ ναὶ ᾿ ἰδοὺ πλῴο Σολομδίι- 

τος ὧδε. χαὶ Ὄἰπο “ποὺ  ἰσαίζογος ὃ ἢ. πάλι, Οτι ἐδθὶ κριταὶ ᾿ ὑμδδυ" ἔσονται" κα πάλιν στὴ τοῦ το 
α.Κορις. ζ,γ. πλεοναζοῆος᾿" Ουκ οἴδατε τί αγέλοες κρνοῦμϑν, μἤηγο βιωτικα ; ὦ οὑταῦλα νυ φοι 

Ὄπ του Ὁ ἰσαζοντος ἡ γαρ πλοισίας σλλούσίοις, ὁ πονηζαι “πένησι τ᾽ ραξαΐλλει. ἐυ ζαυτηῦ ὃ 

μόνον δείκψισι τω ἄμφο δικαίως ὀκφερρμϑμέωυ, τῶὶ τος ὀμοδουλῶς κατωρλωκέναι ο ὦ» τοῖς 

ἀὐῖς γί ἀλλα καὶ ῷ μηδὲ ον τὕτοις ὑπαχϑύσαι, ὦν οἷς συσὲν καὶ πενία κώλυμα ώ" ἥ, 

εν τῷ ποτίσαι ϑυψῶντει, οΥ ᾧ δεδεμδβον ἰδεῖν, ον ΟΥῚ ἀῤῥωφον Ἰλισκέψαοϑαι. ἐγκωμιά- κς 
σας ἢ τὰς κοὐτωρϑωκότοι, δείκγεσιν ὅσον αὐώωϑαν ζω αὐτώ πο ὸς ἀύόις τὸ  φίλίξυν. δυῦτε 

γάρ, Φησιν, Φ δὐλογημϑροι τὸ ὁ παΐξος μΜ, χληρϑνομιήσοιτε τω ἡτοι κασμένζωυ ὑμῖν βασι- 

λείαν πσοϑ χαταξολὴῆς κὸ κοσμου. πῦσων ἀγαγὼν τῦτο τὸ ὁγομο. ὀὠτοξιογ Ὁ βὐλογημδύοις εἰ ἐς 

γι}, χαὶ ̓ αἶρα παΐξος βύλογηρϑίοις:; ̓ᾧ πῦϑεν τοσαύτης δι μῆς ἡξιώνγησαιν: ; τίρὴ ἢ αἰζα τὲ :ἐπεί- 
γασα ν ἡ ἐδωώχᾳ]ε, μοὶ φάγε: ἐδίψησαι, καὶ ἐποτίσατέ με, ὁ (ῳ ἑξῆς. πόσης τα Τ|-- 10 

μιῆς, ποσης μαιχᾳξλότητος, τὰ ῥήματο: τ οὐκ Εἶπε, λᾳξετε, δλλα χληρϑνορυήσουτε, ὡς 

οἰκεῖα, ὡς πατρῴα, ὡς ὑμέτερρι, ὡς ὑμῖν λύωϑεν ὀφειλόμϑια. πρὸ ̓ "Σὺ υμας ς γρέοϑαι, 

φησί, ταύτα ὑμῖν ἡποῖ κᾷφο Κρ ̓ππερϑυτρέπιτο, Τὴ, ἤδεν τοιουτὰς ὑμας “ ἐσομϑῥος. χαὶ α)- 

τὶ τίγων (αὐτα λαμολύοισιν ; αὐτὶ φύγης, αὐτὶ ἱματίων, δυτὶ αὐτύ, αἰντὶ ὕϑαῖος ψυ- 

χρυ, αντὶ Ἐθπσκέψμως, α ἀντὶ ὶ Εἰσύδου τῆς Εἰς τὸ δεσμωτήριον. χαὶ δ πὸρμταχού τὴ τὴς 22 

εἰας ἴ8,ν ἐς! ὃ χα ὁστα Οὐδ τὴς χρείας. ὁυ γ᾽ δύπου, Ὁ ΠῈρ ἔφυ, ὀχαίμψῶν χα! ὁ δὲ- 

διρϑῥος τϑτο ὑχιζτᾷ μόνον, δδρλν᾿ ὁ ἢ ἅ λυϑέεσαι, ὃ ὃ ᾿ ἀπαλλαγάδαι τῆς αἰῤῥωρίας ̓ αλλ 
αὐτὸς ἡμμερος ὧν,τὰ εἰς διώαμῳ ἀἰποατεῖ ̓μᾶλλοι ἡ ἡ Ἱ εἰς διιύαμω ἐλῴῃω, ὑμῖν κατα- 

λιμπόμων φιλοτιμεῖδᾳ, ων ῷ πλείον᾽ ὀκείνοις ϑνπορθ ἐοϑε ἀτ᾽ ἐμὰ οἱ ἐκαίνραρϑροι ὑκ ἔτι 

ὑποϑ 5 παξος. ὁ ου 2 αὖ τὸς αὐτο καυτηφφίσαιτο,αἰλλα' τὰ οἰκξα ε ἔργα. εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον, γ0 

Ὅν ἡτοιμασμένον, ὕχ ὑμὰν, ἀλλα, ᾧ, ὀχεδόλῳ χα! τοῖς αἡέλοις αἰτν. «ἰξὲ Κ᾽ “ γαὶρ “βασιλείας 

ὅτι ἐλεγε δεῦτε ὡ θὐλογημδϑοιρκλοιρριομήσαπε ἢ τ ̓ βασιλεί εἴα, ἐπήγαγε, Υ ἡτοιμασμόνξω 

ὑμῖν ΘΑ ὁ χαταξολὴς κόσμδ᾽ «δὶ 5 ὃ ὃ, πυρϑς ὐκέτι, ἀλλα τὶ ἥτι μασμένον ᾧ: ᾿Αἰσθολῳὶ 

τοῖς ἀγίελοις ἀὐτν. ἐ ἐγὼ Ζ γαρ Ἐ βασιλείαν ὑμῖν ἡτοίμασα, τὸ ἢ πῦρ ὅκ ἔτι ὑμίν, ἄλλα ᾧ 

ὀζερόλῳ, ἡ τοῖς ἰς ἀγΐξ λοις ἀὐτ, ὅη ὃ ὑμῷς ἑαύ)ος ἐγεξαίλετε, ἑαυτοῖς Δογίζεαϑε. ου (ὐτι 13 

ὃ ̓μδϑον,αἰλλαὶ (8 ΧΩ ̓ ἢ ἑξῆς, ὥασερ Ὀὐπολθορυμϑμος αὐδοιο καὶ 4; αἰτίας φί(ϑησιν,ἐπεασα 

γαΐρ, καὶ σέκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν. εἰ γα χα) οϑρὸς ζῶο φέσσιων, ὃχ ἰχϑμῶ ᾧ παϑιὶ Ὁ 

ανελεὴ χαταχλ σαι χα) ᾿ Ὠγπιχαάμε αι, λιμὸς καὶ κρυμιος τέ δεσμὰ χαὶ γυμνότης καὶ 

τ βρωσία, ὑ δ αὐνϑρίον στλιανῶοϑαι πϑυταγο τα δ καὶ) ἐῦραν ἱχϑναὶ λύσαι. ἀλλ 

ὑμεῖς συνὲ εἰς φίλον ζαύτα ἐ ἐποιήσοιτε, ταὶ Φίλον ὃ ἐνεργέτίωυ καὶ ἡ δεαυυτίωυ ὀγζα. καὶ κύγα 40 

υϑὲ δὺ ἰδωμδὸν πειώντα, πολλαίκις Ἰπικχωθα καὶ Ὁ γπειον ἐαν ϑεασωκῖθα, Ἰλικαμιπβόβθα" 

Τ' ὃ δεασθτίωυ ὁρωῦν Οὔκ ὑλικαμιηῆῃ: "ἢ ποδζαύτα ̓ Ὀἰπυλογίας ἀξια; "Εἰ ΝΣ Ττὸ μϑονίω, 
ὀυχ χϑμον Εἰς λυτίδοσιν οὐ λέγω 0 αἰχούσαι φωνῆς ζοιαυτης ἸἘχὶ τὴς οἰκουμδῥης 5.) σ 
χαϑημϑμου ὅχι Ὁ δ εϑρόνου Τ πατρικοῦ, γκἡ βασιλείας τύχεῖν, αὖὰ ̓αὐΐζ' Ὁ ἐργασαοϑαι ὁ ἐνχ 

ἷν νὸν 



ΕΥ̓ΑΓΓῈ Δ; Ομίλ. ὁοθ. 495) χρο κα. 
ἱχφμὸν Εἰς αἰμοιίξ’ώ ; γιουὶ δ καὶ τῆς οἰκουμϑμης γϑλούσης, χα τὴς ἀρρήτου δόξης ὠκείνης 

φαινομδύης, ὀμακηρύηει σε χαὶ φεφόνοι, χαὶ ὁμολογεῖ 1 ζ, φέα ἡ ̓ ξενοδδχον, χαὶ οὐκ αἰ- 

ἰύύεται πιαῦτα λέγων, ἵνα σοι λφμσοϑτερθν ποιήσῃ (ἢὴ φέφάανον. δὲ δὴ τῷ καὶ ὅτοι δι-- 
χαιὼφ κϑλοίζονται, κάκεϊοι ζεφὀνοιμῶται κτ' γϑόιν. καὶ )ὦ μωρία ὦσι πεποιηκότες, γϑῥιτος 

ξ Ἐν ὴ φιλοτιμία, ὸ αὐτὶ μικρῶν ουτῶ ἡ θὐτελών ὐρόμον τοσῶτον Ἂν βασιλείαν "ἡ τηλικαύ-ἕ 

τίω ἀὐζις δὸϑίώωω φιωδ . 
3 « « Ὃν “ ͵ ρχ ἴω ᾿" 7 ν 

1: Καὶ ἐδύετο, ὅτε ((μυετέλεσεν ὁ Ἰησῦς (ὦν λόχϑις τύτυς, εἶπε τοῖς μια δηταῖς κοῦ κα’ 

, ᾿ ! Ι! 1 ' ͵ ! ᾿ ε ς ς«ς »“ν“ν» ᾽ 

γ» Οἴδατε ὅτι μα δυο ἡμέροις τὸ παρὰ οὖ, καὶ ὁ |ὁς τῷ ὧν, ϑ 99» πΈ τ δα δίδοται εἰς 
- ᾽ ΥΩ . 3 

10 τὸ φςαυρωϑίεναι. Πωώλν ἐυχαίρως αἰξ τῇ παθοῖς «] αλέτιται, ὅτῳ βασιλείας ἀὐέ-- 

τι βλῆσε, χα) τῆς " αὐτα ποδόσεως τῆς ὁχᾷ ̓ ὼ τῦὺς ἀἰϑαν
αΐτα κολάσεως ᾿ ὡσαινεὶ ἔλεγε "δ... 

δοιίκωτε ἔχὶ τοῖς πσοϑοκαίροις δεινοῖς, τοιούτων ὑμιας ὀμαμϑμόντων ἀγα ϑών ; σὺ δὲ μοι σχϑ-- 
πει στο τὸ μάλιςα λυποιῶ αὐςᾶν' κανοτέρως ἐμεϑέδαῦσε ἢ ((μινεσκίασεν οὖν ζοῖς ἔμιιττο9.- 

εν ὦπασιν. ὁυ τὸ εἶπεν, ὅτι οἴδωτε ὅτι μ᾿ δύο ἡμιέρφις χρ αι διδὸ μα" λα 4{; οἴδγωτε 

15 ὅ7| μ᾽ δυο ἡμέροις τὸ πασα “Ὁ, ζα} 6 υἱὸς τῷ αγιϑοῦπε ἰδ δίδοται ̓ χα Ὅτε ἐπήγα.-- 

ἣν, εἰς τὸ ζαυρω Θέεσαι, δεικψες μυφήρμον ἰν τὸ γινόνϑμον, χαὶ ἑορτίου χαὶ πϑινήγνοιν Ἐπὶ σω- 

τηρλα τὴς οἰκώμϑμης τελυμϑμίω, χαὶ ὁτί οοϑειδὼς ἀπόντα ἐπαο. δ. δὲ ττο, ὡς Ὅ- 

χριῶτος ΤΉΤῊ εἰς χρηουμυϑίδν ἀύθις, συτοίδ' εἶπεν ἀδοις τι νῷ αἰδὶ ἀναςάσεως. «ὐἰθοῆον 
»» {ὦ τοσαῦτα ἰαλοθϑέντα παἰϑέαυτης πάλιν Εἰπέ. ὦ ἄλλως ἥ, ὅπερ Εἶπον, δεί- 

30 κρίσιν, ὅτι ὁ αὐτὸ Ὁ παϑεῖν μδίων ἀπαλλαγὴ κοικϑῆυ, δζρ᾽ τῷ παρα παλαιών βϑεργό- 
τημῦλ “ χατ᾽ Αἰῤγυῶ]ον ααμγήσοας αὑτούς. 

3. Τότε (μευήηθησοιν (ὦ) “διρχιορᾷς (ὦ γραμματεῖς κὶ (ὦ πρεσξύτερϑι τϑ λαοῦ ὧν 
ἢ αὐλὴ τῇ “Φοχιερέως Τῷ λέγρμδῥου Καϊαφα, 

4 Καὶ (ἰωεξουλθύσονο» ἵνα (δ) Ἰησοιωῦ δόλῳ κρ ῳτήσωσι καὶ “Σιστοχ)είγωσιν. 
᾿ς 5. Ελεγϑν ὃ, μή οὖν τῇ ἑορτῇ, ὕα μὴ ϑέρυθος Ἄρηται οὖ τῳ λαῷ. - 

Εἶδες τίω ἀφατον ῬΜ]ουδαϊκϑίν πραγμάτων τίω ϑζᾳ ψϑοραίν " χοὐοανόμοις παραγ 

μασιν Ῥχιχειρφύντες, πσδϑς ᾧ “διρχιερέα ἔρχονται; κᾷ)εν βουλόμϑιοι τέο Ζξοισίδμ λα-- 
(ᾧ», ὅϑεν κωλύεωϑαι ἔδει. ᾧ πόσοι ἤσουν (Ὁ Φρλιερᾷς ; ὁ 25» νόμὺς ἕνα βούλεται, δλλὰ 

τῦτε πολλοὶ στον 9 εν δῆλον, ὅτ ζρὶ ἰουδα κοὶ Ῥργίω ἐλάμἝλυς δζρελυροϑαι. ὁ ὦ Ὁ 

20 Μωυσῆς, ὅπερ ὀφίων, ἐγα. 4) ὠκέλίυσε, ἢ τελδυτήσοιντος κείνου Ὅτε ἕτερον γίνεεϑει, ὦ 
τῇ ζωῇ τὴ τότε τίων φυγάυ ἐμέτρει Ὼω αἰκυσίως ἐργασοινϑύων Φύνον. “πῶς δξχυ ζ τε πολλοὶ 

(Ὁ ῬΦρχιερᾷς » οὐγνιαυσιώοι ὑξερον ἐγίνονηο. ὦ τῦτο ἐδήλωσεν ὁ δ αγελιςῆς, ὅτε αἷϑὶ Ἔ Ζα- 

»σρίου διελέγετο, Εἰπών᾽ ἐξ ἐφημερίας αὐτὸν δ) Α(ιω, ἀὐζες δῶν ον ζιῦϑαί φησιν Οχί- λυκιαζ, 
φᾷς, (ὧν ἐπ’ εὐοχιερέων. ᾧ αὶ ((μωεξουλθύσαντο, ἵνα κρατήσωσιν αὐτὸν λα, ϑρα, ἢ ἵνα ἀ-- 

,ς νέλωσιν τ ἀμιφότερφι. ἐδεδοίκεισαν γ) () λοαὼν. 89 ἡ τίω ἑορτέου αὐέμϑμον παρελθεῖν. 

ἔλεγϑν ὃ, μὴ ὧν τῇ ἑορτῇ. ὁ ἅν» Δἰ[οῦολος, ἵνα μὴ Φαρέρϑν κουτοιήση Ὁ παϑος, οὔκ 

ἡξούλετο ο» τῳ πάσα᾽ ὠκῴνοιῦ, ἵγα, (ῆ ϑυρυζος ηται. σχόπει ἢ ἀὐφις Φοζουμνϑμους ᾽ ᾿ 

(ῷ τὸ Θεού, οὐδ ἵνα μὴ μίασμα, ἀὐζῆς μοῖζον “δἰπτὸ τῷ χαιορύ Ἄρμηται, λα πὸνταηοΐ ῷᾳῳ 

τς ὀῤθρόπινα, Φλλ ὅμως τῳ ϑυμῷ ζέοντες, ποίλιν μωτέθαντο.. Εἰπόντες γὸ, μὴ ον τῇ ἐορ.- 
"“" .ο Τῇ, ὯΦ (ὃ «πτοδυτίω ἕυρον, ςε διωέορντο τϑ χαιεφ, δλλ᾽ ἡ " ζωτῃ κατέσφαξον. 

ὝΠΟ βἈρβτἰ ὃ αὐτὸν τε χατέοον ; ἡ τω θυμῷ ζέοντες, περ Εἶπον,ἡ Ὅτε αὐτὸν βὑρήσειν ασο9σ-- 
ἐδοκησαν, ἢ πϑώτο, ὥσπερ πεπηρωρνϑβοι, ἔποροῆον. Εἰ ἡ χα ᾳ μάλιςα αὑτὸς τῇ ὠκεῖ.: 

γῶν πονηρία. Εἰς τίω οἰκείαν ὠκέγφητο οἰκονομίδν, ὁ μιζυῦ δζᾳ τϑτο ἀνεύδιουοι, δλλαὶ μω-- 

εἰων ὠξιοι κολοσεων οἰπὸ τῆς γνώμης. ὅτε γοῦν ἀπϑμίᾳς δἰπολύεοϑαι ἔδειγὰ «ἂν [4] 
ΟΠ σγίοια, το, 2. Τιν τς ἰπρδθυνοῦς, 

" 



Ὧὐ κφ'. 496 ΧΡΎΥΎΣΟΣΤΙΕΙΣ ΤΟΚΑΤᾺ ΜΑΤΊΤΘ. 

Δ ϑυϑύνοις, ζετς ὅποι “ἢ αἰϑῶον ὀμφλον, Τ' μνεία ἐνερ. ετηκόζᾳ ὼ )Ψ' ἐϑνών τέως ̓  'χῦρι- 
Ι] ᾽ } Ό ,Σ ΄“ἦ 4. ὦ ι ἀ [ὦ] 

δόντα δὲ αὐτοιᾷ. δλλ᾽ ὦ τῆς φιλὸν,ϑοφπίας. ὧν" ὅτω μο;βηθϑις, ὥν [τω σκαιοις «}] 
κῳ ͵ ᾿ Ν ͵ 

μυρίων γέμονζς κακδίυ, πάλι σώδει, χαὶ πέμπει σφαγησομδμοις ὥν: Ὡἀἰστοφύλοις κἂν 

8. Κορ...κ. αὐϑὴμ, καὶ δὲ αὐτῶν ἱκετηρίαν “ιϑησιν. ὙὴΡ Χοιφοῦ Ν᾽ ωρεσξϑυομϑμ, φησι. 
ἩΘΙΚΟΝ 'οιαύτα τοίνεωυ πο ραδείγματα ὄχοντες, ὀυ λέγω, Ὄἰποϑανωνϑν ἰχὺρ “Μ᾽ ἐλϑρων (νι 9 

Ἀμ.ς. τ΄’ 

Δ ἡ χαὶ ξτο ) ἀλλ᾿ τ) αἰοϑενέφοροι, ὥυϑν ἡμιᾷς, ὠκῴνο λέγω τέως" καν μὴ βασκαψωμῶν ἴρίηιυ 
"ζἰς φίλοις, μὴ φϑονοΐυϑμ τοῖς δὐεργεζούσιν᾿ ἐυ λέγω τέως͵ (ἄν' κοικῶς ποιούγζος δυεργετή. νά 
σωμδν (θυμῷ ὃ αὶ {τοὶ ὠλλ ἡ πν παιχύτεροι ἡμεῖς, καὶ μὴ αἰμκιυώμεϑο. μὴ Ν᾽ 

σκζωυὴ ἐς ὅ91 ζω ἡμέτερα ὦ ἰσσικρισις ;τἰ ϑύποτε ἐκ δ(εμέίου πσοϑς (αὶ προς γμαΐᾳ 

ἵσαοὃε εὐυχ ἀπλώς γέγρατδλαι (άτε ἄλλα, ἡ) σοι αὐγὰ φωυρϑν εἰργαίσεστο, δυωναῖ. το 

μϑνα αὐδις αὐακαλέσονιϑει, δὰ ἵνα μεμήσῃ τέω αὐγαϑύτητω, ἵνα. ζυυλωώσης τίω φιλα;- 
,ϑοφπίλν. ὶ ὙΣΡ [ἡ] αἱ τίοις ἔῤῥνψυ, ὼ ὦ ὠτίον αἰπεκα τέφησι τ οἰκέτο,ᾧ μετ᾽ Ἰπ- 

εἰκείας διελέηϑη, ἡὶ μεγαίλα ὀύω ὧν ἐπεδείξατο.ϑαύματα, ζϑἐ ἀκτῖνας ἰπυφρέφων, ( 

πέτρας ῥηγνυς, (ἦσ τετελθυτηκοζο ἐγείρων, τίωὶ γον ἀγκου τῷ δικοίζοντος φοξων δὲ ὀγειρᾳί.. 
τῶν, ὧν αὐτὴ τῇ κρίσει πάσαν ῳραότητω ἐχιδειξα νϑμος ξυμ» χ ἡῆον δυευνα μϑμζω αὑ.--ις 

ὥυ: Ἰχιασάσεαοϑαι, μνθία, πσοϑ λέγων ῳ τω διχαφηρίῳ, ον αὐτῷ πω ζαυρῷ βοώνγ᾽ παί. 

ποριάφες ἀὐζις τίω αἰ μδοτίων ιὐτίω. ζαφεὶς ὃ, πέσω ἐπεδιίξατο Εἰς τίω ὀκείων 
σωτηρίων " ὀῥαφας ὃ Τύκ θύγέως Ἰουδοίοις ὀκάλεσιν ; Οὐκ ἄφεσιν ἔδωκεν αρδοτμα.-. 
τῶν; ἐυ ζᾳ μνεία αἰγαϑεὶ ασοϑύϑηκε: ὃ τότε χρλοαδοξότερον ; (ὦ) φαιυρώσωντες ὶ "Φόγε “- 

; τῶ αἷ, γάσιν υοὶ ΘΘεού. «( ζωύτης ἴσὺν τῆς κηδεμογίας ; ζῶώτα :ο ὌΡΙ " πνέοντες, ((Ρ ὦ ςαυρώσαι γεγρνάσιν ζᾳυτῆς 4 κηδεμονίας ; ἣ 
αἰκούσοαιντες ἐγχαλυψω ῖθα, ὅτί τοσῦτον ἀφεέφηκανϑμ τῶτυ, ὃν μιμείαϑαι κελϑυόμεθα. Κ 
δωκϑῳ κἀν Ὁ φζγίςη κα ὅσον, ̓  ἵνω κἀν καταγνωψϑυ ἑαυ δὝμ τύτοις πολεμοιῦτες, αἰῷ ὧν 

Χοιςῦς τίω ψυχέω "ἔϑηκε, καὶ αὶ βουλόμϑνοι καταλλαγάώαι, ὃς ἵνα χαταλλάξη,θτε σφα- χίλι, 
γὦσαι πϑρητήσο». ἡ τῦτο δωπανγη τις 661 χοημῶχ «άλωμα, περ ὧν τῇ ἐλέημο- ' 
σιώη «σόϑξαλλεοϑε " εὐγνόησον ὅσον χἐζυ' θύϑεουος  , ἡ αὶ μένον οῴκ ὀῤῥαδύσῃ ποὺς τίω ἐς 
ἀφεσιν ν᾽ σε ἠδικηκότων, δλλαὶ ἢ δραμὴ παοὺς τὸς σε λελυπηκοζᾳς, ὡςε “ἐμέαϑιῳ σοι 
συγχωρήσεως α᾽ φΦορμέω, ὦφε θύρᾷ ρα μυϑῖον ὟὋ ἔὟἝ οἰκείων καχϑίν. ἐλλίωων παῖδες ὑδὲν 

μέγα ασρλσδοκϑίυτες, πολλάκις οὐ τῦτοις ἐφιλοσοφηᾷ " ἡ σὺ μέλλων Ἐχὶ τοιαύταις ἐλ- 

“πίσιν δἰποδομεῖν, ὀϑψαδύν ᾧ ὀκψᾷς » Ὁ ὅπτρ ὁ γόνος ποιᾷ, τῷ» Οὐρο ὀϑέχη ασ9 τὸ “εθιου 
“ποιῆσαι “5 (ὃ τῷ Θεούνόμον,δλλ᾽ αἰμμαϑὶ μάλλον, ἡ ἸὨχὶ μιοϑοῷ βούλει σοι σξεοϑίωαι 1ο 
ὦ παϑὸς; συτῖδ δ δῤ Ἔσο πῦ γοόγου ὅϑηται τῷ», ἔξαισοίι πλέον, δλλα ὸ πολλὴ ἡ κό. 

λφοσιφ᾽ ὁτί ὁπτρ ὃ χρόνος Εὐργάσοι"», αὐτοῦ ᾧ Θεοῦ νόμος Οἵκ ἔπεισί σε ποιήσοι. Εἰ δὲ 

λέχγϑις, ὅτι Φλεγμαίνεις τῆς ὑδρεως Ἐ μεμψηυϑῥος, αα μψήαϑητι Ε δι γέχϑνέ σοι καλὸν πα- 
οοἰ τῷ λελυπηκότος ὁ ὅσαι συ ἑτέρυς διέϑηχας κακοὶ. κακώς σε Εἶπε Ὁ κατήσουνε ;λθ. 

γσοι ὅτι τὸ σὺ ἐτέρφυς Εἴρηχας. “πῶς δἶω Ἐχιτθύξῃ συγίνωμιας, ἧς ἑτέροις αὶ μεταδίδως ν γ5 
αἰλλ᾽ σῖγα Εἴρνκας : αλλ ἤκουσας λεγόντων, ἡ ὠπεδέξω. Το δ' τῷτο αὐθύϑωνον. ϑέλάς 
μιαϑεῖν ὅσον ὅθὴν αὐγαϑὺν Ὁ μη μγησικαικῷ,, αὶ πὡς μάλιςα τῶν (δ (Θεὸν ἀὐφραίνοι , ὧδὺ 
ἐφηδόρϑμοις τοῖς δϑιχαίως χ ἀδοὺ κολαζομϑμοις τί φρέται, καίτοι διχαίως κολαζον) αλλά 
σε ὅχιχαίρειν οὐκ ἐχοίω. ἡ ΝῚ ὁ πποοφήτης πολλαὶ ἐγκαλέσοις ἀσδότερϑν, καὶ τῦι ἐπή- 

γαὴν εἰπων᾽ Οὐκ ἔπαϑον Οὐδὲν χὶ τὴ (μωτειζὰ τῷ Ἰωσήφ ᾿ καὶ πάλιν, Οὐκ ἐζηλθεκα- 40 

τοικϑύσα. ἐγα κόψααϑτι οἶκον ἐγμϑρον αὐτῆς. καίτοι ὁ]ωσήφ, τύτεςιν, αἱ φυλαὶ αἱ δ 

ἀὐδού,ᾧ (ὦ πότων γείτονες, κτ' Θεού γνωμιέυυ ἐτιμωρφιιῶγ», αἰλλ᾿ ὅμως βουλεῖ) ᾧ τεῖτις 
ἡμᾶς ((μυάληγεν. εἰ γὸ ἡμάς,, πονηρ9ὶ ὄντες, στὸ τμωρωμιϑα οἰκέτίων, αὐ να ΔΜ συν. 3 

δούλων γελάσαντα ἰδωμϑυρὸ χλοξιωό θα μάλλον καὶ ἐπ’ ὠκεῖνον μετάν» μϑρ τίω ὀργάω᾽ 
“πολλῷ 

[ἢ 

πὶ 



ΒΑΓΓῈ ΔΛ. Ομ. π': 497 τῶν κς΄". 
πολλῷ μάλλον ὁ Θεὸς ὦ, κφρήσεται (ὧν (ὄν' ἐφηδουδέους τοῖς κολαξομδμοις. εἰ δ τοῖς ΣᾺ (ὦ 
Θεοῦ λοζομϑίοις σἕκ ἐπε είδαψνειν, ἄλλα "(ων γεν χρὴ, πολλῷ μάλλον τοῖς εἰς ἡμας ἡ- 

εἷοτηκόσι. ὕ» γα αἰγώπης σημίῴον, ζῳὐτίω πόρτων ἀσοϑτί ϑησιν ὁ ὁΘεός, καιϑούπερ δ 
χὶ τῆς ἀλουργίδος βασιλικῇ, ὀκῴ ἴω ω τἶμια δὲν ὀυλών αὶ ὁ ἣν ̓χξωμάτων, ὧπερ 

; τίω ̓ χλαμώδαι κατασκθυάζει ζιυτίω " ὅτω ἡ) οὐ δε, αὗται εἰσιν ται ᾿ αἱ Ἴίμιαι, εἷς: 

πο ἐν τίω ἀγαπίω (ἐωέχωσυ. συυδι ἢ ὃ δυτῶς ἀγασίω δζοτηρᾷ, ὡς Ὁ μὴ ̓ μεμψήοϑοῳ ὃ ᾿ 
εἰς ἡμας ξ ἠαδρτηκότων. (ΜὮ ̓γὺ οἕκ ἐφοϑντίσε κα) δευτέρου ἀμέρρες 0 Θεός; Μὴ ̓ γ οὐκ ξ.- Ματῇἢ.ε.κγ. 

περ Τ' ἠδικηκότα πρὸς (Ὁ ἠδικορδίον ἐλϑεῖν; οὔκ Ὥστ᾽ ὅ ὃ’ λυσιασηξίου πέμπει σσοὸς 

ἐκᾷνον αὑτὸν, κα κατολλαγας Ἐχὶ τίω ̓πρώπεζαν αἱ αὐτὴν καλᾷ; ; ἀλλά μὴ ἰδ τού» 

ιο αὐἴδεμεῖνη .» ἐλλεῖν, ἐπεὶ ΧΩ πὸῤ αἰπώλεσοις. δζρ γὺ ὃ ὅτὸ μαϊλιςα σϑι μιαϑὺν ὠφατοι 

ὁείζει, ἡα φλείσῃς ὀκεῖιον᾽ ὡς ἐδν φὐδακλυϑεὶς κουταωλλαγῇς, οὐκ ἔτι ἢ Θοοῦ πυζῦο-- 
Ὁγὶς γέχϑνον ἡ φιλία, αἰλλαὶ τῆς ὠκείνου ἀπουδὰς. δ χα αἰφεφόμωτος ἀϑαρχωρᾷφ, ὦ ὀκεΐ- 

"Ὁ βοᾳῴα λαρερλῥοντο, αἱ λέγειοι ὠϑρὼ ἔχεις, ἡ Οὔκ αἰχοωύῃ : ; ἐν γὰ ϑρκεῖ ἡμίν 
Ὅολϑρ, δλλαὰ καὶ “ ὁμὸ ἡμεῖς Ἰχιασω δα : Οὔϑε μιηδὲ ὠκᾷνος ἡλέλησεν ἡ ἡμῖν πολεμιῆς- 

15 σαι, Εἶϑς μήτε ὀκήνος Αἰ ϑίθολος ζώ. οὐκ οἵοϑω πόση ἡ ἡδογὴ Τ᾽ (ᾷς καταλλαγαῖς ; ; τί 

γὸ, Εἰκλ ὦ τὴ ̓έϑρᾳ 9 ἐ σφόδρα Φαίνέται; Ὁ ὍΤΙ δ ἥδιον ὦ φιλῴν ῷ. αἰδικοιῶτα ἢ μεσΐν,μζν' 

Ὁ λυϑίῶαι τίω ϑρδν Ὅτε διωυήσν μαϑεν καλώς. ἃ ζίνω τοὺς ὁ αϑηνομϑμοις μεμούμε- 

}ω ὀνλήλαρ χουτεαϑίοντεφ, τῇ οἰκεία, ((ρκὶ πολέμο μῶτες; ἀκόσον κ᾽ ω τῇ παλαιὰς πῦσος 

"" Ἄν ο τοῦτα λόγος, ὁδὸὶ μνησιχρύκων Εἰς ϑανώτον. ὐιϑονπος αὐ, ϑοθστῳ (ἰμωτηρ ᾧ 
10 ὀργά, καὶ ὑ τὰ Θεῷ ζητεῖς ἰασιν. χαίτοι[ γε Ἰ(μωεχώρησεν ὁ ὀφϑάνμον. αὐτὶ ὀφθοιλμιοί, καὶ οὶ ὀ- ἀ Ἐξρδι κα μν 

δόντα λύτὶ ὀδόντος. “πῶς δέω ἐγχαλᾷ ν τι κάκῴα (ἰμωελώρμσεν, ἐχ, ἵνα, δλλήλοις αὖ 
ποιοδιϑ,ὐν  ἵ ἵνα, δέοι τῇ παλεῦν ἀπεχωκῖθα τῷ τολμῴν. ἡ ὠλλως διύκφνα Κ᾽ Ζ “αρλσκα- 

ὁθυ τινὸς ὅθ1ν ὁ ὀργῆς, πὴ ̓μρησιχακῷ, ψυχῆς πονηρίδν μδιρτώση. αλλά χαχῶς ἔπαϑερ: ; 
ἀλλ " οὐδὲν ζοσῶτον, δι ὅσον σουύτον ἐργάσῃ μνησιχαυδδ. ἀλλὼς ἢ, Οὐδ δυω τὸν αἴδρα αἱ α- 

᾿ καϑὰ κακὸν δι παιϑῴν. ἔξω γδ τις ὸ παιδία ἔχων γωυάμαι, ὼ Φιλοσοφείτω, ἐχέτω 3 
ὑπολλας ἀφορμας ̓βλοΐδης, ᾧ χριμαίτων «“ϑροισίαμ, χαὶ Ὥοχὴς διιυαςείαν, καὶ Ὁ φίλους 

πολλοὺς ἡ τιμὴς υὐπολαιυέτω, πλίω φιλοσοφείτω (τη Ν δ] «σεοσχεῖοϑαι) χαὶ “σοοσά- 

γωμϑρ αὐτο ζὰκς πλυ. γας τῳ Ἄϑγω, ᾧ «όϑσιων ὡς μερϑηφϑ αὐὴρ «ἰξιζλιέτω ζνωμίᾳ " 

ὑγν δὰ ποὺς (δ Οὐ δὲν ῥγρύμδνον ἐδ ζᾳ χρήματα; ; ποὶ τέκψα αὐαμρείτω "ὦ δὰ δὼ “οῦς ᾧῷ 

10 «δὶ λύαείσιως φιλοσυφοιῶτα; τίω γένω σφαπέτω᾽ ἢ τἱ τὸτο πτϑὸς ᾧῷ “πεγο- 

δνμδρον μα ᾿ πενθεῖν (ὅν; κοχϑιμημροις Εἰς αἰτιμίδν ἐμδόμοτω᾿᾽ ἡ τί πσϑϑς ᾧ ὀβθος 

χέρτϑ χὰ ἐ πϑεότα ἠγθύφϑμον: Εἰ βούλει, ὦ σῶμα κολρζ ἐτω, Εἰς δεσμωτήξλον ἐμθάν- 

λέτω᾽ τί δίωω ασϑϑς Ὁ μαϑώντοι, οἷ, Εἰὴ οἔξω ῥμδῷν αὐνϑενπος αἰσφλίρε, ἀλλ ὁ ἔσω Φ,κορ. δ. κε: 

ἀγαχαψούται, χα) ὉΤΊ ἡϑλήμο δυκιμιό κρυτεργαζ ἐται : Ἢ ἐγὼ δὴ ὅϊχυ μιηδὲν β λφ(ήσε αϑαι Ῥω. 4. 7. δ 

,ς Τὸν ἀγνδρά,ὐσττε λὀμόι "ὁ ο ἣ λόγϑ πέσω ἐδειξονῦ ΤΊ ἡ ὠφελάται αὐαχαινούμθινος ταὶ δὸ-- 
κιμὸς γιγνόμϑρος. μὴ τοίνων χσϑϑς ὁτέρφες ἀλ γώνϑι, ἑαυκδν αἰδικοιώτες χαὶ ̓ ἀνϑενὴ κα- 

τασχβυαζοντες τίω ψυχίω. ὕ ἐγ τῆς δ πλησίον πονηρίας 66] ὥσϑτον, .σον τῇ. τῆς ἡμετέ- 

ἐλ: ζαλαιπωείας κα ἡ ἀγηδῶν. μὴ τῶ δ ὑξρίσῃ τίς, δακρύομδρ ᾧ συξελλομῖβα, " αὖ 

ἁρπάσῃ ὡς, ὃ ἀὐθ' πα φόνϑυ, κῦ δ τὰ ἐ παιδία ὀκῴα ὋΣ μικρὰ, ἅπερ ὟΨ ἐ ὁμηλίκων ἀἰ- 

40 φιιστερρι ηὔροξιώοισιν χοῦ οὐλις αναιγχαισ, αλλ στο μικρῶν προφάσεων λυποιώτερ. 

ἀλλ᾽ ίφς κακῴα δν᾽ ἅ  βϑωσιν κριζομδνα, Ἐχιρδίοισι δούκψοντερ, ω ἡ ̓γελοῖτα, χϑὴ ̓ἐφί- 

φαγται. ἀλλ᾽ ημῴς ἡ τότων ἀγοητότερϑι, ὅτι νπβ ὦ ων ἔδει γελᾶν, αἰαὺν τούτων ὀδυρῤῖβα. 

ἥδ οθχκαλο, τίω παι δικζωυ Φὐὑτίω ϑιάνοιλν ἀφώτες, γΜ ὀνρᾳνων Τπιλαξω θα. αὶ 

γὺ ἀϊδρας ἡμαξ οἼΧρασος δὴ) βουλετωράνδρας τελείοις. ὁυτω ὼ ὁ Παύδλος κέλάσεν. 

Οβεγίοι,ἴοπλ, 2. Τι3 Αδελφοὶ, 



χος κα΄, 498 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 

«Κορ. 48. κι Αδελφοὶ, λέγων, μὴ πευδία γύνεοϑε πεῖς φρεσὶν, αἰλλαὶ πῇ κακίᾳ ννππαζετε. γηπιασωμδν 

Ματϑ. ς. 
Δυκχ. ἢ- 

χϑίγιυυ τῇ ἢ κακία, χῷ ; τίω πορηξίαν φυμγρίτες τῆς Φρετῆς Ἐχιλαξωάθα, γα Ὁ ἡ ΤΥ αἱ αἰωνίων 

Ὠχίτύχωμϑῳ αγαϑῶν, γοήμι χα φιλον,ϑεφπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμδῷν Ιησοδχοειςού ᾧ ῳὴ ἡδύξα, 

ὼ ὃ χραύτος Εἰς (ὃν αἰαύνως “Ψ" αωνων. Αμάν 

}] 

Ομμλ. “π΄. ό6 ΤΟΥ͂ ΔῈ ΙΗΣΟΥ ΓΕΝΟΜΕΝΟΥ͂ ΕΝ 

Βηδεωνίᾳ, οἰ οὖν οἰκίᾳ Σίμωνος τῷ λεασοϑῦ, 7 ΠΕρσηλϑεν ἁσπῳῷ 
σὴ ̓ἰλοίξαςρον μυρν ἔρυσα βωρυτίμυ, . δξέχεω Ἐχὶ τῇ. “Τῆς χεφόλης 

αὐτνίαὐακεινϑῥου. 

Γυνὴ αὕτη δυκεῖ μϑρ τη μὶ μία καὶ ἡ αὐτὴ «ἰὰ τοῖς θυαγίελιςαῖς ὡ.- 
πύσιν, Υκ ἔσι δι᾽ ἀλλα οἶδα υϑὲ τοῖς τεισὶ μία τς ἘΠ) μοι δικξ 

: 5 ἡ αὐτή" δῷ Ἰωδυνη οίκ ἔτι, δ λ᾿ἐ ἑτέρᾳ τίς λαυμαεὴ, κἡ ἡ τῷ 

ὧ Λαζάρου ἀδελφή. οἕκ ἀπλώἢ ὃ τῆς λέπρας μέμφψηται τῇ Σί.- 

( ἀφνος ὁ θϑαήξελιςής, ΩΝ ἵγα, δείξῃ πῦϑεν ϑτυῤῥούσοι παρ σηλϑενγὴ 5 
᾿ 9) ὧΚ γείωη. ὯΝ Ὑδρὴ λέπορᾳ ἐδυκά σφόδρα. ̓ἀκάϑαρν 60) παΐϑος χάμορι 

ἡ ἀνλυῶὸ, Εὖν ἢ (Ὁ Ἰησῶν λιεχσάνσωτα (ὃ ἀνιϑοφπον καὶ Ὁ τῆς λέξας ὠκκαϑα. ἢ, καὶ τῶν 
ἔοντα (οὐδὴ γάρ ἀν Εἵλοτο μίῆϑαι οἰδὰ ῷ ̓λοωρῷ) ὀκαταηθέντα ἢ Ὁ. ΤῸ αὐτῷ, ἐλεμσε βδον 

σε ὅτι χαὶ τίου τῆς ψυχεα αὐτῆς ἀκαϑαρσίαυ υὐποσμήξει ῥᾳϑίως. οὐκ ἀπλώς ὃ καὶ 

πῦλιν φησὶ τίω Βηϑαυνίδρ αλλ᾽ ἥα μαΐϑῃς, ὅτι ἐχων ὅχὶ Ὁ παθϑος Εἰ ἐρχέται. ὁ γάρ πολι 

τότε αἰ αδιδράσκων. αὐκδοὶ, ὃ στε μάλιςα, ὀξηφ.3» «ὐγῆμη [ βασκανία, τε πλησίον ἐρχ) 

ὡς ἰὼ σα δίων διυχαπώτε. ὄντως οἰκονομίας ζῶ ἡ ὦ σσεύτερον αγαγωρῷν. ἰδούσα, τόίνιυ 

τὴ γειυὴ, ὦ Ὡ ϑαυῤῥᾷν λαξούσα, ογτδῦθεν ασέσγαι. Εἰγεὶρ ὁ ἡ ἐμιμοββοοδνα, σῦρι ἐ- 

δὲν ἑαυτῇ ἢ ((μυειδιῦα, τοιοῦτον, αἱ δ᾽ τίω τίω ὡἰστὸ τὴς Φύσεως δυχϑῦσαν ε1) ἀχαθα βίαν, πέμε- 

στο ἡ λεδοικῆα πρϑϑσηλϑε" πολλῷ μάλλον ζυτίω ὀκψᾷν χα! αγαδυεοῦ, Εἰκὸς ἑώ “Φ ΟΥ̓ 

πονηρϑν (μωειδὸε. δ 9 ὁ κᾧ πολλαὶς γεαυαῖκαα, Υ̓ ἘΣαεδρείτιν," τίω ΧΧλνδναϊθν, τίω αἱμοβ- 

ῥροῦσαιν, ὁ ἑτέροις πλείους αποοσέρχεται χροὶ ' πολλίω ἑαυτῇ ἢ (ἰωειδέναι Ἔ αἰχαϑοιραίἐμᾷ 

ἀσέλγφλν" ὴ ὁ οὐτῆ' δομοσία αἰλλν. ῳ οἰκία. ὑπόύτων ἄλλων καῇ ϑεραπείας φοϑσορ- 
υϑύων σωμαιτικῆφημόνον. αὑτὴ τμῆρι ἑγεχεν πτξϑσμει μόνης, ᾧ ἐκ ψυχίω δίϑρϑωώσιως. οὶ 

γοἱρ ἧι τῷ σώματος αναπηρρς ζῶ" ὧξε χαὶ ̓ ὀφρότοτο μείλιςα, ἀνις αυτίω λαυμάσειε. σι 29 

δὶ ὡς ἀνιϑεῦπῳ" πρόσεισι ψιλῷ (ὦ; »αρ δ ω 5 ϑριξὶ κατέμια ξεν)αϊλλ᾽ ὡς μείζονι ἢ Ἀχ, χιουήν 

ἀγ,ϑοφπον. ἣν “"οὑτο ὃ πόρτὸς τὸ σώματος Ὁ! ΙΝ μὴ ν τιμιώτερον ζώ ἡ μϑέος,ὅτο Ὡρὸς 

τὸς πύδους ζώεγκε οὐ Χριφοῦ, Τ᾽ χεφαλζω Ὁ ἑαυτῆς. 
8 Ιδῦντες δὲ ὡ μαιϑηταὶ εἰστοῖ ἡγόδμαϊκΊησοίν, Φησι, λόγυτες ᾿ Εἰς τ κΚ ἀπώλεια 

[ἐγώε»} αὑτηὶ 43 

9 Ἡδιώατο γὰρ τῦτο Ὁ μύρον προ ϑίωαι πολλοῦ, νι ̓δυϑέωαι τς 'ς γηωγοῖς. 
10. Γνοὺς δὲ ὁ Ἰησῦς Επε᾿ τί κόπους αὐδελετιτῇ γωωαγκί; ἔροον γοὶρ χαιλϑν “εἰργά- 

σα Εἰς ἐμέ. 
ΣΙ Τις πωχοις δ πόρτοτε ἢ ἔχετε κ᾽ ἑαυ, ὁ ἐμὲ ἢ ἐὺ πόύτοτε ἔ τ. 

1; βαλούσω ΜῈ αὗτη Ὁ μϑφϑν τούτο ἔχ "οὐ σω ματος μά, σεῖς Ὁ ὠταφιάσαι με 40 

ἐποίησιν. 

13 Αμᾶω λέγω ὑμῶν, που ἐαΐ ἠκηρυχθῇ ὃ θ)αγίέ λιίον τῷτο οὖ ὅλῳ τῷ κόσμῳ, λαιλη- 

ϑήσεται ,᾿ ὃ ἐποίησιν αὕτη Εἷς μνημδζλμυον αὑτῆς. Καὶ πόλιν δ δίυ ἀὐζις ἡ τοιαύτη 

ἱ σνοιών; ἤκσον τῷ διδοισκαίλν λέλϑντος, ἔλοον ϑέλω, ὶ ἐυ ϑυσίδμ᾿ τὸ τοῖς Ἰουδαίοις ἐγκαν 
λοιωτοφ, 



ΕΥΑΓΓΈΕΛΔ, Ομιλ.“. «(99 ὧν καὶ 
λοιῶτος, ὅτι τοὶ βαυρύτεοφι ἡφίεσοιν, τίωυ κρίσιν, ᾧ ὧι ὄλον, αὶ ἡ πίςίν᾿ αὶ πολλα, ὧν ᾧ ὀρέι ᾿" 
αἰεὶ ἐλεημο( ως “[9} εϑότορ' “ὴ το τύτων ᾿ἐλογίς ΟΥΤῸ τς ἑαυ. ὅν, ὺ οὐνενόοιωυ, : 

ὁπ Εἰ ὀλοχαυτώμαται ὁυ σαεϑσίεται, οὐδ. πίω παλαιὰν λάτοείθν, πολ). ᾧῷ μάλλον τὸ ἐ- 
λαίου Υ̓ λοίσιν. ΣᾺ ὅτοι (ὦ δίυ ὅτως ονόμεζον ᾿ ὁ 8. Ὁ δίρνοιθμ αὐτῆς ὁρῶν αἰ Φίησι (σι τς 

ἊΣ πολλὴ ̓ ᾿ θυλοίξεια ζω, ἡὶ ὦφατος ἡ ασουδὴ ) 9 ὦ σφοδρά συγκαταθαμνὼν (, (μωυεχωρη-: ᾿ 

σι ὃ κτ' τῆς χεφαλὴς αἰστ χυνϑέοζαι ὦ ἔλαιον. εἰ ἰγὸ λύϑενπος “λνέοϑα καὶ κ) χυοφορννϑη.- : 
ναι Ὁ ὁ γαλακ)οξγφηϑίωζαι ὁ ου αϑητέσατο, τί [)αυμαξεις εἰ τῦτο 5 ἰ ὀᾳκρούεται ὡασερ γὸ ᾿ 

εἰσ ὁ πατήρ αὐτο κψίσης ἀέρα ξᾧ καπνοῦ, ὅτω (ᾧὶ αὐτὸς τῆς πόρνης, "ὅπερ ἐφιϑίω Εἰπὼν, τ 

αὑτῆς ὀζονοιὰν ̓ὐποδεηθιδνος. χ ΩΣ Ὁ9 Ἰακοὶς φήλζω ἤλειψε ᾧ ῷ  Θιῷ, ὦ οὖ τῶς ϑυσίαιρ [ 
1 ὀλϑιον πυξ»σήγετο ὰ ΧΩ ἱερᾷς μύρῳ ἐείοντο, ΕΟ) μαϑηταὶ τίου γνωμέων αὐτῆς ὕκ ᾿ 

Εἰδὸτες ἀκαίρως, ἐμέμφοντο, ἐ δὲ ὧν οὐεχαλθεωυ, δεικψύοισι Τῆς γειυαικὸς τίω Φιλοτιμίς- εἰ 

αν. Εἰπόντες νὸν στ ἡδυυύατο τῶν τϑιακοσίων δέναρίων ποραϑίωαι, ἐδειξὰν ὅσον αἰα- Ἕ 
λωσαν Εἰς ζω μύρον ἁυτη, καὶ Κ2) ἐπεδείξαν» τίω ᾿ μεγαλοψυχίαν. δίϑ και ἐπετίμα ᾿ 
ἀὐφις λέγων ᾿ ηἱ κόπους πϑέχετε τῇ τὴ γιναικί! εχ λογισμιον παροειϑησι, βουλόμϑιος 

" αὑτῶν: πεῖλιν ὀἀμαμιψυσαι τοῦ ὑ παίλοις. Εἰς ῷ οὐτοιφφιαισμον μου, Φησιν, ἐποίη- Ἷ 

μϑγϑο΄ στ. καῇ ὑτερον πτρϑσαγει. “ογομώ, (ὧν τωηοις γὰ πόρτοτε ἔχετε κἴθ᾽ ἑαυ, ἐ ἐ- : 
μὲ ὃ ̓ πϑύτοτε ἐ ἔχετε "ὁ δῶν ἑαὶ κηρυχϑῆ ὦ βϑαίέλιον πϑτο, λαληϑησιται χα ὃ Ι 

νἣν ἐποίησεν αὕτη. Εἶδες σώ; πάλιν τίω Εἰς ὁ ῥϑνη ἐξοδὸν πεϑαιαφωνᾷ , ὁ" ζωτη ᾿ 
τὐ δαμωυδυύρδνος αὐςᾶν: τ 7: θανατυ, δἴῃ τοσαύτη ( ᾧ φαυρρ ̓ "δειύαμες ς ὧκ- ; 

ὯΝ 20 λϑμαψᾳ, ὦ ὡς πόρτα οὖ τὴ Τῆς γῆς κυ ϑέοϑαι. τω ̓ κήρυγμα: ; τίς δἶζω ουτως ἀϑλιορ ως τὶς ̓ ἢ 

πσαύτίω δυτιλέξαι αἰλήθφδμ ; ἰδὸυ ΝΝ ὅπερ Εἶπε, γέγϑνε 'ᾧο στε Ό περ δὼ αἰπέλϑης τῆς ἢ 

οἰκϑυμδῥης, δ 4 ᾧ (ωτίω ανακηρυπονϑμίω. χφήτοι σδ οἱὲ τὸ ττσοόσωπον Ῥχισημωον ζω, ουτα 

μτυρας ὀχον πολλοῖς, στε ὡ λάτρῳ τὸ γελμηνϑμον αλλ. οὖν οἰκία ὗ οἰκία λεισοηδ ἅνος, ΄ 

 μαϑηΜ μόνων δόντων. τὶς ζω ἀΐῷ ὀξήγῃσε,ὶ Δ αδὸϑίωαι ἐ ἐποίησεν; ̓ ἡ ζαὐτα λέ- 
2: γϑντος διώαμις. ᾧ βασιλέων βμινείων τ φρατηγῶν δλὐδραγαϑηκατοι ὦ ὧν κα! ζα αἰσαυ- ν- 

μγήμαζᾳ υϑρει, σεσί, γώωται, καὶ πόλεις αὐαςήσαντές, χα πεν «ἰϑιζαίλλοντες, χα πολέ- , 

μῦς μικήσειντες, καὶ ὕϑπαμ φήσοιντερ,χαὶ ἔθνη πολλώ ϑυλωσαίμϑμοι, γι δξ ἀκοΝο,ουνὶ Ι 

δ ὁγὸ ὀνόματός Εἰσι γνώριμοι, καίτοι καὶ αὐγδριαγζῳς αναφήσαντες χαὶ νόμος λύτες ὃ ὅτι ἢ πὸρ- 

γῇ γιων λφοίον ὀξέχεο οἱ -ῳ οἰκίᾳ λεασοηδ νος, δωδεκᾳ, οὑδρῶν πόρόγτων, Ὦ το πύώτες ἃ ἀ- 

μλδ,, 20 δυσιχ τίω οἰκαμϑμέωυ" καὶ γρόνος ζοσῶτος' ̓ αῖρλϑε, χαὶ ἡ ̓μνήμη Ὦ ἕμνομδμου οὐκ ἐ- Ἶ 

εδραγνκ" ἄλλα καὶ ὶ Πέρσεω, χαὶ Ἰνδὸὶ, καὶ ᾿ Σκόδαι, καὶ ̓Θρῴκερ, ᾧ Σαυρημείταμ κα ὼ Ὁ Ν᾽ ᾿ 
Μαύρων ὅρος, ἡ Φῷ Βρεῆλυικας γήσυς οἰκοιῶτες Ὁ ον Ἰουδαίᾳ “βρόυδιον λοί,ϑρα, ὧν 
οἰκία, ΤΣ )ευαμες ποπορνθυμδύης αἰξιφέρρισι. μμεγαίλη ἡ φιλὸι, ϑεσπία δεκευῦ.- 

τῦ. πόρνης ἀνέχεται, πορνὴς πόδας φιλουσης χαὶ βρεχούσηρ ἐλαίῳ, χῷ ̓χκαζῳ μαοσούσης ᾿ 

25 εϑριξί" χα! πὐδεσίεται χαὶ "Ὡαδμς ζ;ς ἐγκαιλούσιν. σσοῖε Ἂ» ἔδει τ Ὀσαύτης ασου.-- ͵ 

δὸς ὀξαπορννθέεϑαι Ὁ γκυυαία. σὺ δὲ μοι σχϑττει κακῷ, πώς ἦσο λριπτον ὑψιλοὶ κὶ Ὁ το- Ι 

ἡυμοι τσϑϑς ἐλρημοσεωυΐων. ὼ 9 αἱ μ᾿ ̓ἀπλοῖς πεν, ὁτί ἐρ)9ν καλὸν ἐποίησεν, Ὡ»λὰ α ᾿ 

“πρότεροι, Φι κύπες ἔχετε τῇ γαναικί: εἶἷνα μαίϑωσι μὴ ὧν σσφϑοιαίων ζῳ ζῷ ὑψηλότερα 

ὧν αἰαϑενεγεροες ἀπαρτῴ. δὲ τὸν συϑὶ ἀΐ καθ᾽ ἑαυτὸ αὐλοῖς ὃ ρᾶγμα ὀξεταζς, 
40 δλλὰ ἰ ζ᾽ ἼΝ πσξόσωπτν τῆς γεεναικῶς. χα!τοι Εἰ οὐνομιολότει, οὐκ ἂῤ πσϑϑσεϑηκε τίω ᾿ 

γιυάνᾳ. δὶ ἥα μαώϑης ὅτι δὲ αὐτέου ζωώῶπι Εἰριται , ἵα ; ̓τίω βλαφησαισοιν αὐτῆς 

πίςιν πηρωσωσιν αἰνὸν ᾿ὀκθρέψωσι μάλλον, 279 τῷτὸ Φησι, σπουδυοῦων καὶ ἡμας ̓ ὑπερ ὸν ὙΠ 

ἡτα τοι καλὸν δα τῷ ὁτθοιω, καν μὴ σφόδρα ἠχριξωμδύον ἡ, ἥ, δύχεοϑαι ἀύφ' ὃ λίλπειν κα Ὁ 

ἴχὶ μεῖδον ἀγῳ,, καὶ "μὴ δὰ τίου Φρχίω πᾶσαν Ἐχιζατῷ ακρίζειδυ. ἐπεὶ, μον τ 

γημῦν Ἅ 



χῶν κα΄ 9 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 

- Δευκιχβ, 6, 

αὐτὸς τ 9 μάλλοι ἐθούλετο δῆλον δξ ὦ ὧν ὼ Ὑλωοσύκομον βαφαζεοϑαι Οχε ἐλῴυσεν, ὁ ὁ μὴ ἔ- 

χων πούτίω χεφαλίωυ κλίναι. ἄλλα ὅπ Οὐκ ἀπήτι τϑτο καιοϑο, ὧφε ̓ διορθῶσαι ὃ ἊΝ χιδηκα 

γεζλνηνδρον, αἰλλ᾽ ὦ ὡφε ὐποδέξαεϑει μόνον. ὥασερ γδ εἰ τίς αὑτὸν ἤρετο λϑεὶς τῷ πο. δ 

σαι το τίω γουψάϊκα,, Οὐ ἐῤ τῦτο αἰπεφζωύατο᾽ ὅτως Κλ, ἐποίησιν, Εἰς ὲ ἐν ὁρά λοιπὸ, 
ὅπως ἐὦ με "Αἰ φπορηϑῇ. οὐκ τῆς ι μαι ϑημδμ, ὑχιτιμεῆσεως, αλλ ὧν πῆς ἄὐτῷ δραπτίας 4 χη 

θύλυμωοτέροι νορδῥηκὶ ὼ αἰμείνων ἀπέλϑη. " Ὁ) κῷ το χυνϑίεναι Ὁ ἔλαιον, σε τιον δι 

Εἶχω αὐὐμὴ ἥ Ἰηππίμισιρ. σὺ "Ὀἰνμω ἐδὺ υϑὺ να ἴδῃς σκθύη χατασκθυάσαντου ἱεροὶ κε 
“πτξϑσοίγϑνται, Ἢ ̓άλλον φγαὶ ἐκκλησίας κόσμον, Ἶ.} τοίχοις Χ, ἔδαφος Φιλοπονοιύζᾳ, μὴ 

χέλθυε παρα ϑέωαι,᾿ ἡ  ὀϑατραπτεῦαι Ωὴ γεδυνμϑύοι οὗ ονα μὴ πηρώσῃς αὐτο τίω ϑϑυ- 
Μίαν ἂρ ἣ Ὡρὶν ἢ χατασκθυασαι ἴις ἐρᾷ ζῦτα, κέλδυε δοϑίωαι “Ἴωχοῖς" ἐπεὶ καὶ αὑτὸς, 19 

ὧξε ΜῊ ' πηραΐσοι τί" ποϑϑϑυμίδν τὴς γωωυαμκός, τῦτο ἐποίησε, ὁ ὅσαι φησὶν, Εἰ οἶα- , 

μνϑίαν αὐτὴς λέγά. Εἴτα ἐγ) Εἶπεν, Εἰς ῷ οὐτοιφιασμόν μὰ ἐποίησεν, ἵνα μὴ δόξῃ γὼ 

Ὡπορᾷν τίου υ γωινάγχα, τῇ Οιούτυ φραγμιάτος αὐαμμψήσαις, (υφοι ἡ ϑανατα λέγω ρα δ 

ἿΜΨ ἐξη ς πῶς αὑτίω αϑακ)άται πάλιν λέγων" ὧν ὅλῳ τω κόσμῳ λαληϑήσεται καὶ ὰ  ἐποίη- 
σεν αὕτη. «τοὐτοἢ καὶ δΨῥμ' φιϑημ τ δαμυθία, κα κείνης αϑδύνονσις κὶ ὼ ἔπαρος πῶ. ὐρ- 1 
“τς .7}} αὐτίω, φησιν, ἀσονται μΩ ̓ὗτα, καὶ ὡ νιώ ὃ ̓ ποερδνεχήρυξε Ο παλοςζᾳ πρὸς χῃ- 

δείαν «περσαγαγρόπι. μή ζίνωυ τις αὐτῇ Ὥχπππματω. ἐγὼ ἡ γ» Οσῦτον αἰ ἀπέχω τόχα- 
τα δικοίσσι, αὑτίω, ὡς᾿ ̓καχῶς πεποιηχί]διν, Ἵ  μέμψαοϑαι ̓ ὡς οὔκ ὀρὼς Εἰργασμένω, Χο γριὴν 
ὅτι Οδοἰὰ ἀφησω λαϑῷ τὸ  γολνηρδύον, ἀλλ᾽ ὁ κόσμος Εἴσεται τὸ ὦ οἰκίᾳ Εἰργασμέννκα 
'κρυπήῷ. ἢ γὰ 9 δπὸ ὑπο θύλφίοις οἱ «νοίας ἑώ Ὁ γελυνεϑδέον, καὶ πίφεως δερμῆς, (ωπ. 1ὁ 
πομμένε ψυχῖ. ὺ δίῳ γ μυηδὰ πνϑυματιχὸν ν άζ τῇ γεναμκὶ, ἀλλὰ τίω Εἰς χαρῆρ, 

ἀεὶ ἐμνημόι: πὸ τῦτον κὶ αἰθὲ ὀκείνων ϑωῤῥᾷν αἰδασκθυάζων. εἰ γὸ ἔρχϑν καυλὸν ἐποίη- 
σιν, ἔυδηλον ὅτι ᾧ μιοϑὺν ἀξιν λήψιται. 

14 Τότ πουρϑυϑεὶς Εἷς τῶν δώδεκα, Ἰούδας ὁ λερόμϑμος Ἰσκωριώτης “οϑς ὧν 

ἐρᾷς, 23 

μ Ἐδεν' ἁ ϑήλοτέ μοι δόιώαι, καὶ ἐγώ ὁ οὐαδώσω ὑμῖν αὐτὸν; 
Τότ, πότε; εδτῇ ζὐτα ἐλέγω, ὁ ὅτε Εἶπεν Εἰς(ὃ οὐταφιασμὸν μιὰ Ἐ ᾧ οὐδὲ τά. δεἰμίρν 

ον καιτονύγην. ὅτε ἀκούσας ὅτι Κῆρ ρυηϑήσεται ὦ ὦ ῥ)αήέλιον πϑρυτουχού, ἔδεισε (ὺ ὸ διωάμι-. ἣν 
ὡς ἀφατυ ὃ Θέρηνϑιον () Δλλ᾽ οτε γωνα,κος Ὀσοαυτίων ἐπεδείξαμτο πιμέω, ᾧ γωυὰ)- 
χες πεποργθυμδύαι,. τότε αὐτὸς ( τῷ "αἰ φθόλου Εἰργάζετο. ὦ τί δήποτε λέγ ἐσιν ἰντα ὃ 0 

ὩὐΡάσημον: ; ὅτι ζῶ ὼ ἄνλος Ἰούδας. καὶ συν το κιτοιῶται Εἰπῴ, ὁ δι πὸ ΤΜ' δώδι- 
κω χαὶ ὥππ ζω." ὅυτως συ δ κρυτήοισι ὮἊὋἜἪΘ δυκοιώτων δὴ ἐποιειδίςων. καύτοι ὠξοοῖ- κα 

“πεῖν ὅτως ὠπλώδ, ὃ 01] τ μαϑινὴ! ἀὐτύίις ἰὼ (ἡ, ἤσαν ΟΡ ἀλλοι) γώ ὃ ᾿ πϑϑς!ϑέασι ἴω 

δώδικα, ὦ ὡσανεὶ ἔλερρν, τῷ “Ὡθῦτυ , χορό, ἫὌ πιριρ δέω ὀξειλεγμιένων, Γ] κῷ ̓Πέζου ... ἀπ 

ὃ. Ἰωαύνα. ἐνὸς ὃ ἀὐδζοις ἔμελε, τὴς ἀληθείας μόνης, ὁ τῷ συσκιώσαι ζοὰ γιγρόνϑμα. δ, 23 

τϑτο νἀ σημείων πολλα ̓ὐδατρέχρεσι, ἡμὴ ὃ ϑοκοιωτων Ὧ) ἐπονειδίςων συοὲν πιποκρύ- 

“ὔγονται" δλλα κῷ βῆμα, καὶ ρΆγμα, κάν ὁτιοιου" ἡ, τῶν κῷ ̓αϑῆριοίας Δλὐακηρυῆας- »,}πῆνι 

σι᾽ καὶ Οὐρς ὅτοι μόνον, ὡυλα καὶ ο αὐτὸς δα ὑψελύτερᾳ φϑεήδιδνος, ΤἸωδύνης. αὐτὸς γδβμάς- 
λιςα λέγη (κ ὑζρεις, αὶ υ ( ἐγείδη τὰ Εἰς αὐτὸν Ἄνόμδρα. ὴ ϑξᾳ πόσυ κακία τῷ Ἰούδα, 

, ὅτ ἀδο ματως πσϑϑσῃει, στὸν τέργυείου τῷτο ποιῇ "ὃ ὔργνελον τοσῦτυ. ὁ ὃ ̓ς Λαχος Φη- 40. χ, πιὰ 

σιν, ὅΤί τοῖς φρατηγϑὶς (ἰωό)ς». ζγῆ᾽ γὸ ἐφασίαξον ῷ Ἰουδοίοι,ζδυ τὴ τὴς ϑὑτουϊξίας αὐ 
θπημδιυσομδρους ἐπέφησοιν εἰὔζις (ὦ Ῥωμάμι. ὼ γὸ ἡ Ἔρχν αὐτἕὦἍνίν μιεταπτεσῶσαι Ἅριπτῦ ῶ 

κι τω πτρηφητείνν. τύτοις δξζυ ποϑλσελϑων φησι" τ  λετίέ ΜϑΙ δδιύναι, κᾷγω ὑμῶν πα- 

οφριδωσω αὔτον; 

κὶ ἕλη 
᾿ 

οἱ 



ἙἘΎΑΓΓΕῈΕ Δ. Ομὼ. “-. 501. χεὺ κα’. 

Οἱ ἢ ἔφησαν αὐτῷ τομαίκογτα ργύρια' τό Καὶ ἀπὸ τότι ἐδητει δὐχαιείδυ, ἕνα, αὐ- 

τὸ τἰραδῷ. Καὶ ἐδεδοίκει (Ὁ ὄχλον, καὶ ᾿ μόνον Ἀπολαίῳ! ἡλελέν. ὠ τὰς α - 
γοίας. πώς αὑτὸν χαϑαπαξ ἐ ἐπήρωσε ἡ φιλφργυεία: 0 "γὸ πολλάκις ἰδὼν αὐτον ΟΝ μέσῳ 

δήγλέντα χαὶ μὴ κριταυγάλένται,,Ἤ ἡ τὴς αὐτὸ γεοτηος ἡ διμάμεως πολλαῖς πὐϑαοώντα φ' 
ς τὐποδείξεις, πσοσεδοκησεν αὐτὸν καϑεξειν, καὶ ἡ ζχτα τοστεῦτο αἰτεῖ κατετναδεντα καὶ ὦ Φοξε- 
δ ἡ τ σηνῇ ῥήματα, ὡςι καταλύσαι τί πεγηραν (ωὐτίω ἐ ἔννοιαν. Οϑοδὲ γῈ ω “τ 

δείπνῳ ζτης αἰ πέφη τὴς Ἰλημδηείας, δ ἕως ἐλάτης ἡμέροις νὰ τούτων αὑτῷ διελέ- 
μὶὰ γέτο. ΔΛ συσὲν ὠκένος ὠκέρδλμον. ὦ μέζω δχρὶ τῷτος ; δεασότης ἐπταζσοι» ἴοι " ἑαυτοΐ 

ποιών. 

ιο Ταύτα δζω καὶ ἡμιφς Εἰδύτες, μοὴ αὐ ϑλιμπόμωμδν πλύτω ποιοιῶτες Εἰς (ἦν αἰ μδοτά. ΗΘ᾽ ΚΟΝ 

νογζᾳς ὁ ῥᾳϑυμοιωώίᾷς, γου)οτοιώτες, διδοίσχοντες, φἷ δαχαλοιώτες, τ Ῥα νοιῶτες, συμι- 
μορβοι (ψλδύοντες, καὶ μεηδὲν ὠφελεΐμδ. τὰ "ὁ ὁ Χολφος πέοῆδει Ὁ  αἰδίθρϑωτον τῷ Ιουδα᾿ 

ΣᾺ ὁκίῳς Οἕκ ἐπτιύσωτῃ τὰ ; πὲ ἐώωὼμ γ᾿ Εἰστφέρων, ἡ γουϑε τὴν, ὦ αἰπειλαν, θζαλανίζων, 

ὦ ὁ ϑδαιμοῦ σαφώς «οὐδὲ δήέλως, δ Ἰηηκεκρυμμώνως. ὧν αὐτῷ ὃ τω! χϑιρῷ Τῆς πρδισί- 

15 ας, Ὁ Φιλήσοι αὐτὸν χατεδέξατο ᾿ δλ συνὲν ὀκῴο ὦ ὦνησε τῶτο. Ὅσῶτον Φιλαργυεία 

χαχόν. αὐτὴ δ αὖν τὸν ἡ ποτ δυτέωυ κα Ὁ ἱερόσυλον ἐποίησεν. ἀκούσατε πόρτες ἴω φιλθίργυ-- 

(Ὁ ὃ ΤἸύδϑα νόσημα ἔχοντες αἰκουσατε,ἢ φυλάξαϑε ὦ παϑος. εἰ γὰ Ὁ ὁ (μμυὼν τῷἹ 

Χοιτῷ, "Θ ὁ σημή α ἐργασαιψϑμορ, ᾧ Ὀστιύτης Ὡπολαῦσας διδασκαλίας, Ως μη ἀπηλ--: 
λάγη τῷ νοσήματος, Εἰς ζοσῦτον κατέουξᾳϑη βώρα,ϑρον ̓  πυλλῷ μάλλον ὑμῴς (ὦ μηδὲ 

μἰένῃι, 1 γράφων" αἰχούσαντες, ων πόυτὸς τοῖς ᾿ ελούσι απεϑσηλωμδβοι, ϑϑαλωτοι τῷ παϑέ 
μεμα τότῳ ρησεοϑε, Εἰ μὴ “(ἰμωνροις ἀἰπολαύοιτε Ἐχιμδιείας. καϑ ἐχάφ' ἕω ἡμέραν (μμωίω 

Ἡυιδῖ ὀκᾷος τῷ μὲ ἐχνη πού τίωυ μεφαλίω κλίναι, σι ᾿ καιθ᾽ ὑκοίφέω ἐπαιδαύετο τίου ἡμέραν, 

δὶ ἔνγων, δε ῥημ ΡᾺ μοὶ γϑυσὸν, μὴ ιργυελον, μὴ δυο λιταλαρ ἐχανν᾽ καὶ ὅμως οὐκ ἐσωφρ9- 

μϑη᾽ ζ πῶς σὺ »τρῈ: “σδυκας αἰ αφέξαοϑα ζ νόσημα, μὴ σφοδρὰς Ὀὐπολαύσοις 2 α64.-- 

)ς πείας, σὶ πολλῇ τῇ ἢ απουδῇ κεχφηνδίος: ; δεινὸν γὺ, δεινὸν τὸ ὧ ϑνρίον, ΔΛ ὁ ὁμῶς ς αὐ ἐλ- 

ληρῥᾳδίῳς αἰδιέσῃ. ὕ ἰγὰ ὕξηνὴ δεϑυμίᾳ Φυσικῇ. καὶ [δῆλον τϑτο ἐκ ἦα απηλλαγμέ- 
"Ων αὐτῆς. Φοτῆς Φύσεως κοιναὶ πότων ὅν αὑτηῦ ὧκ ῥαϑυμίας κ ὕ Ὡρθνα οὕ 

μόνη ὐταῖϑεν Φύεται, ὠντεύλεν αὔξεται" ὸ ὧν «σοὲς αὑτίω χεχηνοζαι ὁτὰμ ἕλῃ, πα- 

69 Φυσιν ποιᾷ ἔν. ὅτὸμ γὸ ἀγνοώσι οἷ ὅν: ὁμοφυλυς, «ὦν' φίλας, ὧν ἀλήρφοις, ὧν 
49 συήενᾷς, ὦπλυτας ἀπλώε,ὶ κῷ τῦτον καὶ ̓ ἑαύθες, υ ζυ φύσιν τῦτο ἐς! ζῆν» ὅ9εν δῆλον 

ὅτι καρ φύσιν ἡ χακία, ὃ Ο τὴς φιλαργυείας νόσημα, ῳ αὶ [δες αἴξεπεσων,ατργδύτης 

ἐδύετο. ὃ πὺς ἴριουτος γἐγϑνέ, Φησι,κλοεὶς - «(ασὸ τῷ Ὁ Χριτού; ὁ (τὶ Οὔκ λυαγκας!κὴ τῷ 

Θεούδὴ κλόσιφ, ΘΟ οδὲ' βιάζεται τίω γνώμζωυ ὝΨὙ' μὴ βαλομδρων “ϑρετίωυ ἐλέοϑει, διλα 

αἰρανᾷ μὰ ὑσυμμθαλόδει, κα αὶ πόμτω ποιᾷ ὦ “πραγματόύεται, ὦφε πείσοῃ δνέαϑαι 76" 
45 τοις Εἦ: ὃ μὴ αὐα οριντὸ τινές, Οὔκ λύαγκαζει, εἰ ἢ βούλει μμαιϑεῖν πολον αὐτὸς γίγϑνε 

ζυόύτος, ϑύρήσεις τὸ τῆς φιλαργυείας αὐτὸν Ὡπολώλῥϑτοι, ὶ πῶς «αἰ χυὸ τὺ Ὁ πάλους αὐτὸς 

ἑάλω τύτυ, φησίν Τὴ, ἐῤῥᾳθύμησεν. οὐντόῦϑεν "ἡ αἱ αἱ τοιαῦτοι μιετοιξολαὶ ὦ ὡατερ ὀζωυ Ὡπὸ 

ἀσουδὰὴς αἱ αγὸς Ὁ οἰγόρτίον πόσοι 2ϑιῶ Ὁ βίαμι διυόμϑυοι,αροράτων εἰ εἰσὶν ἡμερώτεροι "ῦρνποσοι 
ἀσήτψο,σώφρριες ω ὦτα κατέρηφνποσοι πλεονόζαι ταθ3 τούτο, ἢ ἡ πὶ ἑαυ ἐῤῥι- 

40 ψανὼὸ τὸ τοιοναντίον παλιν στὸ ῥᾳθυμίας ων τ γϑὸ ΘΓ, ζῇ λὐδρὶ αἰ γίῳ (μμέξεκὐ γέ γ4γ»νε 

μορϑηφς καὶ ἡ αὐτὸς Ὥστ Ὁ ἅ εἰντοὶ μσήμαιτος. ἀ πότων χαλεπώτατον τουτὶ Ὁ παϑος. ὦ»- 

τεῦλων τυμιξωρύχοι, οντευϑον ἀὐδροφόνοι, ον τεῦ)ω πύλέμοι ὺ μάχαι, ὁ δέου Εἵπης χῷ- 

κὸ, οντεύλεν. Ω πϑωταυχοὺ ἃ ἀλρισος ο ὁ τοιοῦτος, δ τε φρατηγῆσοη, αν τε δυμαγωγῆσαι δὲπ᾽ 

μάλλον ἢ οὐκ ἐν Τοῖς χϑινοῖς μόνον, δλλα κἡ οὖν τοῖς ἰδίοις. καὶ γιωαῆκοι ἀγαγέον, μέλλῃ, 

ῳ 



κῶας: 

Συρη, 

ΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 

ὃ λήψεται τίω εἰ οὐγαρέτον, λα τίω πασῶν φαυλοτάτίιυ᾽ καὺ οἰκίδω φρίαεϑαι 

λδυλέρῳ φρέπουσειν, δλλὰ πίω πολιωὶ δευναυϑρὴν Τ' μειοϑρὸν οἰ ὠγεγκαῖν καὶ εἰκέζμρι ὅτ 07|-- 
ϑνό τερον ὠφοῖ, μέλλῃ, ὃ Φαυλότο ον λήναται. ζ τἱ λέγω φρατηγίαυ,ὰ δεμα γωγίδ,α 

οἰκονομίαν "κᾷν γλβ' βασιλθύῃ, πϑρτῶν Ὧν αἰϑλιώτερρρ, καὶ λύμη τὴς οἰκουμθήης, χαὶ χιβαολ, 

πόρτων πενέφερρε. ὡς γάρ εἷς ΔΨ πολλῶν: Αἱ σκείσεται ὐχί τα ἐ πϑύτων αὐτῷ δ γομίζων ν τῇ), ς ἵ, 

δλλ᾽ ἑαυ τὶ ἐνα ὟΝ πόρτων, κὶ νὴ τὰ ̓ πϑύτων αὐρπαζων, πότων ἐλοίῆονα ἔ' ἔχειν νομί ζῴ, τῇ γορ 

ἿΜ οὐπῆπω ΑἸηλότων Ὀπϑυμίᾳζα. πϑδώτα μετραΐν,ουήθὸ ζῶτα “εὶς ὀκᾷα ἐδ ἡγήσε- 
πη. 4.9 χαὶ τὶς Φινί᾽ ᾿φιλθργύφξου Δ γὰρ συν" δἀὐοιθίτερον. δ γάρ τοιοῦτος ̓  ἑαυτὸν α΄.- Ὁ ἐπμέῃ: 

ποδιδοται, ᾧ χρινὸρ αὐβαίργμται τῆς οἰκουμδιην ἐϑρός, αἰλγῶν ὅτί μὴ “χουσίον φέρει αγτὶ ἮΙ ϑ» 

ἀφαχύωνὴ γῇ, δ. αὐτὶ ἣν ναμῦ; αἱ κρζεθαι!, ὼ ἀντὶ ἦν λίθων ὰ θρη, δυαραίων πες ΕΝ 

δϑετηρίδν, ον τοῖς κοινοῖς α γαϑεῖ (ἰωεφαλιδίος, πᾶσαν Ὡὐποφρεφόμδιος “αοῤφασι, ὅλον 
οἷν ἔςιν ϑργύφιον λαῦῷ" πόρτα αὐασονδῥων, δλενῇ να δύο μόνον συλλέξαι ὀξολοις ἐν! " ἀ- 
πυμᾷς μισῶν, ὥν πενιίᾳο, τὲς 'πλοισίοις᾽ τὰς ἅ πονίᾷς, "μή τί πυδόσυλθόγτες αἱ οἰτὸ- ολλυτῖμι 

σῶσι, τὰς 5. σλουτονζα, στι μὴ τὰ κείνων Ε ει. ὡπονζμ ζα αὐτῇ ϑ νομίζει κεκίηεϑαι ' καὶ παρ᾿ 

ὡς ΚΥ πύμτων ἡδικημδιύορ ἢ ὅτω πτοϑς πὸ ϑυχεραίνει, πλησμεογζω οὔκ εκ ις ἜΗΝ 

οϑν Οὐκ Ἐπτίςατα᾽ πατῶν δξὴν ἀϑλιώτερος, ασερ ὀίω ὃ “οὐτων ἀπηλλαγμένος ᾧ φιδλοσο- 

φώ, ζηλωτότερος πυΐγτων ὅθιν. ἣ μϑὲ γάρ τὐγαύρετορ, κἂν οἰκέτης ἡ, καὶ διασότης, παγτῶν 

[6 μαιχφιξλώτωρρς. Οὐδεὶς γάρ αὐτὸν ποιήσει κακώς δὲ ἄν ὦ ὧκ τὴς οἰκυμδῴηᾳ (ἰωίλ- 
ὅτυσιν ὡπόυτε ὑπλά χα) ; φρατύπεδω κιοιωῦτε, χα πολεμιοιώτες αὐτῷ" ὁ ὃ ̓μαρϑηρθς χα 

φαῦλος, τῷ ᾿Ὀιοῦτας, δῇ διεγραψαμδν, κα βασιλθ)εῇ , καν ν μυρία, "αξῥαιτα ὀζαδάματα, 20 ἡ, φυμιϑ 

Φ ΟΝ τὸ πυγόνορυ σα ἔἐδώτα πείσεται. ὅτὼς ̓  καχία, αἰεϑενέο,δτως! ἰαυφθν ἡ Ὡροτή. ῳ 

ζίνωω πενλεῖς οἱ ῳ πενία, ὧν; τί [ ϑρέωυᾷρ ἑορτέωυ ἀ ἀγων χα! γάρ ἑορτῆς ὁ καιθ35. τί κλαίεις ΓΝ 

χα! γαρ πόμήγυφις ̓ ἐπβωχεία, ὦ αὐ σωφρονῆφ. ῳ ὀδυρῃ πεαδῖον: ; παιδιον γάρ δὲ! ἰῷ Τοιοῦτο 

ταλῴ. " ἐτυγήησέσε ὁ δέῖγα,; χαι ἐχαὶ ἀ τὅτο; καρτερακώτιρϑν σεἐποίησεν. δλλὼ ἀφεῖλεν αὐλή ' 

χούματα: ; ὦ πλέον αὐπσέτομ τὸ α φορζου. δλλα τίου δόξον αἰβκέκοψε; ;πάλν ἀλληρ ἐ- 25 

λϑυϑερίας ΕἾδὸς μοι λέγής. ἀΐκϑυσον τσ! ἘΣ ἐξωϑεν τα φιλοσοφοιεύτων ὸ λεγόντων" 

Οὐ ον πτέπονϑος χακὸν, ἐαὶγ μὴ πϑξγασοῖῃ. δϑλώ τω οἰκίαν ἀφείλετο, τίω μιεγαιλέων ἐ- 

κείν, ταὶ αἰδι(όλοες ἔγουσαν; δλλ ̓ Ιδουὺ πάσα ἡ ἡ γ) οὐωπιῶ ν (τα δομόσια, οἰκοδὸμιήμια.- 
τα, Εἴπεείς ς τέρψω, Εἴτε Εἰς χρείαν ἐχν ἔλλῃς. καὶ δ τερπνότερον,ἢ ὡρᾳιότερϑν Ὁ ςε- 
ρέώμιατος τῷ ἀρᾳνοῦ; ; μάλθι ζύος τῇωηϑὶ χα πύητες: Οὐκ ἐσ πλούσιον ἐὴ μι ψυχῇ 10 
σλλουτοιεῦτου " ὥασερ οὐκ ἔνι «Ἴωψὶ εἰ Φῷ μα ὧν οἰ ϑυοίαᾳ ἔχονται Ὑ πωνίδμ. αἱ οὃ κυ- 

λώτερον τὸ σώματος ἤ ἡ ψυχὴ, Οἕκ ἰούει τὰ αἰκυρότερᾳ αὐτίω 3[99ηδαι (ϑὸς ἑαυτα᾽ 

λ᾿ ἡ ἢ κυρία, πὸ μὴ ὅτω χύρια, πσϑϑς ἑαυτίωυ ἐφέλκεται καὶ μιογαίζαλλει. χα γὰρ 
ἢ ἐχᾳρδία ὁτὸν τινα δέξηται βλαομ, ὧπθὸν ὦ σῶμᾳ ὑυτω Δ 6 τίϑησι" καὺ δυσκρα- 

τος ϑηπω, τῷ πομτὶ λυμαίνεται καὶ ὄὔχρατος, ὃ πὸῤ ὀνίνησιν᾽ αὐ δέ ἿΜ λοιπῶν 9" 45 

φλειρῇ, ζώτις μϑμουσηφ ἔνδον ὑγιοις, υκόλως κακείνων πίω λύμζιν ἀἰποτιναοσέται. ἵνα 
ἢ ὶ σαΦέτερον ὃ λέγω ποιήσω, φκλαΐδων ὀφελος, Εἰπὸ ἐ μοι, χιλωραδ, ὑτὸρ κα ᾿ ῥίζα μὗραρη- 

ταὶ τ 3 ) βλαζος ἀιωλο ξηοφυλώτων φύλλων, ζούτης μϑμουσης ὑγιοις ; ὅτω ἡ ὁ ζῦπ 

οὐ: ὀφολθρ χευμῷ μῶν, ψυχιοὺ ὀυσης πενγράφ, οὐ βλαζος πενίαρμψυχῃς ὃ ὄσης πλοισίας, 

ο πῶς ἂν τὕμοιτο στλοισία, φησὶν, ἢ ̓ ψυχὴ οἱ ο᾽ πενία, χομῷ Κ σα; μάλισα, ὸν "τε ἌἌμορο. 49 

τότε ὩΣ ἡ πλουτὴν Εἴωθεν. εἰ ἐγὰν, καθὼς πολλάκις ἐδείξαμθυ , τῶ» '"πλουτόντος τ- χιόνι 
κμήφλον ὃ καταφρονᾷν χρῷ μέλ αὶ ὁ μεηδενὸς δῖα, β δυλονδ ὅτι ὦ ὧν πενίᾳ 6) μάλλον ποιᾷ 

πλουτῷ. ὦ "»» βκολώτιρν αὐ τις ο πενίᾳ, ἡ ὧν πλούτῳ κατοιςῷ οφνῆσειε χευμῖν. εὐ 

ὅτι μάλλον ἐφίξ.) γρημᾶν ὁ πλούσιος," ὁ στένης, ὺ πὸ Ὧ που δῆλον" ̓ ὥασερ ὁ μεϑύων μαλ- 
ΑΝ 



ΒΥΑΓΓΈῈ ΔΛ. Ομιλ.πα, 03 

λον διψᾷ τῷ μεταρβντος αὐτάρκως τῷ πώματος. Ο οὶ "ὦ τοιαύτη ὄθνν η ὀχιϑυμία, ὧςι 

ῷ » πλείονι σξένυοϑαι, δλλώ τὐμιυδρτίον λὐατπήεοϑαι πέφυχε τστω. χαὶ ̓ )δ ὦ πῦρ ὑτὸῳ 

λοίξῃ πλοίογα, Ἔρφιωὺ, τὸ τὸῦτε μάλιςα αἰγοιοό: ται᾿ ὅτω ἡ ἕ γρυμῦΣ Ἐχιϑυμία ὑτὸμ σηλέον 

ἐμξαλῃ χεισίον, τὸῦτε μίλια ἀρεῖ). Εἰ τοίμιωυ Ὁ πλειόνων ἐφίεαο πενίας, ὁ ὁὴ ὧν πλϑ- 

4 τῷ τοιοῦτος, (ὗν μώλιςα ον ποίᾳ. ὁρᾷ οι τὸ τῦτε μάλιςα πύεται ̓ ἄχ, στὸν πλουτῇ᾽ 

ὡ τὸτε πλουτῴ, ὁτὸμ ω πενίᾳ ἡ; ἢ εἰ: ἣ βούλει, Ἐχὶ: ἰπδοσώπτων (ὼ λόγϑν γυμνασωμδῳ, 

ὰ ἔςωσαν δυο τινές, ὁ ὦ ἔχων βιυρία τάλαντα, ὁ ἢ δέκοι᾿ ἡ αἰμφοτέρρες ζαῦτα ἀφαιρώ- 

βἴβα. ᾧις δζζυ μᾶλλον ἀλγήσει: ; ἐχὸ τοὶ μυολα τ σολέσας ; θκ ἀν: ἢ μᾶλλον ἤλγησεν, εἰ μῆ 

μάλλον ἐφίλει εἰ ἢ μαλοι φιλῴ, μάλλον Ἐλιλυμᾷ εἰ ΓΈΪΩ δχιϑυμᾷ μάλλον, μάλλον ὅφην 

10 οὖν πενία. ὅτο ὸ μα. λιψα Ἐχιϑυμϑρδν, 8 μάλιξα ἣν ὠδείᾳ ἐσμέν. στὸ Ν εὐδιείας ἡ ὅχι- 

ϑυμία. ἐνθα »ὺ ἐν ἢ κόρ, ἐπιθυμίαν εκ ἔςν ἐρ.ὺ γὸ τὸ τοτε μώλιςαι διψώμϑο, τὸν ὠδε- 

ὡς ἔχωμϑν πυτού. ζῦτα δέ μοι ὦπϑρτα ἐ ὄρηται, ὧζε δὲ! ἴξαι» ὃ ὁτί, ἐδ λὐήφωνδν, ὅδεὶς "μας 

λυμκανφται καὶ , τι ἐυ ὌΡᾳ πενίδμ, ̓ ὀγά “πὐδὴ ἡμάιρ ὐδζις [ ̓ βλαθητν Ψ2}9 τ βαχαλώ πα- 

σῃ ασου δῷ τίωυ γόσον “ φιλαργυείας ὀκζαλῷ, ἵ ἵα ὁ οὐ ζωϑα πλουτῶιδι, ἡ Τὴν «ἰωνίων 
ψωρη "ἢ τ πολαύσωμϑμ" αἰγαϑῶν᾽ ὧν ὅν Ἄνοντο πανᾷῴς ἡμας ; Ὀχιτυχεῖ, “τὶ ιὸ Φιλαν,ϑ6Ὁ πίᾳ τὸ 

Κυρίου ἡμδΜ ον Χοιφού, ᾧ ἡ ϑυξα, ἡ Ὁ κραίτος (ιω ῷ πατοί ἢ τῷ αἰ γίῳ πγϑύματι, εἰς 
ὧν αώγας δὴ αἰωγων. Αμέω. 

Ομιλ. πα. 1 ΤῊ ΔῈ ΠΡΩΤῊΗ ΤΩΝ ΑΖΥΜΩΝ ΠΡΟΣ.- 

10 ὅλϑον (Ὁ μιφγηταὶ τῷ ἴησῦ λέγϑντες, “πϑ θέλεις ὁτοιμασω δῷ σοι 

φαγεῖν τὸ παδα; 38 Οὐ εήπεν,ἰπσάττε εἰς τέο πὸ-- 

λιν δὶς (Ὁ δεῖνα, ὦ εἴπατε αὐτα" ὁ λδείσκαλος λέγ4, ὁ καιοθς 
μου ἐγίις ὅ51 πγοϑς σὲ ποιω Ὁ πάσω μῷ κ᾿ ἣν μονὴν αν. 

" Ῥωτῃ ἣν ἀζύκν τίω πο Μ ̓ ἀζύμων ἣν εἰωλεισι γδυβ' δἰπὸ 

» τῆς ἐαυέρας ἀεὶ Ῥκιϑιμεῖν τίου ἡμέραι. "ζαὐτίω μιφημόνευει, 

χ καϑ' (ὦ οὖν τῇ ἑαπέρα Ὁ παλαἔωδας ϑύκοϑα. τῇ 7 γὺ πέμ]ὴ 
τὸ 5 σαξζαιτν πσξήσηλϑον. ὃ ᾿ ωτίω ὁ τίιυ ΩΣ ΧΩ αἰζύμων 

καλᾷ, (Ὁ καιοϑν λύγων καθ Υ̓ περῦῖλϑον 65 ὅτω λέγ, ἡλδς 

ἢ ἢ ἡμέρᾳ δ αζύμων, " ων ἡ ἡ ἐδει ϑύεοαϑαι τὸ παϑραι, Ὁ ἥλϑε ζοὗτο 

λέγων, ἐγ! ὑς τώ, ἐχὶ λύραις ἰώ, τὰς ἑασέρας δηλονότι μεμψημδῥορ ὀκείνης. τὸ Ὑ» τῆς ἐ-- 

ἤμην, απέρᾳς. ̓άβχονται. δ9 ζεὲ ἔχαφος «αρλ»ίϑησιν, ὅτε ἔλύετο. τὸ παλα.᾿ Ἑρ λέγϑυσι, στϑ Ἀιλᾷ 
ἑτοιμιασωμὸ σοι φαγεῖν το παρα; ; ὧφε καὐντεύλεν διηον, ὅτι Οὐκ ζω 7 αὐτῷ οἰκία, ἐκ ζῶ κα- 

ταγώγεον" ἐγὼ ὃ οἶμιφα, μηδὲ ἀύδις ἐ ἐχέιν, ἡ ἦγ} δὺ αὐ ὁκᾷ πϑεοκίλεσαν ἐλϑεῖν ̓  αλλ 

ἀπ πές γ9. ἰκ ἐὺ συσὴ τούτοις πάσιν Ἡποταξαῦμοις Ἄριπον. ἄορ αὶ ἐγεκεν "Ὁ σά χα ἐπετέλει; ; αἰεὶ 
μαι δα πλμτων δεικγὶς μέρα τὴς , ἐλαύτης ἡμέρρι, ὅτι ὀυκ ἔφιν εγωντί οφ, ῷ γόμῳ. Ὁ τ δήποτε 

ἀύαν, πρὸς αἰγνούτα λὐϑερπον πέμπει; δειιψις ; καγτούθεν, ὃ ΟΤΙ ἡδωιύατο μα παϑεῖ, ὁ »; τίω 

φρνοιδμ τῦτυ πείσας ὦσε αὐΐζις αὑπυνδέξαοϑαι, κὶ ὦ ζωῦτα στὸ ῥ»μῇ ΓΧ τί ὀυκ αὐ ἐἰργασου- 

τοὺ Τοῖς σαιυρρίσιν. αὐΐζον, ἐἰ εἰπὶ ἐθούλετο Μὴ παθεῖν: ; αἱ ὅπερ ἘχῚ τὴς ὁνου ἐποίησε, τῦτο ν 

49 ογζωλα. Ὁ ὁ γὸ ἐκεῖ φησιν, ἐαὐ διεὺ ὑμῖν ἐπη ἥ, ἐ ἐρᾶτε, " ο Κύει ἀντ ν᾽ χρείδν ἔχει" ὁυτὼ 
᾿; ταῦθα ὁ διδοίσκαλορ λέγει, πθὸς σὲ ποια πα «ῶ. "ἐγὼ 5) ὀυτὅτο λιωμάζω μόνον, 

Ἢ αὐζῷν ὑπεδέξατο ἃ: ἀΐγγωςος ὧν, αλλ σἷι κ ἰμ “ὐϑοσδυκδ ε ἀϑραν ἔθειατασειοϑαι Ὡσαύ- 

τίω, κὶ Ἂ πόλεμον ἀϊασενδὸν, χατεφρόνησε τῆς ΔΜ '-πολλών ἀπερθείας. εἰζῳ. π ̓̓ἠγνοοιου,ῷ 

ΜΜπ| 

σημείου ὐὐζῖς δίδωσιν, δ Κχὶ “; ΣΣ «οὐλ ὁ ἀσοϑφή: πιςγλέγων᾽ Εύρησεις τίνα  ὀβαξαμονζαὴὶ Ὁ αὐ βασι γι 

ἀσχθὺ 



“Ὁ κς, 44 ΧΡΥΣΟΣΊΤ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΟΘ. 

αἰσχϑν ἔχοντος ᾿" Φονζαύθα, κεροίμιον " βαςαζωᾷ. χαὶ ὁρὰ πάλιν τὴς δειναίμεως τίῳ Δ. βεχ,, 

Ἐχίδιιξιν. ον "Ὁ εἶπε μόνον, “τὸ πα ποι »ὠλλώ ὦ ἕτερον “ὐϑϑεί ϑησιν, ὁ γαιρὸς μα ΕΓ. 

)ύς ὅ1. τὸν ἢ) ἐποίει, μα Φ ἄν μαϑηζᾳ (ιωεχὼς νἰ αρομιμφήσκων τῷ παῦοις, ὡςε 

τῇ πυκνότητι τὴς ααολβρήσεως ἐγυμναοϑιγζα μϑλετῆσαι ῷ συμξησύνϑμον ἁ μα ὃ δεικμᾷ 
ὐὐξις τι ὠκείνοις, τῶ αἰ πσοδεγρυϑῥῳ, ἡ πάσῃ Ἰουδαίοις, πολλαχις Εἶπον δτι Οὐκ ἀἰκὼγς 

ταὶ ὃ πάϑος ἔρχεται. παϑϑείϑησι ἢ, «(μα θη ΝΜ μ᾿ ὦψε “δι κούσοιν ϑμέο, τίω 
κοὐοασκθυίω καἰκεῖνον μὴ νομίσει κρύτ!εοϑαι αὐτὸν. Ὁ 

20 ΟΥ̓ ἰὰς 5. ϑινουϑῥης ὀϑέκει» «(Τ Ὁ δώδεκα μφϑν ἣμ. Βαζαὶ τὴς αϑαιοαγουυτί- 
εἰς τῷ Ἰούδου. ἡ γὴν ᾧ αὐτὸς ὁκᾷ αϑρέω, ἢ ἦλϑα χονωνήσων τὸ μυυφηράων  φλλων, καὶ τἷν 

αὐτίω " ἐλέγχεται τέων τρώπεζον, στενὸ Εἰ ϑηφίον ζωῦ, ωρᾳότερος ἔγεχϑνει δύ. ὀχρὶ )5} το. ἐλέγχῃ 
θη αὶ ὁ δ) αγίελιςὴς φηχισημαίνεται,ὅτι ἐαϑιόντων αὐ δριλέγεται αἰδὶ δ προοδοσίας ὁ Χοι-. 
τοφ᾽ ἵνα αὶ ἀἰτὸ τῷ χαιο96 αὶ Οἰπὸ τὴς τραπέζης δείξῃ τίωὐ πονηοίδυν τῷ πσοϑδῦτν. ὡς γὸ 
ἐποίησειν (ὦ) μφ.ϑηταὶ, κα ῶς (ιὠέταξω αὐτοῖς ὁἸησίς, ὀκξίας ϑιμομϑῥης ὀϑέκειηο μζ' }} 

δωδιχᾳ. , 

χ1 Ἐαϑιόντων ἢ αὐ δἶ! Εἶπέ, φησιν, αἰμυζω λέγω ὑμῖν, ὅτι Εἷς ἐξ ὑμδν τὐἰδαδώ- ις 
σεί μά. Π 95 τῷ δείπγου, ᾧ (ὦἦν' πόδως αὐτὰ ἔνιψα, ἡ ὄρφι πῶς φείδεται τῷ ρ- 
δὺτυ. ον "»» Εἶπεν, ὁ δεῖνα! με τὐϑαϑδωσιι, δλ Εἷς ἐξ ὑμδμ᾽" ὥςε πάλιν δόιώαι ὠπῳ 

μοετὸνοίας ἐϊοισίαν " ὃ λαϑεῖν᾿ ἡ αἰρήται φοξῆσαι ὠὡπόνῶς τ τὸ οἱ ϑσῶσαι τϑτον, ᾿ς πὶ 

Εἷς δ ὑμδν) ΤῊ δωδικα φησι, δ᾽ πϑυταηρό μοι συμιχϑδόντων, ὧν (ἦν πόδως ἔνα, οἷς 6 
Ὁσειύτα ἐπηηειλάμέν. πένϑϑος ἀξᾳ αἰφόρητον (ὃ χοοϑν τι ὠκείνων ΤᾺ αἰγίωνχατέλᾳ- το 

2φαν εκ. (ς, αὶ ὁ (ζ Ἰωόμνης φησίν" Ἡ πορφιῶτο, ὁ Εἰς δλλήλους θολεπον, καὶ ἕκαφος αὐννὴβ ἡρώ- 
τησο, δεδοικὼς χ᾿ π ἑαυζν, χαίτοι μηδὲν ἑαυτοῖς τοιούτον (Ἰμυειδῦτες᾽ ΟἿΣ δὲ φησιν, ὅτι 

2, Λυπούρμϑμοι στρόδρα, ἤρξαντο λέγειν αὐτώ ξχαςος, υνήτι γώ Εἶμ, Κύεμε; 
23 ΟΝ υσοκριϑεὶς Εἶπεν ᾧ ἐγώ βάψας ὃ ψωμίον βχηδώσω, ἐκ φνός θην, 
Ομᾳ πότε αὑτὸν ὀξεκοίλυψαν,τι ἐδο λοιποὺς ἀπαλλάξαι τὴς ζᾳοαχς Φυτης ἐλέλη- ἐἡ 

σε. ὁ 7)» ὁ Θιποτεϑνήκεσον τῳ δέοι 29 ὺ ὀπέχειντο ἐρωτώντες, Οὐκ ὡκεἶνους 5) ἀνεῖναι 
βελόνϑρμος μόνον τῆς αἰγωνίας ττο ὁποίει, δλλαὶ καὶ (ἢ “αο»δὸτίω δ ορθῶσαι ϑέλων. δ 

“ὃ πολλάκις αἰχϑύσεις ὠδϑρίφως, αἰδίθρθων»ς ἔινϑμεν λα! λγητος ὧν, βιυλόνϑμος αὐτί χοϑι- 
κέαϑαι μᾶλλον, αἴϑεαιρᾷ ὃ «σοοσωπεῖον ἀδού. τὴν ὃ λυπουνϑμοι ἡρξδμη» λέγφν, μήτι 
ἐγὼ Εἰμε κύριο; υὐποκριϑεὶς Εἦπεν᾽ 40 

Ο ἐμδαλψας μετ᾽ ἐμοί ον τῳ τρυδλίῳ πίω χοῖροι, ἰρδ' μα αὐ θαδώσει. 
24. Αλλ᾿ ὁ ὦ υἱὸς τῷ δ ϑούπε αἰ αἀγή,καϑως γέγρατῦαι αὐθὲ ἀρ δ᾽ ἐα} 5 τῷ δῤ.- 

ϑόϑστῳ ὠκείνῳ, δὲ αὶ ὁ ἡὸς τῇ ὀῤιϑούπον αρραδίδοται. καλόν ζώ αὐτῷ, Εἰ οὐκ, ἐλρνύϑη 

δ ὀν,ϑοφπος ὥκῷος. τινὸς ὥ δὼ φασιν, ὁτί ὅτως ἱταμὸς ώ, ὡς μὴ πμαν(ῷ δι-: 

δώσκαλον, υλα μετ᾽ αὐ βανωηεν᾽ ἐμοὶ ὃ δοκᾷ καὶ τῶη» ποῦσαι ὁ ΧΚριφὸς μᾶλλον αὑτὸν 45 
εὐτρέπτων ὁ Εἰς δζόϑασιν ἑὰπτασωρδρος. ἔχει νν ᾧ ἡ τῶν πλόον. ζωτα ἃ ὅχ ἀπλώς 
τἰδατφέχον δῷ, δλλ᾽ ἐμιπογγῆμαι ὑμδ τως Δ θνοίαις "ὦ οὐκ δ΄ ποτε χόρϑιν ορίη 9υ- 
μός, ἤις γὉ οὐνοων Ὁ λῴπνον ἐκῷο, κὶ {Ὁ παοϑδότίω " λῥακείωϑρμον μ( τῷ πότων σωτὴ- γχυηω 
699, ἃ Ἔ πολ δίδοοῖ, μέλλοντα ὕτώς Ὠχιεικῶς ὀζμλεγόμδμον, οὐκ δ πόύτα ἰὸν ὠκξώ- "" 
λοι ϑυμιοῦ γἡ ὀργῆς ; δρρι χϑεε πὼς φραΐως αὑτῷ πσδοσφέρεται. ὁ ζ' ἐὸς τῷ λι,ϑοθπν ὑ- 49 
παγή, καϑώς ὅ91 γεγραμμένον αἰδὶ ὐυ. ζωῦτα ὶ πάλιν" (δὸ μαϑηζᾳς λϑακωμδιος 
ἔλεΐ, ἵνω μι) νομίσωσιν αἰσϑενείας ἐΠ)Ὁ ποράγμα, ὁ Ὁ ασδοδυτίου διορθουνθμος . θα! 
Φ δύ, ϑοϑτεῳ, φησὶν, ὠκείνῳ, δὲ αὶ ὁ υἱὸς τῷ δρ, ϑοϑῖπε ὐ αδιδοῖ). καλὸν Ζεῦ αὐτῷ, Εἰ ἐκ 
ἐλλυνήϑη ὁ ὀῤ,ϑορπος ὠκῴνος. ὀρφι πάλιν ὧν τοῖς ἐλέγχοις ἄφατον τέωὐ ωρᾳότητα, “ς 



ΕὙΑΓΓῈ Δ. Ομῶ. πα. “ος τῷ κα΄, 
Ν᾽ ὀγζῳῦχει καταφορικῖς, λ᾿ ἐλεφνότερον μᾶλλον 1: Τ λόγϑν πϑϑσοῖγή, ᾧ (ἰωεσκιασμέ- 

γωφ πάλη" τστοιγε Οὔκ ἢ ὁ ἐμισϑεϑεν μόιον αὐαιαϑησία, δλλὰ νὰ 5) ἡ μ᾿ ζῶτα αναιογοω τα, 
ἀξία τῆς ἐσατης ἀγδυακἸήσεως ἰώ. “Φ δὰ τὸν ἔλεγχον τὐτον φησι 

325. Μηπ ἐγὼ ᾿Εἶμι, Κύει: ; Ω, τῆς αναμϑησίας. ἐξετάζει ((μυφδὼς ἑαυτῳ" τι- 
4 αὐτα. δ »» ὁ ϑυαήελιςὴς ϑαυμαζων αὐτῷ πω ἰ ἰταμοτητοι" τῷτο φησι, ὦ δὼ ὁ 9 φρᾳό- 

χατὸς ὸ ἡμερώτατος ἰησύς: Σὺ εἶπας. Κατοιγα εὐζῶ εἰπεῖν,ὦ μιωρὲ ἢ παμμίαρε,ε)α- 
γέ βέζηλειζοσῦτο γῶν ὠδίνων Ὁ κακὸν, ὦ ἀπελθὼν ᾧ συμρούλια, σατὸλμικ οὶ ποι-- 

ἡσεις, ὲ Ὥργύριον (ἰμϑέιϑνος Ἀαμόλύειν, ὁ χὰ ἐμοῦ 8 ὃ διολογᾳθεὶς ὁ ἐπὶ τολμιώς ἐρω-- 

Τὰν: ΩΝ οὐυὸν τύτων Εἴρηκεν; δλλαὶ πῶς ; σὺ Εἶπας, ὃ ὀρφς ἡμῖν χἡ χαψόνας ὀμεξιχαχίας 

ιο πηγνιζ. Ὅλ ἐφ ὡς" Ε ὁ μέω Εἰγέγοα τω, παϑεῖν αὐτὸν ζριύτοα, δγν. τί ἐγκαλόάται Ἰύδϑαρ; 
(ὰγ} γεγραμμένα. ἐποίησεν. Συλ᾽ ου ζαυτη τὴ γνωμ, διλλαὶ δχρὰ πονηρίαν. Εἰ 5 μυὴ 

ἐιεΐδη (δ σ.πον" ὀξεταζοις, κα ὦ Ὁ’ “Αἰ ϑθυλο ὠπαλλάξεις ζ.}} ἐπιροιμξν. δὶ Οὐ ἐς! ζωτα, 

οὔκ ἔςι. μνείων "ὼ ἀξμι Ὀλθσεων Ἂς ὧπ, κακῴος, Εἰὺ δ᾽ Ἰ οἰκαμϑύη ἐσωϑὃν. σσοῖδ' ̓γδρ 

φρϑλδυσία τὸ ̓ Ἰυδα τίω σωτηφὰν ἡμῖν Εἰργάσαν, ἃ δ ἢ τὸ Τ Χεισοῦ σοφία, ὺ τῆς εἰντϑ᾽ 
15 μη χϑυίας ὃ βὑπορρν,τες ὀτόρων. πονηφίαις Εἰς ᾧ ἡμῶν συμφέρον ἰπογρώμδύου. ᾧ ἐν, 

φησιν, Εἰν ὐδος μὴ  περέϑωκεν, {τηρϑς οὐκ ἐὺ ααρϑέδωχε; ἡ τί τῦτο τσθϑς Ο ζητε με- 

γον ; ὅτι Ε-ἰ ςαυρωϑίεδωι ἔδει ῶ Χολφον, Φησι, Δ[Θ ὄνος ἔδει" Εἰ ὃ δ. ἐ ὕμνος, δὲ δμ.3.9,.- 

που πύμτως τοιότυ. Εἰ 5 πόρτες ἦσαν ν αἰγαϑοὶ, «ὐεποδιεϑη αὐ ἡ οἰκϑγομία αὶ ρ ημδμ. 

᾿ μὴ λοι». αὐτὸς γδὸ ο πϑρσοῷος ἥδει πᾶς οἰκονομήσει τὰ ἡμέτεροι Χι τύτοῦ συμιρόμος. ὥ- 

120 πυρ9ς γ ἐὐτι ἡ σηφία ὴ  ἀκαπείλιναῆος. δ γὸ τῷτο, ἵνα μ᾿ ὡς νομίσῃ, ὅτι “νπστρέτης 

οἰκονομίας ἐΐρετι, ζλανίζει ῷ λύίϑερ πον. ΔΛ, ἐᾷ ὡς ὁ παλιν, Εἰ κρλθι ὡωὸ Μη »ν- 

νηϑέωαι αὐτὸν, ἕννος ἐνέκεν Εἰασιν Εἰ μέσον ἐλϑεῖν καὶ το ἡ τὖν' πονηρϑις ἀπϑμίᾳᾳ; δέον 
σ τοῖς πονηρϑῖς ἐμαλᾷν, ὅτί κύθλοι ὁγτὲς μη ᾿ δ έοϑοι τοιδποι, γογόαισι πογηφφί σὺ ἢ τϑτοα- 

1: πονηρϑ. αἰλλω ὥν' ἀγαλοὺς ἔδει ϑδνέωϑαι μόνους, Φησὶ, χαὶ Ι γεέννης ὠνχκ ώ χρεία Οσεῖδ' χθ- 

λϑδίσεως χαὶ "μωρίας, οὐδ καικίας ἴχνος ̓ ἕν πονηρϑες ἢ μη ̓)υέοϑαι," ἢ "λνουδύους θ- 

ϑέως ἀπελϑείν. πορὅτον ἃ δίζυ ἀξιον πσξῦς σέ εἰπεῖν ὁ Σἰποφολικόν' Μενοιώγε ὦ ὡ ἡ ἄνθρωπε, Ῥο.θ. κι 

σύ τις Εἦὸ  λὐταιποκρινόμϑμος τ Θεώ; μμ, ἐρᾷ ὃ πλάσμα τῳ πλάσαντι, με ἐποίησας 
ὅτως, εἰ 5 . ὺ λογισμιὸς αἱ ἀπακτίς, ὀκεῖνο δὼ Εἰποιμόν, ὁ 0ΤΙ μεζόνως ἡιωμαίξοτα ᾧ ἁ “- 

η0γαϑοὶ μξαξὺ πονηραν οντες, καὶ ἰγϑ ἡ ἢ ̓ ἀγεξικοιχία ν ἡ πολλὴ φιλοσοφία αὐ δ τὸ τὸτε μας 

λικα δείκνυται σὺ ἢ) κἰ ασόϑεσι λϑαιρᾷρ παλαισμαιπῶν ὁ ἀγώνων, ζαῦτα λέγων. «ἴ ὅζω; 
ἵγα, ὄυτοι καλοὶ ἱ φλυαδσι,κα λέάξονται ἕτεροί, φησι; μὴ "δϑοίρ" δλλαὰ δζρ Ὁ ἑαυ πονηοῖ- 

ἀν. οὐδὲ γὺ, ΤΥ αϑήθισαυ, γελϑιασι πονηρνὶ, λα αἰ τίω ἑαυ ῥαϑυμίόμ᾽ δϑ 

μη ἢ ὁ ολαΐζονται. «ὡς δ. οὐχ ἐν Εἶο Ολθσεως ἄξιοι, "ποιότος διδασκάλοις ἢ εὔντες αβε- 

15 τῆς, Ὗ μηδὸν οὐ δῦλων κορδαύνοντε. ; ὥπερ γάρ ὦ αγαϑοὶ ὼ καλοὶ διπλῆς ἄξιοι τιμῆς, 

ὁη ἃ γρισοὶ γελένασι, Χ) ὃ συτν «ἶρὰ ἿΝ πονηρῶν ἐδλαίζισαν" ὅτω Ὄ ὦ φαῦλοι διπλῆς 

ἀξιοι κολαίσως, σΤί τέ πονηροὶ γερϑνάσι, δωωνάμϑμοι λνέοϑαι καυδϑὶ (δ ὺ ὺ δυιλούσιν (δ γε- 
"ὐϑμο) καὶ χ) τι συ ἰὸν οἰ πὸ ἢ ἢ ἀγαγὼν ὠκέρδϑμον. ΡῊΝΝ ἰδωμὸν αἰ Φησιν ὁ "πίλαροῦ δυτος διε. 

λείῃ, αϑρος ἴα γου ὁ διϑαισκαλϑ. ὶ δῶ φησι, μήτι ἐγώ Εἰμι, Κύρμε; και αἱ ϑ' ἂμ ἡ ἄξ 

49 δρχὴ αὗτο ρώτησε : ; ὡϑόμισᾳ λανθουνᾷν τῷ Οέρμοϑαι, Εἷς δ ὑμδμδ ὅτε ὃ αὐτὸν δλθν 

ἐποίησεν, ἐτόλμησε πάλιν ἐρέαϑαι, τῇ ἢ ϑγφαίᾳ, 5 Τ διδασχαλυ λαιβρῶν, ὦ ὡς οἵχ ἐλέγξοντος 

αὑτὸν. δύγι τῶτο γϑιώ ὼ  ῥαξαι ὀκάλεσιν. ὦ τὴς πηρωσεως᾽ “τῷ αὐτο ν ἀξηγανγε: ; Τοιϑει. 

πογδ ἢ φιλδργυοία. μωρες καὶ αϑοήτυς ἐργαίζεται, ἰταρμς καὶ 6 τ κύγας ὀρ τὶ ̓  λῤϑεσπων, 
μῶλον ἢ. κυνῶν χαλεπωτέρφες, αὶ δαίμονας ὐπὸ κυγών. ὥυ! γ»ιῶ ᾧ ἅ " δἰ ϑίθολον 

ι Οἰινγίοι, τοιλ. 2. γν πσοϑσίοται 

φεὶς πολυπρανμονής ζᾳ πῷ Θεοῦ χρὴ ̓αἰξεεργαζη,σίτοι Θἰδωρὸ ὅτι Οὔν, , ἀνάγκῃ αἰε. 



1ααν, γ. κζ. 
ὶ ς. 

μϑμος τῇ σϑϑϑέσει. τοιύτες ὙῈ} ποιᾷ κὶ αἰκόρεφος “Μ' γρηματων Ἰῆπϑυμία,, ἔκφρονας, 

.ι96 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 
᾿ασοϑσίεται ἡ Ἰλτθυλδϑονζῳ, (ὃ ὃ, Ἰησοιῶ ᾧ βὐεργοτοιῶτα ὠρόδωκε,Α σ'ζολος ηδν ἡμέ. .-" 

. δι 

“» ς Ι , » Ὁ “ἡ τ4λ ν διοραίῃ, 
“τοἰδασλῆγας, ὅλος Ἔ λήμμαζος᾽ καϑαπερ κὶ “δας ἐγύετο. πὼς ὃ ο (ζ Ματϑαϊός φης-. 
σι ᾧὶ (Ὁ ἀϑλοι, ὅτι, ὅτε σιουετάξατο τὐθὲ τὴς ασολδὺσίας, τότε ὁ Δ σἵδολος αὐτὸν ΕἿλιν᾿ 
ἢ Ἰωδρνης, Με]ω ὃ “ωμίον, φησίν, Εἰ ἰσηλϑ Εἰς αὑτὸν ὁ Σατὸγμας; δ αὐτὸς τῦτο οἴδγν. αἰ. ς 

γωτέρω ὙΣ Φησι" Δεοίσγε δνοιϑρε,ὺ τὸ Δ] σθὐλε ἤδη βεδληκότος Εἷς τίω χαρδιϑν Ἰψύ.. 

ϑα, ἥα αὐτὸν οὐ δαδῷ, πώς δ φησι, κ(Τ' ὃ ψωμίον εἰσίλϑεν Εἰς «τὶν Σατὸνάς ; ὅη 
Οὐκ αἱ, ϑρ9ον Εἰσέργεται Οὐ είδ' ὑφ᾽ ἐγ, δλλαὶ πολλδω ποιται τίωὐ ̓ἀἰπύπείραν χοθῷτον ᾿ ὃ 
»Φ γέγονε. ὀζχκωδωνίσοας γάρ αὖ τὸν οὐ Ῥοχῦ ἡ πυοοσξαλωνγήρέμα, ὩΣ ἃ. 

δὲν Ὀλχτητήδειον “δὸς αἰ πυυδὸ γίω, ὁλϑό Ἀοιπὸν ὠζωϑα ἔπγθυσι ̓  Ἂ ὁλραρεύς αὐτὸ δι. το 

γέλϑνε. πῶς ὃ, εἰ ῶ πο ἤσϑιον, ποὐδανόμως ἤσϑιον ; Ὁ γάρ ὀνακεινϑμους ἔδει φαγεῖν, 

οἱ δξῶυ 681ν εἰπεῖν , ὅτι μ᾽ ῶ Φαπίν ̓  ὀμέκειντο λοίπον ἐςίωρϑροι. ἕτερος 3 βυαίελιςής 

Φησιν, δ καὶ τίω ἐασέραν ἐἰκείνδιυ οἕκ ἤσϑις μόνον ὃ πα , ὥλλα καὶ λέν, Ἐπιϑυμίᾳ 

ἐπεθύμεησοι τὸ πείσω τῶτο φαγεῖν κἴθ' ὑμδῖυ, τιετές!, κτ' τὸν ογιαὺ τὸν τῶτον. ἰ δέποτε; ὅτι 
ηὔτε ἔμδηε τῆς οἰκυνϑῥης ἡ σωτηρία, γίγεαγαι, ἢ ζῷ μυφήρλα αρϑαϑίδοιϑαι, ὁ ὰ λυπηρᾳᾷ ις 

λύεοϑιι “9. τοῦ ϑλνωτι. ϑτω κτ' γγωμέω αὑτῷ ὁ ξαυρϑς ἰώ, δλλ᾽ φυδθὸν ὃ αϑήμερον 

ϑηροι ἐμάλαξεν, σὰ" ἐκαμαψεν, συτθδ' ογέτεενψεν. ἐζᾳ λφίνισιν δξζυ αὐτὸν εἰκότως, εἰπῶ, χοὐπῳμ 
αὶ τοῦ λυ, ϑούπτῳ ὀκείνῳ ᾿ εἶτα ἐφόξησιν αὐτὸν πάλιν εἰπὼν, καλὸν ζω αὐτῶ εἰ ἐκ ἐδν- ἦω 
νήϑη. ὡς συ τῶτο ογέτφολψιν αὖ τὸν, εἶπεν, ᾧ ἐγὼ βαιψας τὸ ψωμίον (πιδώσω. χαὶ ὑ- 
δὲν τυίτων αὑτὸν κατέσχεν, οἴλλ' ὥασερ αἰ πὲ μόμίας Ἴωος ἑάλω τῆς φιλαργυρίας, μάλλον το 

ἢ αἰσπῦῦ χαλεπωτέρφυ νοσήματος. ὦ γα αὕτη χαλέπωτέρᾳ, ἢ μαψία. «ἰ γα ἐῤπι- 

ὅτον εἰργασιατο ὁ μαινόνϑμος ; παρϑϑΐετο ἀφρὸν ἐκ τό ματος (ὗἴ», αἰλλαὶ αρροΐοτο Φόγον 
δεασοτικίν᾽ Οὐκ ἐςφρααλυ ζᾳἐ χεῖρας, ἀλλα πσοεέτεινεν εἰς ὠνίευ ἀϊματος Φιμίν. δ9 μεί- 
ζωννὶ μϑρία, ὅτι ὑγιαίνων ἐμᾳίνέτο, αἰλλ᾿ νὶ φϑεγίεται ἀσημᾳ ; ᾧ “ἰ τῆς φωνῆς ζαύτης ἀσι- 
μότερϑν, ΤΊ ϑολετέ μοι δοιωῦαι, ἡ ἐγὼ ὑμῖν αὐἰδαδωσω αὑτὸν ; ὁ δζρ(ξολος ἥχοσε δα τῷ σε ας 

ματος ὑκείνυ. αὐλλ᾽ οὐκ ἐπάταξε τίω γάῶ ζοῖς ποσὶ ἀσαίρων » καὶ πόσῳ βέλίιον ἐκείνως 
ἀσαιρέιν, ἡ τως ἐφαῖγαι ὀρθόν; ἀλλα λίθοις ἑωυτὸν Οζα ἔτυτῆε καὶ ἐχϑτε » χα! πόσῳ ἀ μενον 
ζω, ἢ ποιαῦτοι χατατολμίᾶν ; βούλεοϑε Εἰς μέσον αἰγαίγωνϑμ τοις δια μονωίνζᾳς ἡ τοιῤ φι- 

λαργύρας, ἢ ποιήσωμϑιυ σύγκρισιν ὀκαιτέρων ; διαὶ μηδεὶς οἰκείλυ ἡγείβϑω Ὁ ποράγμα 
ὑξονν. αὶ Ν᾿ τίω φύσιν ὑξείζορϑμ, λα δ ράγμα κακιζομϑμ. ΝΜ 

ἨΘΙΚῸΝ Οὐλέποτε οὐρεδιδυσκενο ἱμιοίτια, λίθοις ἑαυτὸν κοιτακότηων ὁ δα μονών ᾧ ζῳὶ ἀἰξαΐτες 

ὁδοὺς ᾧ (ιὶ τραχείας Ἐχτιτρέχων, ὁ κι κρῴτος ἐλαιιυύμϑμος εἰ πὸ τῷ δαίμονος. δοκεῖ ζω. 
τα Φοικίᾳ (ἢ τί δξὼυ λὺ δείξωρϑῳ τοὺς φιλαργύρυς τύτωνχαλεπωτέρος, ὶ χαλεπώτερα, 
ἐργαζονϑύοις τίω ψυχέω τίω ἑαυ Μ᾽, αὶ δυτω χαλεπώτερα, ὡς ζαιύτα παιδιλὺ ασοὺς 
ὠκῴο νοκέζεοϑαι ; ἄρα" ὑἰπίογηοϑε τῆς νόσῳ ; Φέρε δξζυ ἰδωκϑρ, τίς αὐεκτότερον ὄζθκειται 39 ΠΩ 
αὐτῇ, δὶ καὶ ἐκζνος Οὐ᾽οδν μϑτοι ἕτερος διενζεύοχε  ἑτέρν. αὶ γὸ μυρίων αἰμφότερφι γυμνων 

᾽ Ι )»νἅ »νὦ ! ι. Ὁ) 2 {{ε ν᾽ 1» 1} ΄ 3 

ααγρῦ τηρ9ὶ εἰσι, πολλῳ ὃ βέλτιον γυμιψὸν ᾿ ὩΣ] ἱματίων, ἡ ζοὶ "πὸ στλεονεξίας οὐδε- 

ϑδυιϑμον αἰδεϊθναι ὁ κτ' ὄν βακχευομϑμους ἕῷ Διονύσῳ. καϑούπερ γὺ ὄκῴιι ωροσωπεῖα ᾧ 
ἱμοίτια μαινονϑρων ἔχοισιν᾽ ὅτω κα ὅτοι ἡ καϑαίπερ Ὁ γύμνωσιν δι μονώντων ποιᾷ μόνία 

ὅτω χα τί αἰδεζολίω ζᾳυτίω μόμία ἐργάδετω ὁ τῆς γυμψωσεως ἡ αὐθκζολή ἐλέύιο- 40 
τόρ. ἢ τῦτο ἐντεύθεν δεῖξαι πειροίσομαι. Ὅίνα 9» ὃν Εἰποινδν μάλλον μα νέαϑαι οὐ 

αὑτοῖς τοῖς μφινονϑῥοις, ΕἾ ἦις ἑαυτὸν κατοικόπόγοι," εἰ ἐς θ᾽" ἑαυ ἃ (ξυ ἀπὸμτώνζ ἀ- χιίωὴ 

πὸυΐζῷς εθύδηλον ὅτι (ὗγτ. ζκϑν ἐχζνοι ὦ ἑαυν ἐγυμνοιω, ὅτοι ἢ καὶ τοις απϑυτώνζζα ἀ- 

πὸυζᾳς δολὰ ὀζμοάξοισιν ἐκ ζιοι  ἱμαίπα. καὶ πόσῳ ὧὖ ὀδίξατο Μ' ἠδιχημδῥων ἔχαφοβ ἷ- 
μμιαύτιον 
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μάϊτίον Δ] φβῥάγάδαι, ἡπτάσαν Ἔιποδὺ ϑίώαι τίω οισίδν ; δυλαὶ πληγας Οὐκ" οὐτεία.-- 
σιν εἰς τὸ ἀσοόσωτον. μείλιςα, (αὶ τῶτο ποιούσιν (Ὁ) πλεονέκται, εἰ δὲ μὴ πόύτες, διλ εἰς Ὁ 
γαξέρρι δζορ Τ λιμοῦ αὶ τείας χαλεπωτέρας ὥπϑμτες εἰγιῶσι ζαὶ ὀδυυθας δ᾽ καὶ ϑεύκνα- 

ἐπὶ 

σιν ὀδούσιν. εἴς ὀδούσι, ᾧ μι βέλεσι πλεονεξίας χαλεπωτέρϑις ὀδόντων. (ὦ) γὸ ὀδόντες αὐ Ῥλλυζις, 

4 ἵπλα χαὶ βέλη. ἃς γὸ μᾶλλον αἀἰλγήσει ὁ δυρϑεὶς ἁπαβ χαὶ ἐυϑέως ϑερῳά ϑεὶς , ἢ ὁ 

μῶν ἐπ τὸς τοῖς ὀδούσι τῆς πενίας κοιτεοϑιόμϑμος ; πενία γὸ αἰκούσιος χαὶ καμένα καὶ" ϑη- 
θλὼν χαλεπώτερον. αὐλλ᾿ αὶ διώχϑεσι ζᾳς ἐρημίας καθοίστερ (ὦ ϑαιμονώντες, εἴθε ζμ ἐρη- 

μίας, χαὶ μὴ (ας πόλεις κατέτρεχον, καὶ πόρτες ἂὺ (Ὁ ἐν πόλεσιν ἀδείας ἀπήλαυνον. γιωὶ 
ἢ χαὶ (αύτη ἐκείνων πϑύτων εἰσὶν αἰφορητότερϑι, ὅτί ον ταὶς πόλεσι ζᾳ αὐτὰ ποιοίσιν, ὦπτερ 

1 Ὁ» ἐρημίαις ὀκῴνοι, ζις πόλεις ἐρημίας ἐργαζό νϑμοὶ, καὶ καιϑϑυύπερ οὖν ἐρηαία, Σ οεγὸς ὄντος 

Φ κωλύοντος, ὅτω ζᾷ πομτὼν συλώντες, αἰλλ' ὁυ βαίλλοισι λίθοις τους ἀπϑυτώνζας. χαὶ 
με ἰτῦτ; λίθοω δᾺ ΝΣ ῥαίδιον καὶ ̓ φυλάξαοϑει ἃ ἢ, δια σρτν καὶ μϑίανος ἐργάζονται 

ὰ τοῖς ζιλαϊπώροις πένησι τρ αὐ μιιτα, γραμματεία, μνοίων πληγῶν γέμοντα ((ἰουτίϑίντος, 

δ ηἰς αὐ ποτε" Φυλέΐξαιτο ρα ϑίως “ἿΨ' ἐμπεσόντων; ἰδωμϑρ ὃ κριὶ ῥαύτους ὅσοι ἐργοίζονται. γυ-- 
ὙΜ, μ νοὶ «ἰξιπατούσι κτὶ πίω πύλη ἱμαΐτίον "Ὁ αὑτοῖς σέκ ἐς!ν Φρετῆς, εἰ ὃ νὶ δυκᾷ τῦτο αὐ- 

μὲμέν' τοῖς αἱοχρὸν τῇ) καὶ τῶτο τῆς αἰ τὐροῤῥούσης αὐ δἶὥὭ μιαψίας, ὅτι συ θίδ' αἰαϑαγόγται τῆς 'ἀ- 
Ι ᾽ ΥΩ «λ 5 ϑ.. αὶ α γ.ἡ ; ! 

, δγημοσιουὴς ᾿ ἀλλ ὅ σωμα μί γνμψωδιντες αἰογευθογ“), τίωυ ὃ ψυχέω γυμνζω αὐἰδεφέ- 

γέμψω: ῬΤῈς ὀγκϑιλωπίξονται. "οἰ ἢ βόλεωϑε, καὶ τὸ ατίον τὴς " λδαιβῤϑησίας ἐρώ. . ηἱ δζζυ τὸ 

᾿ ἀὔτιον; εἰν πολλοῖς ὅτοι γυμνουμϑροις γυμνοιῶται᾽ δίθπερ συ είε αἰογουύονται, χα θοζπτερ σὰ 
λο ὧν τοῖς βόχϑνείοις ἡμεῖς. ὡς εἴτε πολλοὶ ἦσαιν (ὦ τίωυ -εἰρετίω αὐδεξεθλημϑέοι, τότο ἐν 

μειξόγως τὸ αἴογος αὐνμ ἐφόβη᾽ νιῶ ὃ μείλιςα τῶτο ἔς! Ὁ πολλῶν δακρύων ἄξιον, ὅτι 
δγρὺ τὸ πολλοις ἐὴ κοικους, ΟΣ εἶδ οὖ αἰεγευύῃ ζαχακα, μα ὃ Ἂ Ἕἄγλων καὶ τῶτο εἰργοῖ-. 
ΝΠ ΨΩ; Ὰ ι. 5] ,,. ἢ ᾿ Ι ! ] 
σουῖτο δρόθολος, Φ μηδὲ ὠνοϑησιν ἀφιέναι λαξῷ ἿΜ κακᾶν, λλὰ τῶ: ΤΩΙ ἿὮὩ μετίὼ- 

τῶν τίου πογηδίαν συσκιαΐξειν αἰντὴς τίει αἰοκουύίω. ἐπεὶ, ἰ ((μυέξη ἐν πλήρᾳ πολλῶν τῇ 
ὙΜΊ) φιλοσοφοιώτων, μᾶλλον εὐ Εἶδε αὐτ τίου (γυμνότητα ἢ τοιούτος. ὅτι ἅ δζιυ 5} δὰ μ6-- 

τώγτων Εἰσὶ γυμνότερϑι, δῆᾳλλον ὧκ τ ὐτὼν᾽ ὅτι ὃ καὶ ἐρήμιες ἐαῆέχονται, σασὲ πη» δὼ ἥις ὠ»-- 
7 ε »} ν᾿ , ι» , ὦ, 3] ᾿ 

πίποι. ἡ. πλατέα ὲ θυρυχωρος ἐρήμμϑ πασης ἐρημοτέρᾳ. ΕῚ ,ὺ ἢ πολλοὺς ἔγεΙ τοῦς 

ὁδαίὐονζμ, δλλ᾽ ὅκος δῳ, ϑοϑπτων σϑ᾿εἶδνα, αἰλλ᾽ ὑφ, σχϑρπίους, λαύχοις, ἔχεις, ἐἰασίδας. 

τοιοῦτοι γὸ (ὦ) τίωὐ πονηοίδν μετιόντες. Οὗ ἐρήμη δ᾽ μόνον αὕτη, ἀλλα ἢ τραχυτέρφι 
30 κείνης. ὁ Τ9 δῆλον οὐγτεύθεν. καὶ Ὁ» ὅτω πλήηοισι λίθοι ᾧ φαίρριτζες ἡ αἰχρωρείαι τοὺς 

λμαξανογζᾷς αὐζῷ Ἁ, ὡς εὑ» παγὴ ἡ πλεονεξία ζιὶ μετιούσεις αὐτέωὶ ψυχας. ὁτί Ὁ. ὦ οὐρὰ 

(ἀ μνημῴα ζώδσι, χαϑωπερ (ὦ δι μοναύίντες, μάλλον ᾧ ἀὐὶ μνήματα. Εἰσι, δῆλον ἐὑ-- 
μμι τεόλω. τί ὙΡ 41 μψημῴον; λίθος " σώμφτα νεκρων ἔχων ἐγκεινϑύων. τἰ δίχυ ἐκείνων 

Ὥ "" Δα φέρει ὦ λίθων ᾧ τύτων σώματα ; μᾶλλον ὃ χα! κείνων ἐλεοινότοροι ζαύτα. καὶ Ν 

39 λίθος ἔχων 661 σώμα νεκρὸν, αλλ σῶμα λίθων ὀμαιοϑητύτερον, ψυχίω' αἰδεφέρον γεκρϑύ. 
δ 9 οὐκ αὐ ἐις αἱῦν τοι άφοις ὠδρες πσϑόσειπτῶν. Ν᾿ αὶ ὁ Κύριος ἡμδδ ουτὼς ὀκώλεσε 

ἡ 

δϊωυ τούτον, Εἰπέ μοι, οἰπὸ ; εὐτόῦϑεν, ἡ Οἰστὸ Ἐ ἀϑηντων τϑ βούλει μαϑεῖν ; ἀλλα ἢ 

40 μλνόντων ἀνοῖς καὶ πολὺς ὁ λόγος Οὐκοι (ὶ ἐνταῦθα ῥητέον. πόσων Ν᾽ λίθων  γαλε- 
πώτέραι αἱ Φοοντίδες,α κεφαλοὶς τιτρώσχουσαι, ἀλλὰ ψυχίω δωπϑμωσαι ; δεδοίκασι δ 

μήποτε δικαίως ἐκ τῆς αὖ τῶν οἰκίας δξέλθη ζῷ ἀδίκως ἐπεισελϑόνται᾿ τρέμουσιν τ 

“- τῶν ἐλχώτων ," ὀργίζονται, σϑβοξιώονται πποϑς οἰκείοις, το ὸς αἰλλοτοίοις᾽ ἡ γιῶ ἕξ ἀ.. 

Ἧς δυμία, γε δ Φόξος, νιωῶ ἢ ϑυμὸς αὐτοὺς “ αᾳ δέχεται. χαὶ καϑούπερ κρημνοις ἰπὸ κρη- 
ΟΠγγ οι, τομῇ, 2. ν: ᾿ μγών 

τοις Ἰουδαίους. δζρό τῷ» μάλιςα ἐπήγα"ε λέγων, ἔσωθεν 5. γέμουσιν οὑρπαγῆς χαὶ “Ιλ εο-- γιατῇ. γι 

πξίας, βούλεαϑε λοιπὸν ἢ δείξω, πῶς καὶ λίθοις ζαιῷ ἑαυ Μ᾽ χατωτέμψοισι κεφαλαῖς ; πόθεν κζ. χη. 

δ κα 
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μνὼν Δ[σθαίνοντερ, χρὰ 'ῷ μηδύπω Κ)ηϑέγτω καϑ' ἐκας ἕω καιραδοκούσι τίω ἡμέρϑρ. 

δἰόπερ συ ἡδόνται αἰΖὸ ὧν ἔρρισι, τῷ πῶ μὴ ̓ βαρ ᾷν Αἰ τῆς ἀσφάχείας αὐτῶν τῳ! τ 
ὁλῃ τῇ ὀβοίᾳ στεὴς ᾳ μηδέπω ληφϑέντα χεχηνέναι. ἡ καϑούπερ ἢ  διεοεχῶς διψῶν, κῷν 

μιυρίας ἐκπίῃ πηγαῖς, Οἕκ αἰοϑείνεται ὃ ἡδονῆιρ, ὅζῳ Ὁ μὴ λαμίλμειν κόρον δυτὼ χαὶ ὅτι, 

ὀυ μόνον ὄχ ἡδονταιμδνλαῃ ἡ βασανίζοι()ὰσῳ ὼὸν ᾿αἰδιξαίλλωνται,τῷ μηδὲν Εἰδέναι πίριρ, ς 

τοιαύτης ὑλιθυμίας. τὰ ἃ ἕ ̓ ὠτω τοιαύτα" Εἰπωρῶν ἡ ἢ αἰδὸ τὴς μϑδιούσας ἡ ἡμέρᾳ, 

Εἰ γϑ αὶ τ αὐθὶ ὁ πε) σέχρεσιν, δλ᾿ ἡμῖν ὀὐαγχαῖον Εὐἰπείν. κτ' τίω μέλλνυσοιν δὰυ ἡμέραν 

Ματῆκεμβ. πὸόρμταυχοῦ κολαζομδίοις ἴδοι ἦις αὐ τιὺς τοιούτως. ἡ ἀὰ στὸν λέγη, Ἐπείνασει, Οὐκ ἐ- 

δωκατί μι φαγεῖν᾽ ̓ἐδίψων,ὺ οὔκ ἐποῦίσοιτε μι, τότες κολϑίζει. ᾿ ὑτὸρ λέγη, περδ)- 
ἐοὃε ἐπ᾿ ἐμ Εἰς δ πῦρ ΩΝ αἰώνιον χὴ ἡτοιμασμένον τῷ ᾿ αἰσθύλῳ, τες κακῶς πλουτοιῶ- το 

ζε ὀκᾷ αὐἰθαπίμπαι. χαὶ ὁ δούλος ὁ πονηρϑς ὁ μη ἰδιδοις γος (ὑμωδούλοις ζ" ὗν αὐ- χιχίωα 

χρτά τα, ὲδεαποτικοὶ ΤῊ τϑτων μεράδὸς 251" χἡ ὁ ὦ πιίλαντον κατορύξας, χαὶ αἱ πέντε κἷ- Ι 

ϑζγοι. ὑ που σ᾽ α᾽ ̓ ἀπέλϑης, τὰς Φιλφργύερος κολαζορϑιίους ὑψή. ἡ γίωω υ μδὲ αἰ αἰκϑύσον. ΝΣ 

ταὶ, λαὸς δεξὶ μεταῖξυ ἡμδρκχ ὑμδ . Ἐν 5, δηρτομη) Ἄντες αἰπελθυσονται, ὁ ἔνστ ὁ βρυ- , ων 

γμὸς ἣν ὀδόντων ̓  ὦ πόρτοϑαν ἀύζις ἐλαυνομϑμοις ἰδὲι "τις αὐκὶ ἐδαμοῦδγῳ θαι ἐχονίῳε, ΔΑλ᾿ ας μδ είτε 

εἰς Ὁ γέενναν μόνζωω (μωαγϑεϑμοις. τί τοίνιου ὃ ὀρθῆς ἡμῖν πίφεως ὀφελος Εἰς σωτηρλὰρ,δ-- σιν μι 

τὸν ζωτα αἰκούσωμϑμ, ὀκξο ὃ βρυγμὸς ἿἋΜ ὀδόντων, ᾧ σχότος ἄξωτερρν, αὶ πῦρ ὦ ἡτοιμα- μ " 

σμένον τῷ! Αἰ αθύλῳ, κα ὃ δυχοτομείεϑαι, ἐῶ ἐλαυνεοϑαι: 'ὠζφ ἀπίϑλιαι," κατηλϑ: χιὺπδν 

οία,, σχχδυλαὶ κίνδυνοι, φενντίδερ, Ὠπιρουλαὶ, ὃ ΧΟ πάντων μεισεῖαῖ, δ ρα παάδων Χ. χαιγύ 

βδυλυβεο ἡ ἡ τὴ αὐ Ὁ Ἢ δυκϑιωύτων κολακεύειν. ὥασερ Ὁ» τὸς ἀγα)οις ἐχ οἱ ἱ ἀγαλὶ μᾶ- 20 
γον, φγα, αὶ οἱ πονηρϑὶ ἐλειυμαζοισιν, στωὴὺ ον" ως οὐχ οἱ ἐχόνσοι ἱ μόνον, δλλα καὶ ὃ ὦ Φαὺ- Χ. ψυΐμῃ 

λοι μισῦσι, χϑ "δ τότο ἔςιν ἀληϑὲς, τος Φιλαργύρυς ἡδίως αν ἐρφίμέω, Εἰ ἐμὴ πρὴς 

δλλήλϑε αὐδὼς ἔχωσιν, δ -Ὁ} 7 ̓ὑζσιν τὸ τξλγμα φασι, στὸρ τις «ὐζις παροσενέγκῃ πο αὶ ϑὴμ 

ὀγειδὸς. , Ὑ» δγειδὸς Εἰ ἐφγουτον τοῦ, ᾧ ὦ πολλῆς καχίᾳς Ὡἰσπύδειξις. Εἰ Ν᾽ μῶν αὐσυριδεν γα μὲ 

Οὐὰ αϑέχη, “νος αἷϑιέσῃ λοιπὸν ποτε; δγηϑυμίας,ὺ διξομανίας, ἡ θυ Ὁ ὀργῆς: ὸ πῶς 25 ΜῊ 
αἱ τίς πειαϑείη; Ὠρϑυμίας δὲ νκλωνω τῆς Τω σωμό; ὦν, αὶ ὀργῆς, καὶ ϑυμοῦ πολλοὶ καὶ τῇ γυμίζααν" 

ὃ σαρκὸς κριτασκέληι λογίζονται, ἡ ὧς ὑαδβέυλάς ΜΡ, ἰατρῶν παΐδερ' ὼ Τ μϑρ Ἀρ- μιὰ Μ' 

μότερον καὶ υ ἡγοότερυι, λδίγφότερον 4) Φᾳσι" τ ἢ πεν ξηογτέδον ὠκπεσόντα δυσκρᾳσίαι, 
ὀρμεηπίδν ὼ ἀκρόγρλοι Ὁ ὁ ϑυκιφ δι Φιλαργυείας: ἢ) ἐνέχεν ὅδεὶς σϑοΐποτε αὐ ἹὙΨ!} ἤχϑυσιν δὲν 
εἰρηκότων τοιούτογϑτω ῥᾳθυμίας μϑδνης δ καὶ . Ὑυχὴς ὀὐαλγήτν τὸ νόσημα, δ αἰδακαλώ, 10 

ἀπουδείζ μὸν παγτα (ῷ τοιαύτα διορλοιῶ, χα ΐᾳ χαϑ' ὑχαφίω ἡμὶν ἡλικίαν Ἐπτιγνέμϑμα 

“πα΄ δὴ ποῦς τὸ } ἐρλρτίον ματαϑεῖναι. ἂν δ αϑ᾽ ἐκϑιφον μέρος Τὴς ζωης ἡμδι οὐ δαπλέω- 

μϑὃυ ὧν τὴς Ὥρετὴς πόνοις τϑωτανχρῦ γασαγον αυομδίοντες, Ἐχὶ ῷ λιῳϑμα ἐλϑονπρῖ ἐ- 

ρημὶ φορτίων πνθυματικδν πὸ ἔλατω. εὐπονρϑνούϑι. πέλαγϑε Ὑ 81 τεταμδέον ὁπα- 
ρῶν βίος. ̓  ὥασερ ὧν τῇ ἡ ϑουλοίηη τι γρίφοονί Εἰσι κόλτιι δζαφόροις ὄχοντες χέ!- 45 

εδίνας, καὶ Ὁ ὁ ᾿Αἰγαῖος δζᾳ πνβύματα ὅ41 χαλεπὸς, 65 πορϑμὸς ὁ  Τυῤῥίωυικὸς νῷ Ἔ ζεγο-- 
λθελθυ,πἢ ̓Χαρυθδιρὴ ς πϑϑς. 'τῇ Λιδύῃ «ἰῳ τὰ τίλματα, ἡ Πρ»πόνῆιρη ἡ ἔξω τῷ ῦ Εὐξίνου επί 

πόντα δα τὸ βαγδοῖον: χα ὶ ῥόθιον τὰ ἔξω Γαδείρων δ τέω ἐρημείδρ ὲ τὸ ἀτειξὲς ὲπ ὁρι- ω 

σύρητον ὟΝ ἜἝ τὸ ποτῶν, κ) ἀλλο μέρος δὶ ἕτερον ̓ὅτω ἡ Ἐχὶ πῆς ζωῆς τὴς ἡμετέρᾳ. ὰ τε- 
ΤῸΥ πέλαγος ὅν ἰλᾷντο τὸ τὴς στα δικῆς ἡλικίας, πολιωὺ ἔχον Ὧ σεΐλον δζοᾳ τὸ ὀμόντον, δζρι τ 49 

ϑύκολίαν, ὁ. π μη ᾿ πεπη μαι. ὅδ γῦτο Ἂ παιδαιγωγϑι κα ἢ διδασκάλοις ἐφικώμϑυ, τὸ 

λᾷπον τῇ Φύσει δζρι τὴς ἐπιμελείας Θἰσφέροντες, ὧ ὡασερ ὀκᾷϑζ τῆς τέγψης τῆς κυίέρνα- 

ικῆς. κ(' Φωτίω τίω ἡλικίαν ἡ πὸ Ὁ, μειρᾳκίου , δζαδύχεται θαλαοσα, ἔνθα σφίδρα ᾳ 

πνϑὺμαιτω,καϑυίπερ ο .ῳ ῷ Αἰγαίῳ, τῆς ἐχιθυμίας ἡμῖν αὐξανομδῥης. αὶ αὐτὴ μώλιςα ἡή- 
λικία 
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λικία δί9ρϑ σεως ἔρημο, υ δζα τὸ  νοχλᾷοϑαι μόνον σφοδρότερον, Ἄλλα αὶ δζρᾳ τὸ τὰ αἰ-. 

εδϑοτήματα μὴ ἐλέγχεοϑαι. » ὸ γὸ καὶ ἢ διδούσκαδλος καὶ παιδαγο ,γ99 λοιπὸν νασεξίρανται. 
ὁτὸμ Ζ δίῳ ' πνϑύματα σφοδρότερον δζαπνεν, 65 ᾽ κυβερνήτη αἰοϑενέφερος ᾽ν χα ὁ 

αἰμυνῶν μηδεὶς ἡ ἠ᾽ οὐνόησον τῷ Ὁ χειμδέος τὸ μέγεϑος. ΜΙ 'τὅτο σιάλι ἕτεροι μέρφφ τῆς 
ς ἡλικίας, τὸ δὲῥ] ̓λὐδρών ἢ ἔπεισιν ̓  ἡ ῷ τὰ οἰκονομίας θέματα δα γαιυὴ, χὰ) γάμος, τα- 

δυποιία, καὶ υ οἰκίας πσέϑςασία αἱ α, πολλαὶ ̓ ἣν Φερνίιδων φάδε. τῦτε ἢ μάλιξα σι φι- 

λαργυεία αὐϑε! ᾧ βασκϑμία. ὅτὸμ ὅδ ὀΐω ἕχασον μέρρε ἡλικίας «ὐξεερχο θα μα γαυά.-- 

γίων, πῶς Φρκέσομϑῳ τῇ ἢ πϑ)βούσῃ ζωῇ ; πῶς τίω μέλλουσαν δ φευξοίθα κόλασιν; ὅτὸμ 

γὸο ὠΐ τῇ έτη ἡλικία μηδὲν μόνϑανωμϑρμὺ ὑγιὲς, οὐ τῇ νεότητί μη ᾿ σωφ οφνήσωμδ, 

πὸπ . 

πὲ 10 χαὶ Ι ὀῤδ ες νόμοι Φιλαργυείας μῆ ̓αξελνώβθα᾽ ὦ ὥασερ εἰ ξ' πίω αὐτλίδν τὸ γγῆροιρ ἐλ- | ἐν 

θόντες, ὁ πάστως ταῖς παγαῖς ζωτως τὸ σκάφος τῆς ψυχῆς αἰοϑενέφερον κατασκβυασαντερ, 

ΤῊ Φ σανίδων ὀχαλελυμϑίύων, ἀπϑυτησ θα εἰ εἰς ὠκῷον (ὃ λιυϑμα πολιω ἤπφερϑεϑροι 
᾿Φορυτὸν ἀντὶ πγϑυματίκὴς θύπορλας͵ ὁ τω ἵν" αἰ φθόλῳ. πϑεέξοιϑῳ γέλωτα, νϑρίεσον ἧς: 

μὰν αἰὐρις, ὦ (ις ἀφορήτους Ἰθπασασυᾷθα τιμώφίας. ἡα δῶυ ζωῦτα μεὴ λιν .) πλρτοϑεν 

15 ἑαύζυς συσφίγξουτες, ᾧ πρὸς παντα ζῷα παιϑυ ςαΐγτες, ἐκξαίλλωμδν τῷ πλουτὰ τίωυ ἐ-- ΣΝ 

πιϑϑυμίλν" ἡα αὶ ὔν μελλώντων Ἰλατύ γχωμδν ἀγαϑαδν,γϑέτι Χ φιλανιϑοφπία τῷ Κυεὶν 

ἡμδιἸησῶ Χ Χριτοῦ, ᾧ ἡ δόξα τὸ τόχρῳος (ὼ τῷ πατεὶ καὶ ὶ τῷ αγίῳ πνϑύ μια, γι χαὶ 

. ἰεὶ, εἰς ζῶν" αἰοδνας δ“ αἱ αἰώνων. Αμέω. Ι 

2. Ομιλ, πῇ. 26 ΕΣΘΙΟΝΤΩΝ ΔῈ ΑΥ̓ΤΩΝ, ΛΑΒΩΝ Ο ͵ 

Ἰησῦς ῷ ἀῇτοι, ᾧ θ᾿ ϑθιτίσας, ἔ ἐκλασερὸ ἔδωχε Ὅς μιαιϑηταῖς, χϑὴ 

Εἶπε, λοΐρετε, φαΐγετε" τῶτο ἐς! τὸ σωμοΐ μϑ. 27 Καὶ λα.- 

(ων ὦ ποτήσμον, καὶ θ᾽ ϑριφήσεις, ἔϑωκενο αὐζις λέγων, πίετε δ ξ ἀντ 
πόρτες" 28 Ἰϑτοές, Ὁ ἐμαὶ μὰ τὸ τῆς χαγνης Ὁ. ϑηήκηφ, 

μὴ τὸ "Αια πολλῶν ὠκιχωυόνϑμον Εἰς ἄφεσιν αἱ μδοτιών. 

Αζαι, πόση πήρωσις τῷ ἀσοϑδυταν ὦ ΤΡ μυςζηρίων μετέχων ἐυϑυὸν 

Σ ὁ αὐτὸς, τῇ τῆς Φεικώδεφα τὴς ̓ὐπολθύων τραπέζης, "Ἢ ᾿ μετεραλλετο. Ἵ 

Ὁ: ν τῦτοῦ  Λουχαὶ δηλοῖ λέγων, ὁΤΙ ας τϑτο Εἰσῆλθεν εἰς αὐτὸν ὁ ᾿ 

ἐΞ ἐν 2 Σατλμάς, ὦ τῷ σϑκιτος καταφρονεῖ ἅ' ῳ δεασυτικῦ, ἄλλα τῆς λύαμ- ! 

μι Ξ: ᾿ ὯἊὩΨ9 τ (αι ὀγίνετο ἑκα τέρωλε καὶ Ὁ, ὁ] μΞ " Οιαύτης γνώμης τοῖς μιυφηείοις Ἷ 

σέϑσμει, ἡ ὁτί “αϑλσελϑῶν οὐκ ἔϑμετο βήτίων, ὅτε δἰπὸ τϑ 5 φόβου ἡ ὅτε οὐπὸ τὴς ϑϑεργε- 

σίας, ὅτε σι τῆς μῆς. ὁ ὃ Χρλεὸς Οὔκ ὀκώλυσιν αὔτον, υσήτοι πόρτα Εξ. ἰδὼς, ἢ ἱγοὺ ι μιαῖ- ᾿ 

35 ϑη, ὁτὶ συ εἰὲν ν αὐ αλιμπόμει Με ἰς δίθρλωσιν κα ἡκόντων. δζρε τῶῦτο Ὁ “θ3 τῶῦτε υ μῷ ᾿ 
τῦτο (ωερὸς ὑπο μείμανησκε ω  καυτηῖχει, αὶ δὲ ἐργών, ὃ ἀζρ “λόγων, ̓) ἈΦ Φφόζου, καὶ χῦ δὰ Ι 

φεραπτείας, ἡ δὲ αἰπειλῆρ, 19 μῆς" αὐλλ᾽ σύσὲν ὦ τὸν ἀφίςησι τὸ νοσήματος ὀκείνου Ι 

τῷ χαλεστθ. δ[9 θετὸν ὀκῴον ἀφεὶς, ὧν μαϑηΐζῷα ὅρῳ ἕξ τ μυφηρίων δναμιμψήσκει πα-- 

λν τὴς σφαγής" Κ᾿ ὃ μεταξὺ τὴς τραπέζης αἰδὶ Ἐφαυρ9 δζαλέτε,), τὴ ἡ (ἐωεχεία ὃ ΟΝ 

40 βήσεως Δ᾽ ωὐδάδι ἐκῖον αὐτὰ ποιών τὸ παϑος. Εἰ γὸ Ὄσθτων “δνομόμων καὶ χ «σϑλλίβϑωτων ἐ- 
λρυξήϑηῷ, αἰ μηδὲν τὕτων αἰκηρκδεισειν, δ ὧν ἂν ὄπα; ; ἡ ἐαϑιόντων αὐδὴν, δρῶν αρ- 

τον, ἔκλασε. τ ᾿ ϑήποτὸ τῦτεχῦ ὑὸς χα! οϑν τὸ παίλα τὸ μυφήξλον ἐπετέλει τῶτο ; ἵνα μαθης ᾿ 

πόρτοῦαν κα ἡ τῆς παλαιάς αὐτὸν νομοϑέτίω δ ὄντα, ἡ Ἰῷ ὧν ὀκείνῃ ρι Ὁ ζαυτα “αξησκιαγφαφη- " 

ϑαεντον᾿ δχρ τοι τούτο λει τ ὁ τύπος, τέο λήγδλυ Φχιτίϑησιγν. ἡ ὃ ἑαπέρρι τῷ σθληρω ματος Ι 
(εγ(οἱ, τοι. γν: Ἷ , 

μιὴ 



Δέώτοις 

410 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΜΑΊΥΘ. 
ἿΜ χαροῦν τικμήφλον ἑω, ὁ τῷ πσϑϑς ἀὐ' λοιπὸν ἥκειν τὸ τέλος τοὶ ποραγματα. ᾧ θχα- 
οαςεῖ, διδοίσκων ἡμιαξ, ὁττὼς δι τὸ μυφήρλον τϑτο, δχιτελῴν, ἃ δοικρες, ὅτι σεν ἀκων ζχὶ 

τὸ παῖϑϑος ἐρχέται, ἡὶ παιδεύων ἡμιαξ, ὑπερ αγ' παίχωρϑυ, θ᾽ ,σρίςως φέρειν, ᾧ χθηςας καὶγ- 
γθῦϑον κἱἰ πσοτείνων ζᾷς ἐλπίδους. εἰ γὸ ὁ τύπος τοσαύτης δουλείας γέγρνεν ἀπαλλαγή, 
πολλῷ μάλλον ἡὶ αὐληθέα τίου οἰκυμδμω ἐλδυγερώσει, καὶ ἐπὶ ϑυερτεσία, τῆς ἡμετέρας πα- α 

οαδὺ,ϑήσν.) Φύσεως. δ τοι τῷ» συτδ στο πτότυ “πἰδέδωχε τὸ μιυςφήρμον, ΩῚ ὅτι λϑιπὴν 

πειύσοι οἷ, ἔδει νομικαι, καὶ τὸ κεφαλαιον ἢ “ἢ ἐορ μ αὐ δ᾽ χαταλύει, ἐφ᾽ ἑτέραν αὑς-- 
τὸς μετατιθεὶς τραπεζὰν φειυκωδεςατίωυ, χα φησι" λοίξετε, φαίγετε" τϑη» ἔς! τὸ σωμαὶ 

᾿ς. ΟΙΜ Ι! πως οὐκ ἐ (γα τῷ αἰκοῦ , 4 
βου Ὁ τ πολλῶν κλωνϑυοι. χα πτὼς (Ὡς ἐ)ορυ ηη4, τοῦ ἀκουσαντες ; οΤί πολ 

λαοὶ μεγαλᾳ θέ τοτυ αὶ ἐμιασθϑοϑεν ὐδζις ὦ ασοοδζκλρβϑες. δίθπερ ὠκῴᾷνο Δ οὐκέ. το 
τί κοιτασκθυαάζει ( ὦ »ὃ αὐταρχῶς ἦσαν αἰχϑύσαντες ) τίου ἣ αἰτία» λέγει τὸ παδεις ἣΨ 

ε πΧ . } . “' »" ᾽ Π] “Ἢ ’ “ ε Ι 

αμδοτημ τίωυ ἀναιρεσιν. Ὁ αι μα κϑηνὴς “|9.ϑηκὴς κάλει, τϑ τες τὴς αυυόστως, 
“τ, “ ! ω “ Ω “»" 

τὴς ἐπαήελίας, τῷ νόμιν ὃ χαινοῦ (τϑν γὸ ἡ “αὐ. 4» "παλαι, ἡ τίω δι, ϑήκίω τῷ 

(έχει τίω ὧν τῇ χαρῆ" ᾧ ὥασερ ἡ παλαια ασοίςξαζᾳ ᾧ μέορις εἰ χών, ὅτω αὕτη τὸ αἷμα, 
τὸ διασοτικὸν ) καντεῦϑεν δεικνεῤ, οι χαὶ μέλλει τελθτάν. δ [9 ᾧ δχριϑήκης μέμφηται. αἰ. τς 
ναρμμιγήσκει ἢ ἢ τὴς ασϑ 9 τέρρις᾽ καὶ γὸ ὁ ὠκεήη δὲ αἵμκοιτος ἐγικεχαήνιξο. ἡ παλιν λέγ 
τὸ θκγαιτα τίω αἰτίαν "πὸ τ πολλών ὠκχιυυόμϑρμον εἰς ἀφεσιν αἰ μδϑοτιών ̓  χα! Φησιν, 

Τοῦτο ποιῴτε εἰς τίω ἐμξζω ἀγαμφησιν. Εἶδες πῶς ἐξα Ψ Ιουδαϊκϑΐν ἐθών, ἡ 
οἰφίφησι. καιϑείπερ )ὃ ὦκῴιο ἐποιφτέ, φησιν, εἰς αναίμνησιν δὴ εἰν Αἰγυτῖῳ ϑαυμῖν, ὅτω 

καὶ 9 εἰς ἐμιζωύ. ὠκᾷνο ὄξεχυϑη εἰς σωτηρίδν Τὴ ρρϑηοτύκων ᾿ τϑρ Εἰς ἀφεσιν αἰ μῶβ. ὁ 
“ων τῆς οἰκουμϑῥης ἀπαάσης. τοῦ» γὰ ὅ6) τὸ αἷμά μι, Φησι, τὸ ὠκχιωονϑμον εἰς ἀφε- 

σιν αμὐολιών. το ὃ ἔλεγο, καντεῦϑεν δεικρυς αἶμα ὅτι μιυφήολόν Τ81 τὸ παϑος χαὶ ὁ ζαυ- 
᾿ ᾿ “ ᾿ ; Ι ! “ἼἉΝ " 

οὐς, ᾧ δὲ τύότιο πάλιν τ ρακαλών ὥν μαϑηζᾳς. ᾧ καϑαπερ Μωύσης Φησι,τῦτο μγη- 
͵] εν ») . " ,. ν] ν,.. λιν»! 4 " ! ἢ 

μέσεουον ὑμῖν αἰωνιον᾽ ὅτω καὶ αὐτὸς, Εἰς ἐμιδυυ λύαίμψησιν, ἕως ἀν αὐ ραλρωμαι. αἱ 4 ἔτ 
ὦ ἔχιϑυμία ἐπεθύμησα, φησι, ὃ παίοα τῷ» φαγεῖν ᾿ τΈτίς!, δοιώναι ὑμῖν ζα χαμαὶ 15 (μίᾳ ἰώ χα 
πράγματα, ἢ πείσω δοιώαι,καϑ' ὃ μέλλω πγϑυματίκους ποιῷ καὶ αὐτὸς δξζυ ἔπιεν ἐξ αὐτί, 
ἥα μὴ ζωῦτω αἰκούοντος Εὐπωσι, τί δέω, αἵ μα πίνονϑυ, ᾧ σαίρκα ἐαϑίομϑν ; αὶ τότε ϑορυζη- 
ϑώσιν ἐντόῦϑεν. καὶ γδρότε ὥν' αἰδὶτύτων ἐκίνει λόγοις, ᾧ πσδὲς (ῷ βήμκατο "αὑτὰ πολ-- 

λοὶ ἐσκανδευλίζογ». ἵνα δίωυ μή καὶ τότε ζαρνοϑῶσι, τοῦτος αὐτὸς τῷτο ἐποίησιν ογα γῶν 

ἰὐδρις αἴ οοίχως Εἰς τέω κοινωνίλυ τῶν μυφηοίων. χορὸ τῦτο ὅν ὃ ἑαυζ' αἶμα αὑτὸς ἔ- 3» 
πιξ. τί δώ, καίκεῖνο χρὴ ποιῷ Ὁ παλσιον φησιν ; θδαριῶς. δζρ γὸ τῦτο Εἶπε, τῦπ 
ποιᾷτι, ἥα ὠκείου ἀπαγοίγῃ. Εἰ γὺ τῦτο ἄφεσιν αἱ μδοτιών ἐργάζεται, ὥασερ δίω ᾧ ἐργά- 
ζεται, τὐδιῆω ὠκᾷνο λοιπόν. ὥασερ δέώυ ̓ δχὶ τῶν Ἰουδαίων, ὅτω ᾧ "ογζιῦϑα τῆς ϑυεργε- 

σίας ἐγχατέδησε Ὁ μγημόσιωον τῳ μυφηρίῳ, καντεύθεν ἐμ φρο ἥων τῶν αἱρετικϑίν ᾧ ς- 

Χο νην, 

»εὐμδ 

2. κάλ, 

4. πίλι, 

χιτὰα 

Ἀηα, ἄεῃ 

μίϑπα, ὅτὸμ Ὑδβ λέγωσι, πόθεν δῆλον ὅτι ἐτύ ϑη ὁ Χολσος, μι τον ἀχλων καὶ δἰπὸ ' μιυν- 25 ὀιψτνο 
φηθίων ἀὐζις ἐχιφξομίζομδν. Εὖ5)5 μὴ ἀπέθανεν" Τησῶς, τίνος σύμξολᾳ ζὰ τελούρδϑμα; 
ὁρᾶς Ὁση γέλϑνε ἀπουδὰ,ὡςε αἰεὶ αὐαμιεμψήσκεοϑαι ὅτι ἀπέϑλυεν [αῷ ἡμὰῦ ] [2] ῤ Ὁ ἔ- 
μϑηνοὶ (ᾧ αἴϑὲ Μωρκίωνα καὶ Οὐάρεντίνον ᾿ Μδμίυ Φύξοεϑαι, ζιυτίω᾽ Φρνούρϑινοι τίω 
οἰκϑνομίθν, διζευεκῶς ὀϑαμιμψήσκει τὸ πάϑυς, ἢ δα τῶν μιυφηθίων, ὦξε μηδένα αἶρα- 

λογιαϑέεϑαι" ὁμοῦ (2 σώξων, ὁ μον 3 πταιδούων ἐχρὰ τῆς ἱερᾶς τραπέζης ὀκείνης, ᾧὶ γὸ ὃ 4 
κεφάλαιον τῶν αγάϑων τούτο. δ ν ὁ Παῦλος τῷτο αἴω ᾧ χάτω φρέφ4. Εἴτα ὯΦ 

“πϑροόδωχέ, φησιγ᾽ 
’ 2 ͵1 Μ "“ ! “ςφλὀν ͵ ! ε "κε » 7 ῳ 
29 Οὐ μη πίω ΟΧ Τὰ “δυνήματος τῆς αμπελου ζαυτης, ξεως Τῆς ἡμέρας ΟἸΧΕΙνΗΦ, 05 

Ε) Ι ᾿ 2 ε ΝΜ Ν“ὋἬ “ 4 Ὶ ͵ 

τὸ αὐτὸ πίω χαηνοῖ (ἢ υμδμ, ο Τῇ βασιλεία, τὸ παΐξοομου. Ἐπειδὰ γὼ πἰϑί πα- 
: ' ϑοις 

χὐ χοΐὰ 



ΕΥ̓ΑΓΓΕΛ. Ομλ.πρ. “χὰ χοῦ κς. 

θυὲς ἡ ζαυρ9 αὐτοῖς διελέρθη, ᾧ ῷ “αἰϑὶ αἰαςαίσεως παλιν Εἰσανγά λόχϑν Εἰς μέσον, βα- 

μἱαὶ σιλείας θυαμιγψήσος, ἡ τίω ὀμαΐφωσιν ὕτω τίου ἐσυΐν καλέσαι. ᾧ ἄχος ἕνεκεν 'μ πίω αἱα;- 
"δ. σασιν ἐπιὸν ; ἥα μὴ γομμἐσωσιν Ὧ) παχυτόρ9ι Φόντασιὸν ἐὴ τίμ ῥμαΐξασι. " τῷ ἣν ὁὀνά- 

μΜ φ᾿ίωῶαι τϑη» τεκμήθλον ἐτίϑεννο (0) " πολλοί. 519 ὁ (ὦ ϑἰπύφολοι πείθοντες αὐζδν αὠὐϑὶ «..- 
μλμή. ἢ ιαςάσεως τῶτο ἔλειρν, οἵτινες (ἀωεφάγριυϑμ ὦ (ἱωεπίομϑν αὐτῷ. δυηλών τοίνεω ὅτί αὐ-- 

μῦμα" Τὸ ὄψονται αὐαφαντω λαμησοῷς, ἃ μετ᾽ αὐτὴ ἐφται παῖλιν, καὶ αὐτοὶ " μϑοτυρήστυσι τοῖς γι- 
κα νουϑμοις (ᾧ δὲ κως καὶ δι πυραϊμν, φησίν ἕως αὐ αὐτὸ πίω χαρνὸν καθ [ὑωδῶ; Ἰυ δὼ μ.--: 

θυμα. τυρφιώτων. ὑμκῷς ὙΣΡ̓ μα ὁψεοϑε αγαςανγτα. τί δὲ 681, καμνόν 5" χαιναῖς, τῶτο ἐς! ξένως, ὁ σῶ- 
μίμη, μᾳ παιϑητὸν "ἔγων, ΦΛᾺ᾿ αἰϑοίνατον λοιπὸν ἡ ἀφϑαιρτον ὸ δὶ δεόνϑμον “δοφῆς. ὀυ τοίνεω 2. οἱ 
πὸ 7 ) Υ.,.}} ;" ! " »δΝ ᾿᾽ ΄΄κ,.“φ« ! ᾿ 

το γθείδν μ(Ὁ τίω ὀναςασιν ἐεφαγέ τ ᾧ ἐπιεν (συ σδὲ γὴδν ἐδιῴτο λοιπὸν τὸ σώμα τύτων) η.- 
λοὶ δζρὸ τίωυ τὴς ὀμαςεάστως πληροφοοίον  δζρὲ γδ τύτων ζα τῆς αναςαίστως ἐπληρ9- 
Φύρει. ἡ τίνος ἕνεκεν Οὔκ ὑδὼρ ἔπιεν ἀναςαῖς, δλλ᾽ οἶνον; ἀὐλλίω ἀἴρεσιν “πογηροὲν “στο βῥιζον 

αἰαασῶν. Τὴ Ν᾽ )Ὲ} Εἰσί τίνες ον τοῖς μυφηρίοις ὑδατι κόγϑημϑροι, δεικψὺς ὅτι αὶ ἑωίκαι τὰ 
μυφήρμα δέδωκεν, οἶνον ϑρέδωχε, χα! ζωυΐχᾳ, αγαςαὶς χωθὰς μυφηράων Μιλίω παπιζλυ 

ι5 πρρετίθοτο, οἴνῳ ἐχέγρητο, ὧκ τῷ “ἀφρνήματος, φησι τῆς αἰμττέλν᾽ ἡ ἀϊίπτελος ὃ οἶνον, γος 
ὕδωρ ϑωνά. 

30 Καὶ ὑμνήναντες ὄξηλϑον Εἰἰς τὸ ὁρ9ς ἦὝι“ ἐλφιώνγ. 
Ακχϑυέτωσοιν ὁσοι, κϑιϑουπερ ΧΘΙΘ9ι, ἐαϑίοντες απλώς λακ)ζοισι τίω πράπεζὸν τίω 

αἰεϑητίω), ᾧ λύϑίςανται ΛΙΤ᾿ μέϑης, δέον δ γδριφεῖν καὶ Εἰς ὕμνον τιλόυτάν. ἀκούσουτε ὃ- 

19 σοι τίω τελϑυτα]λων σταῖλιν δύχξω ἕο. αναυϑετε “μ᾽ μυυφηφίων. ὧντη γ)5} 6 ὠκείνης σύμ-- 
λον. δ γδρίφησε καὶ ωρὸ τῷ δδιώῶαι τοῖς μι ηταῖς, ἴα αὶ ἡμκῴς θ)χοριςῶμδν᾿ β᾿γσρίφησε 

᾿ Δ ὕμγησε (ΚΤ τὸ δοιῶαι, ἴα καὶ ἡμᾷς ἀΐρ' τῦτο ποιωνϑμ. δολαὶ Τ( δήποτο δὲ Εἰς τὸ ὄρος 
ἀξέρχε.): δῆλον ἑαυτὸν ποιωῖν πσοὸς τὸ ληφ ϑέοδαι, ἵνα μὴ δόξῃ κρύτεοϑαι!. ἔασευδε γᾺ 
ἸὨὰ (ὦ τόπον ἐλϑεῖν (ὃ καὶ Ιουδα, γνωφαμον. 

:ς 31 Τὸπ λέγά ἀθῖς, στάντες ὑμᾷς σκθυδαλιάδδησεαϑς ὧν ἐμοί. 

Εἶτα λέν χα πσϑφητείλυ, Γέγρατῆαι γλ πατάξω ᾧῷ ποιρδμα, ὁ ὀζαισκορ- Ζαχ.!γ.ξ, 
! « 

πιϑήσεται τοὶ πσολοατα᾽ ὁμῦ (᾽ πείθων αὐτῶν" αἰεὶ πυϑϑσέχειν τοῖς γεγραμμένοις, ὁμοῦ ὃ 
δυλών ὅτι χτ' Θεου »νωμέων ἐςαιρφότο, ὲ πϑρτουχοθεν δεριψὲς σύκ διλόχθμον οὐτα ἑαυ - 

τῆς παλαιάς, Οὐ εἰ τῷ οὐ αὑτῇ χα ταπέλλομδμου Θεοῦ, αὶ ὅτί οἰκονομία Ὁ γεγγόμϑμον ζῶ, ὸ 
γυγ. 79 πλωτὰ πσοϑλνεκήρυξον (Ὁ πυρόφῆται αἴωϑεν ζὰ ἐν τῷ "πράγματι, ὡςε αὐζῶυ" καὶ ἰδὲ 

5 ω γϑηφοτέρων στρόδρα Θωρρβᾷν. καὶ ϑιδιώσκᾳ Ε ἐδῖναι, ἥννες (ὦ τσ τῷ φαυρο (Ὁ μαϑη- 
παί»τίγνες ὃ κ᾿ ᾧ φαυρόν. ὦ ΝῚ φαυρόμδμου αἰτω μω!δὲ φιίωϑαι δευναίνϑροι, ὅτοι μ(ν ϑυί-: 
Ἰάτον στροδροὶ ὶ αἰ δείμιαντος ἰαυρϑτερφι. ν τϑτο ἢ ἀὐΐο' ἀὐπόδειξις τῷ ϑυνατυ," φυγὴ 

μα ϑη}Μ) αὶ ἡ δειλία, Εἰ γ Ὅσαῦτα εἰγϑνό τε ᾧ ἐλέγϑη, αὶ ἔτι δθαιαμωπᾷσι ἕνες φα;- 
35 σχόντες μὴ ἐςαυρωίοϑεω " Εἰ μηδὲν τύτων (ωέζη, ποι οἕκ δὺ ὀξέστεσον πο ανομίας } 

[Ὁ τοί το» ἐχὶ οἱ οὶ δ οἰκείων παϑ οὖν μόνον, διυλλὰ καὶ ὅζρα τῶν ἐν τοῖς ζια,ϑηταῖὶς βεζαγοῖ 
ᾧ «ἴι ϑανατυ Δόλϑν, “19 Μ᾽ μυςηρίων, παίντοϑεν κοιταια,όδων (ὧν τὰ Μαρκίωνος νο-- 

σριοζᾳς, 1] ᾧ τ 85 ὶ ( κορυφαῖον αἰφίησιν Φρνήσα ον. εἰ ὃ μή ἐδεϑη, μυνδὲ ἐφουυρω,ϑη, 
ιν πολιν ὀκείνῳ, καὶ τοῖς λοιποῖς τοσῦηος " ἐήμετο φέζος; αὶ μέιω ἀἰφῆκων αὑτοὺς παλιν μέ- 

40 6, ἢΜὌἜσκυ,ϑ 69’ πῶν μεῖναι, αἰλλαὶ Ἴϊ φησι; 

3» Μεπὸὶ ἢ Ὁ ἐτεριϑέεσαί με,τσόϑαξω ὑμας εἰς τίω Γαλιλαίαν. Οὐδὲ ). απ’ 

᾿ ὀυρφιγοδ φαίνεται θύϑέως, φο᾽εῖδ' Εἰς μαχραν ἵνα χῶρον ἀΐπεισιν,αἰλλ᾿ οὐ αὐτῷ ῷ "γε, οὗ 
ἣν» ͵ 
φμ ἐφζαυρω.ϑη, οὖ» ἀϑΐοις ογεδὸν ποῖς χωρίοις, ὡς ὃ οντεύθεν αὐτοὺς πιςωσοιαῖς, οἷι ὁ φαωρω.-- 
ΔΙς αὐτὸς ζω α ὁ αγαςτίς, ὁ (ζω τι σκυ,ϑο» παζονζος μειζόνως δα μυϑήσασ. ὅζῳ ὅ- 

τὸ 



κοῦ κς’. 

ΓΝ ς, Φ.. 

Δυχοχξιλβ, 

512 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΊΤΘ. 
τὸ ἡ τὺ τῇ Γἀμλαίᾳ Εἶπο, ἡ ὁ φοόξου ὅν Ἰουδαίων ἀπαλλαιλμτες πιφευσωσι "πῳ 

λεγϑμδέῳ᾽ δ͵9 Ὁ ὥκει Γέφανν. 33 Αποκριϑεὶς ὃ Ἀ6]ΠέοςΕ αἶπεν εἰ Χϑ, ᾿ πλύτες σκὸμ- Ἀα "» 

δωλιοϑήσονται ἢ αὐλλ᾿ ἐγὼ συυδποτε σκαιδουλιαϑήσομα!. τί Φηρ, ὦ ἢ Πέτρο; ὁ Ὡρο- κἐνοὶ, 

Φητης Εἰ πον, ότι σχϑρπιαϑησεται τὰ ὶ πσεήθώτα, ὁ οΧολοῦς ἐθεξαίωσε Ο Εἰρηρδμονὺ σὐλέ. 

γήον ἐχί; ἐ Οὗ ἤρκει: τὸ ππεότερα, ὅτε ΕἾπες ἵλεως σοι, ὺ ἐπεφομίνϑης; δζρὲ τῦτο τοίμω 4 
αἰφίησιν αὑτὸν πεσεῖν, παιδυύων αὑτὸν ἐντεῦθεν πλύτα πείλεοϑαι, τω Χειφῷ, ἡ τῆς οἰκεῖς 

ας (ἐμνειδησεως πισοτέραν ἡγεῖαϑαι! τίω Ὁ ἀπόφασιν τέὺ εἰντ,. ὺ (Ὁ λοιποὶ ἐν μίκρὸγ - 
χαρπώσαντο Ὁ σὸ τὴς ρρνήσεως τὴς αὐτο τίω λὐ,ϑερπίνίωυ αἰαϑένειθν κατὸμοήσοντες χαὶ 

τίω τῷ Θεοῦ ἀλήοαν. ὁτὸν Ὁ) αὐτὸς τι πξρείπῃ, οὐκέτι σοφίζ οοϑα “ἡ, Ουσὲ δ 

“πολλῶν κατοξανίςα οϑτῳ. Τὸ "δ χαὐλημο, Φησιν, Εἰς ἑαυτ' ἕξει, ὸ οὐκ Εἰς ᾧε ἔτερον. 1ο 

δέον γὸ δεηδέωϑαὴ ἡ Εἰπεῖν, βοηϑησον ἡμῖν, ὧξε Μὴ ̓υὐτορᾳοϑέμζαι σε ὁ ἢ ἑαυτῶ!) δα, χαν 

φησι" καὶ πόρτες σκλυδοιλιιϑήσων. οὖν σοὶ, δ ἐ ἐγώ,  οὐθίπόϊε κὦ πόρτες τὸ ποηλωσί, 

φησιν, ἐγὼ τ πείσομαι" ὕπερ Εἰς αὐϑοίδειφν αὐᾷὸ ἡ ἡγε τ μικρὸ. υΟὐὗτο τοίνωυ κρίσριφε-- 

αι βουλϑμᾶνος ὁ ἢ Χεισὸρ, ν(ἀμνεχώρησι τί αὐνησιν. ὯὴΦ δῶ Οὐ εἶδ αὐιν Ἶ, ὅτε τῷ πασϑ»- ψμΐ 
31) 

Φητυ ἤκσε (κατοι Δ] Ια τὸν "κα ῷ «ὐοοφητίω ἐ ἐπηγάγετο, να μὴ αἰτείπη) Ἀλλ᾽ ὁμως ἐ-- τς καῖν 

πίδ, Οὔκ. ἀμρέρετο δ ῥιμᾶ ρῃμῷ ΤΝ, παι δύθεται ΟΖ ἔργων. οι "ὁ δῷ τῶ (ἐμωεγώρνσιν, “"» 

να τῦτο ω αὐτῷ [κατορθώσῃ,ἀκουσον εἰ Φησιν᾽ Εγω: ὃ , ἐδεήϑίω «ὐθὲ σύ, γα, μὴ ὠκλείπη συ 

ἡ πίς!ς. πη »Ὰ» σφόδρα ἀυτο καθϑατήομϑρος ἔλεγε, Χὴ ὁ δηλῶν ὃ στι Φ  πἰώμα αὐτῇ ἀλ.- 

λων λαλεπώτιροι καὶ πλείοορ δεόμϑμον βον)είας. ἡ ὁ γ δυοὲ ἐγκλήμασιν ἔνογος κὑρὶ δῇ, αἰ. 

τεῖστε , Ὁ ὅτι ΝΜ ἄλλων ἑαυτὸν πορλύϑηκε" μάλλον ὃ Φ τείρν, ὅτι ὦ πὸρ ἑαυτῷ Γανέϑηχε. 20 

Ὅν δὶ ΌΤΙ ἰώρϑμος, Εἴασι “δυέοϑαι "ὃ δ τῆώμα . Ὁ δ᾽ τϑτο ταν τς ὦ ἀλλϑς. α ̓ φεὶς αρὸρ χάρμα, 

Ὁ ϑὐποτείνεται. Σίκιφν δ), φησι, Σίμου ἰδοὺ ὁ ὃ Σατὸμάς᾽ ἡπήσουτο ὑμας σιμά σογρ χἰξηίενἢ 
Θὲ στο, τϑτές!, λαρυθησαμ, ζαφαξαι,ὺ πειροίσαρ " ἐγὼ ἢ ἐδεῤϑέωυ «ἰϑὶ συ δα μὴ ὠκλεί- 

πῇ ἡ πίςις συ. ὦ- Δ(9. 1 τί, εἰ πὸμίᾳς ὁΣατόμας ἡ ἡτήσουτο, εἰ πρθὶ πάντων Εἶπεν, ἐδεήο 

ϑίω; οἕκ δύδυλον οὐι τῷ ἐςίν ὑπερ ἐμασοϑοϑεν Εἶπον, ὁ ὅτι καϑαπήομδμος αἰντῦ δειωις, 22 

ὅτι χαλεπώτερον ἫῊ ἄΐλλων αὐτο ὃ τῆώμα, πσοϑς αὑτὸν τρέπει ῶ λόγον; ; ὦ τίνος ὃ ἕγΈΧΑν 
οἵκ Εἴπω, »ἐγὼ ἢ σῴς Εἴασα, ὄνλλ᾽ ἐδεηιϑίω , ζω πεινα Δριπὸν τεῦ9 ὦ πχαῖϑος ἰὼν φϑέγ- 
γέται, ὕα ὦ 5 ανιϑεήπινον δείξῃ. ὸ γὸ τίωυ ἐκκλησίθν Ἐχὶ τὴ τῇ ὁμολογία αὐτὰ οἰκοδομήσεις, 

α “ὅτω τειχίσεις αὐτίωδ, ὡς μυρῖας κινδυυύοις καὶ δενώτυς αὐτῆς μὴ αἰδελμέοϑαι, ὁ κ. γεϑαπᾷ 

ρλνοδνί ΝΣ κλής αὐτῷ διδωχὼς, ἢ ὁ Ὀσαύτης ὀϊξοισίας ποιήσας κύφλον, ᾧ μιγδὰι μοῦ εἰς ζφῳ-- 30 
χὰ ϑύγης διυικὶς, πολλῷ μάλλον αἰρ τῦτο. συοὶὲ )» Εἶπον, ἐδιήϑίω, λα κῷῷ τ αὐθι- 

τἰας, οἰκοδομήσω (Ὁ τίω ἐκκλησίαν, χαὶ ̓  δώσω σοι ζικ' κλός 0} ϑἰραναδ. πῶς δὰυ θχις 

ἐδειηο, ἥα ἑνὸς αν,ϑεΐπου σαιλθυομϑμέίω «αἰθισφίγξη Ψ χίώ: τίνος δξζω ἕνεκεν ὅτως Εἶπε; ; 
215 τίμὶ αἰιαν [ὦ ὑμῖν Θἴρηκα, χαὶ δζα' τω ὀκείνων ἢ αἰαϑένειθν. σσεξπω ΣΡ ἡσαν Ῥ 

παξλσήκϑυσοιν αὐες ἀὐτεν δύξαν ἢ ἔχοντες. . πῶς ὀΐω ἠρνήσατο: ἢ [χ τῷ. οὐκ Εἴπο,α μ᾽ 35 
γρνήσῃ, Ὡλ ὦ ὧπ μή ὀκλείπειν τίω πίσιν,ὦφε μὴ τέλειον Ὡσολέοϑα. τῆς γάρ εἰντῷ κη- 

δεμονίας τῦτο γέ νον. χα! γάρ ἢ φόζος γταγτα ὀξέξαλον" ὠμεΐξν γαρ ὦ. ἀϊμείξος δὲ 

ἔγνετο, ὯΝ σφίδρα αὐτὸν ἐγύμνωσεν ὁ Θεὸς τῆς ἑαυ ῥοπή. -ἐγύμρωσε ἣ σφόδρα; 

καὶ σφοδρὸν ω αὐτῳ τὸ ἡπαος ὦ τὴς αὐϑοιδείας να τὴς αντιῤῥηήσεως. ἵνα δ σσοόῤμζο 

ἀγέλῃ τῶτο, ΩΣ τϑη Εἴασεν δυτω κασοιαγεν αὐτὸν τίω αἰγωγίϑν. ὅτ γάρ χαλεπον ὦ ὧν 49 

αὐτῶ" τὸ ) σιαϑος Τϑ, δῆλον χᾺ Ἰοντεόϑει. ̓  γαῖ ἡρκέοϑη τοῖς ππϑλτέροις, χα) ̓ πῷ πσολφητη 

χα ἰπῳ; Χρλςῷ λύτεγπω,, διλλαὶ χαὶ μῷ ̓Οὐτα Θὐπόντος αὐτῷ τῷ Χ εἰφού, 

34 Αμάω λέγω σοι, οἷν ον ζυτη τῇ γυκῖϊ, ωρὶν ἀλέζορα Φωνήσοι τείς, ἀπαρνή- 
σῃ 4, λέ 4 

25. Κῷ 



ἙΥΑΓΓῈ Δ. Ομὰ.πθ. 413 χορ κα΄. 

35. Καὶ δίη με ((μω σοὶ ἰποϑανᾷν, καὶ μήσε αἰ χϑλνήσωμαι. Οϑ Δυχος ἔχλτο λυκικβιλϑ. 
'" ση μα νέτα!, ὅτι "σὴν ἀἰπηχϑρόυσεν ὁ Χελοῦς, “Ὁσούτον εἰνθμτιούτο ὁ ΤΠεζος ἐκ αἰ διοσού. 
με πἱ ταύτα, ὦ Πέτε » ὅτε Δ ἐλελὴν, Εἷς δὲ ὑμδῶυ τὐδαδωώσει με, ἐφοζού μὴ σὺ ΕἾ ὁ 

παρόδότης, χρὴ ὠὐάγναζες ᾧ συμμα ϑυτίω ἐρωτῆσαι , χαήτοι συν στίυτο (ωει- 

ς δὼς Οιούτον ᾿ νωυὶ ὃ «ἰ αὐῤρήδῶν αὐτι βοώνγτος χα! λέγοντος, ὅτι πόμτες σκόυδωλι- 

ϑήσεοϑε, εὐτιλέγεις ; χα! Οὔκ ὡπαξ μόνον, διλα χαὺ δὶς χαὶ πολλαίχις. τῷ γαρ 

ὁ Λουχᾷς φησι. πύϑαν δέζυ αὐτοῦ τούτο (ιωέξη ; Ὥστ πολλῆς ἀγάπης, Ὥστ πολ- ᾿ 

λῆς ἡδόγῆς. ὅὴ 4, γ} ἀπηλλάγη τῆς αἰγωνίας ὠκείνης τῆς καιτοὶ τίου πρρϑδυσίδν, 
καὶ (Ὁ πυοοδυτίω Εἶδε, ϑαρρων ἔλεγε λοιπὸν, ἡ “Μ᾽ ὠλλὼν κατεξλνίςατο, λέγων" κάν , 

το πότες σκω δουλιαϑήσωνται, ὄν ἐγὼ νὶ σκανδιυλιοϑήσομαι ἠρέμα ὃ καὶ φιλοτιμίας τὸ ωρά- 
μα μῶ. ἢ Ν᾿ εὖ τῳ δείπνῳ, τίς αὐὴδἥἶἼ μείζων Ἰφ]ν, ἐλογίξοντο. ὁυτῶς αὐτοῖς “ζωχλά ᾿ 

τὸ παϑος. Ὁ οἱ τῦτο αυΐον ὠκώλυσιν, Οὐκ ὠϑών αὐζον Τὶ αὐῤνησιν (μυὴ “λμοιτο) δλλ᾽ ἔρα- ᾿ 
μὸν τῆς αὐτὸ βουϑείας ἀφεὶς, κὴ) τίω φύσιν ἐλέγχων τίω λυ, ϑοφπίγίω. ὅρᾳ ,ϑμὼ " Ἢ 

ζαύχα πώςχατεςξαλρϑμος 661. ᾧ Ν᾿ κ τίω ανάςασιν Ἰγ εἶπεν, πε καὶ εἰ; ἃ ἐπεςο-. τωῶν. κα, καὶ Ν 
15 μέαϑη, σε ἰὶ αἰντφπεῖν λοιπὸν ὡς οὐταύθο, ἐζσλ μησιν,δλλ᾽ ἐσίγησε. πάλιν πσϑὲὺς τῇ «-- ιν} 

ναλύήνψα αἰκούσοις, Οὐκ ὑμδ 61 γνγαῖναι γοόνοις ἢ χαιοϑες, πάλιν σιγᾷ γ ἢ Οὐκ ἀγτιλέγ. πρρξ.α.ζ, 
καὶ κ᾽ ταύτα ἐχὶ Ὦ δωκατος ᾧ τῆς σινδόνος, αἰκούστες φωνῆς λεχϑύσης αὐτωϊ Α ὁ Θεὸς ἐ-- Πρ: 446. 
χαϑαίρλσε, σὺ μιὴ κρίνου" αὶ σε σαφωῖς Εἰδὼς τί ποτέ ϑι Ὁ λερόνϑρον τέως, ἡσυχαδᾳ καὶ 

εὑ ὀυ φιλονειχεῖ. ταύτα ἢ πόρτα τὸ γήώμα "ὐκᾷνο Εἰργάσοωτο. κ κϑϑ Ζ τούτῳ τὸ πὺρ ' 

1ο ἀνατίϑησιν ἑαυτῳ λέγων, καν πάντες σκανδουλιαϑήσωνται, αλλ ἐγώ ἐν σκὸν δαιλιαϑήσομα, ᾿ 
καν δίῃ με ϑἰποϑλυᾷν, ἐυ μὴ σε αἰ γϑδνήσω μαι " δέον Εἰ πεῖν, ἀν δἰπολαύσω τῆς ὩῬὰ σῷ βο- 

ἐώὠμ πῆς. κ ὃ ταύτα τόμυδμτίον ἁπὸμ. Τί ἡμῖν ποφλσέχετε,ὡς ἰδία, δυυνάμει " " θὐσεθείᾳ, τιραξ.γ..8. Ἷ 
πεποιηκόσι ἢ ὐϑέπατῷ ἀντὸν ; γτθῦϑεν μανϑείνομδν δόγμα μέγα, ὡς Οὔκ ρχαὶ τ9-- 

ϑυμία ἀν,ϑοϑαν, ἐν μὴ τῆς ἀγωϑὲν Ἴις οἰπολαύσῃ ῥοπῆς " καὶ στι πσὧλιν Οὐοὴν κερδυμού.. 
Ὡς μν στὸ τῆς ἀγωϑεν ῥοπῆς , ποροϑυμίας Οὐκ δυσης, ᾧ ταύτα αἰμφότερφι δείκγεσιν Ἰούδας 

ὼ Πέζος. ὁ ὦ ΝΣ πολλῆς ὡ-ολαύσας βοηϑείας ζοσὲν ὠφελήϑ», ὯΝ μὴ ἐϑάλησε χαὶ " 

τὰ το ἑαυ {ωφσενεγκεῖν" ὧδητ ὃ καὶ πσοοϑυμηϑεὶς, 2,1. μηδεμιώς ἀπέλαυσε βοηϑεί- ᾿ 

μῶ ὀ ὠἈἀαἀξ,χατέπεσε. χᾳ! γάρ διπὸ, δύο τούτωι ἡ “ρετή ὑφαϑνεται. : 
Διὸ τὐδαχαλώ μήτε ὃ πὸρ σχὶ ᾧ Θεὼν βιψανί αὐςὧσ καϑόύδεν, μήτε απου- ΠΉΘΙΚΟΝ Ἶ 

1ο δαϊζονζεις νομίζειν οἰκείοις πόνοις ὃ πϑῦ χατορθοιιῦ, εὖτε γδερὶ ὑπῆίες ἡμαξ ὠϊουὶ ἐὮ βού. “δον ᾿ 
λέται ὁ Θεύς, δχρα τῦτο αὶ ὃ πὸὺ αὐτὸς ἐργάζεται ὅτε αἰλαζῴας βούλεται 4) » δου τϑῃ Ὶ 
νὶ ὃ πὸρ ἡμῖν ἔδωκεν ΔΑ, ἑκατέρα ὦ βλαζερθν αϑελων, ὃ “χρήσιμον ἡμῶν Εἴασε. δζῳᾳ τὸ - Ι 

ὁ (ὃ κορυφαῖον ἀφῆκε πεσεῖν, ((μυυέςα λυϑμον τε αὐτὸν κατασκϑυαίξων, αὶ Εἰς πλείονα λοι- 
πὸ ἰλείφων αἰγάπίω. Ωγ δύ πλῴον ἀφεϑή, μειζόνως αἰγαπήσει. πειθώ ῖθα τοίνεωυ Δυκ.ξ μᾷ. | 

4: πόμζαχοῦ ᾧ Θεῷ, ἡ μηδὲν ὀμτιλθγωμϑρ, κᾷν οὐγαντίον ἢ δοκῇ τοῖς ἡμετέροις λφγισμιοῖς Ϊ 

ὑ ταῖς ὯΝ Ὁ λεούῤμϑμον Δλλ᾽ ἔσω καὶ λογισ μδζ καὶ ὄψεως κυρλώτερος αντῦο λόγος. ὕὅτω ἢ ἢ 
Ἰχὶ ΔΜὋ μιυφηοίων ποιωυϑμ, ὁ τοῖς χεινϑβοις μόνον ἐμ λέποντες, δλλα ζᾳ βήματα ᾿ 

μήν: το κατέχοντες. ὁ (ὦ γὸ λόγος ἀὐτῦ ἀρρδῳλόγιτος, καὶ ἢ ἀὔοϑησις ἡμδῷ θἰεξαπάτητος. 
ὅτ οὐτήποτε διέπεσεν, αὖτ᾽ κὶ (αὶ πλείονα σφαίλλεται, ἐπεὶ δξζυ ὁ λθχθς φησι, τῦτο ἐς! 

49 ὃ σῶμα μα ὃ πειδω θα, ἡ πις΄ δύω νϑμ,ὼ νοήτοῖς αὑτὸ βλέπωμδϑν ὀφθαλμοῖς. Θεὲ ΝΣ 

᾿ αἰοϑητὸν γϑλέδωχεν ἡμῖν ὁ Χολφὸς "Δ᾽ αἰαϑητοῖς (ζ ωραΐγμασι, πλύτα ὃ γοητά. ὕτω ἢ ὼ " 
ὦν τω βαπηϊηματι, δὲ αἰαϑητού ζ ὠραάγματος σύ, γϑύδωτος, Ὁ δῶρϑν᾽ νοητὸν ὃ Ὁ Ὥστο- 

διαὶ τελούμϑμον, ἡ λρνησις ᾧ ἡ" αἰαχαϑισις. Εἰ ὥ ΚΣ αἀἰσώμοτος ἧς, γυμνὰ ἂν αὐτά σοιζᾳ - ; 

σώματα ηβέδωχε δῶρα" ὯΦ ἢ σώματι συμιπόπλεκ]αι ἡ ἀυχι, εὖ» αἰαϑητοῖς τοὶ γοητα σϑι ᾿ 

οὐδ δίδωσι. 
᾿ 

] 



ΠῚ ὙΔ.04.β. 

κὸν κα΄. 514 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΊΤΘ. 

τῖϑαδίδωσι. πῦσοι γιων λέγϑεσιν, ἐδουλόμέιν ἀυτύ᾽ τίω μορφξω ἰδ ν, ᾧῷ τύποι, χὰ ἱμαῖ- 

σία, τὰ ἐἰπσοδέματα: ; ἰδου, αὐτὸν ὁ ὁράς, αὐτῷ ἁτῆη, αὑτὸ ἐαϑίεις. καὶ ὴ σζ ἱμάτια θγηιλυμᾷν 

ἰδεῖν αὐτὸς ἢ) ἑαυτὸν σοι δίδωσιν, υἰκ ἰδεῖν μόνον αἰλλα κα ἁναρ ὶ φαγεῖν, λας ᾧ ἐνδὺν. μ--: 

δεὶς ζοίνω γαυτιων πσοϑσίτω ᾿μηδεὶς ὀκλελυμϑνος" πόρτες πεπυρωμϑίοι, ἁπόμτες ζέ- 
ογτές κ᾽ διΕγἢ ἡλνδύο,. εἰ  γὺ Ἰνδούοι ἐσώτες, ὁ αἰσσαδήμιαται ὑζι βακτηείας ἔ ἔλοντες ως 
ταῖς χέρσιν, ἤαϑιον κῷ ̓ ἀπουδὰς, πολλῷ μαλλόν, σε γήφειν δὲϊ. ὀκῴοι (ἃ μ᾿ ΚΥΧΣῚ εἰς Παλαιςίνζωυβ.-. 

μδιρι ὄξιῤαι, διϑ κα Χὐ ὁδοιπόρων οζλααι Εἴχν᾽ σὺ Ἂ Εἰςῷ ὁ ὀυρανὸν μέλλεις Ἰἰποδηεεῖν δ 

“δὴ ἐπαίγτοϑεν ἐ ἐρρφηγϑρόναι. ὸ Ὁ» ν᾽ μικραὶ χεῖται κόλασις τοῖς 5 αὐαϊξιως μετέχθεσιν. ὐνώῃ- 

σὸν γττὺς αἰγαγαχΊᾷς χῇ χτὶ τῷ ν πρϑδῦτυ, Κν “Κ..} φαυρωσαντων. σχϑστει ζοίγιωυ, μη ̓ ᾧ αὐτὸς. 

τολος τὸ σώματος αὶ τῷ ἀἥματος τῷ ἢ Χοιοδ, ὠκῴϑοι κουτέσφαξαν, δ πορμαγιο σῶ.-- 1ο 
μα᾿ σὺ ὃ ῥυπαρᾷ “ὑποδίχη ψυχῆ ῷ ̓Ὁσαυζς δϑεργεσίας. σοὶ γὉ ἢ ἥρκέσεν αὐτῶ ὃ 

δνίοϑαι δ ϑεσπον,οὐσὲ ῶ ῥαπιοϑέωαι αὶ “ἢ σφάγάσαρ ΔΔλ αἱ αἰαφύρει ἑαυτὸν ἡμῖν χαὶ 

Ὁ τῇ ̓  πίφᾳ μόνον, δλλα αὶ αὐτώ τω σδαγματι σώμισι ἐυτύη ἡμὰς ἢ κατασκθυαζ ει, “γος δῶν 
Οὐκ ἔδει κοϑαιρώτερον ἐ τὴ ῷ ζυτης Ὡἰπτλαύονται τὸς Θεσίας; ; ποίας ἡλιακῆς ἀκῖινορ τίω 

χεῖδοι τίω ζω τίω ΟΥ̓ ϑτέμμψουσειν τίω σαίρκα: ὦ σόμᾳ ὃ πληρφύρθμον πυρὸς σνθυμα-- τις 

γικοῦ » τίου ̓ γλοασὶμ τίω Φοινιοσομϑῥίωυ αμκατί φρικωδιςώτῳ; ; ογϑόησογ πτοίϑῳ ἐτιμμήϑης 

ἀμώυ, ποίας Ὀσολάύεις τραπέζῃ." ὁπερ (Ὁ ἀήελοιβλέποντες φείῆοισι, ὦ οσυυνὲ ῥώτι-. χῖσι 

δλέψαι Ὅλ ιμῷσι αἰδεώς δρὲ τίω ὠκᾷ: 2εν φερφμδμίευ αἰφραπίω, τϑτῳ ἡμεῖς πεφόββα, 

τϑότω αὐαφυφόμεϑοι, καὶ γεγναμϑυ ἡ ἡμεῖς Χολφοῦ σῶμα ἕν, σαίρξ μία. Τίς λαλήσει ὲ 

δυωαςείας τῷ Κυείου ; ἀκυφας' ποιήσει πείσεις ζμις αἰνέσεις ἀυτι ; τίς ποιμώάωυ τεῖς οἰκεί. το 

οἷς ὑϑήεσι τρέφει (ᾳ «πεθδαζᾳ, χαὶ τί λέγω ποιμιζυυ , μυγτέρες 'πολλαχις Εἰσὶν, ἱ μα Ὁ: 
ὠδένας ὀτίραις ὀκδιδρασι Ὁ φόνῳ. παιδία" αὑτὸς ὃ τῇ» Οφν ἀέρα», ἀν αὑτὸς ἡ- 

μας τρέφει οἰκείῳ σώματι, ἡ δχῳ πανγτων ἡμας " ἑαυτω συμπλέκει. σχόπει ἢ. ἐλυνϑη 

ἐκχ τῆς ἡμετέραις ὀισίας. δυλ᾽ σϑεῖ πῷτο ασο)ς πόμζας, φησί" χσίτοιγε σοὶ ς πόϑκ.ὦ 

᾿ στοὴς τίω φυσι ἤλϑε τίωω ἡμετέραν, βύδυλον ὅτι “τοῦ πομίας. Εἰ 5) πσϑὸς πω, 25 

Ὁ κσϑὲς ἕγα. ἔκαφον. καὶ πώς ὠπόμτες Οἵκ ὀκαρπώσαντο ὧ οντόῦλον κόρδος φησί: ͵ τῦτ 

ἐυ τὰ ̓ὠκῴνον ᾧῷ ταῦ αππλυτων τοῦτο ὀλόμδμο, ἄλλα θὰ τοὺς μή ̓βουληλενίᾷι. ὧν Ὁ 

ἑκαίσῳ ἮΜ πιζῶν λὐαμεγνισιν ἑαυτὸν ΠΩ Ψ μωφηρίκ" ὩΣ ὅς ἐδύνησεν, ὠκτοέφει δ ἑαυζ, χαῦ μιπό 
κ) οὔκ ἄλλῳ ὀκδίδωσι, Χ ὁ τϑτῳ σε πείϑων πάλιν, ὁΐι σάρκα ἔλᾳρε τίω ἕω. μιὴ τοίιω “»" 

ῥαϑυμαδναν τοσαύτης ἡξιωμϑύοι ἃ ἀγάπη. τε δμας. Οὐκ ὁρατεζᾳ παιδία αἴθ ὅσης Ὡρο- γ0 
ουμίας ϑράοσε) τῷ μαςού, κἴθ᾽ ἐσης ὁρμῆς ἐμιπηγνεσι τῇ ϑηλῇ ῷᾳ χείλη μῷ »μτ' ᾧσαύτης 
κοξησίωμδρὰ ἡ ἡμιᾷς τί ἡ τραπέζῃ Φυτη, καὶ Ὁ τῇ ἡ λῇς ἅ ποτηρίε Ὁ ὑ πναμαιϊμοδ᾽ μᾶλλον ὃ ἡ 

μῷ πολλῷ πλείονος πόθου ἐλκοσωρδυ ως ποδία αἰπωυμείζια τ πνεύματος τίω ΧΟ, γ.ορϑιίε 

μία ἡμῖν ἔξω ὀδυυύη, ὧ μὴ μετοιαγ ζωτης τῆς Ἰφξοφιν. Οὐκ ἔςιν αὐ ,ϑεσπίνη, διευά- 
μὼς ἔργα ς ασξοκείμϑμα. ἣ τύτε "ζτα ποιήσας τὰ ὀκείνῳ τῷ]. λείσνῳ, (δῇ ὠ γιοῦ αὔ.-- 23 ἃ. αἰτὲ 

χὰ ὶ ἐργοίξεται ὁ ὑμῖν. αὐπσηρεῦΜ σαξιν ἐ ἐπέχονϑμ ὃ ἡμεῖρ, ὁ 3 ̓ ἀγιάζωνα αὑτά ἢ μετασκϑυά-- 

ὯΝ αὐτὸς ὅ61. μηδεὶς τοίνυν Ἰούδους ὐδέζω, μηδεὶς Φιλθργυςνν. Εἴς μὴ ἡμαδη- 

τὴρ, " αἴ δαχωρείτω. ὅ δέχεται ὧν (μὴ ' τοιότας ἡ πάπεζα. μῷ Ὁ Ὁ ΠΝ μ, χαεάπι, 
φησι, ποιω Ὁ πάρα. αὐτή ὠκείνη δδγ ἡ ̓παπεζα,ὺ συνιὸν ἐλοιῆον ἐχί. υ ἰ γὸ ἐκείνω ὥ 

0 ὁ Χολφος, ζωτίω 3 δύ, ϑοφπος δυμιργεῖ" δρλα κα ὦ ζιωτίω αὐτός. τῷ» ὠκφνο δ αἰώ- 40 

γῶν, ἐνθακ, ὀκᾷοιτὸ τότε ἤσαν. ὠντῶ)ων εἰς. ὅρος ΜΔ ἐλαιων ᾿ὀξολϑυ. ὀξζελφωμδυ κα κ᾽ ἡ- λείξημδη, 

μεῖς Ὠ ὦ (ς χέρα Μ πενήτων. πτῶτο ὙΡο, “99 ἿΜ ἐλαιων χὰ λϑείον. ὁσία γε σι .Ν 

κατοιπεφυτένρϑραι εἰ ον» τῳ οὔ οἴχῳ τὸ 9 Θεού, ἫὝπἜ3 πενήτων Ὁ πλήλος. Ἰ ποςοιζοισι Ν δὲ. 5 ΥΩ 

λαιὸν ὃ ἐκᾷ χοησιμκθῦον ἡμῖν, ὁ αἱ πέντο πρόκνοι Εἶχον αἱ αἱ ὃ ἕτεραι μη τ λαξοίμς ὠτῶ- “ 

» 



ΕΥὙΑΓΓΈΕΛι. Ομιλ. πρ. φὶ 5 χε κα΄. 

εμὴδι θ. αἰπώλον». τῷ» λαίζωτες Εἰσίωνϑν, ἵα, " φαψδρώς ἀὐπϑμπύσωμνϑν τὴ λάμπ σι ῷ 

υμφίῳ. τὸν λαθόντες Φξέλθωμυϑῳ εἰντεῦϑεν. μηδεὶς ἀπὸμ ϑέεφπος “ὐδλσίτω, μηδεὶς ὠ- 
μὸς ὃ λϑελεῖς ; μηδεὶς, ὅλως ἀἰκαλειρτος. ζῶτα “δὸς ὑμαξς “ὧν: μετουλαμθαϊο, ζᾳ λέ- 

γρ, τεῦ ὑμαξ τοὺς 9 ὦ αι κϑνουρδμοις. ἡ Ὁ» δϑαγκαιον ὼ φεςς ὑμας Δ[6}λὲ ϑίωαι, 

ς ὦξε μῷ  ασουδὴς πολλῆς αὐ ϑνέμειν ζφυτί ᾳ δῶρᾳι. υ »» μιχρᾳ κόλάσις υμῖν ὅθ}, εἰ 

φμι ((ἐὠὐειδότες τίνα! πονηξίδω, σνγχώρησητε μετα σκεῖν ζωτης τῆς τραπέζης, ὁ στ ὦ αἶμα 

ἐπ ἀπε ὧκ ἣ χειρανγἥμ υμοτέρων ὀκζετηδησε,.. κἀν φρατηγϑς ἧς ἡ, καν “ὑπ κ΄, καν 
αὐτο, ὁ ὦ Αἰ ϑϑημαι. αἰξικείνϑμον, ὀψαξίως ἢ ὃ πϑ σίη, κώλυσον. μείζονα ὠκείνου ὄξω. 

σίλν ἔχεις. σὺ) Εἰὰ πηγάν ὕδατος ὡνεχειρίϑϑης φυλαίῆειν ποιμνίῳ χαϑοιραὶν, Εἶτα 

10 Εἶδε πεύθατον πολιωὼ ἔχ τὸ σύματος Φέρϑν ἀρ βόρθορον, οὐκ αὐ Εἰώσες Ἰθηικύνψαι 

κοίτω, ὦ ὁ λολώσαι ὃ ῥ43 ἃρϑν᾽ νεουὶ ὃ ὅχ ὕδατος, Δλλ᾽ ἀμᾳτος πρίν ματος πηγάω ἐκε- 
εἰηὶ γειεισμένος, ἡ ἡ ὁρωνγ" ποὺς βορθόργυ χαλεπωτέρὰν αἰρδοτίδυ ἐχονζας " Γ ΟΣ πρξέσιόνζας Οζι 

'ῃ ἀγανακ]ᾷ ς, συ οίε αἰπείργήε! "ἡ ἕνα ἐν οοΐης Ὁ συγίν ὠμέμω: ϑδύγ» τϑτυ ὑμᾶς οΘεὸς ἐ ἐτίμησε 

ζωτ τῇ τιμῇ, ῥα ζα πιαῦτα, Αἰ φκρίνητε, τὸν» ὑμϑδμ ἡ ἢ αξία, τ ἡ ὥσφώλεια, τῦτο ὁ 

"5 ξίφόνος ὦπας,Γἕκ ἵνα λθυκὸν χιτώνισχον αὶ ἀσοσιλύοντα αὐἰξιξαλλόμδμοι «ἰξ ἴητν. ἡ πὸ- 
ϑην οἶδοί, φησι, () δίῴνα καὶ (ὃ δεῖνα; ;  αὐδὲ δ αἰγνοσμδῥων, ἃ Ὡυλὰ «ὐδὶ Ω͂ γνωφάμων λέ- 

γω. Εἴπω τί φεικωδέφερον: ̓θυχ ὅτω χἀγεπὸν Ῥις  ἐὐεργϑυμδύας ὑδὸν 0), ὦ ὡς τύτυς, ὥς 
φησιν ὁ Παῦλος (ὃ Κοισὸνχατωπατήσαι, ᾧ ὦ μα τὸς ὀζαϑήνης ΚΟΙΝΟΥ͂ ἡγήσονοϑαυ, κα 
κι τὸ πγθύμαος εὐυδσάσαι. δαιμοναίντος χὰ χείρων ἢ ἡ μδοτηχῶς Χ) πυδέσιων. ὡς ὡ 

᾿ ΧΩ διαιμογαῖσιν, ὁ ου ν κφλθίξονται ὅπ 3, στὸν αὐαξίως πσεϑσιοδσιν,αθλνάτῳ να- 

μμὸμ ΜΝ κολοίστι. μι τοίνευυ τ ὕτος ἐλοιούω νϑν μόνο", ἂν. α᾽ πόμμἀἰπλώς, ὃς ἐν ἰδω-. 

μϑυ ὀμαϊξίως σρεϑσιόνζα. μηδεὶς δ δζχυ χρηωνᾷτω Μ μη μα δε, μηδεὶς λϑιμιρλμέτω 
[ὡς] Ἰύδα, ἵ ἥα μἡ ζῳ ἰούδαι παϑν. σῶμα ἐς! Χραφοῦ χαὶ “τοτὶ τὸ πλῆθος. δερι ποίνων 

ὃ ἀἰρωνούμδνος Οἰς μωφηφίοις, [ ἀ 7μὴ γϑβοξειύης ῷ δεασύτέωυ οὔκ ὀκκαϑαύρων τὸ σῶ-- 

ἡγίῳ ὃς μα τῦτο, ω ; ξίφος δῷς αὐτι ὶ ζοφης᾿ λα κἀν «ἰπυὺ ᾿ " λϑοίας ὀκῷος ἢ ἐρλάται μεϑεξζων, 

ἰΐᾳ κώλυσον, μὴ ! φοξηϑής᾽ Φοοήϑντι ᾧ" Θεὸν, μη δ, ϑοφπον. δ᾿ Φοξηϑῇς αϑεφτοι, ἐ 

᾿ αἰ’ εὐτῦ, κατατελριεϑησν᾽ αὐ ὃ τοὺ Θεον, ὁ αν,ϑούποις αἰδέσιμος ἔσῃ. Εἰ3 αὑτὸς αὶ τολ- 

μδα, κῶς ἐμωὶ" πξόσιλϑε, ὶ Ὁ ὀυ συγχώρησω ζωτα Ὀλμάεϑα,. τῆς ψυχῆ Ὡἰσοφησο μαι ρό-. 

τέρρν, ἡτῷ σώματος ματαδωσω ἝἜ δεασοτικοῦ τῶν αἰξίλυ,ἡ τὸ τὸ αἷμα τὸ υὐμαυτα πρδϑήσομιη 

20 πρδότερον, ἡ πϑ ματος μάτοιδώσω ὅτω φεικαδοις οἰδ τ (ξήσιον. εἰ" ἠγνόησε "ἧς 

ᾧ φαῦλον “πολλα, ̓αἰξιεργασείαδμος, ΟΥ̓οδν ἔγκλημα. ζώπι γάρ μοι αἰδὶ ἣν ϑύλων εἴν 
ρβῆται. ὧν δ τότες δίορσωσωμϑμ, ὦ τοὺς αγνεΐζας χέων ἡμῖν οΘεὸς γγωρμεῖ "ἄν δὲ τς 

τῦς ἐασωρϑρ, ἴϊνος ἕγοκεν ἡμῖν ὀκείνους “ποιήσει Φλνερις λοιπὸν; ἕχωτα δὲ λέγω, ὀχ ἵνα, 

ἀπείργωρμϑι, ὀυδ' γα ὀκ]έμνωμϑυ μόνον ̓ Ολ ἴα δίϑρλώσαντες ἐπθμαγάγωνδι, ᾿α ἔχι- 
45 ἰδιώμιϑα. ουτῶ Ἂ ὦ ἢ Θεὰ) ἵλεων »ἕξομδν, ἀ πολλοὺς τοὺς κατ ̓ αξίαν μεταλφαμθανον.-- 

"ς θυ ρησορϑμ, χα) τὴς οἰκείας απουδὰς χα τῆς “«ἰθὶ τοις ἀλλῦς ̓ Θαμδιείας πολιώ Θαολη- 

ψιώθα ἢ μμοϑύν᾿ ὃυ Ἄροιτο πόνᾷς ἡμας  Ὀλαιτυχῖν, Ὑϑριτι καὶ Χ Φιλανϑερπία χχῚ ὁ Κυείου 

ἡμδμ ἱμσὺ Χεισού᾽ αὔϑ' δι ὃν, ῷ πατοὶ, ἕω τῷ ἁγίῳ αὶ ὑ ζωοποιῷ πνϑύματι, δυξα, κρῴώτος, 

μι χαὶ πρλσκιουγσις, νειοῦ χαὶ αἰ, χαὶ εἰς ἂν αἰώνας } αἰωγων. Αμών. 
49 

Ομιλ. πγΎ. 36 ΤΟΤΕ ἘΡΧΕΤΛΙ ΜΕΤ᾽ ΑὙΤΩΝ ΟΙΗΣΟΥ͂Σ 

Εἰς χρείον λελόμδιο Γεθσημιανῆ, καὶ λέγή τοῖς μιοιϑηταὺς, κα ίσευτε τε, 
ἕω; ἀν ἀπελθὼν σσξησεύξωμαι ὠκᾷ. 37 Καὶ φῬαᾳλαξων τ Πέζον 

ἡ τὸς δύο ἐοις Ζεξεδοίου, ἤρξατο λυπείωϑαι ἡ ἀδημονᾷν. 38 Καὶ λέγ 

ἫΝ 

Δ Ἐφ. κϑιλι 



,χῷ, Ξἰ(΄΄ὖό΄ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
ὐζις" αἰξίλυπὸς ὕδην ἡ ψυχή μὰ ἕως ϑανατα. μείνωτε δεν, καί γρη-: 
“ϑρέτε μετ ἐμού, 

ΡΥ ΣΟ Πειδὴ αἰδια ασοίςως ἀὐτνὶ Εἶχον, οἱ 4 τῦτό Φυσι" μείνατε ἰγτῃ ἕ. 

᾿ Ων ε ὡς ἀπελθών παδϑσεύξωμαι. ἔθος "ὃ «ὑταῖ χωρὶς αὐ “οὐδλστύχε. 4 

, γ ἢ) 69αι. τῶτο ὃ ἐποίει, παιδεύων ἡμας ον ταὶς θύχαυς ἡσυχίαν καᾳ- 

ι 

Ὁ 

' 
Ι 

τ τασκθυξειν ἑαυτοῖς τὸ ἠρεμείλν πολλίω ἡ οὐ Ῥαλαμξομᾳ ὧν τῆς, 
᾿ 4) ἐς Θὲ καὶ λέγη ἀὐοῖς" αἰβέλυπός ὅθιν ἡ ψυχή μια ἕως ϑανώτε. ἥίνος ἔνεχεν 
, πο π σ᾿ {ν." μὴ πόμα «οαλαμθαΐωνα μὴ καιταπίσωσιν, λα τύτος νὴ 

᾿ τῆς δόξης αὐπῷ ϑηωρδς νορϑμοις. δ λ ὁμῶς καὶ τῦτυς ἀφίησι,χαι μικρὸν “ρόϑελϑων, τὸ 
ἢ ὀϑγεται λέγων᾽ 

39 Πάτερ, Εἰ δευνατὸν, πϑρελϑέτω απ’ ἐμιῶ ὦ ποτήριον τῶτο, πλίω ὀυχ ὡς ἐγὼ 
θέλω, ΔΛ, ὡς σύ. . 

" 40 Καὶ ἔρχεται καϑϑς αν" ἡ ϑυοΐσκει αὐτῆν" καϑαύδογζικ" ἡὶ λέγή τω Πέτρῳ ὅ. 

τος (ἔκ ἰοώσουτε μίδϑν ὥραν γφνλϑρῆστο! μευτ᾽ ἐμϑ ; " 
᾿ 41 Γρηχϑράτε ὁ ασδϑσεύχεοϑε, να μὴ εἰσελίϑητε Εἰς πειρασμὸν. τὸ (᾽ πγθῦμα ογέ- 

" ϑυμῶν ἡ ἢ συίρξ αἰοϑενής. Οὐχ ὡπλώς ποὺς (ὃ Πέζξον μάλιςα υἰποτείνεται,καἱ- 
Ἢ τοι ὁ  ἀλλὼν καιϑευδοσοιγτων᾿ δλλα χαθικγούνϑμος αὐτῷ καγζῦϑα “(ὁ τίω αἰτίαν ἰὼ 

Ι͂ ἔμισοϑαϑεν Εἶπον. Εἶτα φπ" δ ὡ ἄλλοι ὃ αὐ Εἶπον (εἰ πόντος Ὁ», Φησι, Πέζξωυυ, 

Ἱ ὁτί καὶ δέῃ με ((μω σοὶ “ἰτοθοινψν, κυ μυή σι ἰλνήσομαι ᾿ ὁμοίως δέ, φησι, ἢ πόρτες (Ὁ μα- 19 
Ι ϑητῶ Εἰπον)ασοὸς ὠὡπθνῷς δχζωλεγίται, ἐλέγχων αὖ τίω αοϑιειὸρ. ὧὡ γὸ (ἀωαπο-Ἅ 

θαγῷν αἰοφύμϑροι, σὐοὶὶ λυπουμϑύῳ τότε συλλυστη ϑέεδαι ἴουσαν ἐγρηγορότες, δλλ᾽ ὀχροί- 
, τσεν αὐ ΝΜ ὁ ὑπγος, ὁ 5 ἀκτωαῖς θὔχεται" ᾧ ἵνα μη δόξῃ οἰ σύκρισις 41) ὃ πράγμα, ὺ 

εἰ ἱδραΐτες Ὀχιρῥέοισι ὀζρὰ τίου αὐτίλυ παΐλιν τίω αὐτίω". αὶ ἡα μὴ τότο ΕἴἼπωσιν αἱρεϊιοὶ ὁ- 
ζ “ἰσπουχρίνεται τίω αἰγωγίαν, ὙΥΕῚ τϑτο καὶ ἱδρώτες ὡς ἀρόμἝοι αἴματος, καὶ ἀγίελοο οὐ-- 1; 

ιογθων αὑτὸν ἐφ ὀρ η,ὰ μινοἰα φόξου τεκ μυΐολα, ἵνα μή Ἴις Εἶπῃ τὰ ῥήματα πιπλασμώα 
Ϊ ζΆ, δζὶ [γύ τοι] τθο καὶ ἡ δὐχή, τῳΐτδι δῶ Εἰπεῖν, Εἰ διωατὸν, αὐδελϑέτω, ἔδειξε ὃ 
' αἱ, ϑοϑπιον "τῳ ἢ Εἰπεν,πλίω ὀυχ ὡς ἐγώ ϑόλω, δλ᾽ ὡς σὺ ἔδειξε δ ὠώρετν ὑἐμ- 

φιλόσοφον, παιδέύων ἢ τὴς φύσεως ὀῤϑελκούσος ἕπεαϑει τω Θεῷ. ν᾽ γὸ Οκ ἥρχει 
τοῖς ὀϑούτοις Ὁ πσοόσωττν δ φξαι μόνον, καὶ βήματα, πηϑϑείϑησι. πάλιν (ὶ ῥήματα (έκ ἤρ- 10 

1 χει μόνον, δλλαὶ καὶ πραγ μῖν ἔδ4, χαὶ ζαῦτα ((μνώται τοῖς ρήμασιν, να, πιφεύσωσι χα 
᾿ (ὦ σφῶλα φιλονεικοιώῶτες, δι αὶ ἀν, ϑο9.πὸς γέλϑνε,και ἀπέθανον. Εἰ ὃ ταῦ τύτων ὃ)- 

τῶν οἰπιφεῖται κρ μοἱ τίνων ἔτι τη», πολλῷ μάλλον, Εἰ μεν ζω το ζω, ὁρῶς δὲ ὅσων δεύψισι 
χὴς οἰκογομίας τίου αἰλήθηλμν, δὲ ὧν φϑέεται, δὲ ὧν παρά Εἶτα ἐλθὼν λέγη, φησὶ ᾧ Πέ- 

χξῳ, ὅτως οὐκ ουσας μίδμ ὥραν “ΟΡ ϑρΉστα! μετ᾽ ἐμϑ ,ὡπόμτες ἀκαϑεύδυσαν, χα τῶ 31 

Πέτεῳ Ἐχιτιμα, αννῆόνϑμος αὐτὸν λα ὧν ἐφθέγξατο. χα ὃ μετ᾽ ἐμῷ ὃ, ὅχ ἀπλώς" 

κεῖται, δλλ᾽ ὡσανεὶ “λεγα᾽ γρπορρῆσαρ Οὐκ ἴλωσας μετ᾽ ἐμϑ, καὶ αὐτὸ ἐμμϑ τἰωὶ ψυγίω 
᾿ [“0] γήσεις; ὶ ὃ ἑξὴς ὃ τὸ αὐ τῦτο αἰνίεται. γρυγϑρᾷτο γ δ, φησι, ἡ ασοϑσεύχεοϑε μὴ 
᾿ εἰσελθεῖν Εἰς πειρασμόν. ὁρῶς πὼς παλιν αὐίδν παιδούει μὴ ἀποιυϑαδιαζεοϑαι, δνλά 

' ((ωτετοίφϑαι 7 δίμνοιαν ᾧ ταπεινοφ ρϑνᾷν, ῷ Θεῷ τὸ πὸν ὁματιϑέναι ; ἡ νιῶ (ἢ αρὸς 40 
Πέζξον σοτείνεται, νιῶ " πσϑὲς παγζῷις κοινῇ. κακείνῳ μϑμ φησι, Σίμων, Σίκιον, ἐζήτησεν 
ὁ Σατὸμάς σιιάσαι ὑμαξ' [ως ᾧ σίτιν,] κάγω ἰξὶ σῷ ἐδεηϑίω " χοινῇ ἢ πασι;, δ) χει 

μὴ Εἰσελϑεῖν Εἰς πειρασμὸν, πϑρνταηοῦ τὸ αὐϑαδὲς αὐδῶ ὠκκόπήων καὶ εὐναγωνίας ποι. 

Εἴτω να μυὴ δόξη δὲ ὅλυ κατα φορικὸν ποιῷ (ὃ) λόχον, λέγη, τὸ ζ' πνεύα πσεῆϑυμο, ἡ 
,2 
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ἢ σείρξ ἀὐϑνής. Εἰ Ν᾽ αὶ βούλει, φησίν, ιὑχυριδεῖν ϑυυναύτο, ΔΛ Βὶ δυνήσῃ, ἕως ὸν ὁ Θεὸς 
ὀρέξῃ χοῖφφι. καιϑόλκει γδΡ τὸ Φρόνημ. τὸ (ὐρκικόν. καὶ πάλιν ἡνίξατο τὸ ἀδφ' λέγων᾽ 

4. Πατρ, Εἰ ὶ διώαται τῷ ΤΩΣ αἰπ᾿ ἐμᾷ, ἐαὶ μὴ αὐτὸ πίω, δμηϑήτω Ὁ 96.- 

λημώσν᾽ δΔεικρι καὶ ὠζδ, ὅτι σφόδρα ((μνάδιι τῷ ϑελήματι τῷ (Θεϑ, καὶ ὅτί πὸρμ-- 

ταχϑ τότῳ ἔπτοϑαι δεῖ ἡ τῦτο Ὑχιζητεῖν, Ψι 

(ὦ ὀφθαλμοὶ αὐ») «ἰ ασὸ τῆς ἀθυμίας ἥσον βεξαυρηνθῥοι. καὶ ὧκ τρίτο πάλιν ὦ αὐτὸ 

ἐπελθὼν ἐφθέγξατο, βεξαι ἐν ὅτι δύ, 96. »πος γέγονε. Ὁ ὃ δυύτερον χαὶ τιδάτον, ἀληθείας 
" 

ερρϑιῦα 10 φόῥη ὦ εὐνύπνιον ἐκ δυυπτέρου, ΑἷὩΡ αληϑείας χαὶ Ἔ" πιςιυϑέωῶαι ὁτί τῷ» ἔςξαι πϑύτως, 

τῷ» γέχϑνε. δζρ τῦτο ὸ αὐτὸς καὶ ὡπαξ καὶ δὶς ὶ πεοίτον ὃ ὐο' ἐφϑεγξαΐο, ὑπ Ἐ πιζώ- 
σοοϑαι τίω οἰκογοιμίόν. ἃ ἄγος ἕνεκεν ἤλϑεν εἰκ δυτέρφυ ; ὥςε αὐῶν: ἐλέγξω τι ὅτως 

ἐξατῆϊαϑησοι κἰ ασὸ τὴς ἀθυμίας, ὡς μηδὲ τῆς πϑρασίας αἰστο αἰοδέοῦο: ναὶ μέωυ ἤλεγξων, 
δλλαὶ διέφη μικρὸν , δυλων τίω ἄφατο αὐ Ὁ αἰοϑέγφαν, οἷ, σευ Ὠππτιμηϑῶτις ἡδύ. 

15 γατο καρτερῆσαι. ὃ διυπγίζᾳ ἢ ᾧ Ὡχιμᾷ πάλιν, ὡςε μὴ πλῆξαι πεπληρόζᾳ, δλλ ἀ- 
πελθών ἡ «δϑσευξαίνϑμος ἢ ἐπόρΐσων, Φησι" 

45 Καϑεύδετε τὸ λοιπὸν ᾧ ὀμαπαύεωῶτ. Καὶ μέω ὅτι ̓ ἐγρηχϑρέναι ἔδει. 
δλλ  δεικρεὲ δι οὐδ τίω δ οἰδυσι[ραδίως 7} δεινών,δλλα: φυγαδοῦ ϑήσοντωι ὶ ϑἰποςή- 
σῦγται «ἰαοὸ' τῆς αἰ γωνίας, καὶ δύ, οὐδ τῆς αὐ ἣμ δώτα βοηϑείας, ἡὸ οἷα δεῖ πτόϑτως αὐζὸν πα-- 

10 φμδὸ ϑίοναι, καϑεύδυτε λοιπὸν ν αὐαγταύεοϑέ, φησιν. 1δὸοὺ, ἡγίκον ἡ ὥρᾳ, ὼ ὁ ὸς Ψ 

αἱ ,ϑεύπου χρϑα δίδοται Εἰς χεῖρας αἰ μδοτωλών. Δείκφεσι ποίλιν δι οἰκονομίας ἑὦ 
Ὁ γυόμϑμον᾽ αὶ τη μόνον, δυλαὶ ὁ τῳ ξἐπεῦν, Εἰς χεῖροις αἱ μϑοτωλοδ, ὀίρησιν αὐτῶν 
(ἡ φρονήματα, δοιλώδγ δι τὴς ὠκείνων πονηοίας Ὁ ἔργϑν ζώ, αὶ Ἔ αὐζον ὑπ θύθωυον Εἶναι 
πλημμελήμοίιι. 

5. 46 Ἐγεφειϑε, ἀγωμϑμ ἐἰντεύθεν. ἰδοὺ ἡγῖκεν ὁ ὐ θαι διδουξ με. Διαὶ πλώτων γὸ 
εὑ(δο ἐπαίδυσιν, οἷ, οὐκ ἀϑαϊκης ἢ πράγμα ἕω, οὐοὲ' αἰδϑωείας, αἰλλ᾽ οἰκονομίας ρὸς 
ἀπορρήτου. ᾧ γαρ ασδϑηδει ἡξονζῷ, καὶ οὐ μόνον οὐκ ἔφυ; τὐλλα αὶ ὁμόσε ἐχερᾳ. 

47 Ετὶ Ν᾽ αὐτί λφιλοιώῶτος, ἰδυὺ, [εἰδως ΕἸς ἥμδωδικα ἦλθε, ὁ μιοτ᾽ ἀὐτοχλος πο- 

λιῤ μζ' μαχαιρών " ξύλων, ΧΟ Φρχιερέων ὴ ωρεσξυτέρων Ὧ λα. Καλο' γε 

10 ΤΜ ἱερέων ζῷ σκθύη. κΖ' μαχαιρών ὁ ξύλων ἐωῦβ ον)» Ιϑδος, φησὶ, μετ᾽ «Ψν, Εἷς τῶν 
δώδεκα. παΐλιν αὖον ἢ δώδεκα χαλᾷ, ἡ Οὐκ αἰαευύς.). 

48 Οἢ πὐ δα ϑιδοις αὐτὸν ἔδωκεν ἀδζῖς σημεῖον, λέγαν᾽ ὧν ὸῤ φιλήσω, αὐΐος ὅ81, κρ- 
τήσατε αὐΐζῳν. Βαζαὶ, πέσζω ἐδέξατο πενηρθρ ἡ Ὁ πυδοδῦτα υχή: ποίοις γὸ ὁ- 

φϑιιλμοῖς ἑωροι τῦτε εἰς (δ διδάσκαλον; “ποίῳ φομιαῖι ἐφίλει ; ὦ τῆς μιαρφις γνώμης. 
ις ἐδυλδίσωτο ἃ ἐτόλμησε ; πρίον σύμβολον ἔδωκε προδοσίας, ἐν αὖ φιλήσω, Φησίν. ἐθυύρ- 

βὲι τῇ Ἐχπεικεία ἢ' διδασκαλι᾽ ὃ μαίλιςα. πότων ἱκανὸν ζω αὐντὸν οὐγτφένψαι καὶ πείΐσης αὐ-- 

τὸν διστοζερῆσοι! συγίγω μυης,δἾι (δ ὅτως ἥμερον αϑλεδίδον. τίνος ὃ ἕνεκεν τῶτο φησυ ; ὅν, 
πολλάκις κατα εϑεὶς αὐτο αὐτδοὦὍ διοξῆλϑεν, οὐκ εἰδύτων αὐ“ν, αὐλλ᾽ ὁμως καὶ τότε αὐ 
τὸν ἐλμετο, εἰ μυὴ αὑτὸς ἐδαλήϑη.. τῶτο ο»ιῶ αὐΐρ' πιιδυύσοι αὐτὸν βαλόωϑμος, ὶ ὅτε 

2. ἐπήρωσιν αὐτοῖν ζᾳζύψαις, ᾧ αὐτὸς ἠρώτα, τίνα ζητεῖτε. καὶ οὐκ ἤδεσαν, χαῖτοι μίτ' φόνων 
ἡ λαμιπαδων ἐντες, καὶ (Ὁ) Ιϑϑδὸν ἴθ᾽ ἑαυτοῦ ἔγντες. εἶτα Κη) εἶπον, Ἰησοιῶ, λέγη᾽ ἐγὼ 
εἰμ ὃν ζητεῖτε. καὶ ἐγ παλιν, ἑταῖρο, ἐφ᾽ ᾧ παρά: μ᾽ γὃ τὸ δεῖξαι τέωυ ἐχοω τίω ἑαυ- 
τῷ, ὅτε λοιπτον (μυεχώρησεν. ὁ ὃ 1Ἰωδώνης φησίν, σι καὶ ἑως αἱυτὴς αὐτὸν διώρϑου τὴς ὥρφις 

43 Κα)έλθων δὗρεν αὐςὧν καϑεύδονζᾳε. ΜμΜεῷ ΝᾺ Ἑ καὶ ἀωρὶ ΤὟὋ Ἢ γυκἸών ἐς 

μάλιςα ὅθην ἐν ταῖς γραφαῖς οὐδεικζρκόν ᾿ ὥασερ ἡ Ἰωσὴφ ἔλεγε τω Φαρκὼ, ΟἿ σοι ἐ-. τενιμα,λβ, 

λέγον ; 1ὐϑα, φιλή μαΐι ον ἐὸν ἢ λό ϑούπν οὐδαδίδως, συυὲ τὸ οὔμα τῆς ασεοδυσίας Δ"» κθ. μα 
Ομιγίοῦ, ΓΟὨλ.». Χ Χ ααγευῃ, 



χυῦκα, 518 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΜΑΥΘ. 
ἢ αἰλευύῃ, φησίν » ἀλλ᾽ ὁμως Κη  ὑδὲ τῦτο αὐτὸν διεκώλυσε, καὶ φιληϑίωαι κατεδιξαῦς, κα 

ἔδωκεν ἑαδ)ὸν ἐκων,ὰ ἐπέθαλον ἐπ’ «ὐ)ὸ Τὶ χεῖφρις, ὶ ὀκοάτησαν κατ᾽ αὐ τέω Ἔ γύζᾳ, 
καθ᾽ ὖὸ ὃ παρα ἔφαγϑν. δυτως ἔζεον ἢ ἐμϑήνονη» " δ᾿ ὅμως σοτδὶν ἐν ἰδζύσοιν, Εἰ μὴ αὑ.. 

Π] τὸς (μωυεχώρησιν. ὁυ μιάυ τῇ» ἀπαλλαῆε τ' [οὐδὸν τὴς ἀἰφορήτε κολάσεως, δλλαὶ χα 

; μειζόνως αὐτὸν χατωδικοίζει, ὅτι νὴ τὴς δυωάμεως αὐτῷ τοσαύτίω λαῶν ἀπύδειξιν,ὺ τῆς 3 

᾿ ἸὨηπιικείας, [καὶ τὴς ὡραιότητος, ] καὶ τὴς ἡμερϑτητος, ϑηφίου πλωτὸς χα λεπώτερ9ς γέλϑνο. 
“ ΝΘΙΚΟΝ Ταῦτ᾽ δὰ Εἰδύτες φϑίγωρδυ τὰ πλεονεξίαν. κείνη γὺ αὑτόν, ἐκείνη τότε ὀϊξεζαικ.. 

χέυσιν, ὀκείνη ανδὸς ἐσχώτίωυ ὠμότητα καὶ αἰπὺν, ϑοφ πίον αὑτὸν ἐγύμψασιν " σέκ ὥκῴνον 
Ϊ ἢ) μόνον, δλλαὶ ὁ πόμζω «ἄν ἀλόγζῃς. στὸν ΝΣ τῆς οἰκείας δἰπογναίγαι ποιῇ σωτηρίας, πολ. 
Ν λῷ μῶλνοι τῆς ἿὟΨΜιάλλων ὑχβορᾶν πο ασκέυαξει, ᾧὶ ὅτω τυρδωνικόν 61 Ὁ παϑθος, ὡς ἡ 10 

ἢ τῷ δριμυτοίτεα ἐρώτος ὴὝΨ σωμώταν αὐἰδολμέοϑαι ποτέ. 89 κἡ) στρόδρα ἐγχᾳλυπήομαι» δ 

᾿ χρυ μϑὺ φειδὺνϑρνοι πολλώκις ἐχωλίνωσαν ἀἰκολασίδμ πολλοί" δζρ ὃ τὸ Θεούφέ. 

' ον, Οὔκ ἡϑέλησαν᾽ σωφρϑνως ἢ (Τ᾽ σεμφψότητος ζῆν. δα δὴ φθυγωμδν αὐτίω,. ἀγδ 
; παύσομαι αεἰ τῦτο λέγων. τἱ "ὃ (μωαγής, δὺ,ϑοο πο, γϑυσὸν ; γί τίω δουλείαν πικροτί. 

ον ἐργαΐζῃ , 41) φυλακίω χαλεπωτέρριν Ὁ τίου φροντίδων δριμωυ τέροιν ποιᾷς ενόμισον κι: 
61) σεὶ τὰ οὖν τοῖς μεζαλλοις χατωρυγιμένα ψηγμάτα, [ὁ] (ᾳ ὦν τοῖς βασιλείοις 'σϑμτο, ἢ 
γὺ ἀπερ εἶχες δ᾿ ὄγκον ὠκφιον,ἐφύλαϊξας ὅτ» δὼ μόνον, θκ δ ἐγχούσω εἰ )ὺ γιοῦ τοῖς ὅσιγ αὶ 

; κέγρησαι,αλλ᾽ ὡς ̓ληοτϑίων ἀπεέχη,πολλῷ μάλλον εἰ ᾷᾳ πλείονα εἰχερ,τῦτ᾽ ἂν ἐπαϑες. καὶ 

Π ὃ εἰώθασι οἱ φιλαρίυροι, ἐσῳ αἱ πλείονα φϑιξα λων.) σύτῳ μᾶλλον αὐῖ' φείδια, ἀν, 
ἱ οἶδε, φησιν, ὅτι ἐμὰ ζωτα δκοιῶ ᾧ ὑπολήν 4 μόνον, ἐκ ῳ Ὡσολαύσιι ἡ κτῆσις ἀλλ᾽ ἔμδι- 1:9 

᾿ λονδυθρώποις ΦΠ) φησι, Φοξερϑς, δύχείρωτος ἕ δὼ μάλλον ἃ σλοισίοις κὸ πένησι κ᾽ ληςα!ς 

ἡ συκοφόῥταις ᾧ οἰκέταις ἃ πᾶσιν ἀπλώς τοῖς Ὠπξαλθίεν βαλομϑμοις,τύτοις ἀν ἔγον, 

Ι ' εἰ ,Ὰ» βούλει 4ὴ Φοξερός, ἔκκοψον (ας λαξαὶς, δὲ ὧν δυωόδωται σε ἐλᾷ αὶ λυπῆσοι τσαν- 

͵ τες (ὦ τῇ» ἐαπουδοικότες. ἡ εἰκ αἰκούεις τὴς πϑροιυμίας λεγϑύσης, ὅτι (δ πένητα ᾧ γυμνὸ 
:] οὐδ᾽ ἑκατὸν ὁμού (μωυελῆόντες δυωδυται εἰποδῦσαι ποτε» μεγίφ᾽ω γὸ ἔχει ασδϑοτύτιν Τὶ 1: 

πενίαν, ζὼ ςυὰ ὁ βωσιλθύωι ἀυτὸς Ιρωσοιαϑαι δυωαμτ᾽ ἐὼ κ᾽ ἐλφ. ᾧῷ ὡϑὰ τοι φιλάᾷρ- 

εἰ γνοον ὧπόμτες ὁμοῦ λυποῤσι “ λέγω (ἦν αὐ, ϑ9σπῦύς, ὅπουτε ᾧ σῆτες ἡ σκώληχες ἔχι- 

᾿ φρά]ϑθιοισι ᾧ Οιότῳ.ἡ ἀ λέϊω σίζᾳς: ὁγεόος ὁ πολὺς Ὡρκῶ μόνος, ὸ μωιδενὸς οὐγοχ λριώ- 
" τς, ἴὰ μέγιςα αἰδικῆσαι (δὴ τοιούτον. " τἰς δζωω ἡ τῷ πλλούτε ἡδὸνη ν ἐγὼ Δ)» ἀφδζῳῳ "55 

ἰδίας βλέπω᾽ σὺ δὲ μοι τίω ἡδονέω Εἰπέ. ἡ ἴνες αἱ αηδίαι, φησί; φροντίδες, ἐχιξυλαὶ, 10 
: ἀπίρϑειαι, μέσος, φόζος, τὸ αἰεὶ διψῆν καὶ οὖν ὀδυωῃ φῇ. ἫΝ Ν᾽ Εἴτις συμιπλέκοιηο κόρη ἐ- 
η] ρωρϑῥη, τίου ὃ δλχιϑυμίδν ἐμιστλῆσαι μὴ δυυύαγτο, τίω ἐσ τίωυ «ἰασορϑύει βαίσανον᾽ ὅτ 

δὴ ὶ ὁ πλου μ᾽, ἔχει ὧ γὸ τίωὐ ϑόποοίθν, καὶ συγίνεται αὐτῇ ἐμυπλίῖσοι ὃ νὶ διωατα 
ἄρ κις, Ἰηαϑυμίθυ ὦπασαν, αἰλλαὶσυμξαζνει ζάυτον, δή Τίς φησι σοφὸς ὀμὴρ, Ἐπιϑυμία ἐυνούχου 

ὐποχ ρ)ενώσαι γεαήνν. τ ὥασερ ἐυνούχος αἴδελαμόλμων πϑὲ νον χαὶ φιναζων, ὕτως (ὦ 3: 
πλύϑηηες ἀπόντες. καὶ τί αὐ ις τάλλα λέρρι, πῶς ἀπασι ἀηδὴς ὅ91ν ὁ τοιύτος, τοῖς οἰκέταις, 
σοῖς πιωρίοις, τοῖς πίτοσι, (οἷς ῷ πολιτικαὶ ὡρώῆασι,ζοῖς αἰδικυρϑμοις, τοῖς εἰκ αἰδικυμθροις, τῇ 

γωναιχὶ μαίλιςα παντων, τοῖς παιδίοις στλλέον αἰπτλμπ ὧν; ἐδὲ γὸ ὡς ἐλθυϑέρυς,δυλ αὐδρα- 
πύδὼ ᾧ οργυρωνήτων ἀθλιώτερον αὐζξδα. ὠκιϑρέψη, ὦ μνοίας ὀργῆς αὶ λύπης χαὶ πα- 

οϑινίας αὶ γέλωϊος ἀἰφορμιαὶς καϑ' ἑαυΐζ' αϑ έξει, κοινῇ πᾶσι κωμωδια, πρροκαίμδνος. καὶ αἱ 49 
ἀηδία αὐτω μὸ τϑτων πλείοις ἴσως. γὺ αὐ τίς αὐζιὶ πάσας ἐπέλϑοι ᾧῷ λόγω ποτε, λλ 

παῖδα μόνη αὐ δα φῆσαι διωνσι.). σὺ δὲ μοι 5, ἡδονζωὼ λέγε Ὁ οὐτιύϑενι δοκῶ πλιστάν, φησι, 

ὠνομίδομαι πλουτῷ καὶ ποία ἡδονὴ τὸ νομί ζεωζ, φϑόνου (ὦ δ ὁομια μέγιφον. αὶ γὸ ὁνομῷ 
μόνον ὅθὴν ὁ πλλούγος, πσσαγματος ἔρημον δαὶ ἐγτευφαῖν Οὐ φρριίνέ!) τῇ ὑπολήν ζω- 

Τῇ, 



ἡμὴ 
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τη φησίν, πλν ἣΜμ. Δἰφεαίν) ψαϑ ὦ ὧν ἀλγεῖ ἔδει. ἀλγεῖν δοτί, φυσι; δἢι τῶτο αὐτὸν 

πσοϑς πόρτα ἁ ἰχθησον ἐργαζε"),ὶ ἢ δειλὸν αὐανδροι κα Ὁ πσξὸς πτοδημίας καὶ ὺ “δ )ς ϑαγατὸν. 
δ) ὁ διπλοιώ γλεῖται τϑτο, μάλλον 0} χρη" ἢ τὸ ὃ φωτὸς Ὠχρυ δα. ἢ τ' τοιοῦτον συσὲ ὁ 

ϑὐρανὸς τέρπει, ὃ σὰς μὴ ἡ χρυσίον φέρει" Οὐδὲ ὁ ἥλιος, ὅς μὴ χθυσοὺς ἀκάνας εἰφίησιν. ὌΝ 
ς Εἰσί ἧρες, οἱ οἱ αὶ  πολφυοισί, Φηνι, Μο οὐ τών, τρυφοῖντες, γαφριζουδνοι, μεϑύοντερ, πολυ- 

πλώς δουπϑωώντες. (τ χείορνας μοι τότων λέγεις. ὀκήνοι ))» μαάλιςαί Εἰσιν οἱ σῴο 

υὐπολαύοισιι ὧν: ἃ ̓γοκῷν ἐτερωνα ἀπελαται κακϑὼ ἐνὶ απεοσδεδυμδμος ὑρωδι" ὀκῴνοι 

ἢ τύτων χείρους, ασεὶς τοῖς Εἰρηυϑέοις ἑτέρων δεαυοινοῖν χαλεπῶν ̓συρφετὸν ἐπεισοίγϑν-- 

τι, κὺ χριϑαυπτερ τορϑῴνοις Ὡισὶ χαλεποῖς, τῇ γαφὶ," τῇ τῖν σωμῇ Ὅν ἡδονῇ, τῇ τῇ μέϑῃ, χα! τοῖς 
10 ἄλλαις, αἰχφλασίαις καθ᾽ ἐκοίς“ἴωω λειτυρχθεώτες Υ̓ ̓ἡμέρδρ, πύρνας πρέφοντερ, διέίπγα πο- 

λυτελῆ χατασκναίζοντες, φὐἴϑασίτος, κόλοχας ὠνούμϑμοι, Κη τὸς α)ουὶ φύσιν ὠυπίχηον- 
“ες ὑρωζ ̓ μέυφίοις νοσημκανι ὧκ τϑτων ὼ τὸ σώμαι Χ ὃ τίω ψυχίὼ «ὐξεξώλλοντες, σχεῖὶ 

)) Εἰς χρθὰν ὀμαλίσχϑισι ζο ὄντα, ὄν, εἰς τὶ ᾿φλίφαι τὶ σώμα, καὶ  (ὑωδιαφλεῖραι 
τούτω Ὁ! ; τίωυ ψυ γέω᾽ ὃ ζαυτὸν ποιούοιν, δῇ αὖ αὐ Εἴ τῖς τὸ σῶμα τοσμαῦ, δυκῇ Εἰς ἡψὰ 4- 

15 αὐ ὑ χεεὸν δύαλίσκειν. ὦφε ὀκᾷος μόνος ἡδονῆς Ὀἰπολθύει, ΓΝ κύρλύρ ἴ1 με ὀγτῶν, ὃ 

μϑνος Εἰς δέοντω! πλούτῳ" ὅροι 2 , δούλοι χαὶ αἰχμάλων" χα) ̓γὰ ζω παάϑη τὸ σωμ(9.- 

τος ὑλητείοισι, κα ἡ τὰ νοσίμιαται τῆς ψυχῆς αὔξοισι. ποία, ὄζωυ αὕτη Ὀἰπολφεσις, ὁποὺ πο- 
λιορχία χαὶ πόλεμος χα!. χειυθὴ θα λφιηϊας πάσης ζάλης χαλεπώτερρρ: ; καὶ ῬΝ λύρή-. 

τος ὁπλοῦτος λαΐζῃ ̓  αἰογτυτέρφυς ἐργαίζεται ᾿ κἀν ἀσελγεῖς, ἀἰσελγεέρις. καὶ ἵ 

10, τῷ πίνητί, φησι, τῆς (ἰμωυέσεως ὁ ὀφελορ ; Εἰκότως αἰγνοῇϑ. σευ γάρ ὁ τυφλὸς οἷν 

δ, αἱ τῷ φωτὸς τὸ  χέρδοσ. ἄκουσον τῷ Σολομδωτος. λέλοντος , δῇς ὅσον Ὦ μέσον σχϑ-- 

τοῖς καὶ φωΐορ, Ὁσαύτη κἰϑιοισία τού σοφοῦ κοῦ ῷ ἄφορια. ὡλὼ ῷ εὐ» " σχϑ.- 

πι πῶς διδοιξοιδι σχότος ἡ ὅδιν οἷν ἐν  γφηματων ἔρως, ον εῖδν , ἀφιεὶς τῶν α ὀγτῶν φαί- 
νέφϑαι ὡς ἔφ, αλλ ἑτέρως. καϑούπερ Ν᾿ οο σχότει!, κἀν νχευσῶν ἴδῃ σκεύος, κῷν λίδον 

"ς ἥμίον, καν ὡλορ »ἀ ἱμμαίτία, Φυὲν τῇ νομί (ὁ) γδρόρᾳ « αὐτῶν τὸ ὁ κριοῦ) δ’ ὅτῳ χαὶ 

δ φιλανῥγυρ99 οὐκ οἷδε ΤΜ τὐθεασουδαςων ὡς χρὴ τὸ κοίλλος, κει ᾿ἀσκέδασον μοι πίω 
ἄχλιω ἡτίω ἰπὸ τὸ «παῖδες: τῦτυ, ᾧ ὅτε ὁψ 4 ἣ πραίμξν τίωυ Φυσνν. ἐδωμοδϑ Ὅυ- 

τὸ δυτω φαίνεται, ὡς ὧν πενία " ἐδαμοῦ ὅτωςε ἐλέγχεται ποὶ δοχϑιώτα (ἃ Με ἐδ), ὀυκ. ὄντα ἣ, 

ὡς ὧν Φιλοσοφίᾳ. ἀλλ᾽ ω ἈΜ ὀμοήτων αὐϑεσπων, οἱ » καταροδνται τοῖς στέγησι, χα) Φασι 

. 20 καταιηγουύξοϑαι κα ἡ οἰκίας ὶὶ βίον, ᾧ αἰ αυὸ πονίας παντὼ “ φύρεεϑαμ, ὰ Ὁ ἔφην αἱ αἰραιύη 
κίας, Εἶπε μοι; ὀυκ ἔχειν κλίνω ἐξ ἐ ἐλό Φάυτος, συ Ὡογυρϑι σκεύη, ἀλλ᾽ δξ ὁ ὀφρακων 

πῶντα καὶ ξύλων. πῷτο (ὦ δῶν υ μεγέφη δυξα οἰκίας ὑ αἰξεφόνεια. τ "γ Ἢ βιωτικϑὼ αἱ ὠρέ- 
λῷ, Εἰς τίω ᾿ηπμέλειὸμ τὴς ψυχῆς πολλαΐκις ποιᾷ τίω οολίω αὐαλίσκεοϑαι πάσαν. 

ὑτὸρ δ δὼ πολλίωυ τοῖς ἔξω τίω ἔχημδίριαν ἰδ, τότε αἰλευύϑτι' Ἐχὶ τῇ πολλῇ αἰλρημο- 
15 στη, οδιμϑ. Ὁ» μαίλιςα αἱ ἘΠ πλουτοιούτων ὀυκ ἔγρισι, οἰκίαι. στὸν τ ἴδῃς ξύλᾳ πε- 

εἰδεδληρϑῴα τὸ τάστησι, ᾧ κλίνας ϑογύρῳ οὐνδεδεμδύας, ὥασερ ὡ. τῷ λεάτρῳ, ὦ ὥαστ, ω τὴ 

πομπῇ τῆς σκζαυῃς, ὦ ἴ τὴς αἰχρμοσιώης ἰσον ροιτ' χὰ ποία, Ν μάλλον οἰκία, ἔοικα 

τῆ ὀρχίφρα Ὁ ᾽ Οἷς᾿ Ἐλὶ τὰς ὀρχέφραις, ἡ  αλοισίου, ἢ ̓  τῷ πόντος : ; ὀυκ ἔυδοιλον,ῦτι ἡὶ τοῦ 

πλοισῖου: ; ὀυκοιω αὑτὴ ' αἰορημοσιωυηᾷ γέμει. ποία οἰκία, ἔοικε τὴ Φ' ΠΠαύλυ, τῇ ὅ Αὐρα- 

49 ἀμ) ἐυδυλον ὃ οΤί ἢ Τ᾿ πύητος. ὀυκοιοῦ αὕτη μάλισα, κεκθηγοπεσται καὶ ἐυδοκι μεῖ. κῃ ἴα 

μαάϑης ὅτι τῶν ο μάλιςαι κόσμος οἰκίας, εἴσελθε Εἰ τίω οἰκίδν Ὁ Ἔ Ζακηαίου, ὶ μαϑε, ὁ ὅτε ἐ- 

ἐδηον Εἰς αὐτὶ Ε ἰσιέναι ὁ Χεισο πῶς αὐτίω ἐ ἐκόσμησεν ἐκῴνος. ὦ [γὸ ἔδραμε αδϑς «ἦν τεί- 

τας, αἰμφίϑυραι αἰνῇ ᾧ χαλέδρας χα! ̓βαϑρα, δξ ἐ ἐλέφλυτος πεποιηιϑμα, σε οδ' δξέξαλω 

ἐκ ἥ (μιείων τὰ ὶ ἐχιδλήμᾳατα σὰ λφᾳκωγικο αλλ ἐκόσμησε κόσμῳ ᾧ Χρις"ᾧ φρέποντι. ὡς 

ΟΠ ιγγίοἱῖ, [οτη. 2. Χχ ἅ ἢ τῇ 
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53:0 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ Τῶ ΚΑΤΎΤΑ ΜΑΤΘ. 

Ἧ οὗν ὦ, Τα ἡμείση ἿΜ αὐ αρχοντῶν μι. δίδωμι, φησι, Κυειε,τήωχοῖς ἡ "ὦ ἐυ ω ἥρπα- 

σοΐ τι, τεπζα πλασίονα, Ὡσοδωώσω. ὄντ χα ἡμεῖς »σμαδαϑυ Ὁ (ΩΣ οἰκίας, ἵνα ὁ πσϑϑς ἡμας, 

Εἰσίλθη ὁ ὁ Χριζὺς. (τα καλϑ' γα ἀμφίλυρᾳ ̓ ζτα ων ὑνρανοῖς κατασκδναζέτα, 

ὀχφύφαινεται. ἐνθα ἐν ζωῶτα ἡ ἦν ἡ, οχᾷ τ οΥἿΜο ὀυρλνῶν βασιλάς. α᾽ ἢ ἑτέρως! 'κοσ μῆς, 
ῷ ἰϑς Ὅολον καλῷ χϑὴ ἰῷ κείνου ροῦν. ἦλθε καὶ ̓Εἰς τέων οἰκίαν ᾧ τελωγου Μαϊλαΐν. ς 

τί δίχυ κα αἰυτὸς ἐποίησε; τῇ «πρϑϑυμίᾳ σσϑϑτερον ἑαυτὸν ὀκόσμησν ἴῃ ̓ τῷ! ὥϑαντα «-- 

φῴναι χα ̓φἸϑλυϑησαι αὐτῳ. ὁ ουτὼ χαὶ ὁ Κορνήλιος κόσμει τίω οἰκία υχαις τα ἐλει- 

μωσωναις. δ9 καὶ μέξοι σήμερν αἰ χὺρ αὐτὰ λοίβιττι ταὶ βασίλεια. χϑὴ ; γ οἰκίας ἐυτέ- 

λει, ἐν σκεύη καίᾳδμα απλώς, συτῖδ κλύν μδηρεδύν, συλ τοῖχοι καπνοῦ γέμοντες, 

αλλ ̓  Ν οὐοικϑευτῶν κακία. χϑὶ  ϑείκρεσιν ἢ Χοιφύς. εἰε δ" γαρ τίω ζιαυτέω, αὐ ὴ ιὸ 

ὠγαρέτος ὄὀκατ οἰκδίν, ον ἐπαικαυεται Εἰσελλεὶν" Εἰς ἢ ὠκείνίω, καν γξυσριὺ ὀρφον 

ἔχη, συσέποτι Εἰσελεύσεται, ὧσε ἃ ἀυτὴ Μ ἅ δ βασιλείων λαμαγζτέρα ) ᾧ πάντων 

διασυτίων δυχοκϑρη" ὀκείωι 3, ,. Φ ὀρήφου “ χευσα μὴ ἦν κιθνῶν ̓ αἰδώς καὶ ὀχετοῖς 

ἔοιχαν ἀκαθάρτοις, σκευὴ υ Ἐχχκθυλε ἐηϑυσαι. ζαᾳύτα 5 4) ἡμίν ὦυ ϑι Ἐ. σλουτοιώτων εἰς 

δέον, ἄλλω διε , ἣν σλιεογεκτοιο τῶν χα Φιλαυρ γύρων ν Εἴρηται. συ γὰρ. ὀκᾷ ἡ . αστυ- 15 

δὲ, σύσὰ φροντίς χτῦ ὧμ λὐαγκαίων, αλλ᾽ “κῶβ ὕ ὁ γαρρίζεοϑα κα ὁ μεθυφ,, καὶ Ὁ ὕτερᾳ 

ζιαύτα αἰορημονᾷν οὐνζῳ5 τ Ἔ ὡςε φιλοσοφῷ. "ζ ὧἣ ὀυδαιμοῦ εἰσηλθεν εἰς οἰκίθω 
λφμωραν 0 Χοισῦρ, ἀλλ᾽ εἰς τίω Ὁ πελώνου χα ἕ Θρχιτελώνου {1 ὅ «ἰλιέως, χὰ ἐβασι- 

λᾳ ἀφεὶς, ὼ (ὧν τὰ μαλθχα ἰ ὠνδεδύρϑροις ἱμάτια. Εἰ τοίνιωυ αὑτὸ βούλει καλέσαι ὺ 

σύ, κοσμησον τέων οἰκίομ ὀλεημοσιούως, θύχαις, πιλωνυχίσιν ἰκετηρίαις. ζῶτα [»}] “ἴδιο 
βασιλέως ΣΧ ριφοῦ τὰ ἐλύα ϑήματα, ὀκῥνα Ὁ τ μιαβιῳνά, τῷ θροῦ δ Ὁ Χραςού. μηδεὶς 

τοίνιω ἐγκαλυπ]έοϑω οἰκίδν ἔχων ἐυτελη, ἐλ ταῦτα ἔχη τὰ ἱὶ Ὡπολήματα᾽ μηδεὶν πλύ- 

σιος Φεννείτῳ μέγα, οἰκίαν ἔχων πολυτελῆ, αλλ ̓ἐγκαλυγῆξεϑω μάλλον, χαὶ ᾿ ταὐτῶν ζ- 

λούτω ὠκοίνζω ἀφείς ᾿ὕα ὁ οὐτοιῦϑαι Χρισον ἰπυυδὲξηται, ὦ ὺ ὑκά 1 ΤΜ αἱ αἰωνίων Ἄσος- 

λαύσῃ σκηνών, ἼΨΣ ἊΝ Φιλανϑεηπίᾳ τῷ Κυρίν ἡμδἸησῷ Χοιφού, ᾧ ἡ δυξα ὁ τόκρῳ- 15 

"“οἾ εἰςὧν ἫΜ αἰώνων. Αμώυ. 

Ομιλ. πόδι κι ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΙΉΣΟΥ ΕΚ- 

τείνας τίω χεῖφᾳ αἰτῳ, αἰπέασασε τίω αὐ χαραν ἀντι, ἡ πατάξας ᾧ 
δοῦλον Ῥ ϑἰρχιρέωρ,αφεῖλει ἀὐτν ὃ ὠτίον. 5. Τοτε λό αὐτῷ γο 
ὁ Ἰησῶς" Ἰὐπίφρονψον τω μάχαιραν Εἰς ὧπ τῦπον αὐτῆς. παντες δ ὡ 
λαξόντες μαχαιρὸν, ον μαχαίῥα, ̓ ἰπολϑιώται. 43 Η δυκεῖς ὅτί 

ὃ διώα μαι οὐ ϑακαλέσαι ᾧῷ πατιρᾳ, Ὗ τὐραςήσει μοι απ πλείοις 

ἢ ϑώδεχα λεγεαδνας ἀήέλων: ; 44. Πώς δὰ πληρωθώσιν αἱ γρα- 

φαὶ, ὅτι ὅτω δὲ ͵ )υέοϑαρ: 35 

ΒῚς ὁ εἷς «ὅτ ὁ τὸ ὠτίον κόψας ; Ἰωόύνης φησὶν, τι Πέΐζος. τὴς γάρ 
μβ΄ αὐτὰ λερμιότητος ὠὡδ δγμα. δολ᾿ ὥχφνο ἀξιον ζιντῆσοι νος ὃ ψ- 

γΈΧν μαχαήφαςε ἐδαφαζον. σι ΝΣ ἐξαφαζον, οὐκ οὐντούϑεν δῆλον μός- 

καν ἡ ἐπέτρεψεν [01] ὁ Χοιεὺς ὁ ἐχών" ὦ »ὺ αὶ τῶτό φυσι ὁ 
Λουχαῦ, ὅτι εἶπεν ἀὐύζις" Οτε εὠπέφηλα ὑ ὑμας ἄτερ βόμλυτίουκ ὃ 

πήξας ὦ ὑποδυμῶν » μή ΐωος ὑφερήσαιτε; ») ΐἥ' Εἰ πον,ουήρηνὸς, Εἶπεν ἀὐζῖς, δλλά νιώ 

ὁ ἔχων βόμλύτιον, ἰράτω, [ὁμοίως] ὺ πήρϑμ᾽ Ν μὴ ἔχων, πρφνλησοίτω ζ ἱμαῖωον αἰστῦ, καὶ κ᾿ 

εἰγϑοσισατω 

“ἴα 

27' κηρί, 

5. «δὰ 
“(. διὰ τεῖπ 

ι 

"ζω κ' ὁ 
γάγχῳ πὸ 
αὶ πή συ] 
αὶ ζωιτυῇ 
σιάμεῃ 

γον, διλλαὶ ὦ δ ὧν ἐρωτηθέντες Εἶπον, ὁπ Εἰσὶν ὧδε δύο. τίγος ὃ ῥες 40 



ΒΥΛΤΤΙΕΛ. Ομιλ. πι σι 
αἰγϑρασαπω μαιχαυραν. ὼ 2 εἶπον, ὁ7| εἰσὶ μαχαραι ὦϑε δυο, πεν αἰὐδγις ἢ ἱνδμέν ἔς!. 

γἶνος ὄξζυ ἐνεκεν εἰ ασεν ἐχῳ: πιφούμϑμος αὐζιυς,.τι τὔϑαδυϑησει). ὅν. ὅπ λέγ ὐθιραῦ Δρ.: 

φνσατὼ μοϊχαυρδμ᾽ ὀχ να ὁπλίσωνζ)(ἀπαν)" ϑιλαὶς δε τότ Ὁ Ὁ αὐἴβαϑεσι διηλωνκὶ "Ὁ τίνος 

ἐνέχει Ὧ πήραν ἐχᾷ, φησίν, ἐπέταζξεν ἐ ἐπαίδοίεν αὐζῶν' λοιπὸν νηφῳν,ὺ ἐλ ἐ γφηγθρέναι ἡ “Ολλ ἢ 

ς τῇ οἰκεία, αι χθλοϑαι ἀσουδ ἐ ἐν ἐν ϑοχῃ, ΔΨ “δὼ ὡς αἰπείρρυς ὀγζρᾳ πολλὴ ἔϑαλπε τῇ ἡ δωωιυώμεν 

λοιπὸν διώασερ γε Πος χαλιώς ὀϊξαγαγωνκελ θύει ὁ τοῖς οἰκείοις κιγελῶι, πῆεροῖς εἶ εἶτα ἵνα μιῇ 

εὐηλῖ τομιίσωσιν,τι δὶ αἰαϑένειδν αὑτοὺς ἐα,κελθύων ζ αὑτὰς (δε ε ἐαυτ' ̓ (ινεσφέρευ, ὑπομι- 

μνησκει Υ̓ «προτέρων λέγων᾽ ὅτε ἀπίφηλαὺ εὐμας τε βάμαντίυ, μή γος ὑφερησοιτειῖνα δὶ 

ἀμφοτέρων μασιν ἀυτν 2 ἰομυὺ ἡ δὲ ὧν ππρϑέςη, ν δι ὧ ἀὐζοις)ξκα τωλιαιπόμει γιώῶ 

10 ἠρέμα. λα πόλων ἡ ἤσοιν ὦκεῖ μμούχαξφι: ; στὸ δείπγου σαν κα τραπέζης δξεληλυθότες. 

Εἰκος δΐωυ ὦ μαχαίρᾳ τ {) ὠκᾷ ὄχ τὸ ονίον᾽ τατος “Ὁ  ἀχούσανίαι, στ ἡξοισί Ἅνεςἐ ἐπ’ 

αὐτὸν, ἌφιδΕΝ Εἰς βοήϑειδν ὡς πολ εμιήσοντᾳς ζς ἰπὸρ τῷ διϑασκαίλου,) τὴς ἐκείνων γνώμης 
“ὦ μόνον. δὶ ἡ ἐχίίμμαται Πεέΐζος αὐτὴ ἡ χερησείνδνος, ᾧ μῷ ̓σφοδράς τῆς ἀπειλῆς. ο δ). 

ἡμιιωύατο ὥ- οἰκέτέωυ ἐλϑόντα, ϑερμεῖς κὲ ἄ, πλίω ὑχ ἑαυτω αἰμμεεύων, αἰλλ᾽ αὐ τῷ δὶ-- 

ιξ δασκαίλου ττο ποιών. αὶ ἰ μζωὼ ἀφυκε ὦ γγα, “Μνέοϑα; βλαξίως ὁ Χριςῦς. ἡ γὸ ἰα ἰάσατο αὖ - 

τὶν, ἢ λῶμα μέγα ἐπεδείξατο, ἱ ἰχαϑο ἡ τίω ἐχτείκειαν ἀυτῦῖ αὶ τίωὶ δωλμμιι  ἐμφέωαι, 

ὦ τίω τῷ μαϑητῦ Φιλοςοργίδν τέ ̓  φρᾳύτηπαι. χ; Ὁ ἐ ἐχέῖγο Φιλοφοργώς, ὼ ὅτο πειϑη- 

ΙὩ γίως. αἰκούσας Ὁ, βαλε τίω μα χαιραν "εἰς τίω ϑηκίω αὐτῆς, ϑύλκως ἐπεί(ϑη, κα 

μοῖρ 

μῷ ̓ ζώτα ἐδ μοῦ ἢ ἄ το ποιφ, ἔτερ9ς δὲ φησιν, ὉΤΙ αὶ ἡρώτησοιν, Εἰ παταξομδν αὐτῦς ἢ Λυκικδιμθ.»» 

29 ὀκώλυσε, καὶ ἰασουτο ὀκῴνον, ὐῶ μαι ϑητῇ ἐπετίμησε, χα! ἠπείλησεν, ὕω πείσῃ. πόρτες 
»» Φ λοιδώντες μαϊχαυρθι, φησιν, ον μαχαίρᾳ ̓ἰποβαιγοιοῦται. κα λογισμὸν πυτίϑ»- 

σι λέγων᾽ ἢ δύχεῖτε, τι Ὁ δυυύακαι αἴ Ῥαχαλέ ἐστι τ’ πατέρᾳ ῥεδνχαι ᾿ οὐ δα φήσει μοὶ πλείους 

μι ἡ δωδεκα. λεγεαδνας ἀγίέλων: ; λα, “πῶς πλυρωδῶσιν ω ; γραφαὶ: Ὡ[φ  πϑύτων ἡ ϑυμον αὔ-- 

ἣ ἐσξεσε, δεικνὺς ὃτί χαὶ τὴς γβαφώς πότο δυκῴ. δ Τὐτο κακῷ ἡυξατο, να Ὡράΐως ἐ- 
ἐς γέγκωσι Ὁ συμῶϑυ, μιαϑόντες δτί κτ' Θεοῦ πάλιν ΝΑ γνωμέων. χα! δύο ττοις ἀΐθις πα- 

ρύμιυ ϑήσοηο͵ τῇ τὸ ἀμμωρίᾳ “δι᾽ ἔχιζουλ ϑυΐντων (πούτες γὸ ὦ λαθόντες μαίχαιρφ, φη- 

σιν, Ὁ’ μαχαιρα πὐπολθιεῦται } χα) 'ῷ μὴ ἀκῶων ζωυτα αὐπσυμμεῖναι, δυώα μαι γ2, φυσι, 

οἰ ϑκχαλέσοι α πατίρᾳ μῶν. χα) Ιδζρ τί οὐκ εἶπεν, ἢ ἢ δυχεῖτο, τ] 1  δυύαμαι ἐ θγῶ πὸρζᾳς 

αὐτοὺς Ὡὐπολέσαι ; ὁτί τ πιθανώτερος Ἢ μάλλον τϑν λέγων. Οεσέπω γὸ τίω πποοσήκου- 
59 σαν δὶ αὖτ δόξω εἶ εἶχον. χϑὶ (693 ἡ μικροῦ ζῶ ἐρηχῶ, δ τί αἰδέλυπος ἔξ ἡ [ων μὸν 

ἕωρ ἀγα τὰ ἢ χαὶ, πάτερ, πἰρελλέτω αἰπ' ἐμοὺ τὸ ποτήειον᾽ θη ̓ἀγωναΐν ἐφϑλύν χα ̓ ἱδρῶν, 

χα! αἰ ποὸ  ἀγέλων οὐιουόμϑμος. ἐπεὶ δέζυ πολλαὶ ῷ δὺ ϑεῦπια ἐπεδείξα"», Ορε ἐδυχᾷ πί- 
γενα λέταινείτε εἰρήχει, 61! δὸκ {τε, οι ὦ διυύαμφι αἰνοὺς Ὡἰπολέσαμ: δ τῦτο φησιν ἢ δὸ-- 
κεῖτο, ὅτι 8 ἐϑευύαμαι αῤτι] «΄Ῥακαλέσα ἡ πα τέροι μὰ : ὦ ὠὐδ' πάλιν τῶτο ἴα πεικοῖς ἰ ω- 

41 παήέλλει Εἰπὼν, Ὡς θαςήσει μι! δωώδεχᾳ λεγεώνας ἀπέλων. Εἰ ἰγὸ ὦ εἰς ἀγίελος ἐχᾳτὸν ὁγ΄- 

δοηχουτοσπτεντε λίλιαδοις αἰήλει ὡπλισμένας, δἰ δωδεκᾳ λεγεαίνας ἔδει ὅΧ1 χελίος λυ ϑοφ-. 
ποις ; ΟΥ̓ σ᾽ ἀλλα πε. ᾧ Φόξον αὐδἥἶ ᾧ τίω αἰϑϑενειὰν “λιματίζει λόγϑν. ᾧ γὺ 

Ὑτοτεϑνηκότες ἡ ἦσαν τῳΐ δέει. 2. τώ γραφάς Ὠπτερζε λέγων᾽ πῶς δέ σλη- 
ρωϑῶσιν εὐ )θξαφαί: φοξῶ, αὐςὸν καντθ)εν. εἰ ἰγδ ὦ ὐκείναις. τῦτο δυχεῖ, ὑμᾷς οἐγδυδιοδεῶς 

40 τολεμοιώτες ; ἡ πσρὰς Δ ὧν ̓κ ναὶ, ούτα᾽ «ρὸρ ἢ χοίνοις Φησιν᾿ 

δ ς Ω,(ὯὯπ ληφτίω ὡὼ ὄξηλϑετε κῷ μαχαιρῶν ὃ ξυλων συλλαξεῖν μα. χαθ᾿ ἡ ἡμέρφιν ον 

δ ἱερῷ Ὁ ὁκαϑεζόμδιυ διδευσκων,ἡ Οέκ ἀκρατησοιτέ μᾷ. Θεᾳ πῦστι ποιῷ ζᾳ διωαίμϑρα, 
αὐτὰς ἐλ{ σα φῆσαι. ὑπΊϊας ἔῤῥιψε, Φ' ὠτίον τῷ οἰκέτε ἰασαιτο, ἠπείλησεν αὐθις σφα γάσαι. 

ὧν μαχαύρᾳ δ το Ἄϑιευται, Φησί, 6) λαξόντες μμιαίχαιραν. τὐπὺ τὴς τοῦ ὠτίου “κεϑι- 

Ομ γί οἱ, τοι. 2 Χχ 3 πείας 

σ) 
ἂν Ἀς΄. 

διδασ.ιῦ.λο, 



ἸωανΝ..4. 

Ζωαν.η.ΚΗ. 

᾿ Ιωυω.Άβ. 3. 

τ: ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
“πείας Ὁ, ̓ζωῦτα Ἰπαιζώσευτο, πόῤτολον Ὡσπὸ ΝΜ τον σἥρόντων, μὰ ἿΜ [μϑαόντων ἐ ἐμφαίνων αὖ.- 

ποῦ τίιὐ δυώα μιν, καὶ δεικψύς, οτι δυ τῆς αὐνοἶν ἰαθος ἐργϑν γεν Φ κρατῆσαι αὕτον. δὲκαὶ ὶ 

ἐπα γά᾽ καθ᾽ ἡμέρλν ὧϑ᾽ ὑμδι ἡμΐωυ, καὶ ̓ ἐκαϑεζὀμέων δλιδαίσκων, καὶ ᾿οὐκ ἐκ τήσατε με 
καντϑύϑεν᾽ 'διλῶν, ὅτι τῆς ἀδού συγχωρήστως τῷ ὃ ἐλῷ. χα ὅσφι" ἴα )αύματα τἶδὰ- 

δραμφν, τίω διδωσκαλίδν λέγη ἵνα μὴ "δόξῃ τμπαίζεν. ὃ ὁτε ἐδίδεισχν, οὔκ ἐχρατήσαιτί ς Ῥλὼ 
μα ᾿ ὅτε ἐσίγησει, ὀππλϑετε. οὖν τῷ ἱερῷ μέζων, χαὶ ̓ συσιὶς κατέο νμυ] ὃ᾽ αωρὶ χαὺ μέσον 

νυνῇω ὁ ἐπέγητε κ᾽ μα υχαυρῶνν ἐ ξύλων. ἡ“ πτύτων ἐδίησε Μο ὁπλῶν Ἐχὶ τῷ κ᾽ ὑμδ όγτς 

αεἰ, ὧπὸ τῦτων διδοίσκων, ὃ οτ Εἰ μή ἐχῶν ν τγέδωκεν, ὅδ᾽ ἂρ πότε ἴλωσαι. ςυνὶ γὸ δ "ἃ 

ᾧς ω χερσὶν ὅτα μη ᾿ διωηϑεντες κατασχεῖν, ἡ μέσον αὐτὸν Λαίθόντες καὶ Ὁ μη ; αἰδολμοόκϑμοι,"- 

πετῦτε ἂν ἰαυᾷ, εἰ μη ήἤλέλησιν. Εἰταὺῤ τίω ποιὰν λύα, δὶ τί τότε ἡσυλη,ϑη. ιο 

46 Τοῦτ ̓  γί», Φησιν, α πληρωθῶσιν αἱ ΤΩΝ Ψ πο φι. 

Εἶδες πῶς μίψθα τῆς ἐσαύτης ὥρφις ὃ αὐτῷ Ὁ Σ᾽ αὐἶδαδυϑέωῦαι πόρτα ἐποίει ποὺς δὲ- 
ὀρθώσιν ὠκείνων, δεραπτάζων, πσώφιτθθων, ἀπειλώ, ( ον μαιχαίραι Ὁ», Φησιν, Ὅνπ- 

ριώῦται 4) δεικμυ ὅτί ἑκὼν παοά ( χαθ᾽ ἡ ἡμέραν 25 ἢ υμδν, Φησιν, ἡμέω διδασκων) τίω 

πρὸς ῷ πατίρᾳ συμφωνίαν δυλαΐνγα πληρωθώσιν αἱ [γ9αφαὶ ἱ τρφηῖμ. “ἰὰ ᾷ ιξ 

δὲ μὴ οὖ τωὶ ἱερῷ αὐτοὶ "ἐκράτησαν; ὅτι οὔκ ἀν ἐτὸλ ῥέῆσοιν ὧν ΥὟ ἱερῷ ὯΩ ΥΧ, ὀχϑεν. δβϑὺ 

ἔξω ἤξῆλϑς, καὶ τ στο τὸ τύπου ᾿ Ὡσθν ἕχαιονδ διδοὺς ὐζις ἀϑειὰ, κὶ Χ, μέχρις ἐλάτης ὥρας 

λῥαμροδν αὐὖΔ τίω ἸἈπολργίαν. ο γδὴ ἵα πειοϑοὴ τοῖς τ) φήταις καὶ ἑαυτὸν δοὺς πῶς 

εὐδμτία ἐδίδασκεν "Τότε πϑύτες ὦ μαϑηταὶ ἐὐτο Φησιν, αἰ φέντες αὐτὸν ὄφυνν. 

οπ Ἐχὰ χατερέϑη, ἐμνϑνον" ὁ ὅτε ὃ ἐφλέγξατ τα ποὺς ἄν Ὁ ὀχλυς,ἐφυ)ϑν. εἶ... 

δὸν χω Δριπὸν ὁτί Οὐχ ἔτι Αἰ ϑΦυπίν ἐ ἔνι, ἑκόντας ἑωυτὸν αἰ δαδιδόντορ αὐὖζις ἢ λέλοντον 

ζιὶ γφαφας' ̓τῦτο γίνοοϑαι. φυγόντων: ἢ ᾿ αὐ Τῇ), ἀλγοεσιν εὲ υὐτὸ ποὲς Καϊαφϑν᾽ ὁ Πε- χιπῖπ 
(ξος ἠκολούϑησε ἢ Εἰσηλϑεν ἰδεν Ὁ τέλος. πολλὴ ἡ ϑηρμότης τῷ ὃ μια γητού, συοὶὶ φυγῆ- 

ζε ἰδὼν ἐφυὴν, λ  ἐ ἐπ ὃ (ὑμωεισηλ )νν. μὰ ᾿ ὃ ᾿ ΦΙωαύνης λα γνώριμος ζιὼ ῷ Ὡχε- 

ῥᾷ. ὺ δ ἀ ἐχᾷ ἀπήγαρρν αὐτὸν, ἔλα οἠῷ πόρτες (ἐμωνγμένοι ἢ εἦνα ὁ χτὶ γώμάν πόρτα 
ποιήσωσι Ἃ Φρχιερέων. ἐ ὀκῴος ὃ ζω τὸτε ρχερθύς, πόύτες ἡ ἦσαν νάντίϑ, αἰαρϑέος 
τες. ὕτω δινυκίέρϑυον ᾧ ἡ ἡγφύπνοιιο᾽ ᾿Πτύτω. σεσὲ Ὁ» ὀφαλϑν τότε ὃ παρα, Φησὶν, χιἥπ 

ἀλλὰ ζω τῦτο ἠγρφύπνοιω. εἰπὼν κατὰ Πρμία ὅϑ)ν, ὁ 0 Ἰωλύνηρ ἐπήγαῦιυ, οὐκ, εἰσηλῶο 

Εἰς τὸ πυξαιτώεμο, ἥα μὴ μλλρϑώσιν, ἀλλὰ Φαγωσι ῶ πάσα. τί δζυ ἐςιν εἰπεῖν» ὅτι 
ω ἐτέρᾳ ἡμέρα ἔφαλν, ὦ τὸν νόμον ἔλυσαν οἱϑ' τῶ ὑληθυμίὰν τίω «ἴι τίωω σφάγάω 70 

ζωτίω. συοὶὲ » δὺο Χριτὸς αδέθη τὸ τὸν χῴιοϑν ᾧ πα σα κὸ ὀκεῖνοι Φ παγτα, τολ- 

μϑντερ, ὀμυεῖνς καταπαζοιεῦτες νὰ "ομίδς, γ᾽ σφόδρα ἔζεον 5 ϑυμῷ, ἢ πολλάχις χι- 

χειρῆσαιντες αὐελεῖν οἕκ ἴρώσαιν, τότε ἢ λαίοντες αὐζὸν ἀπσορσδοκήτος , ἁλοί ἃ ὃ 

παρα ἀφεῖναι υεῇ ἕξ . πω Φονικζωυ ̓αὐδιὲ ἐμπλήσει Ἑἐχιλυμίαν. δ|9.) σιωυή θησαν ά- 

πόρτες, κ) σωωέδριοι ζῶ λϑηρόν, ἐὲέ ἐρωτῶσί τια, βυλόμϑμοι πᾷ αἰξιλεῖαι τὴ η Ἰχτουλῃ 24 

ζωυτ δικασπεῖα. μὰ ὟΣ ἤσαν ἶσον αἹ  μδίοτυρίαι, φησίν" ὅτω" πεσλασμμένον τὸ δικα φή- Μεπνλαν 

Θ ον ζω, νὰ  λορύξν παντα ἔγεμα ὼ ὑ ἴσα. “ 
όι Ελλυτερ δ ἡψευδὸμδρτυρες ἐ ἐλ ὅτι (ὅτ Εἶπεν" ὃ ὅτι ᾿λύω τὸν γαὸν τῦτον, ὐ ὧ χιλίπῃ 

τπεισίν ἡμέραις ἐγεραὶ α αὐτὸν. Καὶ μέω Εἦπιν, ὃ ὅτι ον τεισὶν, αἰλλ᾿ οὐκ Εἶπε, λύω, 

ἀλλαὶ λυσοτε᾿ ..} ὺ σεν αἰθὶ ἐκεῖν, ἀγλαὰ αὖδὸ Ὁ σώμφτος τοῦ ἰδία. ἃ δῶ ὁ Φρχερειθ; 40 

βελόμδνος αὑτὸν εἰς ὐπολογίαν χαιτοιςῆσα, ὕᾳ ὃξ αὑτῆς αὐτὴν δλεῇ, φησίν" 

όν Οὐκ αἰκϑίειργτί ὃ ὅτοί συ κριτοιμϑρτοφύσιν 65 ἐσίγα ̓Αὐόρζοι γ᾿ εὐ τῇ τῆς Ἡσολ»- 

γἰας οὐδὸς αἱ ἀκούοντος. Ὧ “ὃ οὗ μα ζῶ ὅ ὅ δικασπείν μόνον" τὸ ἢ ᾿ ἀἰληϑές, ληφῶν ἔφοδος, ὡς 

οὖ, σπηλαίῳ καὶ οὖν ὁδιῷ αἰπλιὡς ὑπελϑέντων᾽ δ ἐσίγα. ὁ ὃ ᾿ ἐπέρϑμε λέγων" 

63 Ἐξορίζω 



ΕΥ̓ΑΓΓΈΛ. Ομιλ.πδϑ,, 413 χυὺῷ χα 
63 βξωμίζο σε χτ πὸ ηρὐ Θεοῦ τῷ υ ζαΐντς, ἵνα ἡ(μν ἣν Εὐπης, Εἰ σὺ αἵ ὁ Χριζος υὸς τῷ 

Θεού ζαΐντος. Ω Ο δὲ Εἶπε, σύ ἧπας. πλίω λέγω ὑμῖν, απῖντι οψιοὸς τὸ 
“ον ὅδ ϑεύπε καιϑήμδνον ὁ ἐκ δυξιων τῆς δυωυώμεως, ἐ ἐρηραῦμον ἔχι “δ“μνεφολών [τοῦ 

ρανον]. ός Τότε ὁ ὁ ὐρχεερθὺς διέρρηξε ζαὶ ἱματια αὐτί λέγων, δτι ἐολασφοη, σε. 

ς Τϑρὴ ἐποίησε σφφοδροτέρφιν 1 κατηλρείλῳ ποιων, ᾧ Ὁ λύθεν ἐπταίρων δ ὅ πρϑᾷ- 
γμάτος. Ὧδΐ ὃ εἰ εἰς φόδονα ὠεθαλε ὧν ̓ἀχροαΐᾳς ζ ̓ Εἰρηνδνον, σον ἔχι Σπφάλύυ πεποι.-- 

ἡκασι (ᾳ ὦτα συοῴντες, ὕτω δὴ ὁ ονζώθει. (δ! "Ὁι ποία βλασφημία αὕτη» χαὶ γα δ ἐμι- 

πῦλϑϑο ἰώ εἰρηκὼς (μνηχαμένων αὐδω᾽ " Εἶπεν ὁ Κύειος τῶ Κυεὰῳ (δ, χϑθου ᾧ ον δεξιῶν Ϊ΄ 

βίν, Κη  ἡρμιάιυθυσε, Ω Εἰρηρδιον, κ Ὁ Οὐ δὲν ἐ ἐτόλμησαν εἰπεῖν, ἀλλ᾽ ἐσίγησαν, ϑ ἐξ ὀκείνν δὼ 

ιο ὅτι Ἅριπτὸν σγοῖν αντεῖπτον. πος δὲ δὰ βλασφημίδν τ Ρ᾽ μα ὀκαλοιω ; τίς δὲ νεκεν καὶ 

ἣ  Χεισὸς ὅτως ἀπεκρίνατο; πάσαν αὐτὦἋἉῪ Δἀὐαιρν ̓ὐπολογίδῳ, ὅτί εἰδρς ἐσαίτης ὥρας ἐδί- 

δασκον ὅτι αὐτὸς ξ Ἰησ Χολεὺς, ὺ οἷς ὧν δυξιων κρύθηται ὅπαΐς, ὦ ὅτι ἡζά παλιν χρίνων 
τίω οἰκαρϑμίω ὃ πολλίω τε οὴς αὐτὸν τίων συμφωνίαν δηλθιώῶτος ζω. Δἰαῤῥίξας τοίνιου 

ζᾳ ἱμαΐῆια ἀυτν,, φησι τἰ ὑμῶν δοκεῖν ν ἰφέρ τίω ψηφο οἴΐκγϑεν, αἰλλα ,χτν ὠκείνων «ᾧ.-. 

ις τίω ὡς Ἐλὶ ὠμολογημϑμων αἰ. τημιαίτων ἐ βλασφημίας δύλης ὀκκαλάται. ὩΝ' ἣ 

ἤδεσειν, σι εἰ πρᾶγμα εἰς ὀϊξέτασιν ἔλϑοι Ὁ δγνωσιν ἀκειξη,αἰπτιλλαῆμι παίσης ὡς 

πὸ αἴας, πὲ ἑαυτοῖς αὖτον ὃν καιταιδιχας οσι, ὲ πρευκαταλρμόοισι (ὧι ὥν' αἰκροατεὶς λέ. 
ἡϑντες᾽ υμιεῖς 'ς ἠχϑυσαῖϊε τῇ Τῆς βλασφημία," μεγονοχᾷ κατϑμαίκαξοντες κὶ ὼ βιαζόμϑμοι Τ ̓ ψη- 

Φον δξωνείκεν, τί δῶ ὠκῴοι; ἐνογς 601 δαεγώτυ, ἵ ἵν ὡς κκζἀδικον λαίοντες, ὃ ὕτω “᾿ Πιλφτον 

το λϑιπὸν στο Φήνγαο δ, τοὐοασκθυασωσιν ὃ ὁ δὴ καχεῖνοι συνήδοτες Φασὶν ἔνοχος: ονάτυ ἐπ! 

χατηγϑρύννερ ἀδοὶ ϑικαζοντες ἰδ ψηφιζόδνοι, πάντα, δὶ γνόνϑμοι τότε. πῶς ἢ υκ ἰώ... 
εἶκϑυ ζὰ σαίξξατα εἰς μέσονδῖ πολλάκις αὐδις ἐ ἐπεφύμισεγ ἄλλως δὲ ὺ ἐκ ἣ' τότε λεγϑμέ-- 
γῶν ἐσύλοντο αὐτὸν ἐλᾷν χα ' καταδεκρίσε. δ παρ λαθων, καὶ ω Τψηφον δ, αὖτ ἢ ὠεγκωνῷ 

πυρίῷς ἔἤπασασαι νῦμος δᾳ τῶ ρξω Ὁ χιταγίσχον, ὡς καταδιχϑν λριπὸν ἀπαγαγὼν ττϑϑς 
-ὦ Πιλάτον, ὕτως ἅπϑυτα ἐπσαῆω" ἐπ’ ὠκείνου γὼ ὁ συνῆν τοιούτον φασιν δνλα Δ; 

" εἱ μ᾽ "ὦ τ! κρυκρ ποιὸς, Οὐκ δὲ σοι αὐρεδώχᾳ ρδν αὑτὸν, Απὸ δημοσίων ἐγκλιη-- 

| μῆχ΄ «ελᾷν αὑτὸν ἐχυχειρριῶτες. καὶ Δ] 4 ΠΙ μη λαί,ϑα αὐτὸν ὀὐφλον: ; ἤούλϑνην ἡ τίου 
δξω ντύ Δ] φθαλῴ!. ῬΑ; πολλοὶ ἥν ἦσαν ἤδη ἀκηκούτες αὐτῇ καὶ . λαυμαζοντες “ὑ- 

ἡίφω, χὰ Νὴ ὀκσπλνῆόρθμοι,οἡ αἱ τῷ ᾿ἰανουδαζον δομυσίᾳ κα ἔχὶ πύτων αὐτὸ σφαγάδαι. ὁ 

195 ̓Χαισὸς οἵκ κώλυσιν, Ἀν αντ Τὴ κείνων ποιηφλα Εἰς τίω τῆς αἰληλείας σύςασιν αἰγτε- 

ΤῊΝ οὥζεχατάδυλον ἀντ δία (Ὁ 9αατο. ὑτὐμυδμηίο ὀξέξαμεν," ἥπερ ἐξούλογ». 

δ ν» ὀκπομηγάμειν ἡλελον, ὡς ζυτη καταμχοιύοντες ᾿αὑτὸς ὃ ᾧ δὲ αὐντὴὖἝ, τῦτον 

μάλλον ὀξέλαιμπε. Ω ὥασερ ἔλογι, Ανέλωρϑρ αὑτὸν, μήποτε ἐλϑώσιν Ρωμόῖο, χαὶ Ἰνανμαι μη, 

ἵν, ἀβωσιν ἡεδβὰ ὺ τίω πόλιν τὼ Ὁ ἔϑγος, καὶ Ωγ, ὀλύφλον αὑτὸν, τ3.» γέλϑνεν ̓ ὕτω Ἢ Ὁ ὠζαῦλα, 

34 δ μοσία, αἱ αὐτοὶ ζαυραΐσαι ἐασούδαζω, ἱγά βλαψωσιν ἀὐτε τίω δύξλν, ἡ ἡ πιωαντίον ἐϊξέ- 

(η. ἐπεὶ ὅτίγε ἐ ἀξοισίομ εἴην καθ' ἑαύιυς λύελῷ,, ἄκουσον τ Φησιν ὁ Πιλάτος. Λαΐζοτε Ιφαν, τη λώ. 

ζω ὑμεῖς, ὧχς κτ' (δ νόμον ὑμδίν" κρίνατε ἀυζόγ᾽ δλλ᾽ Οὐκ ἥϑελον, ἥα ὡς αρδομνομος, ἐς 

τοράυνος, ὡς ̓φασιωδὸρ λύηρηοϑαι δόξῃ. Δ19. τῦτο ᾧ ληςας' αὐτῷ (φμυεφαύρωσαιν ᾿ δζῳ 
τύ αὶ ἔλεγον, Μὴ γφαφε ἡ τ᾿ ἔξ ὁ βασιλάς Ἰουδαίων, δλλ᾽ δηι ὠὀκῶνος Εἶπε. 

4 (ωταῦ ἢ πόρτα ΩΡ τῆς ἀληθείας ἐλδενιῶς, μηδὲ σκιὰρ να αἀὐύζις ἐχῳ λύαιαευύτῳ 
»ϑιώῶ Ὀὐπολογίας. ὑπαὶ τὸ ταφου ὁμοίως τοὶ σημαντξα, “ αἱ Φυλακα) μάλλον ἰσ- 

λάμψαι τίο ἰληλφδν ἐποίγσανγ" καὶ αἱ χλθυασίαι : 5. κ) τὰ σχώμματα ὦ αἱ αἱ λοιδορίαι ὃ 

ὠΐφ' τῷ πάλιν ἐποίοιω. ̓ Φυιοδτον γὴ ἡ πλλύη᾽ δὲ ὧν ὑλεθουλόψει, Αύεται. ὅτῳ γριω οἐ 

ὠνζαῦϑα (υφζη. (ὦ (ὧ 2} δυκοιεῦτες γενικηκέναι, ὅτῳ μούλιφε, ἢ ἠομωύϑησαν χαὶ “ηη- 
ϑησαν 

Ἰπεης 

δ)..ρθ.α. 



᾿ ϑητσον ᾧὶ αἰπωλονηο ᾿ ὁ 5 ἡ ηαϑαι δοκϑν, ὅπ μαλιςα, χαὶ ἔλαμψε χα οὐνίκησῃ κ 

χξατος. 
ἩΘΙΚΟΝ ΜΗδΝ πλυτοιη9 Ἶ ζυτωμν "αν, μκηδὲ πϑυταχοῦς Ο κοῦ, φϑυγωμδν ὁ ἐς!ν δγτ Ὁ γίκη Ζ 

φέρει βλαζαυ, ἧς .5 ̓ὠφέλφων.κὶ Ὗ γὴ ὯΣ ξϑυμέμδμων, δοκεῖ (ὦ ὁ πολλαὶ ὑξριχαὶς κεκρᾳ.- 
πε ἢ τηκέναι "ἢ ἐὺ ὃ μάλιςαὶ ὅν ὁ νηνδεὶς ὑπὸ Ἐ χαλέπωτατν παλες ζ βλφθείς᾽ ὁ ο ἢ  ονείων Σ 

Ἄννα, ως, τ ̓ «ἰδ νεο καὶ ρ φὐήκησε. ν ουδὲ χὴ οἰκεῖον ν͵ρωσε σξέσοι νόσημα, ὁ ἢ ὁ 

Ω ἀλλότριοι αὐειλε᾽ ν Ν ζ αὐσσο ἊΝ οἰκεῖς, γῆλϑη, ὁ ἢ Ἢ τοῦ αἰλλοτοίᾳ πὐἰϑιε μετ, 

εἰ ̓  καὶ ὶ μόνον αυΐὸς αὶ κατεκακη, αλλὰ τ τἶου ἐτέρρυ φλέγα Ῥολείσαν Εἰς ὕψος ἐσξεσεν, 
ΠΤ Εἰ: 3 ἠλελησενικῆσοη τίν δοκοῦσαν ἠκίω ἐδ ἡ αὐτὸς δι'  νῆννν, κακῷων κκχύσας χαλε- 
" πώτερον Τ0 παθεῖν ηϑδεσκύνασεν αὖ αν, ἡ ὁ καϑείπερ γιωυάνκες, αἰχφο, καὶ Χὴ ἐλεεινεῖς “οὶ ἣν τὸ 

" ϑυμο κατεπαλαίἑϑησαιν αὐ ἐχάτεροι. γιουὶ Ὁ χαὶ ̓ ζαύτης ἀπηλλάγη ὃ α ἀογημοσιουῃς ὀφι- 

᾿ λοσοφησαι, ἡ ὕπαρ λϑμτσδϑν ν Φ» ἑαυτῳ αὶ καὶ Ὁ τῶ σγλησίον ἔφησε κτ' τῆς ὀργῆς δ δ 

καλῆς νης. “μή Ν πϑρτανοῦ ζητῶμδυ νικᾶν. καὶ ἜΣΤΗ πλεονεκήησαις ῷ σεονέκτηϑῳ,.- 

᾿ χα νενίκηχεν, δλλα χακζω γίκέωυ, κ ὃλε ϑ6νν φέρρυσαιν τῶ γοήσαντί " ὃ 3 πλεονεκτηϑεὶς, κα 

ε δοκδὺ γεγικήαϑτ, Φιλοσύφως ονογκῶν, οὗ μίλια. ΤΟΥ 0 ῷ σέφάλνον ἔχων. ποναχε Ιξ 

“ὃ ῶ νῆάοϑαι βέλτιον, ᾧ ἐς! χαὶ ὧν: χης ἀειτος (ξφπυς. ἀὐτε »» στλεονεκίῃ τίς, αν 

τε παΐη, αὐ τε βασκαμν, ὁ ἡπώμδρος καὶ μὴ ὁμόσε χωρω, δ δτὸς ὅφιν 0 νικδίν, καὶ τ λέγω 

"ἢ πλεονεξίαν καὶ Χ) βασκδυίαν; ἀ γ) 59 ὃ Εἰς εδὸοτύριον ολκόμδνος, ϑτω νικᾷ, ϑεσμούμδιος τι 

" μας! λρύρϑιος ἡ κατοικϑηήουϑυος χα ; σφαομϑιος. καὶ ὁπερ ἐξ οὖ τοῖς. πολίνοις “ῆα, Ὁ 

᾿ γεσειν (ὃ ἀγωνζόμϑμον, τὰ ϑενριννίκη. ἀδτυμοῦ Ὁ δρῶντες καιχῶς νκώμϑρ, διλλαὶ 20 
πόρτοιοῦ πῦ 'ϑντες κακῶς ὅτω οδρὺ Ἢ γήκη λαμινυροτίροι γύ, στὴν πα αλοντες ἽἋἍ ϑρών- 

τῶν αἰξιροώδία. ο»τεύλεν δείκρυ “τῇ, ὅτι Θεοδη ἡ ἥίκη. ἡ ϑγαντίλν ἔχει" τὴ ἐξωλενί "- 

| Φ χῃ τίω φύσιν, ὃ καὶ μαλικα, ἰλύος τεκιοήδμον. ὅτω χα αι ει πολοίήϊαι πέτραι, ῷ παίξαϑτω πὰ 

᾿ ' χυματῶ Δ{αλύοισιν᾽ ὅτω χα ὦ ἁγωι πόρτες λθεκηρυρθησαι, χα ἐφεφανωίϑησαιν, κ᾽ 

λόμῶξα, ὅϑπαα ἔτησευν, τίω ἀπραγμοα (αὐτίωυ ηκδίῶτες "ἰκῶω, μηδὲ »Ὁ» νικήσῃς 25 

' αὐτὸν, μηϑὲ κοί μῃς, φησίν" ὁ Θεός σοι ζωὐτίω τίω ἰλμω "ἔδωχεν, ὡς Μὴ ὧκ συμιπλοχῆς 

νικᾶν, ὀλα ὀβεχόρδροι μόνον. μή  ἴθαταξεης, ᾧ αὐτὸς " ἐξοίσεις, ὸ νενύωγχας. μὴ συμ. χλξόοι, 

πλαχῇς, κα  ἐφεφανωώϑης" πολὺ Θελτίων εἴ τὸ αὶ ἀντουγωνιγού, καὶ ̓ διευατώτερρς. τἱ Ὁ- 

ταοιευύεις σουύτον ; μὴ διῷς ὠκείνῳ λέγη, ὃ ὅτι συμιπλακεὶς αἰϑεεϑμου, ἀλλ᾽ φες αὑτὸ 

τε θηπέναι χα ἡλαυιωίζεν. συ τίω ἀ ἀμαχον διώαμων, καὶ μ «δὲς πϑρζῳς λέγῳ, ὃ οτί σὰ χωρὶς 10 

τῷ Ὁ συμίδον ᾧ εὐίκησακ. ὅυτω χαὶ ὁ κιϑυφίολος, Ἰωσὴφ ἀνρνηρύθθη πλρταηρῦ, » πον κα- 

χῶς « αἰϑα μόιδνος ἿΜ ποιομύτων. ΠΣ Ὁ καὶ οἱ ἱ ἀδίφοὶ, καὶ» ἢ Αἰγυτῆϊα μ Ἰῃπιξουλβμόν- 

τῶν ἥσοιγ ᾿ ἀλλα πϑμτων αὐτὸς ὀκρατησε. μ᾽ χὰ μοι Ὁ δεσμωτήοιον, ὃ οπῈρ ΚΑΡΣ ὦχησι, 

μμηδὰ τὰ ἐβάσίλεια, ὄϑου διέτειξεν ὦ ὀκείνη, λέγ᾽ ἀγα δῴξο μοι τίς ὀνικηλεὶς, τἰφὸ ἡΠ]νλεῖο, 
τἰςοοὺ αϑυμίᾳ, ὡς ὁ -» ἡδονῇ. κείνη ἅ γοῤόυ μόνοι τῷ δικαίου, αλλ σσοὲ τῷ ἰδίου! ἰφῳ- 25 

σε χρουτῆστοι παῖλοὲς "ὧν δ καὶ αὐτῆς ἡ τῷ νοσήματος 5 σὐϑὰ ἐμε τρ χαλεπού. Εἰ5 χα 

Τενιλθιιδζ, βύίλει, αὐτῆ ἀ ἀκώσον μη; ἡ ὰ οὐ ὑψὶ "ὦ ξῴπαιον. ἢ Εἰσιγαγες ἡμίν ὧδε παιϊδὰν Ἑδραίον ΩΝ 

ἐμπαῖξαι ἡ ἡμῖν. χ ὧι ὲ ̓ οὐύπαιξεν αἰϑλία 5) ̓ζιλαίπωρε, αλλ ὸ  ὩΪ «ζολος Εἰπων, πὶ αἰ 

δυωάσοι χαταικὰ αἰστρ Φῷ αἶδα μάντει. ὐχ οὗν Εἰσηγαγέ σϑι παιδοι ̓ Οραίον ὕχιζω- ῥῥμεπὶ 

λῴοντα" ἀλλ᾽ ὃ πονῆρ9ς δαίμων ̓  ̓ ̓ἀχαθερτον αἰσέλγειδν τὖν σοὶ ονϑγεὶς, ἐἰκφνος σοι ογέ- ,ο 

παιξε. τί δέω ὁ Ἰωσήφ; ; σιγᾷ, χαὶ ἅτω χαιτακρίνεται, χαλείπερχαὶ ὁ 0 Χοιτς. πλύτα "Ὁ 

ὄκφα τύποι τὅτων. χ᾽ ὁ ἅ "Ἢ ω δεσμοῖς, ἡ ἢ ωῳ βασιλείοις. χα! "τί τῆ προ 0 ὥ Ὁ» ζιῦ φε- 

φανίπτα πϑλυῶς λαμασθϑτορος ὼ οὖ ἀλύσει υὑϑυων" ἡ ὃ ) δεσμωτε πυρνῶος ἀϑλιώτερον διέ- 

κεῖτο ὡ βασιλικοῖς δου λοίμοις αἱ σιτοίξουσα. Οὐκ οὐγτεύϑεν ἢ μϑγον τί 
γίκζωυ Ξ πίω ων 

ὕ 

Ι τ καὶ 534 ΧΡΥΣΟΣΤ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
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ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΔ, Ομιλ.πε. τι χοῦ κα΄. 
ἴω ἰδεῖν, αὐλα ὃς ἀπ αὐτῶ τῷ τέλοις. Ὥς Ὁ, ὁ ὁπτρ ἡλελησει, ἐποίησεν: 50 δεσμώτην, ἢ ἢ κα 

εἰΝϊχὸ "βασίλιοσαι ; ὁ γάρ ἐατούδαζε φζατηρῆσοιι τέων σωφρφσιοωζευ, ΠῚ ἀφελέοϑει. τὶς δΐωυ 

μι, ἐποίητεν ὅπερ ἡλέλησεν: ; ὃ καχῶς παθῶν, ἢ ἢ καιχῶς δρασασα ; θδηλον δτί ὁ παθὼν. (ζι- 

σωῦ δ ς ἔξινὸ ὁγονικήχως. ζαῶτα δΐωω Εἰδότες, ὐτίω διώκωνϑῳ τίω γίκώωυ, τίου ΠΟ τῷ 

ς ταλ κϑιχὼς ̓ ὀκείνιυ δ Φύγωρδρ, τίω ζρ τ ϑραν καχῶς. ὕτω )ὃ ὲ ᾧ παρόντα βίον 

κ᾽ αἰπξαγμοσιυης πάσης ο πολλὴς ἡσυχίας ζησωμῦρ, ἡ Μ μϑνοντων ἔχιτὸ χωρϑῳ 
ἀγαϑῶι, ροριτι ἡ φιλὰν, ϑεφπίᾳ τῷ Κυρίου ἡρδμ' Ἰησῦ ΣΧ ολφού, ᾧη δόξα χα! Ὁ χρατος 

"ἡ ἸΕἰς (ἂν αἰώγας δ αἰώνων. Αμέω. 

μὴ πο Ομιλιπει67 ΤΟΤΕ ἘΝΕΠΤΎΣΑΝ ΕΙΣ ΤῸ ΠΡΟΣΩΠΟΝ 
αὐτῷ ᾧ ὠκολθίφιοοιν αὐῶν᾽ Φϑὲ ἐῤῥατπισαν, 48 Λώϑντες, “«σϑ9- 

φήτυσον ἡμῖν Χαιςν, τίς ἴδην ὁ παίσοαις σε. 

ι 
᾽ 

[αἱ τί ζεῦτα ἐ ἐποίοιωυ, λύαιρῷ μμέλλιοντές ; τίς χα τῆς κωμῳδίας 

ζωτης ;ἢ ἵνα, ἴδῃς αὐὖὦμ4 τ Ὁ ἀκόλᾳφον Ὥσπων οἰσ. παντωνγ᾽ χαὶ 1] 

κάλαπερ ϑήραμα ἀὐρόντες,ὅτω τίω ἑαυΐ ἐπεδείκψιωτο πϑρονίαν, 
ἡ τῆς μιαψίας «νεφορεώτο, δορτέωο ζαυτίων ποιού ϑμοι, χαὶ δ 

ἡδογὴς ΤΧτόντες, ἡ (6) φονικὸν αὖ δΨ' ἐὐγδεικφυρϑμοι Ὅπον; ; σὺ δὲ 

μοι ϑούμασον μφϑν τίω Φιλοσοφίαν, ἴθ᾽ ὅσης αὐ τεὶ ὶ ἀχριρεί- 
10 ας ἀταυζόλοισο, ὁλων φ Φιλοίλολες αὐ ὔὴ. ἦλς ( αδείκνυται, ὅτι τὰ ̓ δόχοίοῦτα ἐῃ ἐ ἐπενεί.- 

διςα, ἀξηγρεῶται μῷ τὸ αἰληϑείας ἀπτάσης, σε εὶν. ̓Ὡἰπυκρυτήονϑνοι, σΥ εἰς ἐπαιλιωνοόνϑροι ᾿ 

λα ἡ δυξὸρ ἢ ὑνάδιον μεγίφέωυ, ὥανερ δίυ κα ζω, Ο ᾧ δεασύτίω τὴς οἰκουμδῥης ὑαῆ 

ἡδὺ παδα παρντα ἀὐόχμϑαι. τὸν αὶ τίω «τύ χηδεμονίδμ ἐδείων τίω ἀφατον,χαὺ 

τί πονηρλὰρ ὠκχείνων τέω ἀσυτίνωςον, οἱ ̓ζῦτα ἐτόλμων Εἰς τὸν ὅτως ἡμερϑν ῥαρᾷ, ΟΥ ᾧ 

84 τοιαῦτα κατεπταδοντα,ἶα κὶ ἡὶ λέογτα νοι ποιήσοι ἱχανα ζιὦ. φυνδὲν ἡ, σγεοῖ, ὅτι αὐτὸς 

ὠνέλιπεν ἡμμερϑτητορ θτο ἀδθὶ ὑξρεωρ ὴ αἰπηνείας, δὶ ὦ ὧν ὁποίομωυ,δ ὧν ̓ἔλερρν. ἀπερ ἀπϑμα 

ω τὰ 'ὸ ὁ φοφήτης Ἡσαΐας πεούλελυ ὁ στω κοεϑλυαφωνον,ᾷ ὧὶ [ ῥήματι παζ͵ τ ΤᾺ Τύξοι 

ζυτίω ἐ ἐμφαίνων. ον Φπωγὸ ἐκςήσονται πολλοὶ Ἐπὶ σέ, φησιν, ὕτως ἀλξίσοι: πο αὖ- μφ. ἴγ.γ. 

,ϑοσπων Ὁ ΕἾϑὰς συ, ὃ ἢ 1 δόξα συ ὌΨΙ ων ὀνιϑοέπων. 415 »»» λϑοιτ᾽ ἐν τῆς ὑζρεως 

20 ζυτης ἴσον ; Εἰς τὸ ασόϑσωπον ) ὠχῴο, δὴ θώλαοσω ἰδοῦσα ἡδέοϑη, ο᾽  ζχὶ σαυρρῦς ὁἡ- 

ἀῳκ λις ϑεασεοίμδμας ζᾳς αἰκγνας᾽ ̓ ἀπέφρεψν, οὐνῥαῆυον καὶ ν ἐῤῥαῆπιζον, ἡ ὃ Ἐχὶ τὴς χεφαλὺς ἐτυ-- 

᾿ «ον ἐνιφορρύμδνοι κῷ ̓ϑωπιλείας ἃ “πείση τὴς ἑαυ μιϑμίαρ. ἡ γ5ρ- πληγαὶς Θέ πα- 

σῶν ὑδριφικωτέρᾳς ονέτεινδν Ὠολαφίς ξονΤΈς, ,ῥαπίζοντες, καὶ ᾿ ταῖς πληγοῖς ζωτως τίω' 
ἀπὸ πὸ ἐμεπῆσειν παρλσετίθεσαν ὑδριν, ᾿ βήματα πάλιν πολλῆς γέμοντα κωμῳδί- 

42 ας ἐφλήοντο λέγϑντερ " παευφήτέυσον ἡμῖν, Χοιςὶ, ἧς ὅδιν, ὁ παίσας σε, ὀπειδὴ 

πο φη: τέων αὐτὸν ἐλόγϑι 2) πολλοί, ὅτερος δὲ Φνσιν, σῇ ἡὁ ὐξεξαίλλοντες ζ ππεύσω- 

πον αὐτό τῷ τῳ ἱματίῳ, ὅτω ζω τα ἐποίοιω, ὥαυιρ ἡ γά ἀ ἀτίμων χϑὴ ̓τϑιωρολιμρῆον Εἰς μὲς 

σὺν λαθόντες Ὁ Οὐκ ἐλόυϑερφι μόνον, διλλαὶ ἡ δουλοι ζω τίωυ τίω αϑρονίαν Εἰς αὐτὸν 

ἐπαρφίνοιωυ τὸ! ε. ζωτα λὐαγοώσκωμδῳ (μεχῶς, ζῶια ἀκουωρδν ὦ ως χε, ζωτα ἐγίοα- 
40 Φωμδμ ἡ τὴ Δ ονοίᾳ, ὦ Ὁ» τα ἠδ ᾳᾷ συμαψα, ̓Ὠχπ αύτοις ἐγὼ μέγα Φροονῶ, 

μόνον Ἐχὶ Ὅς μίυθλοις νεκροῖς οἷς λὐέσησεν, δρλὰ ὦ Ὧν τοί δ παϑήμασιν οἷς ἔπαϑι. ζωῶπα 

ὄϑω καὶ κατ καὶ ἡ Παῦλος φρέφει᾽ φημὶ δὴ“ ςαυρϑν, τὸν λαύατον, ᾳ παϑη, ζε λοιδορίας, 
( δόρει, σκώμματα. ὦ γιῶ μϑ φησιν" Ἐξερχώ θα κτϑὸς ἀυτὼν Ὁ ὀνειδισμὸν εὐτῦ φέ- Ἐύρ. 4“γ..}}. 

οϑντες᾿ γιοῦ ὅ,Ος ὀμτὶ ὃ ωροκειμϑῥης αὐτῷ 'χαρϑις ὑπόμειγε φαυρϑν,οὐογουϑης καταφρονήσας. ὃ 8. 8. 

ὅφ ΟΣ 

Δνυκ. κχῇ. ξδ,, 

ἡ 



6 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 

ὅ9 Οὐ Πέξος ἔξω ἐκαίϑητο ὦν τῇ αὐλῇ" ὦ πσδϑσῆλϑεν αὐτῷ μία παιδίσκη λέ. 
ἡϑυσα, χαὶ σὺ ἤοϑα μ( Ἰησῦ ὁ Γαλιλαίν. 70 Οὃ ἠρνήσατο ἐμιπθλαϑεν παΐγτων 

λέγων, οὐκ οἵδω Ἵι λέγής. 7ι Ἐξελϑυύνζῳ ὃ αὐτὸν εἰς (ἢ πυλώνα, εἶδεν αὐτὸν ἀἴλλν, 
Γ “Ὸ ᾳ4 τος ωὰ Δ δ 3 γη4 

᾿ ἡ λέγ ὐὐδοις,κἡὶ σῦν ἕώ ΜΖ ἴησα ΦΙΝαζωραια. 7γ5 Κα πάλιν ἠρνήσουτο κϑ ὀρχϑυ. 

' 73 Μεζὰ μαρὸ ἢ) πυδϑσελϑόντες (Ὁ) ἑξῶτες εἶπον τῳ ΤΠέτρῳ, ἀληθῶς καὶ σὺ δἷξ εἰς : 
᾿ Ἢ εἶ. 74 Καϊ ττεήρξατοκατόμαϑεματ ἰζῳ ᾧ ὀμνύειν, στι Οῴκ οἶδα Ὧν δβ,369». 
ἢ “πον ὦ βύϑέως αἰ λέκ)ωρ ἐφώνησε 7755. Καὶ ἐμνήσθη ὁ Πεΐβδος Ὁ ρὴ μαΐῶος ᾧ Ιησῷ εἰρηκότος 

: αὐτῷ; τι ωρὶν αἰλόζορφι φωνῆσοι τοὶς αἰϑλνήση με" χαὶ ἐξῥθωών ἔξω, ἔκλαυσε πικροῖς, 
Ἷ Ω) καινῶν ὦ συ ϑαδυξωνραγματων. ὅτε ὦ κοιτοχόμϑμον Εἶδε Τ' διδούσκα λον μόνον, 
" ὅτως ἔξεεν, ὡς ὸ τίω μώχαλοαν ασύσαχοϑαι,  ὠκκόνψψαι ὃ ὠΐίον᾽ ὅτε ἃ μάλλον αἰγόμα- το 
᾿ κτήσοι εἰκὸς ως πύρω ϑίωαι καὶ ὠκκαυϑίεζαι λοιδορῶν Τοιούτων αἰκούοντα, τότι ἔξαρνος »ί- 

γέται. τίνα 55} Οῴρε δὺ ςἴξηνψαν εἰς μιαψίαν ζῷὶ τότε γνόμϑμα.; αἰλλ᾽ ὅμως ὁ μαιϑητης εἰ ασὲ 
τὸ δέος καταγωγιοϑεὶς, καὶ μόνον σα ογδείκψυται ὠγθμακΊησιν, αἰλλαὶ χαὶ “δΊονται, χαὶ χϑρν- 

σία ζα λαιπτώρα καὶ θύτε λοὺς αἰπειλζω καὶ φέρει" χα! Οὐοϊὲ ὡπαΐξ μόνον, αἰλλαὶ χαὶ δυύτερον 
᾿ χορ τϑάτον Φρυήται, χα ὧν" “ούνῳ βρφιγεῖ" χα σοὶ ἐχὶ δικοι φῶν (εξω ).} ὦ" δξελϑέ,. τς χι χρη 

ᾳῳᾳ γάρ ὐυτὸν εἰς 1 πυλῶνα, ἠρώτησαν) χαὶ συσὲ ἤεϑετο ζῳχίως τῷ πὐὐώματος. χα τϑτοῦ 

Δυκικξιξα Λύχαᾷς φησιν, στί ὐέσλεψον εἰς αὐτὸν ὁ Κρλφος, δεικψυς τί δὲ μόνον ἠργήσουτο, αὐλλ᾽ δ ἀ.. 

᾿ γεμανήδγη οἴκοθεν, χα! ζᾳῶτα τῷ αἰλεκτρυόνος φωνήσαντος, ὧν ἐδιν,ϑη πάλιν τὺς τῷ δὲ- 

᾿ δοισκαίλου «᾿ ασομφήσεως, ἢ τὸ ὦ βλέμμα γέχϑνεν αὐτῷ αὐτὶ φωνῆς ᾿ ὅτω αἰθεδεὴς ζω.ὁ 

Ἷ Μῳ νΦ, ἔων, 8 Μαρχὸς φησίν, ὅτι ὅτε ( αἰὐτηρνήσοι" ἁπταΐξ, ὅτε τοῦ ὥτον ἐφωγησον ο αἰ λεκτευων᾽ ὅτε δὲ ;ο 
᾿ τούτον, τοῖα δυῦτερον, κριξέςφερον᾽ διηχϑύμδνος τὸ μαϑητε τίω αἰοϑένειαν, ἀ τὸ σφόδρα, λὐξεγίμ 

͵ αἷντο Οἰποτεϑνηχέγαι τω δέει, ᾧ ταύτα τχ» αὐτοὶ τῷ διϑασκαλι μαϑών᾽ ἡ γὸ φοιτητής 
᾿ ἰωὦ Πέζου. ὅθεν μοίλιςα δὼ τις αν" ὀκπλαγείη,δτι κεἰ μόνον οὐκ ἐχρυψε ὃ ἐλάηωμα 

διδωσκαίλου, δλλα χα ῬΜἀλλωνσαωφόφερον ἀπήγίοιλεν αὐτῷ τότῳ “τω μαϑητὴς ἐῇ. 
πῶς δίζυ αἰληϑὲς ὃ Εἰρηρϑίον, τῷ ὦ Μαϑαίου λέρϑντος, οτι Εἶπεν, αἰμάωὐ λέγω σοι, ὅτι 29 

" αρὶν αἰλέζηορρι φωνῆσαι, τοὶς οἰπαρνήσῃ με τῷ ὃ Μαρκα μῶ' ὃ πείτον λέγϑντος, ὅτ ὧκ 
δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησε ; σφόδρα (ζ δζῶυ χαι αἰληϑὲς ὸ σύμφωνον. ἐν γὰρ καθ᾽ ἐν 
χάφίω αἰγωγά καὶ τοίτον ἡ τύτωρτον Εἴωϑε φωνῷ ὁ ἀἰλεκτουων, δυλών ὁ Μωρκοο, ὅτ 

Ἵ; οὐεῖὲ ἡ φωνὴ αὐτὶ ἐπέοκ αὶ Εἰς μνήμξιν ἤγαγε,τῶτὸ φησιν ὧςε αἰμφότερφι ἀλη9γ. φρὴν 
β ἢ γὸ τίω μίδν ἀγωγίω αἰχϑρτίσαι () ἀἰλιουτουόνα, τοάτον αἰπηρνήσουτο᾽ ὶ συ ον ὐπὸ τοῦ γο 

Χοιφούτης αρδοτίας ὀναμψησϑοὶς κλαῦσαι ὀῶλμα φανερώς, ἥα μὴ Καοτη 9 ΡΉΘ ἢ ὀζοὶ ζω] 

δακρύων" δλλ᾽ ξελϑων ἔξω ἔκλαυσε πικρωΐς. 
᾿ ΟΝ κξ. 1: Καὶ δινονϑῥης ἡμέροις ἀχϑυσι Ὁ Ἰησῶν Ἔσο Ὁ Καϊάφα σοὺς ΠΙλότον. 
, Ἐπειδὴ γὺ ἠδούλοντο αὐ αϑελῴν, ὠΐθ! αὶ οὐκ ἴλωον δζοῥ τίω ἑορτίω, Ἰχὶ ζδήγεμόνα 

ἄλϑισι σὺ δὲ μοι σκόπει πῶς ( ωηλοίγη ὃ αράγμα, ὧςε ἐν ἑορτῇ “νέεϑωι. ὁυτω 9 
' αὔωϑαν τοθοδιοτετύπτωτο. " 

3 ΤἸότο ἰδωνύδως ὁ τ δριϑδιδοὺς αὐτο, τι κατεκρίϑη, μετα μϑινϑεὶς ἀπέφρενψο πὲ 
τειαίκοντα Φργύελα. Τού»» αὶ ὠκείνου ᾧ τότων κωτηγϑϑλα᾽ τῷ (ὦ ὐχ οἷ, μετε- 
μδιρίϑη, δλλ᾽ ὅτι ὀψὸ καὶ βοκδέως, καὶ ὠδοχατάχριτος γέχϑνον(ὅτι γὸ χϑρέδωχεν αὐτὸς ὠμολό- 

᾿ γησε) ἢ, ὅτι κύρλοι ἐγτες τῷ μοτλμοῆσαι ἢ μεταιϑέεϑαι, εἰ μετενόησειν. σχϑστοι δὲ πῦτῇ 40 
μετα μϑλάται. δε αἰπηρτίϑη ἡ τέλος ἔλαθεν ἡαμὗδοτία. τοιούτος Ὁ» ὁ δζρίζολος, Οὔκ «- 

φίησι (ὅν' μυ] νήφονζας ἰδεῖν προ τότο πὸ χαικὸι, ἥα μὴ " μευτὸψμοήσωσιν (Ὁ) αἰλόντες. ὕσαυ- χιμπι 

πα γϑεῶ λέροντος Τῷ Ἰησῦ, Οὐκ ἐπεχαμφιϑη᾽ ΤΩΝ 2 ἀπηρτίαθη τὸ πλιημμέλημα, τοτε ἐ- ἐδὴ 
ἠεισήλϑεν αὐτῷ ἡ μετόμοια." ᾧ φγ᾽οὲ τότε χφησίμως. τὸ μα γῈ καιτοι γφαῦναι ὶ τὸ ῥίψαι ᾳ 

! 

Φργυέια, 



ἙΥΑΓΓΈΕΛ. Οὀμιλ.πε, 4211 

ϑφγύεά, αὶ τὸ μιὴ αἰδεαϑίωψαι ᾧ δέμον Τ ̓Ισδαϊκὸν, πϑρτω ἐἰποδεκ)α" τὸ ἢ , ἀπαγξαοί, 

ὑς πᾶλιν ἀσυήνωςοι, ᾧ πονηρ δαίμονος ἐ ἔργον. πέρεξηγατι ὁ αὑτὸν τῆς μιετϑμοίας, 

ἐπί “α μηδὲν ὀγτόῦλο καυρπώσιπαι, Ὁ ὁ ϑπωνά τῷ αἰράφῳ Ν κατοαδήλῳ πᾶσιν αὐαιρά,᾿᾽ “πείσας 

εἰνηνά- ῥαυτονὐπολ ἐσαι. σὺ ὃ μοὶ σχϑπει "πόρτα ιν τὰ αἰλήδφαν λαμαπουσαν, κ᾿ δὶ ὼ ων ἡ Ὁ ὁ ς;»- 

“.Ἃ ἢ ἀντίοι ἡ ποιῶσι ῷ παίρρεσι, ἐ »» ὲ αὐτηὴ τ πτροδὸτν τελόυτή, ἿἝΜ ἰσταχρνλμτῶν 
" αὐδ' ἀἰποῤρατοήει ᾳ σόμιατοι, Χ οἕκ ἀφίησιν ἀδφὺς σχσὲ σκιδώ μα, αἹαιογειύτε ρέων Ὅσο. 

λογία; ἔχειν. ἀ γὺ δὼ ἔχοιεν Εἰπῷ ὠκῴροι, ὅτὸμ ὁ πγφϑδότης τοιαῦτα καθ᾽ ἑαυὴν ψ ψιφιζό- 
μϑνος φαγηται: ἰδωμδι ὃ ὧζῳ ῥίματα, ἃ φασι. 

Απέφρεψα τὰ τὰ τειάκοντα Ξργύεια, τοῖς Ξρχιερέσι,ὶ λέγ, 4 Ἡρδτω Ὡρᾳ- 
"0 δὸις αἱ μα ἀθῶον. (ὦ ὃ εἶπον ᾿ Ὁ αὐλοῦ "μας συν 

ς Καὶ βίνψας ζᾳᾷ Ὥργύεια οὖ ᾧ νωῷ αὐεγώρησε, αὶ Ν᾽ ἀπελθών ἀπήγξατο. 
Οὐδὲ ν ἐώεγκε τὸ (μμειδὺς ματίζον αὐτὸν. σχόπει δὲ μοι ἢ (ὧν: Ἰουϑαίως (οὶ αὐτὶ πιί.. 

᾿λοντας. ὸ »Σρὺ ὶὶ ὅτοι ἀφ᾽ ὧν ἐπαῖδον ὠφείλοντες δίθρϑω θέαι, υ [ παεὐτερον ἵςπινται,ξως δ 

τίω ἀμδρτίὰν πλυρωσωσιν. ἐᾷ Ὁ» τῦτε αεϑρτία ἤδη πεπλήρωτο (περδοσία γαἱρ 
15 ἰὼ )}η ΓΕ) κείνων συϑΐπω. ὅτε ὃ κακείνοι ἀπηρίιῷ, καὶ Ἂ «σξϑσηλώσαν αὐτὸν, τῦτε ἡ αὶ 

ζᾳιραἤονπα᾿ νι  λέρντες, μή γραφε, (τι ὅφιν ὁ βφσιλβὺς ΔὝ) Ισϑδαίων ( χσίτοιτ “ἰδὲ- 
διίκατε, τι (πρυρφοϑε, γεκροΐ σώματος ἐχὶ ςαυρο πσρήσηλωμϑμου: ; ) »Ἄ ὃ  φυλῴήρισιν 

ἄυτον ,λέλοντε, μήποτε κλέψωσιν αὐτ' ᾧ μα, ϑηταὶ αἰ, καὶ Ὁ Εἰπωσι ᾧ λᾷῳ ῳ δὰ ὀμέφη" ᾧ 

ἐξα! ἡ ἐλάτη πλαϑη χείρων τῆς τθῴτης. ὑμέρέ ἐαὶ Εὔπωσν, ἐλέγχεται τὸ “ὥφίγμα 
10 ἐὸν μὴ ̓ἀληϑές. πῶς ὃ  ιρούσιν ὡ μηδὲ φίωθαι σολμήσα!ες κατα αλέντος αὐτῷ ὁ δὲ χο- 

ρυφάϊος κ τος αὐτὸν ἡρνήστοτο χοροισίου μὴ φέρων αἰπειλζω  δλλ᾽, ὁ » ὑπερ ἔφώωυ, ἐταωράτο 
ντο λϑιπον. ὅτι γαρ ἤδέσαν οὐ οανομίδν τὸ τὸ ποξάγμα; δῆλον δξ ὧν ἔλορν, σὺ δα 4. αἰκού.- 
σατε ὦ Φιλαργυφοι, οὡνοήσαυτε π [δ παϑεν ὀκῴος" πῶς ὺ ΤΩ γρμάτωι ὀϊξέπεσι, Ὁ ̓ τίων 
μρϑοτίαν υ Εἰργασατο" πὼς ὁ τῆς Φιλφργνείας οἵδ ἀπήλαυσε, τ ᾿ τίω Νυχίω αἰ πώλεσε 

2, τίω ἑαυΐ. ὕιιαυτη ΤῊ Τὴφ Φιλαργυείας ἡ τυρδμνίς. ὅτετῇ ϑφργυξλον αἰπῳνώτο, ὅτε τὴς πα- 

οϑύσης ζωΐς, ὃ ὅτε εδϑιουσηφ᾽ “»λῳ πϑύτα αἰϑεόον ἀπερειν ὁ δυξὸν λθδων πεγηρὸρ χαὶ 

.» ἀΐοςς ὀκείνοις, ὅτως ἀπήγξατο. Δλλ᾽, ὅπερ ἐφίωυ, «(Τ᾽ το ποράξαι τῦτε ἐμὰν ἀαολέ- 
ποισιν. ορφι ρεωω γὸ τιύίτους τέως οἕκχ ἐλελονζῶς αἰοϑούνφοϑει σαᾳφῴεπῷ τολμήμαιπος, ἰλλα, 

λέγονζμε, σὺ ἔν αὶ ἀὐΐο' μάγιτον ἐμ αὐ ῪΜ ἔγκλημα. ὅτο γάρ κὶ αδρτυρρία τον μῶν ὅ81 τῇ 
10 Ὁλμῃ ὁ τῇ ἢ χρροινία, «απὸ ἢ τὸ  πεῖλεις αμαϑυόγτων, ἢ Οὐκ ἐϑελρυτων Ὀπραέμϑνα τῆς 6. 

υχυλὲν. τὸρμικῆς ἐχωρύσνως, ἊΨ, πεπλασμένης αἰ γνοίας οἴνπεπίσμαῖι “ αἰξαχελλογᾳς ἑαύ)ες 
' ὁμοητως. εἰ ἅ γαρ μῷ Φῷ φαυρϑν τα, ἐλέγετο [ ω τὸ  ἀμαιρενθέωαι αὐ, μαλίξαι 

ἕο τῦτε λόγοι εἶχε ῶ λελόμδμον, πλίω Φολ᾽ ἐχ ὅτως αὐ ς κοντέκρινε " νι ὃ ἔτι 

αϑυ ὑμῖν αὐτὸν ἔχοντες, ἡ κύθλοι ὄντες ἀφῴγαι, πῶς δ ̓δυώηοϑε ζχῶτα λέγη; ̓ἢ ἡγδρῦσι- 

29 λυγία ἄυτη, κατηγϑεία ὑμδῷ Ἦν “Ἄροιτο μέγίφη, πως ὶ τίνι ζ πῳ, τι ἔχε (ὦ «πτοΆδὲ. 

πίω ὅλον ὦ ἔγκλημα φέροντες ( συ ᾿γλ, Φνσιν, ὁ 4 ) δμναίϑμοι ὠδθὶ τῆς ἡς ἀθιφοκζονίας 

«ἀπαλλαγάζαι αΦέντες αὐτὸν) 5 2 ὡ Ἵ πηγογίσαγτο τῷ ἱτολιμή μιουτὶ, τῇ ἢ πολδοσίᾳ τ τ φκαυ- 

εν τξλϑύτες. ὕ ἣ κώλυσιν Εὐπόνίᾳς ὀκογῳ, σὺ ̓ ὑγή, αὐτῶν Ῥὐτοα ἕωαι τῷ ̓ λ- 

μήματος "γιῶ ἢ ̓ τουνδυτίον ἐργαζον)" σρεϑφίϑεντις τίω σφαχγώωυ, Ὄ ὁ πϑυταρρόᾳ χρὴ "δὶ 

40 ὧν ποιοῦσι, δ δὲ ὧν λόγϑεσιν, ἀφύκτοις ἐμιπλέκοντερ ἐἑαγώῶν' χαχϑίφ., χρ γὼ “ ζωταὲ ἐὰ 

πιπρένψαντος τῷ Πιλώτυ, ῷά μ ληητίὺ Εἵλοντο [ ἀφοϑέῦαι] μάλλον, ἢ "ὦ Ιησριρ᾿ ὺ 
ὥ ληφῆν μυθίοις ὀγκλοίίασιν αἰ λόνται μάλλον αϑοίον ̓Ὡνποφαιγομσι ἢ ῷ ΩΝ Χειρον ̓  

Οὐδ ἡδικηκότα,, ὄνλλα καὶ τοσαῦτα δνεργετηκόΐζᾳ αὐήρϑεωῳ. ᾧ ζῶ οἸούδῳς ὡς εἶδ αϑόγητα 
πονῶν, καὶ ὦ Οὔκ ὀρεχομδῥους διξαοϑαι ἔρριψε τὰ ργυύρλα, ἡ ἀπελῆων απήγξα»». 

6 Οἱ 

μπααςτασσοαι 



ἀῷ κζ. 3218. ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
ό Οἱἣ ̓ Ξιρχιορᾷᾳ λόίξογτες ῳ Ὄργύρια, Εἰπον,Οέκ ἐξεςι βήν αἱ αὑτὰ Εἰς ῷ κορίοο.: 

γαῦ, ἐπεὶ δι μυ) αἰ ματὸς 61. 
7 Καὶ συμθούλιον λοξότερή ἠγόρασαν δ αὐ ΓΝ ΠΣ τῷ χερμκμέως εἰς ζφω ἼΙς 

ξώοις. 
8 Διὸ χα ὠκλύϑη ὁ ἄγον: ὀκφορὰ αἰγοὺς αγματος ἕως τῆς σήμερον. 
9 Τότε ἐπληρώϑν ὃ ῥμϑὲ δζῳ Τερομίου τῷ ποουφήτο λέχϑντος᾽ ὦ ὁ ἐλφίον ἃ ποι." 

Χ ΥΤου Ῥογύεια,τέω ἡιμιώυ τὸ Ὁ πυτιμιημδιου, 

1ο Καὶ ἔδωχαν αὐτὰ Εἰς ὃ «' 26" τῷ κεραμέως, χαϑεὺ (μυέταἝξέ μοι Κύριος. 
Εἶδε πάλν αὐζις καταικρινομδϑους αὐτόϑῳ «πὸ τῷ Ὁ (μμνειδότος: ; δ γ»»: ἤδεσαν Ψη 

Ν ᾧῷ Φόγον ἤγρρφισαι, οἷν ἔδαλον Εἰ ᾧ κορξογδν, δλλ. ἤλεασειν ᾧ ΓᾺ 22} τῷ κεραμέως το 

Εἰς ζυφίω τοῖς ξένοις. ἐγίνετο ὃ ὁ τὸ εδοτυεία κατ᾿ αὐ, ὺ τῆς ασοϑδυσίας ὃ ῥἐλέγης. 
ὃ »ϑδὸ οομα χωθίου,σοίλπιήος λϑμασθϑτερον ᾿αἰοκήρυῆε πᾶσι τίωὶ μιαιφονίδν αὐτ, 

[ἢ " συσὰ ὑπλώς ἀὐζ' ποιούσιν, δλλα; συμ(ούλιον λαζξὼτες, ὁ πελυτανχού 5 ἣ ὅτως, ἕα μηδεὶφ 

ἀἰϑώορη ὯΝ τολρμυήματος,δλλα πόρτες αἰαυ᾿ θύϑιωοι. ζωτα! ὃ ) ὀύωϑεν πεϑυλελμὴ ἢ φῷ- 

φηπία. ὁρὰς ὀυχέ ὧν ὐποσύλυς μένον, δλλά αὶ ὧν πσοοφήζως ζῷ ἐπονείδιςα μα ἀχρι- "5 

(εἰας διηϑυμϑρόοις, πόρτοθην ὃ παϑος λθακπρυον ζμὰ σρεϑεμφαϊνονζμενὸ οἱ ̓Ἰἰσδαῖοι φι. 
τομὴ ̓ (μωνέντερ κἷ ὄμϑμον. Εἰ Ὁ» Εἰς τ τρθονδ «ὐεδάρον, Οἵκ αὐ ὅτω Ὁ τρρίμα 
κατοίδηλον γέσννο᾽ νωυὶ ὃ χωρίον ὠνησείμϑμοι, νὸ ταῖς μετέπειτου “μεαὶς δῆλον ὁποίησαν 

ὃ ποῦ. 
Ακούσαωτε ὅσοι Ὁἰστὸ ν Φόνων. δοκεῖτε δὑποιΐας “ποιὸν, ἡ τιμῶν λαμᾷαΐοντες ψυχῶν λύ- 20 

. ᾿νδαϊχαὶ αὗται αἱ ἐλεημοσιμωμύαι, μάλλον δὲ σατὸμιχα. Εἰσὶ χὰ εἰσι ὶ "ὦ ἃ 

μνεία ἐπέρων αὐ παίζοντες, ὑοῦ Φ πὸρμτὸς ἡὐπολογεῖο νομίξεσιν,δῤ δίκᾳ υσίνας, ἡἐ- 
Μὰ 8..γ. χατὸν καταξαίλωσι, αἷϑὲ ὧν »" ὁ σφηφύτης Φησιν᾽ "ῈΕχαλυπήειε ὦν ϑυίκρυσι ζὶ ϑυσιαφηειό 

Μι.  βύλεται Χοισὸς πλεονεξία πέφειϑαι,ν δέχεται (υτίω τίω (οφίω. τί τὸν δε- 
αοὐτίωυ ὑξοίζᾳς ἀκάθαρτα ς σπεησοίγων αὐτῷ; βέλτιον λιμῷ τηκόνϑρον «Ἑωράν," πέφῳ εξ 

Ὡσϑ ὠψύμη ὠχῶνο ὠμῦ, ζ» ὸ ὠμᾷ ΧΩ ὸ ὑβοιο, βέλτιον μηδὲν δῶναι, ̓  τὰ ἀλλὼν ἐτί- 

. Εἰπὲ "δ μοι, Εἴ νας Εἶδες δύο, ῷ ἁ ἅ γνωνὸ, ᾧϑ ὃ ἐν ἡματιον ἔγοντα᾽ Εἶτ 
ἔψαι Ω) ἱμοζτιον Ἰὐποδύσεις, περιέξαλες ἢ γυμνὸν, ἂρ οὔκ ἠδίκησα: ἢ πόρτί ́"πὸῪ δίλον. 

Εἰδὲδ οπρ ὅλαᾳᾷες ὁ ἐτέρῳ δὸις ὦπόμ, ἠδίκησα, Οὐδ ἠλέησας, στὸν Ά μηδὲ ὦ πολλοςον ἢ 

λφρὼ ων ἦν αὐρπείζεις, κα ὃ ἐλεημοσιιοίυ ὺ πράγμα χαλεῖρ, ποίὸν ὃχ αὑτυσησῃ φμμφεὶαν }22 

εἰ ἰγὸλο λοὶ ἀλιγα προσφέροντες ὀῤιϑοϑποι οἰὐεχαιλϑεοῦη» σύχαλεπώτερᾳ ποιών, ποίας 

τϑξῃ ἐν ω νώμιης Εἰ γὺ αὐτῷ ὑὐτοδιδους ῷ Κυρίῳ ὁκλέπηης ἔτι ἀδικᾷ, καὶ ὕτως δοκεῖ, ὡς 
πετραστλασίογι πὐϑϑοϑήκῃ μόλις λόσαι ὧι ἔγκλημα, ̓  υ ζωτα Ἐχὶ ὃ παλαιάρ᾽ ἢ μη νλάν 

«ων, δλλὰ βιαξόμϑμος, κα μηδὲ ἐ αὐτο τῶ ἀφαιρελώτ διδοιῤ, δλ αὐτ᾿ κείνου ἐτύρῳμαι 

μηδὲ τοτρατλασίονά,Ἤ ἀλλα μηδὲ ζῶν ἡμίση, ὁ μιηδὲ ὧν τῇ παλριᾷ, ἀλλ᾽ ὧν τῇ κανὴ πο- 1 

λιτϑυόμϑμος, ὁ οὐνόησον ὅσον ἐχὶ τίω ῥαυζ ζκεφαλίω ̓Ὠιωάγᾳπὸ πυρ. Εἰ δ ᾿ οὐνύποω δίδωσι τίω 
δίκζωυ, δὲ αὐτο ὦ δξωυ τῶτο ἀυτὸν θρζιύησον, ὅτι μαίζονα ἑαυτῳ,. ϑησοσείξᾳ Ἐ Τ ὀργά, εἰμὴ 

Δυκ, ,γ. δι, μετα μδ ϑείη. Τί (ὸ δοκεῖτέ, φησιν, δῖι ὥχφῴνοι μόνοι ἐῷ ᾧ αἰμδρπωλοὶ ἐφ᾽ ὃς ὁπύρ)ϑς κατίωέ- 

ἐδ εχ, λέγω ὑμῶν, δ νἐδρ μὴ μετὸμοήσητερὸ ὑμεῖς ὡσαύτως Ὡὐπολείοϑε «μετόμοησωμδῃ 
τοίνμωυ, αὶ ᾿δωρδρὸ ὁλοημοσωυξω πλεονεξίας καϑεορ ον, ἡ πολλζω ἔλουσαν Τ Ἐ ϑαηίλωνν. 49 
εὐνοηίσευτε δτί Φ ἸνδοϑοιΛόυΐζς ἐκζακιρᾳλίοις ἐ ἔπεεφον,κ ̓ Ο Ἵ Λαυτῶν κῃ χβεαϑ καὶ ὅ- 

Φλυοις, “ολλω ὅτιρα ἐλεντιργϑωυ,ὺ κ(ῷ “τετυ χαὶ ἐφρατεύονι" μιευὶ ἢ [ἢ γον ὰ οἰκίαρῃ 

μμιαϑώμαυται οἰκημζν, χαὶ ὀχίμια τὰ, αὶ ὀρεωκόμοι, καὶ ἡμίονοι, χαλ πολλὴ τοαϑ τη 

ταξις ὁ ο ὠκοκλοησία, δὶ ὑμας Ἢ τίω ὑμετέραν αἀπὸν,ϑοοπίω. ᾧ δ ἐχοίω ὑρν ; 

ἩΘΙΚΟΝ 

γἱώμῇ 

χοἱμλλνὴς 

5 μίοι 

«. δ 



ΕΥ̓ΑΓΓΕ ΛΔ. Ομω, π. 29 

ἢ ᾧ ϑησσευφϑν τῦι τὴς ὀκκληησίας, ἡ ππρόσοδον αὐτῇ τίων ὑμετέραν “ἶνειϑῶ τϑϑλι- 

μσύμ, μίακ᾽ μευ ὃ δύο τὰ ἄτοπα γίνε.) μι ὑμᾷς ἀκώρποι υϑδέετε, χῳ τῷ Θού ἱερᾷς 

καϑεσήκοντα ὃ [ ματαιγειξίζονται., ΜΗ ̓γ» Οὔοι ἐμ δυυνατον ἴχι ἫΜ πὐποσύλων ας οἰκίας 

βδμεινχαν, ὧν « “20 5 τίνος δὲ “ιν ὁνεκεν ἐπωώλοιω καὶ ἐδίδοσοιν ; ὅτι τῶ» βέλτιον ὦ, ΔΑ), αἱ 

εμδ, φπκω ἡ δέος ἐλαῦε ὥν" πατέρας ̓ ὑμδ ὅτω πσοὶς ζοὶ βιωτιχοὶ μδινουϑύων ὑμδί καὶ ϑ{« ὃ 

συλλέγῳν, δρ»λαὶ ω ̓σχορτείξεν, ἣ "νά, μὴ λιμῳ ῦ Δ [αφλαιρωσιν Ὧ) γν "ρῶν ἡ ὀρφϑνών χα 

ὟὮὭ ϑϑόων χροὶ, δζᾳ τῦτο τα χατασκβυαῖσει ζϑαγκοοϑησαν. Θυϑὶὲ δ ἠξουλοντο ἐ- 

αυςῶν' Εἰς τοιαυτίω ἀριμοσιωυζωυ ἐμζαλᾷν, νὰ ̓επελύμεοιου τίοὐ ὑμετέραν γνώμέω αἰ αὖ-- 

τοῖς ταρλσοδον ἐθ, ὃ ὥν ἰρποις ̓ ὐντεύθον τευγάν, κυ ἰΐζις δὐχαῖς πρϑσεχειν μέγας" 

ιο μευ ἢ αὑτὸς ἰωμαγκοίσουτε δι τὰ τὰ πολιτικοὶ πραῆὐτωνὶ τὴ δϑικοιιώτων πρλγμαῖα, ὅς 

οἰκίας μμμέαο" ὁ)εν πόρτα ἀύω ἡ κατω γέχϑνον, ὑτὸν γ» κα υμφς καὶ ὺ ἡμᾷρ τοῖς ἐὐοὶς ὁ ἐνεχώ. 
ἴα, ὡς ὁ ἀξιλεύωϑμοοτ τ' Θεὸν; “5 ζωτα Οκ ἐς!ν ἡμῶν ἁυοὶ Ιξαὶ ὡ φῦ μαι, ὅτί συσὰν Ὁ Τβιω- 

σικϑυ αἱ ϑούπων ἀμμενον ἡ ὀχκλυσία διρύκειται. Οὐκ ἠκϑύσωτε, ὁ 7) συυὶ ζν απραγμό- 

γως συλλεγθμδμα γρήματα ὀχανέμειν χατεδέξλνν οἱ οἱ Φἰπότολϑι ; γεωυὶ ἢ κὴ Ὀλιξ)πειρ κα κ᾿ οἷ- 

εἰ χϑνόμοις ὁ καπήλυς Αἴ ηλλο ἡμδμ ὦ ὕχίσχοτοι τῇ αἰεὶ αὑτὰ ; Φέόφντίδι. ᾧ δὲον ἀΐδιῷ 

αὐδὸ ΤἢΜ Μυχῶν μεριμνῶν Ὁ ὁ φρονΐιζειν μυ ὑμετέρων "ὦ 5, Ἃ κὺρ ὧν αἰπυοδέκὶαι ᾧ φο- 

69 λθγ9ι ἢ λογιφα! ἡ (ἁμίαι μεολμνώσιν, νῦ τότων καθ᾽ ἐκας΄ ἕω κότήονται τίωω! ἡμέ. 
Θφν. ὥωτω ὐχ ἀπλως αἰποδυρϑιϑμος λέγω, δλλ᾽ τε ἡνέοϑα, τίνα; δίθρθωσιν καὶ μα. 

ταζολίῳ, ὡςε ἡμας ἐλεηνθέεσαι χαλεσίω δουλϑύογζς δουλείομ, ὡςε ὑμας  γνέοϑαι 

10 ασϑϑσοδὲὸν κα ϑυσασρϑν τῆς κιρλνησία. εἰ ὃ μὴ βόλεοϑε, (ὦ) πένητες ἰδὲ ασξ9 ἦν ὑμετέρων 
ὀφϑειλ ϑν. ἃ ὅσοις (ζ  διυωυατὸν καὶ ἡμῖν Ξρκέσευ ᾿αἰφλείψομδι, τρέφοντες ̓ ὃς ὃ ̓ δοιναπὸν, 

ὑμῖν ἀφησορϑρ, ἵγα μη ΜΡ ῥημάτων ὠκείνων αἰκούσητε κτὶ τίω φοξερφὶν αὶ ἡμέρων» Ὡρὸς 

τὸς λϑθελεής χα ὠμοὺς  λεγϑρϑῥων, τί πειναίντα μα Εἴδετε, ̓  οἵκ ἐιϑρόψατε. ̓ ᾿ ἊΣ 413 

ὑμδυ ἡ ἡμας χαταγελοίσοις ἡ ἀπόρῳ ϑεσπίᾳ αὑτὴ ποιφ, (τί ζμ δ. λχας ἀφώντες χαὶ τίω δι- 
τι ϑασκαλίαν χα! τίω ἀλλίω αἰγιωσιωΐω, ῶξ ( οἰνοπώλαις, ὦ 5 σιτοπτώλριις, ᾧ δὲ τοῖς 

πὶ ἕτερα καπηλδύοισιν ὠγια, ῶ ποῤται πυκϊβυομὴν γξώνον. οὐτιύθεν μαῖαι καὶ Φιλονει- 

ὑμε ἐμ καὶ και, χϑ! ̓καϑημρξιναι λριδυοίαι " , χαὶ ἐκώφῳ Ψὶ ἱερέων ὀνόματα ὕλίκειται, βιωτίχαὶς 

μάλλον οἰκίαις τορέποντω᾽ δέον δὐ τὶ τούτων ἕ ἕτεροι ὀὐταλλάξαεϑαι, χϑὶ ̓ὠτεῦϑεον καλφον, 

ἀφ᾽ ὧν καὶ ὦ ύφολοι οὐνομιοϑότων, Ὡσπὸ τῆς ἫἮὟΨΘ πενήτων ὀζρξηφῆς, σι τῆς ΤΨΜ αἰδικυ- 

70 μδέων πσρϑςα σίας, στὸ τῆς Μ ξύων ἐχημδιείας, Ὁ σὸ τῆς ἿὮ ἐπυρεαξομδῥων βονϑείας, 
ὑπο τῆς ἿἿΨΜ ὀρφανῶν «προνοίας, πὸ τῆς ω γῶν συμμαλῴα, στὸ τῆς Τὴν πϑλοωνὲ 4- 

πιςασίας, καὶ ἱζαυτας,λυύτὶ τὴς .}} χωείων καὶ "οἱ οἰκημῷ; Ἴν φενντίδον, δονέμεεϑαι ἴω 

φζρονίαρ. ζαῦτα γὺ Ῥ ὀκκλησίαρ ζᾳ κειμήλια" ϑτοι ὡς Ὡρέπογτές α αὐτὴ ἡ ϑησοιυρϑὶ, καὶ 

πολλζωὺ ὼ ἡμίῳ ϑυκολίδμ, ὦ ὑμῶν ὠφέλει αἰδέχοντες, μάλλον ἢ ὑμῖν ϑυκολίὰμ κζ, τῆς 

359 ὠφελείας, ὼ γὸ τῇ τῇ τῷ Θεού τω Εἰς δίκα μυριάδων Ῥηριϑμν οἶμαι ὥν οὑξ συν- 

᾿ ἀγρμῶβους πλφ" ὺ Εἰ Ἃ ένος αὐτυ μιατεδιδου Μμ πενήτων ἐνὶ ἑκαφος, ἀπόντες ἠφ δ 

δπορίᾳ; Εἰς ἐνὸς μόνον ὀξολού, συτλὶς αὐτώ πόνο οὗν ὸν τοστιῦτῳ αὑπσταείαμϑῳ δὰ. 

δὴ ἢ σκώμματα Ὅπὸ τὴς αὔθ ό τὰ κτήματα πενίας. ὑγὸ Ὁ, πώλησό σῃ τὰ σσρ- 

χοντα δὸς πτωχοῖς, κ δύο ἀολουν μοι, πσοϑς τὸς τὴς ὀκκλησίας παζϑέδροις χα 
40 δ τῆς ὀκκλησίας κτημΐα καιοϑν αὐ ,ἔγρι λέγεοϑαι, ἀλλὼρ ΝΣ ἀκολουθῆσαι ὡς χοῦ Ούκ 

(πω. ἔνι, μὴ πυίσης Φεοντίδος ἀπηλλαγμένος παχυτέφαι δ ̓ἀτιμοτέρᾳ. γωυὶ ἢ (ὦ τοὐ Θεοὺ 

ψ, ἱερᾷς πρυγητο ὦ α ἀμήτῳ Ρ «ὐδακοίϑέωται ἡ ποδασει ὼ ἀγϑεασίᾳ πεῦσύδων᾽ ἐῶ τὸ 

σχήνῃ ἢ λατφύσοντες πάσαν “ν᾽ τοιούτων ἀτέλειαν εἶ ἰχον, κρότοι σωμιαιτίκεωτόρον λατοργίνν 

ἐγκεχειρισρϑροι' ἡμᾷς ἢ (Ὁ αὐδὲς αὑτὰ τὰ ἀϑύτα ὙΨ ἐρᾳνωΐν καιλούμϑμοι, ᾧ Εἰς τὰ ἀ.- 

ΟὨεγίοιῖ, τοῦλ΄ 2. ΥΥ ληϑινα 

κῦ κζ, 



κῷ κζ. 3. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
ληϑιναὶ για αὶ ἀγίων Εἰσιόντερ, ἐμεπύρων πάλιν ὺ καπήλων αϑαδεχς εἶδα Φεννηδας. 

οὐτεύλεν κα ὺ αφων ἀμέλεια, πολλή, νὴ βύχῶν ῥαθυμία, ἡ Χἡ) ἢ  αἰξὶ τὰ ἄλλα πόρτα ὀλιγως- 

εἴα. ουδὲ γὸ δυωνἀτὸν Εἰ ἀμφότεραι οὐξεοϑπι ΩΤ τῆς «οξσυχουσης ἀσουδὴς. δ|ὁ δίο. 
ΑΘ ᾧ λύτιζολω πολλας ἡμῖν πϑρτοῦεν ὀμαρλῦσαι πη »αἷς, Γ τίω ἀλω Χὴ πὸν λυὸδν, τίω 

ὑμετέραν νέο, πσοοϑυμίλν ἡμῶν. ἕυτω οὸ καὶ .) (ὦ πύητες δρατφα φησοντωι ϑύκϑλωτερον,ὶ 2 

ὁ Θεὸς δι ξαϑήσιται, ἡ ὑμεῖς Ἐχὶ πλέον Ἐχιδωσιε φιλανθρωπίας ὦ ῃ αἰωνίων Ὡσολϑύσι.-. 
οὃε αἰγαγῶν᾽ ὧν ἦν ὅροιτο πὸρᾷς ἡμᾶς Ὠχετυχεῖ, δ ὲ φιλαν,ϑεφπία τὸ Κυρίου ἡμδὰ 

Ινσο Χοιςοῦ, ᾧ κἡδύξα Εἰς τὰς αἰώγας. Αμέω. 

Ομελισπς. αὶ οΟ ΔῈ ΙΗΣΟΥ͂Σ ἘΣΤῊ ἜΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ͂ ΄ο 

ἡγεμόνος, ὺ ἐπηρώτησεν αὐτὸ ὁδήγα μϑὴ λέγων᾽ σύ ΕἾ ὁ βασιλϑὺς δΨ' 
Ἰουδοίων: 6 5 Ιησῶς ἔφη, σὺ λέγές. 1». Καὶ οὐ τῳ κατηλϑρ (αἱ αὖ- 
τὸν αἰ πῦ δ περχεερέων καὶ ὠρεσθυτέρων [τοῦ λαοί Ι͂ συοὲν απεκρήα». 

Θ᾿ Υ̓ Ῥὰς "δὶ ὍΘ τον ὀξεταζ μάλιςα δύω ὲ ̓οὗτω (ἰωεὼς ἐαρέφον; ; 

ἥν ὯΦ Νὴ Εἶδον Φῷ Πιλοΐτον συοἷγα, ποιούμδιον λόγϑν ἿὮὭ γνορδέων, ἐ- 

" πιὰ δημόσια ἐ ἐγκλήματα, τίω χατηχϑθάθν ἀφρεσιν. ὅτω ὺ Ὡλι 
ν Ἡὐτοσόλων ἐποίοιωυ,ζχῶτα αεὶ  πὐρρξαλλόμϑμοι, καὶ ἡ λέγοντες, ὅτι πι- 
ἐλοτα κηρύοντες βασιλεα, τίνώ Ἰησοιῶ, ὡς αἷθὲ ἐμ ,ϑούπου {ι- 

» ΟΥΘ ΝΣ, ΒᾺ νὸς 

δέον, σἕι μὰ δ ἀζεῤρῆξαι Φ χιπονίσον, ὁ ὀκπλαγάσαι, σχῆνας ω᾽ πϑρτα ἢ ὃ ὠκυκον ὶ 

ἐφρέφο, ὡςς αὐτὸν Εἰς ϑεύατον ἐ ἐμι(δχᾷν. τοῦτο οριῶ καὶ ὁ Πιλότος ἡ ἡρώτνσι τότε, αἱ δὼ 
ὁ Χριοῦς; σὺ Εἶπας. ὡμολόγησεν ἐἰ ἐἢ βασιλϑὺς, "δνλα βασιλάς ϑἰρϑίνιος ̓  ὃ καὶ ἀλλα- 

ἰφά). πη. λς. χοῦ σοιφέφερον ἔλεγε, ασεὶς ᾧῷ Πιλάτον Ἰἰπιχρινόμϑρο, θη ἡ ἐμὴ βασιλεία Οζι ἔσν ὧκ 

Ἡσ.}γ. ". 

τοῦ κό τσμα τάτο᾽ ὕα μηδὲ ὀκῴνο, μηδὲ ὧτ Ὡἰπολογίδμ ἔχωσιπ τοιαῦτα κατηγϑρεῦτες, ἡ 1 

λογισμὸν Δλὐλωπίῤῥητον ζίϑησι λέγων᾽ Εἰὼκ τῷ κόσμου τῦτΥν ωῶ, ὡ αὐ ρέται ὁ ὸῤ 'ὧὼὲ ἐ- 

ἐμ!  ἡγαγίξοντο, ἢ ἱγα (μή ̓ αὐἴραδυϑώ. οἱ ο΄ τοι τούτο, ὥςτε ζαυτίω ,ἀπικρούσαοϑαι ἢ ̓ “πο- 

ψίλυρὸ φόρφνκατέζαλε, ἃ ἐ ὀτύρος τυταραλῴ ὠκέλθυσο᾽ ἢ ἑωυΐκα, 5 ἠθέλησαν αὖν τὸν ποιῆ-: 
σοι βασιλέα, ἔφυγε. τί δὰ δῖ ἐν ταύτα" σπέσίμοεγκεν εἰς μέσον, Φησὶ, ὅτε ἐγκαιλούνϑιος χὶ 

λοῦ ὀζελεγθμϑμοι τυρφινγίδὸς ὑπονίδν ὐζὶς αἰξετλύτες εν 29 

τυραννίδν; ὅτι μυρίας ἔχοντες (κ ὑπὸ ἢ ὡραϊμῷ ΓΧχ π τοδείξεις Ὁ διωυαμεως ὃ φρᾳοτητος ἢ 0 ἢ 
Ἐχτεικείας, ἑ ὑχόπες ἐτυφλοιωντο καὶ ὁκακούρρριω, ἀ διεφλαιρυϑμον ὃ ὃ ϑικαφήξιον ὡ. ἂν δὴ 

ζαύτα αξϑος Οὐδὲν ̓ χποχρίνεται, διλλαὶ σιγᾷ" ὺ ἡ βοιέα. ποχρινόυϑμορ, ὦ ὡςε μὴ ΩΣ τὴς 

διενεκοις σιγὴς αὐθαδείας δυξὸν λαξῷ, ὁ ὉΤῈ ὦρκισεν ὃ Ξρχερθῦς, ὁΤΈ ὁ ἡγομϑὶὺ ἡρετο,ορὸς 

ἡ ζχ' κατηίορίας αὐἿΜωοΝ οὐδὲν ᾿εκέτι φησίν. ν ἰγὸ δὰ πείσειν ἡμδηεν,ώασερ σ᾿ ὁ προφήτης 
ἀὐωϑεν το ἀδ' αροδυλών ἔλελμ᾽ Ἐν τὴ ἢ ζαπεινώσει αὐτϑη κρίσις αὐτὸ ἤρϑη. Ἐχὶ τύ. γ᾽ 

τοῖς ἡγε ϑν ἐραύμαζε. καὶ ̓γ ̓λαύματο ἄξιον ζω ἰδεῖν τοσουύ τίων Ἐηπείκειαν Ἰπχηδεκρυύ- 
μϑρον, καὶ σιγῶντα ᾧδγινεία εἰπεῖν ἔχοντα, συν ») ὀκῴνοιὸ ὧκ τὸ ὁ (ἰωυειδύναι | ΠοΙΗΘϑΥ 
᾿ εὑτῳ καυτηρόρϑεωυ, λά πὸ  βασκδυίας καὶ φόνου μόνον. ὅτε γΣ δ ἔφησαν ψευδρῦ- 

τύξα, δα τ μηδὲν ἐχόντων εἰπεῖν ἐπεκειί)ο ἔτι,χαὶ “᾽ Ἰουδὰν Ὀτοπνθύσαινται ἰδόντερ χα- 

τανύγησοιν, ἡ ῷ Πιλοίτον ζκ' χέρας ̓ ὐπονιψαΐμϑμον καὶ Ὁ)» πολλὰ χ ὸ τ αὐτὸν ᾧ χα- 40 

69ν ἐποίησεν, ὡς δοιᾷ' αἱ , αλῆνψα)᾿ ΔΛ οὐθενὶ τϑτων ἐ ἐγύοντο βελτίυς. ἡ δῶ ὁ Πιλά- 

τος; Οὐκ αἰχϑύεις πῦσω σὺ καυταιμδρτυρούσιν δ Θτοι ἤβουλετο ΩΣ αὑτὸν ὐπολογϑύμε- 

γὴν ἀπαλλάγάδαι" δ|9. ἀ τα ἔλεϑδιυ. ἴδτ Ἃ Οδὲν ἀἰπεκρίνωτο, κα ὁ ὑτερόν τί μηχόμάται. 

πτῖον δή τῦτο γεθος ζῶ αἰφιέναι ἀὐύρις ἕνα ὟὮ ἢ καταδίκων, κ) οὐ τεύϑον αὖ τὸν ὀζελέοϑαι ἐ ε- 

«. ϑευμίῃ 

χλαΐ 

χαϊεμβ 



ἙΥΎΥΑΓΓἊῈ Δ, Ομιλ..ς,. 411 κοὺ κζ. 

ποχείρησεν. ΕἸ ἘΦ Μὴ ἐβούλεαϑέ, φησιν, “ἐς ἀϑαδο ἀφῴαι, καν ὡς χατοίδικν χορίσαοϑε 

τῇ ἐορτῦ. Θἴδες ζ(ωξν δι ̓τεφραμμένζωυ. τίω ἃ "9 αἴτησιν 1 «ἰωὺ χἰαὸ ὑμὰ καταδίκων, τὰ 

δήμυ ἔ)ος ζω ἴῃ, τέωυ: ω) δόσιν, τὸ αὐγοντο" νεθυΐ ἢ τοιουδμ πίον γέγϑνε, αὶ ὁ ἀὔχων αὐτὶ ΧΡ 

δῆμον, συ τω γίνονται ἡμάρ9ι, αλλ ἐκ ϑηρλοιώται η «κειζόνως κα χὺ ̓φωνούσι μειζόνως αὐ πὸ 

, πῷὸ ν ποίοις τὴς βασκανίας ὀκρακιχευόμδοι. Οὐσὲ » εἶ εἶχον ,ΤΊ κατηγϑρήσωσιν ἀντ ῷὰ Ὁ οὺ- 

᾿χὰ σεγώντος αλλ᾽ ἠλέγλοντο ") ὅτω ὅζὰ τίω ἊΨ διχαιω μῶν «ἰΘκοισίαν, κὶ χ)΄ σιγῶν οὐϊκα 

ἀὐιυς μυρία λέγϑνζ καὶ μοηνορϑῴοις. 
19 Καϑηυδών δὲ ἐἰτ Ἐχὶ τ βήματος, ἀπέφηλε “δὸς αὐζονκἡ ἡγωυῃ ) τῷ λέγασω" 

μιηδὲν σοι να πω  ϑιχα)ῳ τούτῳ. πολλα Ζ' ἐπαϑον σήμερον χατ᾽ ὅαρ δὲ αὐτὸν. 

το Ορᾷς ὃ δ οὗ παλιν, ἱχκοινὸν παΐντοις αὐτὸς ̓ αναχφιλέσσιοδ; κῷ τῆς στὸ ξαρα- 

μ πείρας τι ἐὐποδείξεως,ὺ ὌΧ, ὦαρ δ μικρὸν ζω, ἡ τέγος ἔγεχεν δὼ αὐτὸς ὁρᾷ: "ἢ δὶ ὀκεί- 

γὴ κι ἀξία μα Σλλον ἢ δ εἰ αὐτὸς εἶδεν, οὐκ δὰ ἔχις’ θ)3η ἐ ὁμοίως, " ὑδ᾽ αὐ ὀξαισα. δὰ 

σϑτο οἰκογομεῖται τέων γωναλκου ἰδεῖν, ὥςε κοιτείδυλον δνέοαϑαι πᾶσι. χα! ἐχ ἀπλώς ὁρά, 

ὐλλαὶ ᾧ παίοή πολλα᾿ ἵνα ὦ Ὡπὸ τῆς συμαπαϑείας τῆς ασξϑς τίω γαυαϊκαι ὀκγηρφτέρος 

15 δόντα ὁ ὃ ἀμὴρ ταδὶ ἃ Φόνον. ἡ ὁ χη69ε δὲ . ἡ μικρὸν (ἀμετέλει, κι ̓γοβάνυ αἰυτίω τίω νὐκζῳ 

Εἶδω. αλλ οὔκ [ὦ αὐτῷ ἀἰσφάνες ἀφεῖναι" Ἰη' Εἶπον, ὅτι βασιλέα ἐ ἑαυτοῦ ἐποίωι. ἐ- 

γοίῶ δωυ υὐποδειξειρ κ᾿ ἐλέγχεις ζητῆσαι ᾧ ὅσα τυρϑμνίδυς ἴᾳ) τικρεύολα δ, εἰ να 

δὰ χατέλελμ᾽ Εἰοπλα ἐχαλκόυεν" Εἰ ᾿ ἀλλοῦ, ζοιούτον ἐ ἐπεχείρει ὁ δὲ απλώς τρα- 

σύρεται. ΟῚ Ὑ στὸ οὐ αὖτ ὃν ἀφίνσιν 0 , Χολφος τ ἐ ἐγκλημζὶ λέγων, μείδογα, αἰοδοτίαν 

10 ὄχειὸ ὁ χρθαϑιδοις μὲ μέσοι. ὧςε μαλακίας ων συγχώρησις. ̓ Ν ὃ μαείξαντα ὠκδοιώαμ. ' 

ὡξ ὦ ζὼ ἀνάυδρος καὶ μαλακός Φ δὲ “πρχεερεῖς πονηρϑὶ Ἢ κακοῦρρρι. Ὡΐ' ΡΝ ἐν Ἱ 

μη 

γα Ὀλίνοιδυγῇ Ἐ τῆς ἑορτῆς νόμον ̓ “χκελεύονζα ἀφεῖναι κατα διχκον,τί πυρὸς τὸ ω χϑμοῦ γ. 

τω: ὀπεισειὶ ̓ φ)ὺ ὄχον, φησιν, να. τ' Βα ἐξα αἰτησώσιν. Εἶδες πύσίω αὐτὸς ποιεῖτε 

πθϑνοιδῳ, ὡςς αὐςν ὁ ἀπαλλαξαι ἐ ἐγκλυμόν ᾿κὸ πυσΐω αὐοὶ ασουδέω, ὦ ὡςε μηδὲ σκιδβ ἐ- 

1; ἀὐτοῖς ̓ ὐπολογίας καταλιπεῖν. ἡ ἐδει; (ὃ ὠμολογορδον, ἊΣ αἰμιφισξητεέμϑυον «- νι 

φῴαι: Εἰ Ν᾽) Ἐχὶ τοῖς ὠμολογηρδροις ἀφίεαϑαι ἔδει," πυλλῷ μμαλλον᾽ ἔγη τοῖς ἀμφιξόλοις. β | 
Ὁ 2) δήπου ̓ ὠμολογηρδύων ἀὐδροφόνων χείρων αὑτοῖς ἧς ἐδύκει δ «ὐπῇ-. Ὡ19' γ» τῶν εἰ. " 

δ ἡπλώς Εἴπω, Εἶχον ληφξωω, ἀλλ Ἐχισημεν" τατίές!, αἰξεξύητον ῳ κακίᾳ » μύνοίοις 

ἐργασοίμϑμον φόνοις. ΩΝ οβμίὼς κάχειον το τῆς ̓οἰκουνϑῥης σωτῆξϑς πξϑυϑηχαν" αὶ ὅτε 
12 ᾧ καιοὸν ἠδειϑηξ ὅτι ὧγεος κι᾽ ὅτε (ὧν τὴς φιλαυνϑεφ πίας νὰ γμαδρ᾿ οἕκ ἀλλο τι ω τοδὶ. 

τῶν συ ὲγ᾿ υ»λὰ καϑατπταῖξ αὐζῶν ὁ ὃ φλύνος ἀπετύφλωσι, καὶ ὁ Ὁ τῆς οἰκείας χακίαρ καὶ ῷ 

δῆμον δζαφϑείρϑεσιν, ἵνα. ὁ ὃ ὀκείνων ἀπάτης Ὁ ̓ἐλατίων δωσωσι δίκζευ. ἐπεὶ δξζυ εκ γον "- 

τήσαν», λέγ᾽ 22 ΤΊ ἐν ποιήσω ἰνσοιώ τ τ' “λεγόρδιο ἢ τ Χοιαῦν: Καὶ ζωτῃ" πεὶ- 

λὴ ν ὁγτρέψαι βουλόμϑμορ ποίησαι! κυρίοις τὴς αἰρέσιως να κα αἰαγέυυϑέγτες αἰτήσωσι, καὶ 

αἱ τῆς αὐνδἶ φιλοτιμίας δέηται ὥ πὸρ. ὃ ἃ ὥ γ λέγ, ὅτι ἐυχ ἡαῦροτε, Φιλενεικστέρρις 

ἐποίει" ὦ. ᾿) οκ φιλαν, ϑεφπίας βρῶ σωϑίζαι, ὀραντίῤῥητον ἔ’ ἔχει τίω ποὼ ὁ τίω αἱ 

. Ὁ ἢ ὸ ϑτως ἐλογον᾽ 
ἜΝ ζύρωσον , φαιρωσον αὐτῶν. ὁ δὲ ἐφη᾿ 23 Τί Πλδι χαικὸν ἐποίησεν ; (ὦ ἥ 

πἰδκοσῶς χραζον, φαυρω ϑητώ. 

ο΄ 40. 24 Οϑ ἰδὼν ὁ ὅτι σὸν ὠφελᾷ, ΐψα» ( χεῖρα, λέγων". ἀϑαβός Είαι. 

από Τί ζω φἰροαιδίδως: ; τί ὃς οὔκ ἀξήρπασαι, κοιϑοίπερ ᾧ Παύλον ὁ 0 ᾿χιλίαρῃος: ; Ὁ 7» 

ὀχᾷορῦ ἤδει λϑοιζόμϑμος τοῖς ἰουδούοις, κα ᾿ φαΐσις ἐγίνετο δὲ αἰυτὸν ᾧ λέρυξος, δλ ὁ ὁμῶς ἔφη 
πϑός πλΐτω ἡλρναίως. λ' εχ οὗ Γ ὅτως, δλὰ λὐλύδρως κὴ σφόδρα μαλθκῶς, καὶ ' 
πόβτες ὁμοῦ ϑιεφϑείροντο. ὅτε γοὶρ (ὅἱ πσοϑς Ὁ πλῆλος ἔφη, ὅτο ὃ πλῆλος σοὺς ΕἸ | 

Οεγίοι ἴοπι, 2. Υγ ᾽ν Ιουδούοις, 

| 

| 



Τραξ. κα.». 

535 ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΟ. 
Ἰουδαίας, χϑὴ , πϑωταηθ9εν αὐ ἡ ἡ »πολογία αγήρνντο. χαὶ γάρ «ξεοσὼς ἔχραζο, [τυτίς, 

μάλλον ἐχραζον, Ἰκαυρωϑέτω. ῃ γάρ ἀμελᾷν μόνον ἤλελοι, ὄνλα, καὶ ὅχὶ πονηρὰ ἐ αἰτίᾳ, 

τῷ δικοίζοντος ἀντιλέγϑντος ἐπύρϑιμον χὰ αὑτὰ ἐ βοώντες. Εἶδε πόσει ἐποίησε Χοιρὸς, ὦ ὡςε 

αὐόυς αἰνακησοιο, ; καϑα περ γαρ τ' ᾿Ιϑδὸω ,ανεχρϑετι πολλάκι, ὅτω σι ̓πύτυς ανέφωλλε 

ΠΟ τὸ πϑωτὸς τὸ ν᾽ ϑυαελία,καὶ “Ὁ αὐτοὶ Τ χαιοϑν τῆς κρίσεως. καὶ γάρ ὅτε Ε7δὸν ἃ αβος 

Ῥνίᾳ χα] ̓ δικαζονζα Ἡἰπονψαιμδνον χρὴ λέφοντα᾽ ἀϑαΐός Εἶμ Ὑπὸ τὸ αἰ ματος τύτε ἔδει 

κατλμυγάζαι κι ᾿ δζρ ῥημῶ ΩΝ καὶ δ δἷν ποξαγμάτων καὶ ὅτε τὸν ἰουδϑν ἀπαγξάρϑρο, 

χα ὅτε αὐτὸν τὸν Πιλάτον «Ρακαλοιζᾳ ἕ' ἐτέξον αντ' ἀντοῖ λαῦεῖν. ὅτῳ γάρ ὁ χατή. 

29699 ὮΣ ̓πόνδύτης ἑαύτον καταδικαζη, κα ὀψηφιζέμϑμος ᾿ὐποδύηται πὶ ἐγκλήματα, 

γ4 ἔψις τοιαύτη κϑυτ ̓ αὐτίω Ῥιύκζαᾳ φαίνηται, χαὴ ὡς ὡς καταδυχ αἰυτιν ἀξαιτῆται" ποίαν (ὁ 

ἕξουσιν Ὡὐπολργίαν; Εἰ γάρ χα μι] ἐξουλοντο ἀϑωον ἐι δλ᾽ ὁ ὀυχὶ καὶ λης-ζω ἀὐτῦ “ϑ»- 
τίμησε ἔδει, καὶ ληφζω ζν ὡμολογηρῦμον χϑη ̓σφόδρα Ἰλίσημον ἤᾷ. (ἱ δΐζυ ὠκεῖνοι; 

ὕρτο πὶ διχαφδωὼ εἰῶνζώ χείρας ἡτήοιδμον χα! λέγοντα" αἰθῶος Εἰμι, ἰχραζον" 

Σ 5 Τοαῖμα ἀὐτύ ἐφ᾽ ἡμᾶς, ὁ Ἐλὶ τὰ τέκνα, ἡμδμ. Τότε δὲ λοιπὸν, ὁτε καϑ' ὡς 

αὐτῇ τίω ψῆφον ἀξιωυείχαν, (ἰωωελώρησε πϑύται ΟΝ 9.α δὲ ΥΩ οὐζαώθα τίω πονιίμ 1 

αἰ ϑαπληξίου. τοιαύτη γεν ἀ λϑχϑθό ὁγικ χὺ ̓ ποιοὶ ; ἐχιϑυμία " ογὰ αἰφίησί τ τ Ἔδιός- 

σχὼν ἰδεῖν. ἔξωγδ,υ ὑμῷ αὐτοῖς ἐαυϑασατε τ καὶ ἘΧῚ τὰ τέμψα τίω ϑραὶ ἐλχέτε; ω ὅμως ὃ χων 

φιλανϑέφ πος τοσοιύτη μανία, γρησαιμδμων, ὁ καϑ' ἑαυ! καὶ Ὁ παίδων, ὦ μὸ- 

γο) ἘΧῚ τῶν ν παίδων, ἀλλὰ ̓φὐσϊ. ἐπ᾿ αὐνὖνΨἕἍ πὠὼ ψηφον ὀκυρωσιν" αἰλλὰ " ἐξ αὐνδὍἶὦῶ, ἐκείνων 

ἐδέξα"» (ἕν: " μετ μοήσανζζι,, κἡὶ μυρίων αἰγαϑών ἡξίωσε. χα" ̓ ὃ Ὁ Παῦλος δ αἱ ὦ ζω, καὶ 10 

αἱ Υὔρ' ποπις, ϑυκότων μυυρλώδες εἰν ἱερυσοιχυμε. Θεωρεὶς δῦ, Φυσιν ὁ Ἰάκωζος, ἀδελφὲ, 
πόσα μυρλάδες πεπιςιθυκότων Εἰσὶ τῳ Θεῷ Ἰουδοηων. ἢ Εἰ δέ ἦνες ογαπέμειναν, ἑαυ-: νον 
τοῖς 'ς λογιζέαϑωσαν τίω τιμωελὰν. ιάνω 

26 Τότ ἀπέλυσιν αὐτοῖς Τ᾿ ̓Βαραθαῦ, ᾧ: Ἀ ἵνστιω Φελ λώσας αδίϑωχε,ῥα ζαυ. 

ρωϑῆ. Καὶ αἱ ὁ τί ἐ ἐφραγόλλωσεν: ; ἢ ὡς καταδικον,ἢ "μα «ἰξιλεύνα τῇ τῇ κρίσει βδν ἃς 

λόνϑρος, ἢ ἢ κείνοις ἀδείσαρϑαι" σίτοιγε Οὐ φτξεαι ἐγφίω. Ὁ ὸ γὸ χαὶ ὯὍ89 ἐτϑτν Εἶπε 

λάδι αὑτὸν ὑμᾷς,ὺ Ὁ δ γόμον ὑ δ κρίνα τε στον. ὁ πολλά ὠ ᾳ διιναιδια αὖ ἡ κά- 

κείνοις ἀὐαχαητίσα,: χα σημᾷα, αὶ ζᾳ )αύ ματα, κα κ ἡ πολλὴ τὸ, πα. ὑλονος μιᾷ 

καχίω, χα ἡ σιγὴ μαΐλιςτι ἡ ἀφαῦς. ΣΝ γδϑχαὶ δὲ ὧι αἀἰπελογήσοι Ὁ Ι δὲ ὧν ἠύξατοδ 

δύ ,ϑοϑστινον ἔδειξε, πάλιν ὃ ὑψρλον αὶ μεγαλοφυέφι ἀ δχρὲ τὴς σιγῆς χαὶ ̓ο[σ' τὸ κατα- 10 

Φερνεῖν ἦΨ λεγρρϑύων Ἐχιδείκψυται, ὄζοι πιὸω τῶν αὐτοὺς ποὺς Ὁ οἰκᾷον ογαίγων ϑαῦ μαὶ 
δλλ σσσίενὶ τύτων Εἶξαι ἡϑεληῷ. 

ΗΘΙΚΟΝ Οτὸρμ »δά ὥ πα) ἤναϑαπερ αἰ πὸ μι ϑης ἡ ἢ μιαρίας τινὸς ἀτόπυ,καταλαϑεὖσι Φ λογισ.- - 
μοὶ, δύσκολον δμενεγκῷν μμῇ ᾿ σφόδρα δυναίλυν ἔσαν τέων κάταπί τήνσαιν ψυχίω. δεινὸν δ, 

δεινὸν τοῖς πονηρφίςτύτοις παϑεσι δοεϑαι χώραν. 89 2 ; πϑρτὶ ζστῳ Ὁ ἱ ἀχρουεοϑαι χαὶ 44 

ὀξωϑῷ αὐτἕὦὮ τιν εἰσ δὲν. στὸν ΝΣ ὑλιλαίδων, ) τὶ τῆς ἡυχνο,ὺ καταχρυ.τησωσι, καϑαίαν 
πῦρ Εἰ ὕλῶων ἐμπεσὸν, ὅτω λαιμιπεηραν τίω φλόγα ὀμαΐ]οισι. διὸ «ἰδακαλαῖ πὐρζᾳ , 

ποιᾷν ὡξε “ἰτοτιιχέζει αὐτοῖς τίω Εἰσοῶον, μηδὲ τύτῳ “ἠυηρφλόρῳ λογισμῷ ἡ αὐ ραμυθό- δὼ 

μδῥος ἐαύζις παῷ ἐπεισεύγειν πονηρίθν, λέγον αὶ αἴδα τϑ, αἱ τί ἢ ὀκφοι(ὶγὸ 

μνεία, τρίχα ντόῦϑο ὑκ]6.). ο γὸ Αἰ αθολος μιάρϑς ὧν, πολλῇ κέγονται τῇ τακυργίᾳ 49 

χΘᾺ ᾿ ϑὐτονία καὶ ; σνγκαταῦαΐσει “ὧϑϑς τίω “ΜΔ, ϑοόπων ἀπώλειαν, χα) στὸ ἘῚ μιχροτέ- 

βών πσϑϑσραίλλει. σχόπει δὲ΄ ἠξούλετοτ' Σαοὺλ Εἰς ἐπαφριμύλου ληρωδίαν ἐμ(ξαλεῖ. 

“λα τϑτοαί Ὡρὰ τίω ρχίω (ἰμαεφουλόνσιν, Οὐχ ὧν τῶϑ- στον ὄκφος. “πώς γδ ὃ 

καρ " ἐλαύνων αὐζῷιᾳ; δι τῶτο ἡ ἠρέμα κα! χο πὸ μικρὸν αὐτοῦ Εἰσα αι. ὯΝ γὸ πϑιύκουσι 
ὦ 

χιΧΝ 



ΕΥΑΓΓΈΑ. Ομιλιπς. 433 χενοκξ. 
τῷ Σαμουήλ, ἡ χϑρεσκθύασε μὴ τὐοχλνονθρα ὀμενε Θέωαι Ἔ ὀλοχαύτωσι, ἐγκαλύθρδμος 

Φησιν, ἡ ὀμαΐίκη ἢ πολεμίων ἐζρετο μείξων ̓ κὸ δὲον οϑρζωυῆσαι, δολ᾿ ὡς σύυδν ἐργασείμδμος 

διετέθη. πάλιν ὠκέλθυσε ζ χτ (ὧν Αμαληκίζως ὁ Θεός᾽ ὁ 3 ὁ ζωῦτα αιλέξζη, εἐἠῶ- 
9.) εἰς τα ΚῸ ᾧ Δαζὶδι ἄξέζη τολ μή κατα, ὃ ὅτως ἠρέμα  χτ᾿ μικρὸν ὁλιοϑτίνων κ ἔφη, 

ς ἕως εἰς ἀὐ' τῆς ἀπωλείας Ὁ βαβα ϑρον ἐλθὼν οὐγέξλγεν ἑαυτον. ὕτω αὶ Ἐλὶ Ὁ Κα᾽ν᾽ οὖρο 
ἐππνν ϑύϑίως πϑρωρμησεν ὀυῷν τὸν ἀδελφὸν, ἐπεὶ οὐκ δῥ" ἐπεισεν, δυλὰ πσοὐτερϑν χρηθφισκθυ- 

αζει ζᾳ φαυλότεοᾳ πυοϑσενείκῳν, λέγαν᾽ συνὲν τῦτο ἔςιν αἰρδοτημα. δούτερϑν, φϑύνον ὃ 
βασκϑνίδν ανῆνψων, σϑελη σε σὲ προ τῶν λέγων, ποίτον, ἀϑελᾷν ἔπεισε καὶ Ἔρνησαοϑαι “ἃ 
μιαιφονίδι, καὶ ὦ πσοότερον αἰπύτη,ζως Τ᾿ χολοφογω ἐπεϑηκε ἢ κακᾶν. δ[9 χεὴ ζ Ξρχας 

᾿ ιο ἀὐακρϑεωῖς. μάλιςα ὦ γο,6 ἐκ" ἐφ᾽ ἑαυ ἣβ τὰ πσοῦτα ἀ μδοτήματα Εἰςήκει, οὶ ὕ. 
τῷ καιταφοϑν4ν ἐχοίῶ Ἂχ των πλημμελημῶν ᾿μιροὶ ἢ καὶ Ἐχὶ μείζονα αἴεισιν, ὑτὸν αἷ- 

μὲν" δζρνοια. δ[9 γοὶ πόμτα ποιᾷν ὡςε ας χα αὖ λυαιρᾷ.. μή γὸ δὴ ποὺς τίω 
φυσιν ἴδῃς ὁ αρδοτήματος, ὅτι μικεᾳ, ΔΛλ᾿ ὅτι μεγά λυ ΔΩ βίξα αἰμϑησρνϑίη. εἰ "ὸ χοῦ 

Ἢ καὶ ϑανματὸν Εἰπεῖν᾽ ὶ τοσαύτης δεῖ ασουδὴς ζῷ μεγάλα πλυμμελήματα, ὡς τοὶ μι-- 
15 χρ κα ἡ ϑὐτελῆ. ὀχζα "ὃ αὐτὴ ἡ φύσις τὴς αἰ μδοτίας “ατοςρέφεο, τ Ῥᾳσκάαϑδει " πὰὶ 
5, μικρᾳ αὐτω τύτω εἰς ραϑυμιὸυ ἐμραλλά, ἡὶ σέκ αἰφύησι ϑρναίως δζρναφῆναι ασϑός τίω 
αὖ δ" λυαίρεσιν. 89 ὦ ζυχέως γίνεται μεγάλοι, χαιϑευδόγτων ἡμῶψι τη» ἡ εἰν τοῖς σώμασι 

συμθώνον ἴϑοι ις ἀν. ὕτω ἡ (χὶ ᾧ Ἰύϑω Ὁ μέγα τῶτο ἐτῴῇϑη κακὸν, Εἰ "ὃ μὴ ἔδοξεν ἀντῳῷ 
μικρὸν δὴ Ὁ κλέαδοιν 8 στενήτων ζα χούατα, (έκ ὧν εἰς ζωωτίου δξιωυέηθη ᾿ “ὐϑοδὺ. 

γξιϑιν 1ο σίον. Εἰ μὴ μικρὸν ἐδὺξεν ἐῃ) Οἷς Τυδαίοις ὃ «ἰ αυὸ κεγοδυξίας αἰ λίσκεν δ, οὐχ ὁ" ὥξωλί. 

“ϑηῷ εἰςὰ Δραφοκτονοι Δυέοϊ οὐ πόμτα ὃ (ᾳ κακαὶ ἐκ τῶτν ἴδοι ἐς ἐν γυόνϑρυα (υεϊεὶς " 

Ν᾿ ταχέως ἡ αἱϑρθον ἐλὶ τίω κακίαν ὠκπηδιᾷ. χει δ, ἔχει Τναὶ αἰοιουύζωυ ἐγκειμδῥζωυ . ἢ 
ἡνδε ἐνς, ἡμὰν ἡ ψυχὰ,ὼ “σοὺς ῷ καχᾳ αἰδὼ, ἢ αἰ Αρϑον οἕκ " δ ὁ τοσῦτον ὀμαιεγευυπτήσειεν, ὡς ὑφ᾽ ἐν ᾿ 

ἬΝ πόρτα ῥίψαι, ΕΝ ἠρέμα ἢ κτ μικρὸν Ὡστλλύται, ὁτὸν αἰμδιγ. ὅτω Χ, ΕἸδωλολατεεία, , 

ὧ 15 ἿΜ αὐ,ϑούπων Εἰσίλϑεν ἰῷ μέ ξ»ν τιμωνϑῥων, ἡ ἢ ζώντων ᾧ ΔῇὦὋ ἀἰσποθανόντων. ὅτω 
Γ΄ καὶ ξόανα πρϑσεκυνή ϑη᾽ ὅτω ὶ πορνεία οὐκ οοίτησε, κὶ τὸ ἀλλα χαχά. σχόπει δέ, ἐγέλασέ 

ὡς ἀκαίρως ορεκοίλεσιν ἐτερϑς᾽ ἄλλος “ξέλυσε“δ Φέζον, εἰπων᾿ συνὲν τοῦθ κα τῦτο. τί "» " 

ἐπ δθι διγελῷν; τὶ γὸ ρα τϑρ Ἄμοιτ᾽ αἵ, δἰπὸ τῦτυ θὐτραπελίῃ ἐτέηϑη, οὐ] ῦϑεν αἰ. | 
«οολογία, εἶτα αἰογραὶ πράξεις. πάλιν ἐτερος ἐγχαλείρϑνος ἐχὶ ῷ διμίαλλον ἡ πλης ᾿ 

30 σίογ τὸ λοιδορᾷοἷ, αὶ κακηχρρῷν, κατεφρόνησεν, εἰττών᾽ Οὐοὲν ὅ81 Ὁ χακῶὼς λέγφν. ὐπὸ τῦ.- 
τ μίσος ἔτεκεν αἴφατον, ἀϑρὸν ἀΐασονδὸν, λοιδορίας ἀπείρρις ἀπὸ Μ᾽ λοιδοριών στλη. 

γας᾿ Ὡἰσπὸ πληγῶν φόνον πολλαχις, πὸ κα δξῶυ ΦΙ' μικρωῶν ὅτω ζὶ μεγοίλᾳ Εἰσαγή ὁ 
πονηρ3 9. δαί (ον ἐκάνος᾽ ἀπὸ ἢ Μ μεγαΐλων Ὁ ἀπογινώσκειν, ἀλλέω ζιυτίω μέθοδον Οέρω. 
ἐλήονα ὃ αὐδοτέρας ϑύρων. καὶ γὸ ὅτω ὃ αἰμδοτὸμειν, ὡς Ὁ ἀπογινώσκειν Σἰπόλλέσιν, ὁ ' 

35 γὸ πλημμξρίσαε, α᾽ νήφη, ζαχέως μετὸμοήσας διορθούται ῶ γελμηνϑμον "δὴ ἀπαορρθ,)ς 

σας ὦ μὴ μετλμοών, ὁζα το» ἐκπίτηει ᾧ δἰορθώσεως ζωτης, οὐκ Ἐχιτιϑεὶς (α Ὥπὸ με 

τδροίας φαῤμαικα. ἔχει χαὶ τοὐτίω χαλεπωτατίον ἐνέδρλν ̓ ἥ, στὸν ϑὐλαθείας οὅμα 

φὐδιθη ῷ αἰμϑοτήματι. αὶ πὸ τοσῶτοι ἴογυσει ὁ δζρῥξολθς, φησιν, ὦφε μέχρα τύτων ὠπατῆς 
σα! ἄκυε δίζυ ὁ φυλοίῆσ ἀυτὰ ζᾳ νοήματα. πυρϑσέταξεν ὁ Χοιφὸς ὅζῳ Παύλυ γωναιχᾳ 

μι τὸ λύδρορ, μὴ χρειοϑίωαι, αὶ μή ὉΑποζερᾷν ἀλλήλας, εἰ μὴ ὧκ συμιφὼνν ̓ λώ τίνες ἐ- 
ρώτι δῆϑεν ᾿ ἐγκρατείας ἰποςᾶσαι “ἣΨμ ἰδίων αἰδγών, ὡς θὐλαξές Ἧι ποιῶσαι, ὠϑησαν ἐχὲ 
μοιχείαν ἑαυζᾳζ. εὐννόησον ,ϑιω ἡλίχϑν χαικὸν, πόνον τοσῦτον κ᾿ πομδνϑσας, ὡς αὶ μέγιξα ἡ. 

δικηκίίας ἐκ 4. Ὁ, ὁ Ὁ ἐαατίω τίνειν δίκζω, καὶ εἰς βαῤα͵, ϑρον αἰ πωλείας (ἂν ((μωοικῦνγ. 

(οὐ ᾷν. ἕτερριπαλιννόμῳ νηςείας ἀπεχόμενοι σιτίων, τὶ μικρὸν φροῆλϑον σὰ Ὁ οῤλῥυῆε- 
Οἰιεγίοϊ, τοι. 2. Υ 3 θα 
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434 ΧΡΥΣΟΣΤΙ ΕΙΣ ΤΟΚΑΤΑΜΑΤΘ. 

οϑαι ζαῦτω ̓  ὃ χαὶ αὐτὸ μεγίς ἴω φέρει τίω κόλασιν. ζᾳῶ τα ὃ γίνεται, «τω Ὑ Ζὼ οἰκείας 

«σοϑλήνές ΠΝ χὰ ταὺς »φαφαῖὶς δοκοιῶτα χρατιίωσιν. οϑόμισειν ᾧ Ω ΟΝ Κορυν.. 

91οις, τελφότητος 5) Φ' πϑύτων αλ] αφόρως ππυγά)εο, ᾧ δ κεκωλυμδμων᾽ διλ᾽ ὅμως 

Οὐκ ἑῶ τελφότητος τξη», ὄνλα ὸ τῆς ἐ χα της πο οϑινομίας, Αἱ 4 τῶτο ἡ σφοδρως ἀὐζῇς ὁ 
Παῦλος ἔχιτίιμα, ὃ τὴς ἐσώτης ἐλεὴν αἰαυϑυϑύνοις δίκης ἐδ. ὅτεροι πάλιν ζύλαξιί- 
ας 4ῃ νομίξοισι, Φ κμαν ζς κεφαλοίς. χαὶ τὸ 3 1} χεκωλυμλίων 6], Ὁ ““υλ- 

λέω ἔχον τέω αἰαουύίω. πάλιν ἕτερρι Ὁ λυπείαϑαι θὰ τοῖς αἰ μδοτιίμιαοιν αἰμέτεως ὡς 
κερδουλέον διώκασιν ᾿ διλὰ καὶ ἀὐ' μεεθοδείας οἱ φθολικὴς ὅ21, καὶ ἐδήλωσεν ὁἸόδας “ εἰγ- 

τϑϑονγὸ ἡ ἀπήγξατο. ὙΥΕῚ ζὉ ἡὶ Παῦλος ἐπ τοῦ πεπορνθυκότος ἐδεδοίκει μή ἢ 
παθη τοιξτον, ὦ πσρήνει Κορινθίοις ταχέως αὐτὸν δξωρπαάσαι , Μιπὼς τῇ τῦδ ιοσοτέρα, ῖο 

λύπη χαταπυϑῇ ὁ τοιῦτος. Εἶτα δεικνις ὅτι 0 τὴς" οὐγέδρας φ] τὴς ὠκείνα,, φησίν " ἥα 

μὴ πλεονεκτησώνϑν αἰ πυὸ Ὁ Σατοανά. ὃ Ν᾽ αἰστε τοὶ νοήμκοιτοι αἰγνοδ νϑμ., ὅτι (Τ᾽ δὸλν 

πολλοῦ πορέσζαλλει, φησίν. ἐπεὶ Εἰ κ᾽ αϑέρησίας καὶ φόνερώς ἐπολέμει, ϑύκολος αὐ 

ἡ βαδίω αὑαν πρχίν ἡ νἱκη " μᾶλλον ὃ (δ νωῦ, ἐδ νήφωρδυ, δύκολος ἔς αι. ὦ δ. πατϑϑς ἐ- 

' 
πὶ 

καφέω μ᾽" ὁδὼν πότων χαϑώπλλισεν ἡμας ὁ Θεός. ἡ γὙ5 πείθων μήτε Μ᾽ μικρων τὰ. τς χῴαρς 
τῶν χαταφρ»»ᾷ»» ἀκύσον {ϊ αρραθᾳ λέγων᾽ Ὁ δ ἐπῶν τῷ ἀδελφῷ στ μωρέ, ἐγοχος ἔξαι 

Εἰς τίω γέονθν ̓ ὦ οἶδὼν αἰχϑλοτοις ὀφϑαλμοίς, μοιηθς ἔφην αἰπηρτισμένος. ἡ ἥν γ»μών- ̓ 

ζα τωλανίζει, ὶ πϑρταηρδζ, Ἔ χας αὶ (α ασέρματα ἀϑαιρᾳ δι κακϑν, ᾧ αἷἴϑὸ ὠργοῦ 
ῥῆμιθιτὸς φησι διδόναι λθγϑν. “οἰφ τότ ὁ ὁ ως, αὶ (μὶ πηράξεις μένον, δνλιαὶ αὶ ζω «ἰγιοίας 

ὟΜὋἜἪ0 παίδων ἐθεροίσγάσιν. “ὃ τῷ μὴ Ὡπογινώσκειν φησί ᾿ Μὴ ὁ πίπηων Οὔκ, αϑίςαται ; 10 

ηὁ Ὡιποςρέφων Οὐκ Ἐχιςρέφει "ἡ πάλιν ᾿ Οὐ ϑολήσει θελήσω Τ' ϑαγατον τῷ αἰ μϑδοτωλού, 

ὡς ὃ Ἐχιςρένψαι αὐτὸν καὶ ζῆν᾽ αὶ, Σήμερον ἐδ τῆς φωννς αὐστιὶ ἀκούσιντε᾽ καὶ παλιν, Χαρὰ 
ΔΑ οὖν θρανοῖς ὅχὶ ἐνὶ αεδοτωλῷ μετϑμοοιῶτι" ὦ πολλω ἕτερρι τοιαῦτα βῆ ματα τε χαὶ 

ποβαδείγματα ἐν τῇ γραφῇ κεῖται. “σοῖς 5 ὧ ἀήμτ θυλαθείας μὴ δἰιπόλλυεϑαι, ἀ- 
κουσον ΠΠαύλυ λέλχϑντος ̓ Μηπως τῇ αἰ οσοτέμα λυγῇ κατα ποθὴ ὁ ζιούτος. ζαῦτα δὼ :: 

Εἰδότες, παίσαις Ἐχιτειχίζωμδρ ταὺς ὁδοῖς τῶῖς πο ατρεπούσαις (ἷν ῥαϑύμες τίω πὸ 

τ} »φαφών (ἀώεσι. μηδὲ λέγε᾽ 4) ἔδιν, ἐδλρ ἴδω γωνώκα καλίω αἰϑιέργως: ἐν Ν᾽) 
τίω ον καρδίᾳ μοιχείλυ ἐργάσῃ, ταχέως τίου ὧν (ὀρχὶ τολμήσεις. μὴ Εἴπης, δἰ γὰν 
ὅδ τῇτο, ἐδ (2) πένητω ττον αοὐδαδράώμω ν δῤ γ5 τῦτον κοδαδραμης, καὶ (δ ἕτερον" 
αὐ ἐκφιον,ῷ (Ὁ) ἄλλον. μήτι σὴ ἀν πλιν᾽ (( γρ,ἐαὐ ὅχτϑυμήσω “ὦ τῷ στλησίον, Ἐπ γο 
δ δ, Ἐπτο ἐποίησεν Τ' Αχαρ ̓ ὡπολέαϑαν᾽ χσίτοι φιμδωὺὺ χατέξαλεν, δλλαὶ θα ἀχόντος 
ἐλᾳίο. τὶ γὸ βιαζόνϑμον δεῖ ὠνφαῦο, δλλα πείγοντα. Εἰ Ἀ ὁ ̓ ποϑλσήχϑυσοιν ὠμζὼ κατα- 

Ολγων, ὅτώ κατεδικαζε», Ἀγ) 4. ΤΡ ἀκοντος ἔλαξεν᾽ ὁ μιηδὲ τῦτο ποιών,ξ  ἀκοι- 
τος ὐρτταάζων, ᾧ ζωῦτα ὶ ἐν τῇ γΡιΐι πολιτθυόμϑμος, τίνος Οὔκ ἐς αἱ κολοίστως ἀξιορ: 
ἵν᾽ δέζυ μωΐ κολάζω ῖθα, βίας ἀπίασης τ) αρπαγῆς χα ϑαροις ἑαυςἂν οἰ ϑτερριώῶῦτες » Χρὴ 45 

α( δα μρτημῶ αὶ τι ξἴρχας αὐ δὝμὦ φυλᾳ όνδροι, κ(Τ' πολλῆς τὴς ἀσουδὴς ζχτιμδηώ- 
θα “φρετῆς. ὀυτὼ γ)Ὰ» καὶ Μ᾽ αἰωνίων Φἰστολαυσουδν αἰγαγών, γδρίνι ὁ φιλὸν ϑεοσπίαᾳ 
Ἑ Κυρίου ἡμδᾷ! Ιησῦ Χοιτού, ᾧ ἡ δόξα, Εἰς «ἦν' αἰώνας “ἣν αἰωγων. Αμων. 

Ομιλιπζ. 2 ΤΟΤΕ ΟἹ ΣΤΡΑΤΙΏΤΑΙ ΤΟΥ ἩΓΕΜΟΝΟΣ, 
πὐϑαλαῦυτες (Ὁ Ἰνσοιὼ Εἰς Ὁ ποραιτώοιον, ((μωύγαγϑι ἐπ᾽ αὑτὸν ὁ- 
λίω Ἔ ασεῖροαν, τ:8 Καὶ ὠκδύσαντες αὖ τὶν, αὐθεέϑυχθ " αὐτὸν χλα- 

μύϑο, κοκκίνυ. 29 Καὶ πλέξόδυτις φίφ ανον ἐΐξ αχφμθαΐν, ἐπέϑη- 

χαν ὑχὶ τίω κεφαλίω ἀντι ᾧ κάλαμον όχι τίω δυϊξια! ἀὐτοί᾽ ἡ γ5νν- 
͵ 

“πετ σοι τίς 

χωΝ 
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πετήσαντες ἐμσϑϑοϑεν εἰντϑ; οὐέπαιζον αὐτῶ λέγϑντις ᾿ χαῦρε ὁ βασι-- 

λό ΜΊνδαιων. 

ΝΑ ΣΡ ἐκ νος σμωυϑήκατος ὁ ΧΡ ζολος εἰς πόρῳ τὸτε ὑλόρέυσενἰ ἔξω 
Ἔκ. οὐ, ἰσδαγοι φθόνῳ καὶ ᾿ βασκανία τηκόμϑμοι ἐ ἐπϑοίνοιω Εἰς αὑτὸν Ὃ 

͵ ἡ φραπιώτωι πῦ)εν αὶ ἐκ ποίας αἰϊίας , Οὐκ βυδηλον ὅτ ὁ δριδολος ἰω 
Ἂ ὃ τότε βακχεύων Εἰςπόνᾷς: ὃ "ὃ τέρψις ἐ ἐποίοιου ἴᾳς εἰς αὐτοῦ 

᾿ ὕξρειρ, ὠμοὶ και ὀϑήιμεροί φμες ὄντες. δ δέον συφα λέκαι, δέον δα- 

: ; κρῦσαι, ὁ κ' 5 ̓ δῆμος ἐπαλε" τ Δ, ζέχ ἐποίησαν, τοιωαντίον ἢ 

1ο ἡκωιζονὶ χὰ οὐνλλονο, ἴσως 'ς ὁ ἀύφὶ θ0. ζόμδοι τοῖς ἴσδαιοις, [ ̓ κα οἰκείαν δυφροπίαν ὦπὸρ- 

τὸ ορᾳήοντες. ἢ αἱ δθρειρ ὀζέφοροι κα ἢ ποικίλω τίου 5 ϑείλυ κεφαλέω ὀκείνωυ ποτὲ 
ἅ ὀκολάφιζοι " ποτε 3 τῷ φεφόκῳ. Ἢ ἀκανθῶν καϑύθειζον᾽" ποτὶ ἣ τῷ" καιλθμῳ ἐ. 

τυτῆο αἴϑρές μιαροὶ ἡ ναγεῖς. τίς ἡ ἔφαι λόλϑς λϑιπὸν ὅ7π ὕξρεσι κιαυϑῥοις κ(τ ὃ 

ῷ Χαισὸν ζῦτα παθεῖν; ὃ ὙΣΡΕ ἐδχατος ὅρϑᾳ ὑζρεως Ο γενονϑμον ζω. φὐοὶ » μέρες ἐν, 

4 δλ᾽ ὡπὸρ Ὁ σῶμᾳ ὁρν δὲ Ὁλῦ ὑθείζετο ἡ ἢ κεφαλὴ δίῳ τῷ ςεφαΐα ὺ καλθμν χα τὸ 

κολαφίζερ, ὦ χυδίσωπον ἐμιαυύνϑι οὐ ᾿αὶ σιαγόνες ῥαπιζ' μϑμαι" ὃ σῶμᾳ ὅλον ὁζρ ἢ 
μαφίγων, φᾷ “ ὅ γυμφούοϑευ, δι τῆς αἰξιξολῆς τὴ τὺς χι λοινίδὸς ὦ τῆς "ἀρ ϑασυιητὴς τέ:σ- 

κινήσεως ἡ χε δχρὸ τῷ και λαμ, ὃ) ἔδωχαν αὐτὶ σκαήποήρυ κατέχῳ αὐτὸν᾿ ὦ φῦμα πα- 

λὲν αἰδὶ τῆς τῷ ὄξους “ὐδϑσχομιδὴ:. τί τὕτων δ ροιτ᾽ α᾽ χαλεπώτερον: » 1]  ὑδριφικώτε- 

10 69»; πϑώτα γ Ἅθγον αὐαβθαμει (ΟῚ γελνηνδία. καϑοιπερ γὸ δ ἐδοικότερ μη ̓ δὸ ξωσιν ἐ ἐλ- 

"μη λιμεπθμν τί ᾧ "τολμήματος, ὥο »" “ρηφήζᾷ, οἰκείαις λυεῖλον χερσὶ, τ τον ἢ δ γύφῳ δι- 

καφού, ὅτως ἀπονζᾳ προ ήσσι, καὶ ὃ αὐτοχέρες γενον),κ ἡ χαταχρίνοισι “πὸ ἑαυτοῖς ἡ Ἀφυτο- 

ϑικρίξ οὐσι, αὶ κυ κρα ἃ ῷ Πιλάτῳ, λέγϑντερ᾽ ζὸ αἡμμαι ἐτι ἐφ᾽ ἡ ἡμας ὺ Ὄχι αὶ τόψὰ ἡμδμδ' 

μος ἡ ογώλλονται, ᾧ οὐυξείζοισι, δὲ ἐαυ μ΄ δισμοιῶτες, αἰπαίγοντες, ἡ ΟΜ ὑΐζξρεων ΔῈ} εἰ ασὸ 
ις Μ᾽ φρατιων δ οὐ αἰζιοι καϑίσαν,)᾽ ἡ παδλσηλούσι καὶ ὺ λοιδορφεῦται καὶ ᾿ ἐμιπῆοισι ̓  κωμῳδεῦσιν. 

Ο ον δ ὠζῶὸ ὁ Πιλοίτος εἰσήνείκεν, δλλαὶ πόρτα αὐθὶ ἐ ἐποίοιευ, ὺ κατήλθρρι, ν δικαςαὶ, 

ἀ δέοι, ὦ πανία γόμϑμοι. Ἃ ζωυτα αναγυώσκε) ΤΡ ἡμῖν, «τὸν πάγτες (ἰμέρχων- 

Ϊ ται. ἵνα. Ν᾽. μὴ λέγωσιν ἑλλίωυες, ὅτι α ἅ λύμασζα καὶ δ φανῃ, δ, ᾳ σημεῖα. χα 1 

λωμαΐᾳ, ὑχιδείωυοϑε τοῖς δημοιρῷ αὶ πεῖς λαοί, (ΩΣ ἣ ἐπενείδιςαι ζωτα τἰπυκρυτήειϑε, ᾧ ῳ- 

42 χονόμιησέν ἡ ὅ πνθήματος ἐμ, ἐν πλυδήμῳ ἑορτῇ, ὑτὸμ δὐδρες παριπληϑκὶ α γωυαϊκερ 

“λώσι, καὶ πάντες πὰ “τ ᾿ τίω μεγαίλέωυ ὕ παίχα ὁ ἐασέρον, τῦτε υζᾳ πανται λὐαγε-. 

νωσκεοῦῖς. στὸμ ἡ οἰκφυμδη πᾶσα πἰλῇ, τῦτε λάμῶρά ζτα ἀνακη ρύεται τὴ τὴ Φον" χαὶ 

τὔτων αγαγινωσκουϑμων χαὶ πεῖσι γνωριζομδύων, ὁ Χοιφος πιφεύεται 64) Θεός μ ὧν 

ἀλλων δα τα πσρϑσκιευεῖται, ὁτί τοσούτον Δ μ᾿ αταβαῖαι κατηξίωσεν ὦ ὡς σι 

ης ῳᾳ παλεῖν, παιδόύων ἡμαξς Εἰς πᾶσαν , δρετίω. ζωῶτα τοίνιω ὅζρ πόνῶς αἱ αναγπώς- 

σχωμϑμ. ν ὸ γὸ πολὺ ὦ κέρδος, μιεγίφν οἰγτεῦϑῳν ἡ ̓ ὠφέλᾳ. στὸ γα ἴδῃς καὶ χήμασι τ 
τραγμασιν αὑτὸν πζό σκιουέίοϑμον ὲ χλέναζόμϑμον, καὶ ὼ ΚΦ ζσαυτίω κωμωδίθῳ χαὶ 

ω Ὀὐδυλιζόμδροι ΟΥ ΧΙ ἐσῶτα παρρντα, καὶ αὑτὸς λίθος κἡὶ Ἡφ, κηργ ὅβνησῃ πϑωτὸς " μιαλοι-- 

χώτερφς, κὶ πᾶσαν ὀκθαλεῖς ἀπὸ Τῆς ψυχῆς 4 λεγμμονζεύ, ἄκουε ζίνω καὶ ὁ δΨ εξῆς. ἨΐΝ 

40 )» οέπαιξαν, ἢ ἡγάλρν αὐτὸν Εἰς ὧ φαιυραξσαί, φησι, χαὶ γυμνώσειντες ἔλαθον ἀυτϑζῳ. 

ἱμάτια, ὼ χα ϑήμϑμοί ἐ ἐτήρφιω αὖ τὸν ὧκ, πύτε δποπνθισει᾿ ᾧ ἰ σνέμωνται τὰ ἱμιατια 

ἀντν, ὃ ὁπῃρ Ἐχὶ ΤἊ σφόδρα δὐτελώῖ κα ὁ ἀπερβριμμένων ον καταδίκων, ἡ σσνῆνα, ἐ ἐρθντων,ὶ 
ἐπ᾽ ἐρημίας αὐπτργόντων ἀπαῖσης. " κιερίζονται τὰ ἱματία, δὲ ὧν τηλιχαύτα, γῶν 

ἡκύματα᾽ δλλ᾽ οὐδὲν ογήργή τότε, τὰ Χολφοῦ καιτέηγοντος τίω Ὡπηῤῥήτον δεωύγα μων, ἃ μμε- 

χρῷ 

ἡώζω 

ᾧῦ κξ. 



] κενοκξ. 36 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 
Ϊ χροὶ ἣ ᾿ πσοοοϑήκη καὶ Ὁ αὑτὴ πϑρονίας τώ, ὡς ρε εἰς τι μον, ὠᾧ ἐπεῤῥιμρδνον υεῦν ἢ ἔφζω," ται 

| | ᾧ πων ϑυτελέξατον, ὅτω " πόρτα ἐτόλμῶν. Εἰς γε (ὧν ληῃφας σεν τοιοῦτον Εὐ- χιτκ 

ἣ γαῖσειντο, ὄν εἰς ᾧ Χοιφὸν ὡπόμτω ζωῦτα ἐτόλμων᾽ Ἢ μέσον αὐτὸν ἐφξαύρωσαν, ὕώ τὴ 

! δόξη τὴ ὠκείνων κϑινωγήσῃ. ᾿ , 

" 34 Καὶ ἔδωχαν «παῖ ὀξος πιῷ,, Καὶ τὰν οὐυξείξοήες. Ο ὃ ) οὐκ ἠθέλησεν, Ἑ.. 9 
᾿ ἴωαν, 3,.λ, Τέρος δὲ φησιν, ὅτι γάυσείμϑμος Εἶπε, Τετέλεζαι᾽" ἡ προφητεία, πεπλήρωται ἡαὐθὶτύτν, 

Ι Ἔδμ ἕξη κε Ἐδωχὸμ 22» Φησιν, Θἰρ ζ  βρωέμα μῃ γολέω, ἡ Εἰργ δίψαν μν ἐπότισαίν με ὄξος. ὑἐδὲ 
“ ὠκᾷοςϑ ἢ. δείκψεσιν ὁτί ὄπιν. ΟΥεδι γὼ διέτηχε Ὁ ἁπλαῖς γάὔσαοϑαι τῷ μὴ πιᾷν, δλλ᾽ ἐν 
' Ἵ ἡ ὃ ἀὐ' δηλοῖ δλλ᾿ οκος Οὐ ς ἡ» ἵκαγ) τῆ τῆς αἱϑονίας, διαὶ ὶ γυμψώσαιδες ἢ ςαυ- χίανι 
} ρώσαμες, ἃ ὃ ὅξος -παξοσενογκάδειγεδραιτρω πσδϑθαννοισι" ὃ Ἐχὶ ςαυρού βλέποήες ἃ ἀ. το ἦτ 

γεσχϑ Ἁρπαισμεένον, ὀνει δὲ σσι ὺ αὐ χὰ (Ὁ ϑασπορβνόμϑμοι, ὃ πόϑτων χαλεπεότερον ξιῦ, ὃ 

᾿ ΧῊῚ ̓ Ὧὰ αἰδια, ἀπα]εαῖνος ΧΗ 'πλῶν ὦτα τὰ δεῖν, νὰ ὼὰ ὡς “ἀλαζόνα χα Ε. “ἰκῇ ἡ μπάζοντα, Χ. ἐλίνη 

ἃ ΟΣ ἔλεγε. ὧρ τα αὐτὸν ται ἐφαυρρεω δ ἡμοσία, ὑα πλύτων ὁρωῆωι ὀκπομπτάζωσι, 

᾿ δ τῶ ὦ χερσὶ φρατιωτιχαι, ἵνγά, ὁ. ν δημοσιῳ δικαφηδίῳ τϑτων τολμωρϑέων, ῷ ὃ πα. 

" οϑνΐας Ὠθπτείνη.). χατοι τίνα οὐκ ἀρέπέ. ἜΑ ον ο ὄχλος 0 ἐπαχολυϑών «τῳ Γ εδρζσο; 18 

᾿ ν᾽ ἐχὶ ὁ ὧν ϑηφας τύτυς. [6 δὴ τὴν ᾧ αὐτὸς κείνους ὥ ὑποκρίσεως ἀξιοῖ, τύτυς 
Ἐ οὐκέτι. μζ' γὺ ὃ τρβξαι ἁτῆ πλαλον, καὶ ὦ τίου διξὸρ αὐταὶ ἀπουδείζοισι λυμδιανῖ, 

1 δεδοικότες το τίω ὀμαίξασι. δζρὸ ΤΌ δημοσία, ζχοτα λέχϑεσι, χαὶ ληζας ̓ (ωεςαύρω. 
᾿ σαν, ἢ βυλόνϑμοι δείξαι ἀπαεονα, ὁ ἐλελϑν" 
Ι 40 Ο καζαλύων ἢ τ γαδν, καὶ .ῳ τισὶν ἡμέϑαις οἰκοδὸ δ, ̓αταζηϑι Ὄἰσὸ νυ ὅ φαυροῦ. ἦ 

Ὶ Ἐπειδὴ Ν Εἰπῦντες τῷ Πιλῴτῳ ανέλῴν τίωυ αἰτίαν (αὑτη ὃ ὠώ ὃ γεγφάφλαι, ὁ 

βασιλθὸς .}} Ιουδαίων) συ δὲν ἴαώσειν,᾿ ἀλλ᾽ ἐὐεφήκει, λέγων᾽ δγέλφαφα, γθγφαφα᾿ ἀϊ) 

] λοιποὶ ἐπειρωντυ, δὲ ὧν ὃν ἐχλϑύαζον, δεῖξαι στι Οὐκ ἐςι βασιλϑύς. δ]9 καὶ ὠκᾷνα ἔλεγον χαὶ 

Ὀώπι' 
" .4» Εἰ βασιλειὶ Ἰσραήλ ὅ81,καζαιξατω νεῦ πἰπὸ τῇ φαυροἦ, Καὶ πεΐλν, Αλλυρ 

ἔσωσεν, ἑαυτὸν ε ἰ δια" σὼ σώσει ̓ Κα ζῳ σσθέτιρα σημεῖα, οὐεύϑεν ληχειρρειῶτες δχκξώλ.- 

λῳ. ἰκὰ παλιν, εἰ νὸς " εἰ τ ᾧ Θεού, σῶσον σεταυτον. ὦ μιοωροὶ καὶ παμμίαροι 413, ᾧ χ ἘθΩ8, 

“οφῆται Οὐκ ἤσαν ασοόφῆται : ; συνὲ (ὦ) δίκαιοι, δίχᾳιοι, τὴν ἀΐοις οὔκ ; ἀξόρπασι ἿὮἋ αν 

κιυδυιυων ὁ ὁΘεός; λα μῶω ἦσαν καὶ αὐὐοὶ ζχῶτα πα (οοῆες. ᾧὶ ξίζυ ἴσον τὴς αἰοίας ὑ ὑπδι 

ϑοιτ᾽ αἱ αὖ; 5 Οἱ ἐγ) ὑκείνων οὐκ ἐλυμδιύαῃ Δ“ ὑμῖν τίω διξλυὴ ΜΝ κινδχούωνέπειγως- 40 
γὴ, Δλ᾿ ἡ ἤσαν πσϑϑφῆται αὶ πα ἥες «’ ἀπτρ ἔπαρρν᾽ ᾿ πολλῷ μᾶλλον Ἰχὶ τότ οίκ ἐχοίώ 

ὑμας [ σκανδαιλίξεοϑαι, χαὶ δὶ ὧν ἐποίησε, τὴ δὲ ὧν Εἶπεν «εἰ ̓ δἰορθωσαιμϑίου (ὐτίω τίνι 

τίω ες αὑπσύνοιὰν, δ᾿ ὁμῶς γαὶ ) τϑτων λεγϑέϑβων καὶ δνορδῥων οντὶ ἡ ἴλωσαν, οὐ αν 
αὑτὸν “": κα θϑν. ὁ γϑιὦ ὡ» ἐ ὑτη πονηρία, καταισσεπεὶς,ὶ ω φόνοις ὴ τυμζωρυχίαμς πὸν ἀ- | 

ποτα κατὸμαλώσας βίο, ὃ ὅτι ζῶ ε ἐλέγετο, τότε αὐτὸν ὡμολόγησε, αὶ βασιλείας ἐμψη- 35 

μώδυσε, κα Ὄ ὀδῆμος αὐτὸν ὠλοφύρον». χα ζοιγε ἐδόκει τὀῤὀυτία αϑοτυρῷ ζᾳ γνομϑυα δὰ 
ζοῖς οὐκ Εἰδισι τῷ μωτηρίν τίωὐ οἰκονομίδν, ὅτι αἰοϑενὴς κὶ ὶ οὐδ δειυαί ϑμος᾽ δλλ᾽ ὑμωφὴ 
λυϑεια Ὁ ὁ ἰδ οὐγανηίων σι. τ ἃ δίω αἰχούοΐες, ὁπλίζωμδῳ ἑαυκῶν χε πὸμο 

τὸς ϑυμιῦ, κν πάσης ὀργῆρ. ᾿καν Φλεγμμαμάσαιν ἰδλης τίω καρδδν συ, σφ ραγισον ὃ φῆλος, 

 φαυρϑν. Ὀχιϑείς᾽ ἀναϊμψησόν τι τὸ τότε συμβλύτων, κα ὥασερ Χϑμορτῶν ὀχξαλᾷ πόῤτα 40 χιδἰνιὶ 
ϑυμὸν ἿΜΨ γελυνμδμων, τύτων ἡ ἡ μψήμω. εἰὐννόησον αι ῥῥμᾳΐᾳ, ῳ ποραυμαζα" εὐνόησον Ἰεντπ 

' ὅτι ὠκᾷος δεαυύτης, σὺν ,δοδλοε" ὦκῴᾷνος κα, σὲ, σὺ ὃ. δ(ρα στωύτον". ὠκήνος ον Ῥ δὐο- 

Ι γετηϑεντι καὶ φπυυρωσείντων, σὺ ἢ ὑῇ "ὲ ἑαυζ᾽ ̓ὀκᾷος ον Ὁ ̓ὑδεικότων, συ ὃ 3 πολλά.- ἈΡΩ͂, 

κιφ" ΔΖ αὐὖμ Ἷ αἰδικηϑέντων " ὠκῷος. τὴς πόλεως ὁρώσης ἀπιίσης, μῶλον: τϑδέν χϑ 

ΜῈ 
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μα πόμτος τῶν Ἰουδα ων χαὶ τῶν ξένωνχαι ὟὮΨ χιχωδίων, ἐφ᾽ ὧν τὰ Φιλῴνϑοοπα ἐ-- 
͵ «! ᾿Δψιὖνι Ζ ! . λσὰ - ,,ὦ δ λ γ 

φϑεγξατορήκατα, σὺ ἢ ολίγων “πϑλόντων καὶ ὦ μεῖζον Εἰς ὑξοιν, Ὁ καὶ τοῖς μαϑη- 
νυν» -» δ ᾽ ) Δ »ὕ 

ζμ αὑτὸν ἐγκατα λιπεῖν. (Ὁ ἅ'᾽ γ)» ἐμιασδραϑεν ϑερασγάοντες ἀπεπήδησαν" (ὦ ὃ ἐ- 
λ λ Ι ᾽ ! . Ι! ! : ᾽ ! ᾿ Ι͵ 

ὥϑροι καὶ πολέμιοι ἀγεσχϑ Ἀφπτισμκένον εν μέσῳ λαξωτες, ὑθραζον, ἐλοιδοοφων ὠκωμῴδδιωυ, 
} ᾽ Ι -" ᾽ { ε ἃ ς 

ς ἐγέλων, ἐχλεύαζον, πδιαῆοι, ςρατιεὗται,καἰτωϑεν, αγωϑθεν,ἐχᾳ τέρωϑεν οἱ ληςαί καὶ "ὺ οἱ ληξαὶ 

ὑδξραζον αὑτὸν. ὠνείδιζον αἰμφότεροι.πτῶς ᾽ν ὁ Λουχός Φησιν, τί ὁ εἰς ἐπετί μιαὑπτλίω αἰμῷό- λυκ, κγιμοὶ 

τέρα τἔγϑνεωρότερον γὸ αἰμφότεροι ὠνείδιζον, ὕξερον ἢ ὑκότι ἵνα γὸ με νομίσῃς ἔκ ἦμος ( ω-- 
ϑήματος ὦ “ράγμα γυνα Κ,"η μηδὲ ἐΠ) ληφίζωω Τ' ληφζω, πὸ Δ ὑζρεως δείκγεσί σοι, 

δῇ, αὐω ὅτι τού ςαυρ9ὁ ληφὴς ζω αὶ ἀϑρὸς, δλλα αὐϑρόον μετεολήϑη. ζαύτα δίζυ ἀπὸν.-- 

ιο τὰ λογιζόνϑνος Φιλοσόφει. δ Ν᾿ πα οχίς τοιούτον, δῇ ἐπτα εν ὁ δεασότης σϑ; δομοσία, υξεἰ-- 
«ϑης; ΣᾺ δὶ τοιαῦτα. χλϑθυαξῃ, αἰλλ᾽ εἰ πϑῷ τὸ σῶμα, “ουδὲ δυτω μαςιζόμϑμος αὶ γυμν".. 

αϑρος. Εἰ ἡὶ ὠκολαφίοϑης, αλλ ὀυχ ὅτω. “ατϑοςῖθοι δὲ μοι,χφ) «ἰ ποὺ πίνων, " Υ̓ΕῚ τί, 

αὶ πῦτε, ἡ “ἰς, ᾧ τὸ δὲ χαλεπώτατον, οἷι τύτων γινονϑύων συσδεὶς ἐὐνρκαίλει, σεβεὶς ἐμέμι- 
Φετο τὰ γινουϑναν᾽ αἰλλαὶ τοὐναντίον ἐπήνοιουν ὡπϑωτες καὶ (εχ Χθύαζον, αὶ (ἡμμωέσκωπον, 

ις καὶ ὡς αλαζονα ᾧ ἀπατεῶνα αὶ πὰ αὔον καὶ οὐκ ἔχοντα σὴ ζξαι Ἐχὶ Τὴν ἐργων,ἀπερ Εἶπεν, 
ὅτως αὑτὸν ἐλοιδύρφιωυ. ὁ ἢ σιγᾷ πσϑὸς πόύτα, φαῤμακα μέγιςα, χατασκθυαζωι ἡμῖν 
μακροϑυυίας. 

Αλλ᾽ ἡμεῖς ζχῦτα ακϑοντες, σοπεῖδ ποθ ὸς οικέζοις χαρτερῶμϑυ, αἰλλαὶ ΑἿΜ αἰ σφίων ὅγων ΘΙ ΚΟΝ 

μεῖζον Σ'ποπηδώϑμ ᾧ λακτίξομϑμ᾽ αἰ χύρ ΑΜ εἰςήμᾶς ὠμοὶ αὶ ἀπϑυ, ϑοφποι ὄντες, 

τ ὑφ δὲ δῇμ Εἰς Θεὸν εἰ πολιρὺ ποιένϑμοι λέγϑν. καὶ αἴθὲ φίλας δὲ ὁμοίως Ὁ ακείμιϑα, 
καν λυπήσῃ τίς, ὁ φέρϑιδν᾽ κἀν ὑφεάσῃ,, ϑηφάων αγρχαψνονϑμ μάλλον, (Ὁ καθ᾿ ἐχας ω 

(τα αναγινώσχοντες τίω ἡμέραν. ὁ μαιϑητὴς πρδϑέδωκεν᾽ (ὦ) λοιποὶ χατωλιπόντες ἔ- 
Φυλϑν᾽ 0) δυερτετηϑεντες εὐνέτϑ)υσαν᾽ ὁ δούλος τῷ δρχιερέως ἐβῥαπιζω ᾿ 2) φρατιώτει 

ὁκολοίφιζον᾽ (Ὁ παριόντες ἔσκωτῆον ᾧ ἐλοιδόρφεων ᾿ (ὦ) λῃς αἱ χατοχϑοϑμν" ᾧ πσϑϑς ὁ.- 
1; δένα, ὄξεξάλε βϑαίᾳ, ἀλλα τῇ σιγῇ πόρτας οὐίκα, σὲ πειδόύων δχρβ Ὁ ἔργων, τι ὅσῳ δὰ 

ονέγκῃς ποραίως,τοσύτῳω μάλλον Ἔ χα κῶς ποιοιωύτων κρϑυτάς, ὃ τρλοοὲ πᾶσιν ἔσῃ ϑαυ μαφός. 
ας γὃ ὃν ϑαυμασε!) Ὁ (χτεικῶς φέροντα μα αὐ νοὶ Ὦ ἐπηρεαζόντων ὑζρειςιώασερ οὐ ἡ Εἰ 

διχσίως τίς παοή, Ὁ κακὸν ὐγεγχων Ὡράζως,νομίζε!) πϑραὶ τοῖς πολλοῖς ἀδίκως παίοήν' ὅτω 
κἀν ἀδίκως ποίη, βρασιωύη.) ὃ, Ὁ δικαίως παλοφν ὑπόνοιαν λήνψαται,ὁ κοιτοιγόλοισος ἔςαι, 

νυν 10 ὡς αὐγικολωτος συρομϑμος εἰ ασὸ τῆς ὀργῆς, καὶ τίου θυ δ μειαν" Σἰπολλὺς τίω' ἑαυζ. Ὁ) 
ψήχν ποιούτον συυϊὲ ἐλδύϑερον δὲῖ πσϑϑσειπεῖν, καὺ μωφίων" κατα γϑῇ δούλων. Φιλλα' σφοδραΐς 

σῃ πϑρωξιωυςν ὁ δεῖνα, ; ὼ τί τ); τῦτε οὐ δᾷ τίω φιλοσοφίαν εἰὐνδείκψυεϑει " ὡς ὕτὸν μω-: 

δείςο τὐδακρίζων ἡ, ἢ τὰ ϑηρία ὀψοιῖθα ἡμέρᾳ. ὅτε Ν᾽ ὀκῷα ἀεὶ αοιούται, ν᾽ ὁτὸμ 
αὐτὰ ἴις διεγείρη. ᾧ ἡμιᾷς τοίνωυ, μ᾽ τότε μόνον ἡσυχαΐξζωμϑμ, ὅτὸν μηδεὶς ὁ γεκοξιώων ἡ, 

35 τ τὸ πλέον; ἐκῴνα μϑὲ 75 αὶ δικαίως αἰγόμακ! πολλαζχις, ὁ πολλέω ἔχει τίω ̓ εἰπολογί-- 
αν. ἃ γὸ κινούμϑνα καὶ γυῆομϑνα, διεγείρε.). χωρὶς ἢ τούτων, ὶ λογισ μδμ! ὅθιν ἐφερηυδϑα, 
οὖν τῇ φύσει ὃ ϑησαϑαϑαι ἔχει. σὺ ἢ, πόθεν, Εἰπέ μοι, ϑισλούνϑμος αἰγόλαίνων δυωνήσῃ 

συτγω μης τυνεῖν ; Ἧι πεπονϑῶς δεινών ; ἡρπαίγης ; δὲ ἀΐῷ' (ὦ ὅξω τῷ» δ ονεγκεῖν, ὥςε μει-- 
Ὦ ζόιως κερδϑυα!. δλλαὶ δόξης ἀπεςερήϑης ; ἡ τί τϑηο." Οὐοδν γ} ἠλλαϊῆωται ζτη τὰ 

40 Ὁ σέ, ἐδῳ Φιλοσοφης. εἰ ἢ συν πάσαις δυμόν, πῦϑαν ὀργίζῃ τω μηδὲν σε Αἰ αϑεντι χαᾳ- 

κῶν, δλλα ᾧ ὠφεληκότι; Ὁ .»» φ μδδίτες «ὄν μωὴ νήφονζ, ἃ χϑυνωτέρρες ποιοίζσιν" 

Φ ἢ ὑξράξοντες κ χαταφρϑνοιώτες, (ὖν" ἑαιΐζις προ σέχονζας καυρτερλκωτέροις ἐργά- 
ζουνπῳ. (ὦ γ»δρδὲ ῥάϑυμωι δμκϑίνϑμοι μάλλον αἰδικϑιῶται, ἢ ὑξραζόνϑμοι. ᾧ ὅτοι ζ᾽ ,ἐ- 
ὀῤνήφωρϑυ,αἤτίοι γίνονται φιλοσοφίας ἡμῶν ̓ ἐκεῖνοι ὃ (Ὁ τύφον ἡμδμ" ἐπαίρφεσιν,αλαᾳζο- 
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γείας ὼ κενοδοξίας χα βλακχείας “πληρϑύσι, χαὶ μαλακωτέραν ὝΡΗΙ ἐργάζονται τίω ψυ- 

χίω. κ᾽ μδοτυρϑῦσιν ᾧ πατέρες ἴη) ὧν ἑαυ οις ̓  τὐσαῦτα κϑλακεηοντες ὅσα ὑζοὶ. 

ζοισι, δεδοικότες μή τίνα οντεύθεν δέξωντωι βλαΐζωυ, ἢ (Ὁ διδώσκαλοι" πύτω χοὰς αὑ.. χιπίζ, 

τοῖς κέγρίωται τω φαωρμάχῳ. ὡφε Εἰ “χοὴ Ὀὐποφρέφεοϑαι, κολακεύονζῳς μάλλον, π- 
(ρἰζονζῷε “ΟΥ̓. μείζονα ΡΝ φέρει λύμζωυ τῆς ὑδρεως τουτὶ ὦ δέλεαρ τοῖς μὴ “ὥθοσέ- 4 

ἐσι, (ἢ δυσχολώτερον τότ καταιεῖν, ἡ κείνου τῷ παθοις ἢ ὁ μιίοϑὸς 5 πολλῷ πλείων 

οὐντεύϑεν, ᾧ ὃ ϑαῦμα πλέον. κα »ὃ ϑοιυ μαφύτερον ἰδεῖν ὀν,ϑ69»πὸν υσοαζουδμον ᾧ μὴ χι- 
γούμϑμον, ἃ ἀν, ϑιο9:πὸν" πλυγῆσνϑρον καὶ μεὴ κατωπίτήοντα. καὶ πτῶς δευνατὸν μὴ κιῳηϑζωῶαί, ! 
φησιν ; ὕθοισέ τίς ; ζὃ σημεῖον ἔχίϑες τῷ ζαυρ9 τῷ! φηϑφ ᾿ αναμνήσθητι πόμτων Μμ πότε Ἀσὰν 

“δνουϑύων,ᾧ πϑυζῳ, σξώνυται. μοὶ εὐγνοήσῃς (αι ὑδρεις μόνον, αἰλλ᾿ Εἰ καὶ Ὅ σοι ϑητον γέρον το 

ποτε τῦδου τϑ ὑθρλκότος,  ἐυϑέως ψμνήση ωρῶος᾽ μάλλον ὃ), «ὐνόησον ασξ8 πλώτων δ 
Θεούφοζον, Ἣ ζαχέως ἔσῃ "μετδιώτερ9ς ὁ Ἐχιπερκής. καὶ τότων ν τὸ τὴν οὐκ εἶμ τῷ σῶὴ Χ μἰτοιἢ 

λάμολνε τί αἰ πῦρ τύτων νουϑεσίδν. νὰ στὰν ἴδῃς σοζυτὸν δὴ ὑδρίζοντα, κζνον ἢ σιγωγζᾳ, 

οὐγνόησον τ! δηωυατ' Φιλοσοφῷν, ᾧ κατάγνωθι σαύτϑ τραιχωυνοκῆμου, ἢ εν αὐτῳ τῳΐχαι- 
ρῶ δ ὑόρεων παι δαῖ, ϑητι μή ὑδρίζεν, ἡ ὅτως συτν' ὑσρλζουϑμος αἀἰλγήστις. οὐνόησον ὁτί ιξ 

ὀϊξέφηκεν ὁ ὑξοίξωνᾧ μαίνεται, καὶ οὐκ αἰγθμακίήστις ὑξριζονϑνος "ὯΝ ὦ (ὦ διαιμονώντες 
τύπηοισιν ἡμιας, ἡ τὸ μόνον κὶ κινού μῖθα,, δλλ αἱ καὶ ἐλεῦνθν αὐτός. πῶτο ἡ σὺ ποίησον ἐλέη- 
σον 7’ ὑξράζοντα. δεινῷ γὸ ϑηράῳ,των ϑυμὼ κϑιτέχεται ̓ χαλεπῷ δαίμονι, τὴ ὀργὴ. λύσον 

αὐτὸν ογερχϑύυϑμον “ἰοὺ δαίμονος γαλεττῦ, καὶ ὧν βραχεῖ αἰ φφϑκιρονϑμον. Ουιούτον γὺ 
τῶτο Ὁ γόσημωα, ὡς μιηδὲ γδώου δεῖς Εἰς ἀπώλειδν ἢ αἰλθντος. 89 καὶ Ἴις ἐλεὴν Ἢ :ο 

2,5 βογηὴ Ἢ ϑυμῇ αὐτῶ «ὐ)αῖσις αὐτῷ " τύτῳ αὐτο μαλλιςα, δεικγυὶ Ὁ τυρλωνικὸν, ἦι ὧν 
βοαχοῖ καιρῷ μεγάλᾳ ἐργάζεται κακοὶ, ὦ κὶ δεῖται πολλῆς τὴς οἰατείθυς ᾿ς ὡς Εἶμ 

εσοθς τίω ἰαοω )" μονὴ Θ ἵν, ὶ δυσκαταγώνιφον ἔς αι. ἡξουλόμζω δεῖξαι, τὶς ὁ ὑξοί. γιμόμων 
ζων, ὡς 5 ὁ φιλοσοφών, ἢ γυμνίω Εἰς μέσον αἰγαγεῖν τίω ἑκατέρα ψυχώω. Εἶδες ὟΝ 

αὖ τί ᾽ ἐοικῶδν πελόγή κλυδωνιδονϑῥῳ, τίω ἢ " λιυδμὶ ζᾳραιχις ἀπηλλαγρϑῥῳ. ὅτι: χαρὰ 

)ὃ του οὐ Ὥετω «ἰ πὸ Πἶν πονηρῶν τϑτων πνϑυμν, ὶ αὐτὰ κατοιλύει βαδίως. ἢ γδ ὦ ἀνα 

ὑζριξοντες τλμτω ποιούσιν ὡςε δουκεν. οτὸμ δίζυ ζχωύτης ὠκπέσωσι τὴς ἐλπίδὸς, καὶ ἀΐοὶ ἰώωω, 

λοιπὸν κατολυοῦσι, καὶ δίορθωθεντες αἰπῆδχονται. ὦ ὙᾺ ὅ61ν δ, ϑοφπον ὀργιζόνϑμον μὴ 
σφόδρα καιταγινώσκεοϑειι ἑαυήτ. ἡ γὸ ΕἸ ὀπεξιέναι δέῃ, ἔξες! χωϑὰς ὀργὴς τ1 “ποίησαι, 
αὶ θὐκολώτερον ἢ ((μυετώτερον, ἡ μετ᾽ ὀργῆς, ἡ (μηδὲν παῦεῖν ἀηδὲς. δῤ γὸ ἐθέλω,ϑν,,3} 1ο 

ἡ μδυ αὐ δμζῳ αἰγαϑοὶ ἐφται, καὶ αὐτάρκεις ἐσὺ θα μ᾽ τῆς τῷ Θεοῦ γϑριτος ποὺς τίω 
ἑαυ μ᾽ ἀσφάλειαν κὶ ἡμμιζω. «ἰ "ὃ ἕυτεῖς τίων τϑὴ τέρα δύξαν ; σὺ σεαυτὸν Τίμησον, καὶ 
Οὐδείς σε ὑξοίσαι διιμήσωται. αὖ) σὺ σωωύτὲν εἰτιμάζης, καν ἀν πϑυτές σε Πιμήσωσιν, ὅ τί- 

μη. ϑήσῃ. ὧασερ "ὃ ἐδ μὴ ἑαύρις κακῶς ἃ] αϑώμϑρ, σὐυδὶς ἡμαξ ἕτερος δζᾳιϑήσει᾽ ὅτως, 

ἐλυ μὴ ἑαυτἶν' ὑδοίσωμϑμ, σὐ᾽οὰὶς ἡμιας ἕτερϑς κοιταιοκευύ4, ἔξω. δ τις λύνρϑαυμα- 35 
φῦς κὴ μέγας, ὼ “πόρτες αὐτὸν μονχὸν καλείτωσαν, κλόπηζω, τυμιξωρύχον, αὐδγοῷ ὁγον, λη- 

τω" ὀκῷος 5 μήτε χἰβδοξιωέοϑω, μιύτε αἰγαγακ)είτω, μηδὲ (ωιάδύτω τί τοιούτον ἑαυτῶ 

'ποίδν ἐντεύθῳν ὕδραν κἰ ασονδέᾳ; πϑύτως σε μίαν. Ὅἰ δίίυ, ἐδ πολλοὶ ζοιαυτέω αἷδὲ αὐταὶ 

δύξὸν ἐχωσί, φησιν ; συτθδ' ὅτως ὑξοίοϑη,δλλ᾽ ὠκῴνοι ἑαυςν καιτήσυναν, ᾧ εἰ (ιούτοντοι- 

ϑτονγομίζοντες. Εἰπὲ} μοι, ΕἾ ὡς (ὃ ἥλιον σκοτεινὸν 1) νοωίζοι,αἶροι ὃ ἀφρον ϑιέξα- 40 
λέν, ἅ ἑαυτὸν ; ἑαυτὸν δυιλογότί, πονηρ9ὺ δδξαν ἢ μανομδῥου ἑαυτῷ αὐξιϑείς᾽ ὅτω 
πονηρϑες αἰγαϑοις νομίζοντες, τὴ ὅτοι φοιούδμτίον ἑαυςᾶν χαιταιαγομθοίσι. 9 γοὐ πλείονα, 

απουδέω ποιῴοϑει!, ὥτε ὃ (γωυφδὸς ἡμδὲ ὀκκαιϑαίρειν, ἢ μιυδεμίδυ καϑ' ἡμδβ αὐ" χἷ- 
ἔχεν λφθιω, μηδὲ κἰ ασο ψίαν πονηροίγ᾽ Εἰ 3) ἕτερρι βούλονται μοήνεοϑοι ἡ ὅτω ἴων 

ΠΝ 
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ΕΥ̓ΑΓΓΕΛ. Ομελ, πε’ 439 
αϑιέων ἡοϑμ, μὴ ; σφόδρα φονντίξ νι μηδ ἀλγεῖν, ὁ Δ » φογηθϑυ ὺ δυξόμ λαθων αἰγαϑὸς 

ὠν τοῖν οντεῦϑεν βλφπήεται Εἰς Ο τῇ τοιοῦτος οἷός ὕξιν᾽ 65 αἰ προηῆθύσακ εἰκῇ ἢ ματίω, 
τίω ἐλα τέων ἐδίξαν λυμέω᾽ σε ζω υ ἡ) ὁ πονλρϑς, ἐδὼ Ἐχὶ τοῖς ογλντίοις στήν 
παι, δυλῆνς οντδῦ γον κερδϑωῴ, ὄννιω ᾿ κρίμα εξ Λεξςυν,ῦ ὁ Εἰς πλείονα ἡξᾷ ῥαϑυμίαν. ὁ ὦ 

Γ δὲ ὧν τοιοῦτος κ)' ὐσροπηυομδνος, καὶ τα ππινῳϑείη κα) ̓ ἐλυγνοίη ῳᾳ αἰμδϑοτή ἐμιαῖπε αἰντν  “- 

τόμ ̓ ἢ λανϑούνν, Εἰς ἀϑδγγησίαν ὠνπίωῆᾳ. οί "δ ϑ: πόρτων χαπτη)ϑεϑωύτων μόλις ὅζι- 

Ἰίξανται ὼ στλημιμελιετες Εἰς ὦ χατόνυβεόϑω, ὅὸρ μὴ μόνον ΔῊ ὶ καυτηγρροῦσιν, λα 

ὺ ) ἐπευνοΐσί ἦψες αὐζις, πῦτο αἰ σδλέψαι διινπσοντω ὦ τῇ κακία συζώντε; , Οὐκ ἀκουάς 
97] Τα Παῦλος τϑτο ἐγχαλᾷ, σὰ πεπορνθυκότα υ ἐ μόνον Οὐδ ἠφίεσαν Ῥχιγναΐνω Ὁ οἱ-- 

10 χείον αρδδτημα Κοράνθιοι, δλλα ὠωϑτες χα! κροτοιωτες αὑτὸν κά) ̓ ἐπύτοιζον Εἰς χαχίλυ 

οντόλι ιδ[9 φῳϑακαλώ, ζμμ πολιν αἰ σονοίας ἀφέντες ; χα ἴω ὑδρᾷρ χαὶ Τὸ ἐς Ἴι- 

μας, ν ἀπουδαζωρϑρ, μδνὸν, ὃ μηδὲν! δάυτοις (ἰμινήδόωη πόθο ϑν, μκῆδὲ ̓ἑαυζθν καϑυξοί- 

ζφῳ. ὅτω ̓ ὃ καὶ φζυθα χὰ ῳ, τῷ ̓ μέλλον. “πολλῆς “ὡσολαυσυλῖθα, δυξηφ" ἧς ἥὅνοιτο 

πϑρζμὴ πμιὰς ᾿ ϑθηιτυχεῖ, ΣΡ, τ φιλϑον ϑερπίᾳ τὸ ὃ Κυεν ἡ δ Ἴκσῶ ΣΧ ολτὸό, δ ̓ δῷ 

ις πυτοὶ ἀμα τῷ ἀγίῳ πγϑύματι ἡ δυξὰ,, γωῶ χαὶ «εἰ, χαὶ Εἰς «δὸ αἰωγας “ὠν αἰώνων. 

μά! 
Ομιλιση 45 ΑΠῸ ΔῈ ἘΚΤΗΣ ΩΡΑΣ ΣΚΟΤῸΣ ΕΓῈ- 

γέτο ἐφ᾽ ὁλέωυ τίω γἀδως ὡρψιφ' ναύτης. 46 Περὶ: Ἀ οὐναϊγίω ὡρὸρ ἐ- 

10 κρῳξεν ὁ ἰησῦς Φωνῇ μεγάλῃ, Εἶπεν. Ηλὶ, Ηλὶ, λαμὰ σαξαρ θα" 
τυτέι θεέ μῦν Θεέ μιν, ἵνα τί μα ἐγκατέλιπλς: ; 47 Τιυὲς5 Μ ὀχᾷέ- 
φώτων ἀκϑύσαγτες, ᾧ ἃ ἕξης. 

δ᾽ Οὐ ἐς! ὃ σημεῖον, ὑπὲρ ὀμιαίφθεϑεν αἰτὰσὶν αὐσέλατ ϑαΐσιν, λέ- 

στῆται αὐτῇ, Εἰμὴ ζὴ ση μον Ιωγώ πῷ πϑφήτε᾽ Ἐφαυφθν λέγων δ' 

ἡ (Ὁ θϑανατον αὶ " (ὃ ζάφον ἡ τίω λύωςασιν. καὶ πάλιν καὶ ᾿ὑτέρως δυ- 

πϑ, Ὅτε γνώσέαϑε δὴ ἐγώ Εἦμι. Ὁ ὁ λέγ, τοιϑτον ὅθ]ν᾿ ὕτὸν ςαυ.-: 

20 ρώσιντε με: ὼ νομίσντε αὐἰδεγολνδοθαι ΜΒ, τότε μάλιφα ἐσιοδὲ Μ᾿ τίω ἰγω. μ᾿ Ἷ» ὃ 

φαυρωϑίεσαι αὶ πῦλις αἰπωλε», ζᾳ Ἰουδαϊκαὶ ἐπαύσο,γ», τὴς πολι ̓ πίας ὁ τῆς ἐλθυϑαόίας 

ἐξέπεσον τῇ ΤῊς ἑαυ, ζ κήρυγμα μώνϑησε καὶ σον ᾧᾳ ἀὅβατα τῆς οἰκουμϑῥης ὀξεταῖϑν ὁ ὃ 

λόνς" δ ἢ ὼ θωλφηα, κ᾿ Ὁ) Ἢ οἰκϑυρδῥη ᾧ ἡ ἡ ἀοίκητος τίω διώαμον ανιν ὅζρῳ ἀϑμτς δνα- 

κηρυῆοισι. ζχῶτα τε δζζω φησι, ὺ ζῷ 2. αὐτὸν σιν τῷ φαυρηὅ συμθόμτα. καὶ 

“7 ὙὉΡ πολλῷ αι ματότερι ὀχὶ κι ὃ ξαυρρ πασξϑσηλωμδύου ζχῦτα δνέιϑαι, ἡ βαδὶ- 

οτος ὅΧὶ τὴς γῆς. δ ζω: ἢ μόνον Ὁ «ὐϑάδυξοι ἰώ, δλλ᾽ ὅτι ὃ ὧκ πν ᾧ ἀρϑνοῦ γἔγϑνεν, 

ὅπτρρ ἐξητοιων᾽ ὺ Ἐχὶ πᾶσαν τίω οἰκουυϑμζωυ, ὅπερ Οὐ ϑῆποτε γανϑότερον (μωυέον . δ᾿ ἡ 
ὦν Αἰγυπῆῳ μόνον, ὅτε ὦ πασα τλῴοϑαι ἐμελὰς. τ γὰ ὀκᾷια τούτων τύπος ζω. 
αὶ σχόπει πότε γύ. Υ οὐ μεσημόφίᾳ ἢ ἵνα, πόρτες (ὦ τω ἀῶ ὁ ὀικοιουτες μαϑωσιν' οἦι πὸρμ-- 

45 ΤΆ τῆς οἰκο δέος ἡμιέφφι ζω, ον ἱχϑρμὸν (ὦ αὐςᾶν: Ὀπφρέαι, υ ΤΊ μεγέθᾳ τῷ ϑαύ ματος 

μόνον, δλλὰ καὶ Ὁ τῶ δὐχαίρως συμεξεθαι. κῷ Ὁ» πϑύται τὸ τὴς ηὔρονίας, ὃ τὴς ὐδανόμν 

κώμῳδιας το ἢ οἴ στε (() θυμὸν ὦ ἀἰασαιν, ὅτε αἰεπαύσοινν γλονντερ, ὃ στε κόῥην ἐλαῶον Ἣ 
σχωμμάτων, Ὁ μα ἐφλέγξαμ» ἁ ὧπτρ ἠθέλησαν, τὸτε διῤψνυσι Ὁ σχότορ, ἡ κάν ὅτω 
πω ὁ ΟΡ γἀὼ ἀφέντες, κερδλμωσιν οἰπὸ τῷ θα ματος. Ὁ δ γὺ κουταθζεναι ΟΣ “ σαωρϑ, τῶ 

γα μιαφύτερον 

ὧν κζ, 

αἰ Κο.ε. ««(, 

“ον ̓ Γρεαὶ σχολιαὶ ᾧ μοιγὰλὶρ σημεῖον Ἰπηιζητεῖ, ἡ σηκέϊον ὶ δὺ.3ή.-- Ματθ, ,ζ.λθ. 

Λυκία. κθ. 

λων πῇ ςζαυρφ Ἧ ἰχεὺ, ἐλεϑν" Οτὸν ὑψώσιτε ὑὺν ν ὃ λὐ,ϑεῦ. Ιωναν, ἢ. Κῆς 
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ϑαι μαςῦτερον ὦ, τὸ ὅγτα οὖν τῷ φαυυρῷ ζωῦπα οὐνεργεῖν. εἴτε ΝᾺ αὐτὸν ζῦτα οὑόμιζον πε- 

ποιηκέγαι ἔδει “πιφεύσοι Φοξηϑθέοψαι" ἐϊτε Οὐκ αὑτὸν διλλαὶ ὦ πατέρα, ̓  οὐκ τύτων ἔδει 

χατλμυγάδαι. ἀργιξοιδέν γὺ Ἐχὶ τοῖς τολμώρϑμοις εὐ τὸ σχϑτος ὀκεέῖιο, δ1| γδ οὐκ ω 

ὄχλον, Δλλ . ὀργῇ τὸ Ρ α, ,γμαΐκτησιρ, οὔκ οὐντεύλεν μὸ μένον διλον. ἰώ ἀλλὰ καὶ ὑ ἰὼ τὖ τιρῦ 

τῦτο δηιϑυ ἡωὶ, «τοῖς γδὦὼ ρος φβρέμενν: ̓  Ἁ ἔκλεψε ο ω μιᾷ γένεται χαρϑ ῥοπῇ. κ᾽ ἰσισι 2 

ὦ ζυτίῳ. τεϑεαρϑμοί᾽ ὶ χω» ἡ ἐχὶ Ὁ Ἅνεας τῇ τὴς ἡμετέροις (ἰωέξη. ᾧ πώς Οζκ ἐλώ- 
μ(ϑισείν, Φησιν, αν ὠπόρτερ,ονοὶ οὐόμισαν δὴ Θεὸν } δ Ὁ ἢ δυ,ϑοϑπων νος τότε ὧν πολλῇ 

βῥαϑυμια ὦ χαχία κατείχετο κακὸ θαύμα τοῦ ο. ἐν ζω, ὦ γνόμϑρον θύϑεως παρηλῆς "ἢ ὲ 

" τὐλὴ τίων αἰπίλν ὑχιζητυσαι ἐμέλησε, χορ ᾿ πολλὴ δ αἰσεξείας ἡ  πσφόληνας ζω καὶ 9! ῃ (μή. 

ἴναν. ““ζ ἡ. 

Μαρ. “4, 

νι», β. τς. 

«δ. Βασ, 2. 

Κα, 

ϑεια καὶ σσυὶ ἤδεσαν τίς αὶ αἰτία τῷ Ὁ γγρομόνου, κὶ Κ᾽ ονόμεζον Ἰ ἴσως χατ ̓ ἔκλειψψιν ἢ ἢ ὀπέρρν αὶ κο 

ἀχολουθίφᾳ, Φυσικζιυ γεΐριοϑαι πἴ5. ἡ τί ῥοιυμμαίξεις αἰϑὶ εέξω ἢ συ εν εἰδύτων συν 
Ἐλιζυτησαίγτων μαθεῖν ὄχγ' ῥαϑυμίδυ πολλζω, σπουτε (ὦ ον Ἰουδαίᾳ ὦ ὁγτες ΧΩ. τοστῶτα 

ϑαύματα ἔτι ἐπέμϑρον ὠυθείζοντερ»" τοι σαφαῖ; αὖθις ἐδείαγυ,δἶια αὑτὸς ὃ» Εὐἰργάσα- χιὴὴ 

γ». ὅζρ γὸ ὅτο ἡ κῷ: τῶτο φϑεγίεται, να μαϑωσιν οἷς εἶ ζὴ,ὴ αἱ αὐτὸ ὅτὸ ἐποίησε, ὺ δ Ἄθων) 
καντέδ)ῳ ὑιακέςερο κα Ὁ λέγη Η λ)Ηλὶ, αι μαισοιξαπϑαυ, ἐγώ μάθοις ἑροίτης “μάγους ις 

ἴδωσι οΤί ὦ πατέρα ἡμα, Ἰὰ Οὔκ ἐξιν αὐτίϑκορ. δ 9 χα ̓ οφητικίω ὧμα ἀφῆκε φωνζω, 

μέχρις ἐλάτης ὡρᾳφ εδοπυρα "τῇ παλαιᾷ," ὦ ὅχ «πλοῖς πρφ φηϑομωὶ, δλλὰ καὶ Ἑύρᾳὶ- 

κω φωνζερ, ὧξε «δος τεχέο γιελμον χΘΙ [καταδυιλον, χαὶ ΤΟ πόμτων δαίκρεσιν ἀυτυ τίω 

“ὥοὸς ᾧ »ϑγλμνηκότα ὁ ὁμυϊοιᾷν. δλ᾿ ὃ ὁρφι χρὴ οὐ τεύϑον τίιιὸ ἀσέλγηδν χαὶ τίω αἰκολφσίὸν 

αὐτἋἍ χαὶ Υ̓ αὐοιὸν.... 20 

438 Ἐνόμεσαιν Ἡλίαν ἢ 4) ἡ φησι, χαλνίωϑυον, ἡ βύϑέως ἐπυτίσαν αὑτὸ ὄξος, ἕτερος ἢ 
“σϑσελϑων λόγχῃ αυτιῖ τίω πλϑυροὶν, “ἤνοιξε. Τί ἑροιτ᾽ ἀν τύτων πὔϑανορυ- “οἷν 

περ9ν, τί ϑνοιωδέφερον ; ὁὲ μίχαι τισοῦτα τίω ἑαυ μὸν δξέτειναι κα ἡ ἐς μικρὸν σῶ- 

μία λϑιπῦν "ὑβείζοντις σὺ δὲ μοι σχόπι πώς ταῖς πὐ δανομίαρς αὐτῶν εἰς ἡμετέραν κέ γχρη- 
γι σωτηρίαν. μῷ. ̓ἡὸ τίω πληγάὺ αἱ πηγαὶπ τῆς σωτηρίας ἡμἦμ ἐκξ)αν ὀὐέδλυσειν. 25 

40 Ο 9 1ησούς κραίξας Φωνῇ μιεγαιλῇ, ἀφῆκε ὦ πγοῦμα. Ὑϑπ ἐςν ὃ ὁ ἐλοῦι' 

᾿ Ἐξυσίαυ ἔχω λείναι τίω ψυχίω ΜΜ, καὶ ἐδεναίαν ἕλω πάλιν λαθεῖν αὐτίω᾽ τ» ἔγω τί γημι 

αὐ τίιὐ ἀπ᾿ ἐμαυτῷ. 2.9 δ τῦτο τ Φωνὴ ὀκεαύγασιν, ἵγα δ ἀχθης στ ἸΑΤ ̓δξυσιὸν ὃ 

πράγμα γένεται ὁ “ριω ὁ Μαῤκος φησίν τι ἐθαύμασεν ἢ  Πιλρίτο,εἰ ἤδη" τέϑηιχε᾽ μὰ ἰση1 ὁ κχὐπδα 

κεγτϑδίων 4 τῦτο μιάλικα Ὀπχίφτθυσεν, σι μετ᾽ ἀξοισίας αἱ αἰπέζτον. αὕτη ἡ φωνὴ ὥ χᾳ- 10 

ταπέτασμα ἐλισε, καὶ τὰ ΜΡ (ἴα μώοιξε, καὶ κὴ ΤΌ οἶκον ἐποίησεν ἔρημον. ἐποίησε ὃ τϑρ Οὐκ 
ὐυξείζων εἰ εἰς (Ὁ ναόν᾽ πῶς γϑὸ ὃ λέγων᾽ Μή ποιῶτε (Ὁ) οἶκον τῦ ὁ παΐως μα οἶκον ἐμίπο- 
εἰν: Ὄρλ᾽ αἰαξίος αὐτὺς Ὡὐποφαννων Ὄ ὸ ἢ ὐκῶ ἢ ὀζωτοιζῆς, ὥασερ οἰ κὴ ὅτε τοῖς Βαξφυλω- 

τἰοις αὐτοὶ δέδωκεν. ι ἰ δχρὰ τού» ἢ ἢ μόνον ζυτα ὦ ἐγίνη, δρλλὰ καὶ Ὁ προφητεία τὴς εμϑηϑ- 

σης ἐριϑστωρ ὦ τὸ ὁ συμεξώνον, ἐ τῆς Ἐλὶ τὰὼ ὶ μείζω καὶ ὃ ὑψιλύτερᾳ μετουϑέσεωφ, ὺ της ἰ- 43 

αύος αὐτί, κυ Ἧ τύτων, χα ὍΝ ζ' ὥῦτα ῥαύτον ἐδεύωυ, ὧκ τῆς ΨΩ μικρῶν, αἸάςώ- 

σις, οκ τήρι τού φωτὸς ἀμαυρωσέως,ὐκ τῆς } φριλι εἴων δλλοιώσεως. Ὡπὰ ᾿ ὃ Βλισο 

σαν, νεκρὸς εἷς αψαιδμος μικρὸ ἀνένν᾽ νμυὶ 3 φωνὴ αὖ ὧν ἡ γέρε, τοὺ σώματος ὀϑω και- 
βδίου τλὶ τοῦ φαυρϑ᾿ ἄλλως ἣ, χαὶ ὀκένα σὔύτων τύπος ἐωύ, δα γὺ τῶ πισθιϑην δ 

τῷ» κακεῖνα γύ. αἱ ὧχ ἀπλώςέ ἐγείρονται, λά χαὶ πέτραι ῥϑγνιευται, χα ι ΥΝ σείεται, 49 

ἥα μαθωσιν Ὁτί χαὶ αὑτοὺς ἡδυωίατο αὶ πηραῖσει καὶ » ῥῆξαι. ὁγδ} φέτρας " αἰ θτεριθνσὶ χιπρῚ 

τίω ἐκαμλέζωυ σχϑ τίσι, πολλῷ ν μάλλον εἰς ὠκείνες ζῦτα ἐποίησεν ἀν, ἐϊτε ἐδύλετο. ΡΥ 
οίκ ἡλέλησιν, δι᾽ εἰς τοὶ σοιγεῖα τίω ὀργέω ἀφιεὶς, ἐκχείγες δ Ἐχτεικείας σῶσεῳ ἐξύλε». 

δὶ τ καθυφῆχθμ τὴς μωρίας. τοιῶτον γὺ ὁ ὁ φϑύνος,τοιῦτον ἡ βασκανία, χ ἵςαται ῥᾳδίως. 
πῷ 



ΕΥΑΓΓΕΛ. Ομελ. στη 441 χε κζ, 
τὸπι Δ δὰ καὶ πσοϑς αὑτὰ τὰ ἐ φαινόμδυα ἀιθαιομαύτοιων᾽" μ' ο ᾿ ζῦτα ὅτι σφραγίδος Ἐχι- 

κειρδέης καὶ μω φραπιωδ τηρϑεωύ ἴῶν ἀὐγέφη, 9 ἡ αὐ (ταν ἡκυσουν ὟἢΜ φυλάΐκων, ὃ τἶρ- ᾿ 

γγύθλον ἐδωχαν,ὧσε τέρας ἡαφλίραι, καὶ ᾧ τλόψαι τὴς ὀναςείστως ὦ λήγϑι. μιὴτούμωυ 
ϑαύμαζε, εἰ εἰ ἡ τότε ἠγνωμόνοιου (9 ὕτω καϑούπαξ αἴρεσκθιασωδύοι ἢ ἦσαν σοὶ πολύται α- 

4 ναμαευυπεῖι} ΔΑ ὥκέννο σκόπ, ἡλίκα σημεῖα πεποίηκε,τα ἅ δὲ κα ραν, τὰ ὃ , ἐχὶ τῆς γο, ' 

πὸ δὲον αὐτο τῳναῷ, μιν ἅ τω ἀγανάκτησιν οὐδειωύμϑρμος, ὁμϑ ἣ ὑπ τὰ ἄξατα ἐ ἐ- 
ζαι λϑιπὸν βατα, ὃ ὁ ϑέρφινὸς αοιγήσνται, ἢ “αν ϑς τὰ ἀἰλυϑινα ἁγια «Ψ αἰ γίων τὸ αραΐγ-- 
ματα μεταςήσεται. καὶ ὦ Ζ ἐλερ»»,εὶ βασιλεὺς ἰσελήλ 691 "παράτῳ γὼ ὁ ὐπὸ ζ σαι 

ρϑ' "αὐτὸς δὲ δείκνεσιν, δτί “ ᾿ ποῦ ἰσεκὴλ μόνον, λα τῆς ὀικυμῦβης ἀπασυς. κάχεῖνοι ἐς 

"9 ἐλεγϑνηὁ καταλύων Τί ναὸν ὑτον ἡ ὧ τεισὶν ἡμέραις οἰκοδὺμδὲ αἱ αὐτὸν αὑτὸς ὃ δείκψεσιν, τι ἐς 
τέλορἐρημε»ϑήσι͵. παλιν ὅτρι Ζ ἔλορρν; ἄλλυς ἐσωσεν, ἑαυτὸν 5 [ δυυύαται σῶσοι᾽ αὑτὸς ΠῚ 

οὐ φαωρῷ ἡ γϑέων, οὖν τοῖς. ἐν διύλων σώμμαισι τὸν» ἐκ αἰθδισσίας ἐδείανυ πολλῆς. εἰ ἰγὸ ὃ τ- 

σαρτα) δ" οὔξολϑεῖν Λαξάφον μέγα: πολλῷ, μάλλον Ω πόρε (αἰ ρϑως ἔν πάλω Χϑιμ(ην- | 

Ι 

αι φανῆναι ζώνας ἢ ὃ τῆς ἐσουϑῥης αγαςείσεως σημεῖον ζῶ, Ἵ 

οὐ ϑῶος Πολλαὶ 7)». σώμιφιτοι ἣν κεχϑιμημδῥων αἰγίων ἡγέριϑη, φησὶ, ᾿ ᾿ 

43: Καὶ Εἰσῆλϑον εἰς τίρ αἰγέαν πόληγὸ ἐνεφδυίαϑησει “πολλοῖς. ἵνα ἡ μὴ γο.. ἢ ' 

μὐπήω μειοῦν ̓φλύτασμα δ) ῷ γελννμδέο, πολλοῖς φανο) 6 ὼ τῇ πολή. ὦ ὀκεντϑοίων Ὁ Ἃ Ἡ]} 
Θεὸν τῦτο 9 ἐδόξασε, λέρων᾽ ὄγτῶς ὁ ὀῥῥρωπος ὅτος ϑίχσιος ζῶ. ὲ [Σ ὀχλοι; 5 φὐραϑνέ- ᾿ 

μενοι ε εἰς ̓ϑεωείδυ, τύτήοντες αὐ τὰ φἡ,ϑὴ ὑπ έφρεφον “τυστεύτη Ὁ Ὁ ἐφαυρωρϑμν ἡ δγω α.- ᾿ 

20 μμφ ως. Ὰ ̓χλδυασίας σοσαυζῳ καὶ ω κωμῳδίας κὶ Χ σκώμματα, κεγτϑρίωνα κοιτοῦυ.. ; 

γάυαι ὑζ δόμον. “ἰνὲς δὲ φάσιν, οἷ, εδρτύοι, δι πτῷ χοτμείωνος τότ ὀυδρισαιυϑήκ Ι 
κὦ ζωῦτα Ἐπὶ τὸ πίςᾷ. ᾿ 

45. σαν ὃ ᾿ ὀκᾷ γαινάνκαρ πολλαι ἡ ϑοωρφόσοιι μσορῶνο; ἀἶτθνες αἡωλνόδνῇ αἱ ακονοῦς 

σαι εὑτῳ,. β 
22. 6 Ἑγαῖςς ὡ Μαρῥαὺ Μαϊιλὰυλῃ ἡὶ Μασίᾳ καὶ Ἰακαν οἰ μήτηρ ἡ ἡ μεήτηρ τ  ὑν -" 

(ἠδ Ζεξοδαΐν: Ταῦτα ὁραῖσιν αὶ ΔΙ γεωμάϊκας γνομδμα; αὶ μάλικα συμπαϑέφεραι, ὦ αἱ μαΐλιραι ᾿ 

μέ: εὀρηνοίσα.. χα σχϑπει πόση αὐνὖ᾽ ἡ: συξϑσιδρία. ἠχνλουλοιω ατῷ ἡ ὀζρεκονούμδμαι, χα " 

μ᾿ μίρρα δὴ χυδυυύων τῷ, διὸ ἡ τὸ " ποῤ ἐλεώρφιω" ̓ πῶς ἐδόησε᾽ πῶς ἀξέπνευσι᾽ παῖς " 
αἰ πέτραι ἐρίαθησοιν, ῷῳ ἀλλά ὦπϑυτα. ὸ ἄντα πσοῦται ὁραΐσι τ' ἰνσομώ, κα ἡ τὸ μάλιςα ' 

10 καταχριλὲν γος τϑν τεῦτο Ὡὐτολανοι τῆς ἫΜ, ἐγαϑών λεωρίας. ἰχὰ μάλισα Ἐχιδείκ- -" 

νυταὶ τέῳ αὐδρείαν. ἐῶ μφϑῆηται ἐφυγϑν, αυται 5 αὐ ῷ. τίνες ὃ ἦσαν ἄυτω "ἡ μεής 
μ ἐὑτε ( ζιυτίω Ὁ λέγη: τίω Ἰακώζου ) καὶ αἱ λοιπαί.’ ἄλλος ἢ ἐυαηελιζής φησιν, ὅτι. 
κότον πολλοὶ Ἐλὶ τοῖς τοῖς ϑινορϑοις, αἱ τὸ ςφῆθος ἐτυηῆον "ὁ ο μαίλιξα ὁ δείκγεσι ἿΝ Ιου- 

δίων πίω ὠμυτηζα, ὁ ὁτί ἐφ᾽ οἷς ἐχθρίωοιων ἕτεροι, ἔχ: τύτοις ὀκόμπαξον ὃ ὀυτοι, χαὶ ὀυτε ἐπ 

4 λέῳ ὀκαμφϑηᾷ δότε φόξῳ κατεραιληῷ. ἀ »ὃ ὁ ὀργῆς τα ἐγοόμδμᾳ, ὦ μογαίλης σημήα “Ὁ, 

χ ἁπλώς σημείώ, »»λὰ λυμᾷ σημεῖα ἁπόμτα, ἃ σκότος αῇ ᾿τεμψόνϑμαι πέτραι ὃ κουῆοι-: 

πέτασμα, ῥυγρύρδνον μέσον, ὁτῆρ γῆφ: Κλόνος ἡ πολλή τὴς ς ἀγανακζήσεως ζω ἡ ̓λὐπύβθολη. 

18 Πορσελϑων δα Πωσα ἥτησε τὸ σώμα. ᾿ς Οὐὑτορζώ ) Ἰωσὴφ ο ὁ χρυτήομϑῥος. ὡρὼ- 

ὡς ζω τω κϑρ τοι! ' μέγα: ἐπολίησε αᾧ. "ᾧ θίνωτον τὰ Χολετού. συ ὴ ἄσημος ζω, σσοὰ 

49 Ἷ Λαυνδευνόντων, δλα τὴς βελῆς εἰοὰ σφόδρα. Ὀλίσομορ' 99.» μίλια τίω λύδγρείν 

ἀυτύ κατιδὲῖ ἐνι.Εἰἰς » θρύγατον ἑαυ: ̓  δέδωκε τω ΠΩ πϑρᾷις ἀπεϑειὸν ὀὐαδέξα.- 
μδνος. τῇ " αἷ (Ὁ Ἰνσοιῶ ἀλοίᾳ, ὃ τολιλύστας αὔτῆσαι τὸ σῶμα, (μὴ απεήτερον ποςας, ἔ- 

ὡς δὺ ἐπέτυχεν. ὦ τὸ " λοιθεῖν ὃ ὃ μόνον, συτῖδ' τὸ λούγψαι πολυτελές, ἀλλαὶ ὁ τὸ ὦ τῷ" μη 

μείῳ τς ἐν Τῷ χανῷ, δείκψεσι τὸ φίλον ᾧ πω ὀυδρείθν. Ἂ τῦτο ἣ ὄχ ἀπλιοίρῳ φκϑιο- 

ΟΠγγίοβ, ἘΟΙΠ. 2, 25 μεῖτ, 
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μεῖτο, ΝΥ ὧςε μὴ αἰασονίον σιναὶ “υέαϑεῳ ψιλώ, ὅτι ἕτερος ὀμϑ᾽ ἑτέρου αδέφη. 

όι Ἡνὴ Μωρία» Μαγδευλίωὴ, καὶ ἡ ἀλλη Μωρίαᾳ χαιϑήγϑναι αἰπώλυτι τῷ ζάφου. 

Τί τος δξιω ἕνεκεν αὗται πασδϑσεδρϑύοισιν ; Οὐ ὲν σσυπω μέγα ὡς ἐγοἑω αὶ ὑψηλὸν ἥδεσαν 
αἷϑὶ «ὐτύ" δ ἡ μύρα ἐκόμισαν, ᾧ ἴάφῳ ασϑϑσεκοαυρτέρφιου' ὡςς, Εἰ λωφησιιενἡ μα- 

᾿ να ὍΨ Ιουδοώων, ἀπελθεῖν ὼ κὐθεχυϑίεαι. Εἦδες γωωναρϑὼ λυδρείλν ; Εἶδες Φιδλοςορ- 3 

μ γίαν; ΕἾδες μεγαλοψυχίδυ, τέωὼ εἰν τοῖς χρήμασι, τω μέχραϑαναΐτο; 
" Ἄθικον Μιμησωμῖθα ζικ γον ώχας (Ὁ ὀύϑρες, μὴ" ἐγκαταλείψω ϑμ εἰν τοῖς πειρασμοῖς δ᾽ οἱ κμω,. 
-" Ιησοιῶ. ὠκᾶναι (' γὸ ὦ Εἰς τελευτήσαντα τοσαῦτα ὁμαλωῷ, ὁ έψυχας ὀξέδωχόμ" 
Ϊ ν ἡμιφς ὃ ( παλιν γὸ ζῷ αὑτὰ ἐροΐ) συ πεινώντα τρέφορϑι, συ γυμνὼ «ὐθεξαλλομϑρ, 

ΙΝ λ΄ ὁρώντες αὐτὸν ασολσαφτοιῦτω αρδατφέχονϑμ. καίτοιγε Εἰ αὑτὸν ὑκῴον Εἴδετο, (ὰ τὸ 
ΠῚ αὐταρχοντα εὐ ἔκοιφος ἐἰκέγωσεν. δλλαὶ ἢ νιωῦ αὑτὸς ἔφην. αὑτὸς γὰρ Εἶπεν, ὅτι ἐγώ 

εἰμι. νος δϊασ ἕνεκεν αὶ πλύτα κεγοῖς : ἡ γῈ}" ὁ νεὼ ἀἰκούεις λέχϑντος, ὅτι ἐμοὶ ποιές" κὰ συν 
τὸ μέσον αὖ τε τύτῳ, ὧν τε ὠκείγῳ διῷς. ἐδὸν ἐλοιῆον ἔχεις τύτων γα, τε 
πρεφουσῶν αὖ τὸν, αἰλλαὶ ὁ πολλῷ πλέον. αἰλλαὶ μὴ ϑορυθνϑητε. νὶ ),ὰ» ὅθην ἴσον αὑτὸ κυ- 

᾿ οἰως φαινοόμϑμον εϑρέψαι ( δὶ λιθύνζω ἰχθρὸν ἰὼ ψυχέω Ἑχιασάσαοϑαι ) ̓ὸ δζοὺ ἀπόφασιν ι3 

Ἢ Ι «τυ μόνζωυ (ὃ πένητα, ἡ (δὲ ἀναίπτηρον, ἢ (ὃ συγκεκυφότω ϑεραπίῦσαι. ὀχ } 
ἡδις χα! τὸ αξίωμα τῷ Φαινονϑίίου τὸ γινονϑμον πσοὸς σὲ μερίζεται" οὐζωϑα 3) ὀλόκλη- 

Ψ δϑν σὸν τὴς Φιλφν, ϑοπιας ὁ βρφξ ζὁγ 681 ἡ μείζονος τῆς «δὶ αὑτὸν αἰδοιῖ τὸ δώγμα, ὃ- 

τὸν δζρα τίω ἰπέφασιν τοὶ μόνζω “᾿ ὁμόδουλον ϑερατγήψων αγαγταύῃς εἶν πόσιν. αγα- 
στῖυε τούτω πις΄ ὅσων τῷ! λφιμξαγοντί λέφρντί, ὅτι ἐμοὶ δίδως. Εἰ γὰρ μιὴ αὐτῷ ἐδίδως, 19 

οὔκ αὐ σε βασιλείας ἡξίωσιγ. Εἰ μὴ αὐτὸν α'πεςρέφου, (φἕκ ἐν σε εἰς ψέεπδν ὄπεμιψν, 
Εἰπὸν τύϑντα πϑρίδοις᾽ ἀλλ᾿ Κη, αὐτὸς ὅδινὸ καταφρονούρϑμος, Ὁ κα τίη μέγα Ὁ ἰγ- 
χλημα. ὅτ καὶ Παύλος αὐἴον ἐδίωκε 19 ἡ ἔλεγα, τίμιε διώκεις ; ὕτω τοίγειν ὀξρκεώ θα 

ὡς αὐτοῦ τω Χοὶς ᾧ ηϑέγντες, στὸν πα βέχωμϑν. ᾧ γα (αὶ ῥήματα ἀυτνῖ τὰς ὄψεως ἡ- 
εδπιφότεροι. ἐπειδϑμ δξια ἴδῃς πένητα, ἀνα μψήοϑηλι ΑἿΜ ρημῶν δὲ ὧν ἐδήλου, στι «ὐςς ἐς 
ὀςὶν ὁ τρεφόνϑμος, Εἰ γαρ ᾧ Ὁ φαμόνϑμον Οὐχ ἐς! ΧΧολτος, αἰλλ᾽ εὐ τύτῳ ῷ οὐ μα αὐτὸς 

λαμθλῥει ὶ ἀπολσαρτῇ. αἰαύϑητι δῶν, οτὸν ασθ᾽ σαρτοιω τι μεὴ διδῷς ζοῦην γαὶρ αἰαουθη, 
τῷ “μωρία ἢ κόλασις. τὸ ὦ ))5 ἀσρύσαγτᾷν αὐζον͵ τὴς ἀὐζ,  ἀἰὐγαϑύτητος (69 καὶ ἐγ. 
χαλλωπίζοοϑαι ἡμᾶς ἀὐτῳγρη} Ὁ 5. μὴ δοιώῦαι, τὴς σὴς ὠμότητος. Εἰ ὃ ὁ πιφεύεις νῶ, 
ὅτι πένητα Ττίφον κοὐ δατφέχων αὐτὸν κοὐ ατρέχεις, πις θύσεις τότε ὅτὸμ Εἰς μέσοι σε οἶδα- 19 
γαγῶν, λέγῃ ἐφ᾽ ὅσον Οὗρο ἐποιήσατε “τοις, Οὐδ᾽ ἐμοὶ ὑποιήσειτε. δολαὶ μὴ Ἄροιτού- 
μᾶς ὅτως ἀὐ' καϑεῖν, δλλαὶ πιςεύσανζῃς νι ᾧ καρπὸν ποιησεινζῳς, τὴς μαχαολωπίτης 

" ὀκχείνης ἀκούσαι φωνῆς τῆς Εἰς τίω βασιλείαν ὑμας Εἰσαγούσης. δλλ᾽ ἴσως ἐρᾷς" καθ᾽ 

"1 ἑκα ἡμέρϑμ αὐθὸὶ ἐλεημοσιώης δζριλέγῃ ᾧ φιλαν,ϑο9 πίας ἡμῖν. συ εὲ γδ  παύσο- 
͵ (8, τῶν λέγων. Εἰ ΓΆΡ κατώρθωται ὑμὴν τῇ», μοίλιςα (ζ σϑοδ' τότε ὀἰπος ἕωαι ἐ- 45 

“"οἴωυ, ὦσε μιὴ ποιῆσαι ῥαϑυμοτέρρις "πλίω δλλ᾽ Εἰ (δ κατώρθωται, καὶ μικρὸν ογέδω- 
χα ἀν᾽ Ε15 οὐλ' εἰς ὃ μέσον ἐφϑαίσατε, μὴ πσοὸς. ἐμὲ δλλά πρὸς ἑαυζᾷν' ζαῦτα λέτετε. 

ἢ χαὶ 2) ζαύτον ποιᾷς ἐγχκαλών, ὡαυερ ἐν Εἰ παιδίον ὃ ὥλφα φοιγέῖον αἰκούον πολλάκις 
ΝΣ αὶ μὴ μόμθοανον ἐγκα λοίη τῷ διδωωσκαίλῳ, ὅτι (ἀμεχῶς ὑ τύτυ ᾧ διωωεκῶς αὐτῷ ὑπο: 

] μμεμψήσκει ἥὶς "ὃ ὐπὸ ἣ; λϑγῶν τϑτοων γύλϑνεν θυκολώτερος ασϑϑς ἐλ ἐημοιιθην; Ὡς τὰ χθή- 49 

ματα ἔῤῥιψε; τίς τὸ ἥμισυ τῆς θισίας; Τἰς Ὁ ποίτοι διέγεινϑμ ; συσδίς. πῶς δίων οῴκ ἄτοποι, 
μὴ μόνϑοινόέντων ὑμδυ ἡμαξ κελθύειν Ἔἰισος ζω, ἢ“ διδαίσκεπ , ζὐμναγῆίον ( δίων ἔδει ποι- 

᾿ φ᾽ Εἰ νμιᾷς ἐξουλοίῶθα ὡἰσοςῆναι, ὑμᾶς κυ τέχενν ἃ λέγην, οδι συδητω ζα τα μεμα» 

. ϑηχαρϑν" ᾧ, πῶς ἀπέτητεἰσποομιμνήσχοντες. Εἰ ὅωι ((μυέξη τὸν ὀφθιιλμὸν παϑείν, ἐ- 
ἱ . ᾿» 
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πε γ9 ἣ ̓ἰαξὸςἐ ἐτύγχδμον. ὠν, Εἴπε" αἰξεπλασος ̓  »Ἵ οι δάσος Ἂν τῶν ὠλλέωυ ππέϑσαιγα- 

, γον ἐπημδμειὸν μηδὲν ὦννσα μέγα, αἰλλα καὶ αἰπές“ἴω, (όκ ἂὺ ἐλϑων Ὀχὶ ζκ' π᾿ ἐ ἐργαφη- 

ἐἰου θύφφις κουτεβόησεν αἢ αὖ, βαϑυμείλυ πολλίω ̓ ἐγκαλῶ, ὃ δύ τὴς γόσν μϑωούσης αὐτὸς αὐε- 

λθρισει ἐφ εἰ “τοὺς ζωπτα, ἐγκαλουμᾶνος Εἶπω, ὅτι χατέπλασα, ὅτι διξλφλσου, ἄρα ἡ- 

φνέγετο; ,ὐδαιμαῖς αλλ θύϑέως δ Εἵπειὶ ἰῷ ὄφελον, δὐ ἔτι ἀλγῶ; αῷ» γϑεῶ καὶ Κχὶ 

»"" ψυχὴ λογίζου. “8, Εἰ ἰ χήρᾳ τοσῶσαν, ναυρκώσειν, ὼ (ἰμυεφα λυδῥίω πολλαχις 'καΐζου- 
" νοήσεις, κ ἴοζυσου μαλφξαι, ἄρα Οὐοι δὼ Φ αὐ ἤχυσαι.: ; Ὁ γιοῦ χιᾷοφι (ἰμυεξαλμδμίωο καὶ ὸ 

ξηρανθεῖσαν αὐϑέκλυξομϑμ᾽ ὦ ἐτῶῦτο ἕως δὼ αὑτίω ἰδῳμϑν Οτεινορδώωυ τέλεον, ὐκ 

. Ἀλποτησο ὅλα [αἰδιοδύζοντες. Ἶ Εἰθεὶὰ ὺ ὑμιᾷ μηδὲν ἑτεθϑν δελέγεοϑε ἀ ζω οἰκίας, ᾧ ἐχὶ 
εὐὐηίμνν ιὸ αἰγϑόϑῖρ, Ἂ ἔχὶ πραπέζης, ὁ οννυκτὶ δ κ᾿ 'κατ' ὄγαυ. Εἰ “ὦ ζιῦτα ὅθ η ἡμέραν ν ἐμεραμψώ.. 

ἀνήρ ψϑρ αἰ, ὁ κοτ' ὄναρ αὐ ον τϑτοις ἔμϑν. λέγ! ΤΣ ἐλεημο( εύηρ αἱ αεὶ αἰθλέγομαρ 

ἠξουλομέωυν καὶ αὑτὸς ἰμὼ ὶ πολλέω τῇ μοὶ χερίαν τις πσϑϑς ὑμας τὴν συμιβουλῆς, 

ὡ»λὰ ὁζρλέτιοϑαι «δὶ μαΐχρς τῆς “ϑϑς Ἰουδειῴοις, τῆς “εὸς ἑλλίωας ὡ αἰρετικοιφ᾽ 

εἡμίψπε λᾷ μιηδύπω “ὑγιαμονζας πῶς ω ἧς καυϑοσγὰ ἰστίεὶ ; πῶς α᾽ Εἰς αἰϑάταϊει 2 ξαγάφοι ζ 

9 τραύματα ἐχονζως ζὼ ὠτειλάρ: ἢ ὡς ς εἴγε ὑγιαμονζᾳς εἶδὸν καθαρῶς, ἐπὶ ἢ ̓οἴολταξι ὁ ὑμᾶς 
ὄξηγαγϑν Οὐκεϑνώυ,ὰ ὄδυτε αὖ τῇ ΌΧ οαφού : ὁ χαριτι μυθίους βόμορδμες Νέκροις, Φέρρυϑῥας 

ἰδ ἐπαλλήλοις ζκ' κεφαλαί. ω ,ϑεῶ ἑτέροις βιδλίοις πολλοὶ ἱ αἷϑί τὐτων ἡμῖν ἐἰρωυ. 

χαὶ λόγοι" δλλ᾽ συλ ουτώ δυυυα μἴθα καϑαρώς Ἐχὶ τῇ νίκῃ πϑρνηγνοίζειν χα τίω Μ 
πολλῶν ὁ ὀλιγωφίδμ. ὑτὸμ γὸ ὐδθις μυορλάχις μικήσωμϑρ τοῖς δόγμασι, ὀμειδίζεσινὴ ἡμῖν ᾧ 

10 βίον τῷ Τῶι πολλωῖ τῶ τῶν τὸν ἡμῖν συλλέγομϑέων, ζᾳ παύματα, τὰ νοσήματα τα κτ κτ ψυ- 

χίω. πῶς ὀΐω ὑμᾶς δαιῤῥοιώτες ἔχι τὴς αὐδατάξοως δείξωμδι,. στὸρ κα ὺ ἡμῶν ἐπηκαξε. 
τε ἐυῦτως βόρομθροι πρὰ τὸ τῶν πολεμίων ὁ ἡ κωμῳδούρϑροι: ; πῷ ἅ δὴ ἢ χεὶρ ἄλπι Ὁ ἐς! 

(ἰωεφαλιδίη πϑὸς δζαδοσιν. πὼς δὼ ̓ τοιοῦτος αασίδα, ,χριταιοεῖν χὰ ὃ πσερξάλλεοῖῃ δυ- 

νήσεται, ἡ (μῇ τρω Θέμῦκ τοῖς τῆς ὠμότητος σκωμμασιν ᾽ ; ἐτέρφιᾳ σκαΐζοισιν Φ πόδες, ὅσοι 

25 Εἰς λίατρα ὀϑαξαμνοίσι, καὶ ὁ τὰ πῶ πορνένομῥων γωναρδν χρυτα για, πῶς ὅξυ ὅτοι εἰ 

τῇ μοΐχη δυωυήσονται φιωαι, ἡ μή ̓ βληϑίωαι τοῖς τὴς ἀσελιίας ἐγκλήμασιν; ; ἄλλος ὥν 
ἐφθαλμοις ἀλγεῖ ἡ πτεπτήρωται, οἵκ ὀρθὰ βλέπων, ϑλὰ αἰσελγοίας γέμων, χαὶ γυναι 

ὦν σωφρφ(ώη καεσθαλλων, χα γαμῦς δίορυῆων.. “πὼς δὼ ὧς κσοϑς ὧν πολεμίᾳ 

ἐδ λύτιδλέναι δουυήσεται, κα τ " χυΐῆσαι δόρυ, χαὶ ̓ βέλος ἀφῴᾷναι πόμτοϑεν κεντόμδρος σχώμμαν- 

ἴω , 396; ἐςιν ἘΠ δῈν καὶ »αςέρφι ἀλονειυζας τ πολλὰς ᾿υδερλώντων Οὐ ἔλοιῆον, τὸν ἰαοῦ γα- 

νην φριεδργίας γᾺ Ιμιέϑης κατέχων). πῶς ὀΐζυ τετυς μειϑύοῇας εἰ δὲ 6 πόλεμον ἐξαγαγεῖ διυυήσο. 

κα ἑτέρου Ὁ δ σῦμα δ] σεσηπεῦς. τοιοῦτοι ὃ 2) αἰχρόϑλοι ἡ ὁ λοίδορον χα ̓βλοίσφημεοι πῶς 

δὼ ὥστ αἰλαλοίξοι ποτὲ ο» μαΐχη, αὶ μέγα ἄχ δυναμονἐ ὀργαίσεται, μέϑζω καὶ) αὑτὸς ἐ- 

τέραν μεϑύων, χϑῚ 'πολιω ̓αἴρεχων τοῖς πολεμίοις (ῦ) γίλωτα ,δζῳ τϑ χαθ' ἑκας ζω ἡ- 

ὃς μέραν σύθίει μι τοτὶ ὦ φράτοπεδὸν, ῳᾳᾷ ταύμαζᾳ, δεραπγάσων Ὁ τα, Ὁ ἕλκη δορλούμε- 

νος. Εἰ8 ̓λύλρχηντέ ποτε, χαὶ δχττήδειοι ύνοϑε χα ἐτέρρυς βάλλει, αι ̓ὔτα ὑμῶς 

λϑαξω χὰ ἐ ζακτικοὶ, αὶ παιδαῦσω ζῶτα μεταχήείζεοϑει τὰ τα δπλα᾿ μάλλον καὶ αὐ 
τὰ πι ἔργα ὑμῖν ὅπλα ἔξαι, χη  πϑύτες ἐυϑέως αὐποκύψοισιν,δ ἐ ἐλεήμονες, ἔὴ ὕχτωκεῖς, 

ἐν ἡμέρρι ΧΙ ̓ λϑεξίκακοι ὅρηεϑε, ἀν᾽ ντίω ὠλλίω Φρετίωυ ̓ ἁπασευ Ἰληδείξηοϑε. Εἰδές,. 
40 γὲς αντιλέλριοι, τὸτε σ τα χὰ ἑαυτῶν πσελεϑήσομδι, ὑμᾶς Εἰς μέσον φέροντες" ὡς νεῶν 

"4 ὃ ὀκκρεα]ορῖθα, τς ὑμέτερον μέρ ον τῷ δϑρόμω τύτῳ. σκόπει δὲ " λέσρμϑν ὃ οΤί με- 

γάλα Εἰργάσαιο ἢ ̓ Χελος, αἰόλος αὐτὶ αἱ, ϑοϑΐπων ποιήσας Εἶτα ἀἰπαγτύνϑδμοι θ09υ.- 

γας, δ: κελθυάμϑροι εκ τῆς αἰγέλης ζωτης φἰϑασεῖν τίω τὐπύδειξιν, (χιτομιζο θα. δίδοι- 

Ἀϑ γὺ μὴ δμτὶ εἰ) Ων, ὥασερ Ἔσο συςφ Ἐαΐγος χοίρϑυς ἐϊζαγάτγω καὶ . ἵγγαους ϑηλυμιανᾷς, οἷ: ο[-- 

Οβιγγίοιϊ, το}, 2. Ζι ᾽ δὰ 

ἐοκξ, 



χὺν κξ. 4. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 
δὰ ὅτ ἀλγεῖτε, δ Δ᾽ ἐκ τ᾿ πόρτων ὑμϑζωτα ὄρηται, ἄλλα χω) ἿΜ ὑπϑυϑιίων᾽ μάλ- 

λον ὃ οὐδὲ κατ᾿ ὀκείγων, ΜΝ νήφωσιν, δλλ, τ“ ὠκείνωγ᾽ ὡς γι γε πόρτα Ὡσθλωλε 

ὲ διέφθαρται, καὶ δ ἡ ὀκχκλησία βουςασίου σοτδν δκενζεύονγε δὲ ἐπαύλεως δγων ᾧ καμκήλων" 

»ὐ ὁ αἰβδεέρχομσι φεήθατιν πξινὴν, ἡ ου διύαμφι ἬΝ ἕυτώ πόμτες λακίίζοισι, καλεύ- 

περ ἵσαοι ἃ ὅγοι ἡγὲς α! ἄλφλοι, ὦ κόγσδϑυ πολλὴς τὰ ὐζωοϑο, πληρούσι. τοιαῦται ΝΣ αὖ.--ἢ 

Ναὶ αἱ «ἰαλέξειφ, καὶ εἴγε (ὦ ἰδὲν ἴᾷ χαθ' ἐκαφιω (ἰωώαξν λέγραϑμα ἶσα αἰδρώδν, ὑ. 
“πὸ  γωναικδῖν, Εἴδες οὗ τὴς κόπγοϑυ ὠκείνης ζοὶ ῥ Ρ̓ ματα . ̓ καϑανρτότερᾳ. δ[9 ̓οἰδακαλώ 

μιταιξαλῷ Ὁ τ πογηρϑὰν Φυτίω (ὑυνλειλννῦα μιύρφυ ἡ ὀκκροισία πνέῃ. γιοῦ δὲ ϑυμμάμα.- 

΄ὰ ἅ ̓ αἰόϑητα : ἀιποτιλεβίβα οἱ ο᾽ αὐτὴ ᾿ ὃ ) γοητίωω ἀκαθαρσίαν ὁυ πολλέων ποιου θα “οῦ- 

δέω ὦ ὧφι κκαϑαίρειν κα ὶ ἀπελαύνειν. φ δὰ δ ὦ ὄφελος; ΟΥὲ δ ῥὲ δυτως αἰομευύοϑρ τίω το 

ἐκκλησίαν κόπρον Εἰσείγοντερ, ως αἰραεύομεν αὐτίω τοιαῦτα τε": δλλϑλες φϑεηόνϑροι 

«ἰδὲ κερδῶν, “«ὧθέ ἐ ἐμεπορίας, αἰεὶ καπηλείας, αἰδὶ ΨΩ ς εν τὸς ἡμᾶς ὄντων ᾿ δέον αἴ, 

γέλων ὠϑα ἰὸ χοοϑες, καὶ ὀυρφινον τίω ὠκκλησίον ποιᾷν, ὁ Ὁ μκηδὲν ὃ ὅτερον ἢ ᾽ δὐγαὶ ἐκ- 

πρᾷον Ὁ σιγῶ μῷ ἀκροάσεως, Εἰδῴαι. ΤΡ δὰκ, Ὁ ΟΚΧ τῷ νι  ποιώμϑυ, Ἧ ἵγά, χὴ ὺ ᾧ βίον ἐχ- 

χαϑαρωμϑρ ᾧ" γμέτερον, ὦ Ὧ ̓ αἰωνίων ἐπηγίε λρϑοὼν ἔχιτι ̓χωυδρ ἀγαθῶν ̓ χορ ὦ Φι- 5 χιμθλίπὴ ἢ 

λανιϑεοπία τῷ Κυρίου ἡμδμἸησν ΧΧοιφού, ᾧ ἡδῦξα Εἰς «ὃν αἰώνας Δ αἰωνων. Αμέώυ. ' 

Ομιλιπθόν ΤῊ ΔῈ ΕἘΠΑΥΡΙΟΝ, ΗΤῚΣ ΕΣΤῚ ΜΕΤΑ 
τί ὐοατκθυίω, ( μωνᾳϑησαν Φ Ῥρχιεέρᾷς κὶ ΟἿ Φ φαεισούοι πεῖς Πι- 

λάάτο, ό 3 Λέγϑντες, Κύρμ, ἐυνησθηκᾶν, στι ὠκῶνος ὁ πλλαΐος Εἶπεν 19 
ἔτι ζών, κῷ πον ἡμιέραις ἐγείρεμψι. 64 Κέλδυσον δέω ἀσφαλιδῆς 
να ῷ ζαφον ἕι ἐώς τῆς τρίτης ἡμέρας, μήποτε ἐλϑέντες ὧὡ μαΐῦγηται αὐτι “,νή] 

. ᾿χλέψωσιν αὐτὸν, δ Εἴπωσι τῳ λαῷ, τί ἡγέριϑη Ὥτο ΤῊ νεκρῶν, ἡ ὀξα ἡ μ“ 

ἐλάτη πλόμη “χείρων τῆς θῷτης. 

2: 

ΓῈ Αντερδή ἡ πλανη ἑαυ τὴ Ἰαὐξεπίνῆει,κ τῇ Τῇ αἰληλεία ὦ ἄκυσο συγηγϑρᾷ. ω 

σχόπτει δέ ̓ ἐδ! πιφευϑέῶαι, ὅτι ἀπεϑάνε, κ κ. 97]  ἐπίφη, κα ὅτ] ὀμέ- ἐἀπίμ, 

φη" ἡ "πόρτα ζωτα δ ὃν ἐϑρῶν μΩ πιςα. ὅρφι γϑεῦ ζα ῥή- χιπωτοὶ 
ματα ζωῶτα τὐτοις αδϑτος οϑιω τα ἅπασι. ἐμψήσθημϑμ, Φασι, 
δὶ εἶπω ὁπλόλύος ὠκέζος ἔτι ζῶν ( “έχοιω ὁ ὀτελδύτησεν) ὅτι μῷ' 20 

πεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι. κέλδισοι δέω αἰσφαλιοϑίωαι Φ' ζῴφον. 

( Οὐχοιω καὶ ἡ ἐπίφ") μήποτι ἔλθωσιν (ὦ “μια ϑηταὶ αὐταὶ κένωσιν αὐτὸν. Οὐκιοιω ἢ - 

Φος ὁαν ̓ σφραγιοδοῇ οὐ ἐ ἐξα! τίς κακουργία, νυ “φϑροιω. οὕκχοω ὀἀὐλυτίῤριτος ἡ δἰπός Ψ δ, 
δεῖξις τῆς ὁϑαςείσεως, δὲ ὧν ὃν ὑμᾷς" πϑλετιίατε, γέρον. Ω' δὲ ἐσφραγίεϑη, " σγολιμία χ. χει 

γ4γ9ν6 Ἀακϑργία. εἰν δ) σσεῖὸ μία γέρε κακουργία, ϑύρηται ἢ ὁ ταφος κενὸς, δῆλον δ λὐέσι 42 ἐσιπν 

σαφώς αἰδμτιῤῥήτως. Εἶδες πῶς αὶ ὠκόντες (μιυαγωνίζονται τῇ τῇ τῆς ἀληϑείας υὐποδεί- Ν 

ξα." σὺ δὲ μοι σχόττᾳ μ μαϑδμ ὦ φιλοίληθες, πώς ..) λεγϑοϑέων τὰ Με ἐϑρῶν ὁυ-. ἡ, 
δὲ ἀὐπυκρυπῆονται, καν ἐπονείδιραι λέγωσιν. ἰδοὺ 28 ὁ σλανον κα λούσιν, ἢ Υὶ σιγώ σιν ἀΐ “κυμίαι 

ὅτοι. " (ὐταϑ " πίω ἐκείνων δείκψεσιν ὠμότητα, ὅτ στε, τῷ ϑανάτῳ ' τίω ὀργξω 4- διώμιὶ 

ἥν ὁ τϑτων "ὦ «πλοιώ ὃ φιλαληϑη πον. ́  ᾿άξιον 3 ὃ καἰκεῖνο ζητῆσαι, ποΐ Εἶπεν, δ ἥ 

μμεὶ πεῖς ἡμέρᾳς, ἐγείρρμφι! Ν ἰγὸ δύφϑι ὡς οὐ ὅτω σαφὼς Εἶρηρδιον, δ Ὁ “]1ω- πῆμα 

ἰδειγμα. ὧξε Φ αὐγρώμονες ̓ νδοῦοιν ἤδεσων τὰ ὶ ΤΡ αὐτὰ λεγϑβϑνα, ἑκόντες ἐ-: μι 
κοικουρχϑιου, {{ δ ὁ ΠΙιλοΐτο : πεζιήο! 

Φ μαϑῖν : ός Εχέπ χϑυζωδῖομν, ἀσφαλίσοιεϑε ὡς οἴδὸουτε, 

ὅς Κὰ 
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64 Καὶ ἡσφωλίσαντο ᾧ χάφον, σφραγίσαντες ᾧῷ λίθον, καὶ τὴς κουςωδίας. 

μἱω Οὐκ" ὠφίησι ἂν φρατιώζᾳς μόνοις σφραγίσαι. ὧτε Ν᾿ μαϑὼν τὰ αἰδὲ" αὐτν, οὐκ 
μἢν ἐἔπισυμπυρ ῆον ἀδοῖς ἡγελέν, ν᾿ αἰ ἀπαλλαγῆς αὐ τῇ» αὐέχεται, καί φησιν" 

ὑμεῖς, ὡς βουλεοῦε, στρ οιγίσωοϑε, ἵνα μὴ ἐτέρφυς ἔγντε αἰτιώοϑα!. Εἰ γὸ μένοι (ἢ ςρα.- 
4 “ιῶτα ἐσφροιγίσανν», ἡδευύδυτο λέγη (Εἰ ᾧ ἀπίθανα καὶ ψόυδὰ τὰ λεγονϑμα, αἰλλ᾽ ὁ- 
(ὃς ὡς οὖ τοῖς ἄλλοις ἐιϑαιαουύτυν, ὅτω ὦ ὧ τύτω λέγην Εἶχον ̓ στι Ὧ φρατι ὥται ὃ σῶ- 

μα δόντες κλαττ' διῦαι, πϑεέοαν τοῖς μίφϑηταὶς ῷ ἰδὲ τῆς ὁμαςαΐσιως πλάσαι λέηϑν᾽ γι 

ἢ ἀὐὶ ἀσφαλισαμϑμοι συσϊὲ' τῷτο λέγήν διώαντα. Εἶδες πῶς ασουδαξοισιν ἐπ τῆς 
ἀληϑείας ὠκόντες " ἡ) ὙΣΡ καὶ ἀὐρὶ πσοόσήλϑον, αὐ] ἡΤηστα; ἀὐῳὶ ἐσφ ραγιᾷ μ᾽ τῆς κυ- 

το ζωδίας, ὥςε ἀλλήλων ἐἢ κατήμροϑι ἢ ἔλεγχοι. χαίτοι πότε αὐ' ἔκλεψαν ; τῷ σαῦθα.- 
μη. τοὺ πῶς; δεῖς γ5 } ὅξίω" ἀσοϑελϑεῖν. Εἰ 5 αὶ {δ νόμον πϑρέδαινον, πῶς ἐμ ἐλ μη» 
Ν στιν (ὦ) ὅυτω δειλοὶ " πολ; πῶς ὃ πεῖσαι (2) ὀχλον ἠδυώϑθυτο ; { λέγοντες , τί ποι- 

ἣ' οἰουτές ; ποία ἢ ασϑοϑυμία, φῆγαι Εἶχον αἷαρ τὸ γέκρο' »τίνα ὃ ποῖ σδοκϑίντες ὀῤτίδοσιν, 

ποίλυ αἰμοιζίω, ἔτι ζῶντα, καὶ μόνον χαταλαθώτα ἰδὺγτες ἐφυΐον,ὶ κῷ' Ὑ πιλευξ υκῷβ αἰντν 

μόν. τς παῤῥησιαιζεα ἔψϑιον, εἰ μκὴ ὀϑέφη; ἢ πῶς ἀν ἔχοι ζῦτα λόορν; ὅτι γὸ ὅτ᾽ δ ἠδυλήϑηῷ, 
᾿ { , τ᾽ ̓  ἡδευυλιϑησοιν πλάσαι αγάςασιν μὴ μομδῥίωυ,δέλλον ὠκειθεγιπολλα γὸ αὑτοῖς οὶ 

Ἰμ ἀγαςάσεως διελέηθη, ἡ σιωνεχως ἐλοϑυ[αεὶ,]} ὠφὰ ἀὐδοὶ ΓΕ ἰρήκοισιν, οτί μ᾽ τρεῖς ἡμέροις 
ὀγείοϑ μαι. εἰ τοίνιω Οὐδ αὐέφη, θυδολον ὡς ἀπατηϑεντες ὅτοι, ἢ σσοὲς ὁλόκληρον ἔϑνος δὲ 

ἰὐνδ αὐτὸν ἐκπολεμώϑύντες, [«]] ἀρικϑι ἡ " Ὡστολιδὲς Ἄμόμϑμοι ἀπεςραίφησαν δῦ αὑτὸν, ὦ 
10 Οὐκ ἐν ἐθυλήϑησαν τοιαύτίου ἀὐτῳ αὐθαϑεῖναι δύξαν, ἀτε ἡπατηρϑῥοι, ᾧ Εἰς ᾧσ ἐσατυς 

δὲ αὐτὸν ἐμιπεσόντες κινδυυύσς. ὅτι ἢ δ᾽ δύ ἠδυυνήϑησαιν, Εἰ μὴ ἰώ ἀληϑὴς ἡ ὀϑάςασις, 
πλάσοι αὑτίω, τη» σελ λόγε δεῖται. πἶνι ))ᾺΡ ἐθούῤῥοιω ; τῇ δεινότητι "δὲ λόγων; δυλα 
πόῥτων ἦσαν αμυϑέφερ»ι.ϑολ αἱ τῇ τὐθκοισίᾳ Ομ γουμῶδ, αὐλλ' Φὐεῖδ ραίοδον, σε εἰδ' ες ασο.- 
δίματα Εἶχον. δλλα τὴ αἰδεφανεία τῷ Ἄμους, ἀλλ ὑὐτελεῖς σον, ὶ ἐξ θὐτελών. ἀλλὰ 

ς τῷ μεγεθὴ τὴς πατοίδος; αλλ οἰ πὸ χωρίων ἦσαν ἀσήμων. ἀλλὰ τῷ πλύήθε τῷ ἐαυ γ᾽, 
ἀλλαὶ ΝΥ ἐνδεκᾳ (ύκ ἦσοιν σπλείνς, αὶ αὐτοὶ ὃ " διεασαίρησειν. αἰλλαὶ ταῖς ἐπαηελίαις τοῦ 
διδασκαλυ ; ποίως; Εἰ Ψ μῆ αϑέφη, Οὐ οἱὲ ἐκ φιαι ἔνϑηρον αὐτοῖς δὴ πιξαί, σταῖς σγ δ) 
ἐδείχαν δῆμον μαμνόμϑμον; Εἰ γ5ῤὸ κϑρυφαιος αὐτῶν ϑυρωρο( ῥῆμφ. Οὐκ ζωύσγκε γώνα!- 
κὸς,ᾧ ᾧ λοιποὶ 5 πόρτες δεδεμθῥον ἰδόντες διεαστέρησαν, πὼς αὖ ἐνενόησων Εἰς τὰ πέρατω 

"40 τῆς ὀικύρμθρης λ| αϑραμεῖν, ἢ φυτϑῦσαι πεπέλασιμϑμον αὐαςαίσεως λόχον; Εἰ γὰρ οδ 
ἦν κοῖς γουναμχὸς αἀἰπειλέω σῴο ἔφη, (Ὁ 3 οὐ δ τοϑς " δισ δ ιν , πῦὺς ἠδεδυτο καρ ὸς 

βασιλέας ὁ αὐχονζᾳς ἡ δήμυς ἵςα οὐ πο ξίφη ᾧ τήγαγα. χαὶ χάμινοι χαὶ μιν οίοι κοιθ᾽ ἡ- 

μέρᾳνϑαγατοι, Εἰ μυὴ τῆς τῷ ὀϑαςάντος δυυνώμεως χαὶ ροπὴς ἀπέλαυσαν ; τοιαῦτα ση- 
μεῖα, γέγϑνεχαὶ τοσοιῦτα, καὶ ἰδὲν τούτων ἠδέαϑησαν (ὦ Ἰσδαῖοι, αἰλλ᾽ ἐξαυύρωσοιν (ὃ πεποιη- 

25 κότα αὶ τύτοις ἔνδον ἀπλῶς λέγνοι πεεο ῦ αὐθὰ αγαςαίσεως; σζκές! ζωτα, (ῴκ 

ἔςμν. αλλ ἡὶ τοῦ ὁβαςανγτος ἰοὺς (τα εἰργαίσουτο. σχόττᾳ δὲ μοι τίω καικυργίδν αὐνὴδ 

τίω καταγέλαφον. ἐμγήσϑη νϑμν 7.5, φασιν, ὅτι Εἶπεν ὁ πλαΐος ὠκῶνος ἔτι ζων, μ᾽ πεῖς 
ἡμέροις ἐγείοομαι!. ὁ Εἶ πλαγος διῶ καὶ ψθυδὴ ἐκόμπαζε, τί δεδοίκατε, ὦ αὐθετφέχατε, 
ὑτοσαύτη κέγφνοϑε ασϑδῇ ; δεδοίχ νϑῥ, φασι, μιήποτε κλέψωσιν αὐτὸν (ᾧὮ μαϑηταὶ αὺ- 

40 τῷ, ἡ «ἀπατήσωσι “ὧν πολλῦς. χϑήτοιγὰ ἀἰπεδείϑη τῷ Οὐκ ἔχον λθ.ϑν χαϑ' ὅλου. δ λ, 

ὁμῶς ἡ κακία, φιλόνεικον ᾧ ὀϑαιδὲς, ᾧὶ τοῖς αἰλογίφοις Ἐχυχήρᾷ. ᾧ μάλα τϑιὼν ἡμερών χε- 

λάδοισῳ ἀσφόμοϑέωαι Φ ἄὥφο, ὡς τσ δυγμματων μαηϑιϑμοι,  βυλόμϑνοι δεῖξαι ἃ 
το τύτο πλόρον ὕγτα,, καὶ μέχρι τῷ ζαφου τίω κακίαν ὠκτείουσι. δχρά τοι τῷ» ζαχιον 

λϑέρι, ἵνα μυὴ λέγωσιν, ὅτι ἐψεύσοι»» καὶ ὠκλάπη. πτῶν ἐξ γὸ ἔγκλημα οὐιο Εἶχε δ". 
Ομ εγίοίε. τομλ. 2. 2323 χίον 
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χον ἀϑαφ'δῶαι, Ὁ ὃ βφοίδιον, «ὑπο ίας ἔγεμε. καὶ γὺ Εἰ μὴ τότε ὀμέφη, κα ϑημδέῳ αὖ.-- 

“ἣν αὐτόθι καὶ φυλαήοντων, αὐλλ᾽ αϑανχωρησοίντων κα «ἴω ποιτίων ἡμέρλμ, Ξ [γ5ν τὶ λέγάν, 

δῦ Ἂν " αἰοήτας. δὰ τῦτο τοίγιω “οοέφϑασι ν ὀμέφη ̓  ὧτφε μῆτε δι αἰαγουυτον ὠὐφις ὁ καὶ δηὶ 

ἔχειν κσδϑφασιν. ἔδει δ) πρρακαϑηρϑέων αὐ δΨ,ὺ φυλαιήοντων ἀνέοϑα, τίω ἀνάώςασιννκ.. “"- , 
οὐοὦ κα Εἴσω ῇν πριών ἡμεραΐν ἔδιι νέοϑαι᾽ ὡς εἴν πιλελϑουσῶν αὐτὴν, ξ ανάσχωμη- ; " 

σαίντων κείνων ἔλίυετο, ὑποπῆον τὸ πράγμα ἔνϑμεν ἐἢ). δ9 ὁ σφοσγίσαι ((μωεχώμησεν 
ὡς ἐξουλοντο, ἡ ςρατιοται πὸ εκοίϑίωτο" καὶ οὐκ ἐμθγισεν αἰὐζῖς ον σοιορύτῳ ζωῦτα ποιούοι 
αὶ ἐργαξομϑροις, αἰλλα ασδὲς ἕν μόνον ἑώρων τίω ἑαυΐ πογηολαν,ως ζζωύτη ᾿ αἰθιεσύ μϑμοὶ ὁ χ. ἄμ 

ὅπερ ἐσαΐτης αἸνοίως ἑω καὶ φόζου σφόδρα αὐ(ὥν' κατασυίοντος λοιπῦν. (ὦ Ν᾿) ζώντα αὑτὸν "5 
χαταοόντες, ὌΠ λυ ογτοῦ δεδοίχασι, χαίτοιγε Εἰ ψιλος 'ὰς ἀν,ϑοθπος ζω, ἔδει ϑαῥῷ. 1. 

αλλ ἵνα μαϑώωσιν, ὅτι ἡ ἐτι ζῶν ἑκὼν ἔπαγεν, ἀπερ ἐπαϑει, ἰὸν.) ὁ στρ οιγίς, ὁ λίθος, καὶ κυ-- 

ςωδια, κὶ πάσα φυλοικὴ, ἡὶ ζύκ ἰογσοιν (δ νεκρὸν κατα ϑείν ̓αὐλλ᾿ ἐν “εν μόνον τὸ δημοσιβυς. 

ϑέωαι τίω ζαφίω, ὁ πις-δϑίώωαι ἐντθῶϑεν τίω αἰαίςασιν. ὁ γὸ φρατιῶται “πεκαίϑίωτο, 

αὶ Ἰουδολοι πσοοσεδρευούσιν. 

1 ΟΝ 5 σαδρατων τῇ ἐχιφωσχούσῃ Εἰς μίαν σχξαἰτωνήλϑε Μωρία ἡ Μαγδα- ἃς 
ζωὴ, καὶ ἡ ἄλλη Μωρίαᾳ δεωρῆσοι Τ᾿ ζαφον" 

2 Καὶ ἰδὸυ, σεισμὸς ἐβμετο μέγας. ἀγίελος Ν᾿ Κυρίου καταξας ἐΐξ ὀυρϑνον' ὦ Ὡροσ. 

ελθὼν α'πεκύλισε τ λίθον “διὸ τὴς θύρφις Ὁ μνημείου, κὶ ὠκάίϑητο ἐπόμψω αἀὐτν', 

3 Ἦν δὲ ἰδέα, αἰστϑ, ὡς αἰφραπτὴ, χϑὰ Ὁ ὀδυμαᾳ αὐτυ Ὦ, ὡσεὶ χίῶν. ὁ“ χἀκὶ 

Μετὰ τίω ὁϑαςα σιν ἤλϑεν δα γίελος. τἰνος δξζυ ἐνεχέν ἤλδεν ὁάπελος, καὶ ἦρε Ἷ λίθῳ; 19 ᾿ 

δα ζ' γιωνακ ας. αὖ ταὶ Ὁ» αὐτὸν (ξ:Ἶδὸν τότε εἰν τῷ ζφῳ. ἵν᾿ ὅζω πιςευσωσιν οι ἡπίρ- 

3ν, ὁρῶσι Τ' τείφον κεγὸν τῷ σωματος. ὙΠ ΕῚ δὴ τῦτο ὀυφλε τ λίγον, δχγ» τῶτο χαὶ σεισμὸς 

ἐγψεν, ἵνα ΔΓ αναςώσι καὶ αἰφυπφγιαϑῶσι. καὶ Ὁ» ἦσαν αρρα μόμϑραι, ὦςε ἔλαιον βα-- | 

λῷ, καὶ οὖν νυκῇ! ζαύτα ἐΐρετο, χαὶ Εἰκὸς ζω ἥνας " κοιϑευδῆσαι!. δυλαὶ Ἥζνος ξνεκέν φη- ἥδ, 
σι, σοὺς αυζᾷς ὁ ὠγζελος Εἶπε, μὴ φοξφωϑτ ὑμεῖς ; πσόϑτερον αὐζο ἀπανλώῆει τοῦ δέ. 5; "Θ᾽ ὑνυὰ 

ὃς, χαὶ τὸτο ὀχ λέγεται πῖϑ τῆς αγαςαίσιως. χαὶ Ὁ ὑμεῖς ὃ, πολλίω Ὠχπδεικγυνϑῥου τίω μ λέήμη 
μάν Ἐξ1, καὶ δεικψιωύτος, δι ζα ἔφατα τὰς τετολ μιηκόζᾳς, περ ἐτόλμησαν, δὼ μὴ μετα- ' 

γρήσωσι, κριτα λήψεται. τ 2)  ὑμδι ὅ61 τὸ δεδοικέναι, φησίν, δλλ᾿ ὠκείνων ἢ' φαιυρωσούντων. 
ἀπαλλάξας τοίνεω αὐζρις τοῦ φόζου χαὶ “« Ψ βρῶ, καὶ δζο᾽ τῆς ὑφκως (χαὶ Ὁ) π 

Ι 

Ι 

Ι 

Ι 

ὁδμα φαιδρὸν" ἔδειξεν, ὧτε θα ξλια τοιαῦτα φέρων) ἐπήγαγε λέγων" 70 ἈΑΠΔΕ 
ς Οἴδω σὴ Ιησῶν ἐφαυρω μένον ζητῴᾷτε. Καὶ οὔκ ἐπαιφίυεται ἐςαυρωμένον 

χαλών. τοίη» δ τὸ κεφαΐλαιον ΡΜ ἡμετέρων ἀγαϑῶν. 6 ΗἩτρϑ», Φησί᾽ 

Πύϑενδῆλο; Καϑως " Εἶπο. ὡς καν ἐμοί, Φησι, Δ, 8΄πίφεῖτε ΥἿὟΜὀκείον "ὧν 

μϑήοϑητε ῥημ΄ν, χα σχυὲ ἐμοὶ αἰ απιςήσυτε. Εἶτα χα ἀλη τδειξις. 

Δεῦτε, καὶ ἰόϑτε τὸν τόπον, του ἐκε!η. Δια' τούτο" ἐπῆρε Τ' λίθον, ὦφε καὶ ον- 24 χε ἰδ 

πεύϑεν λαξῷ αὐᾷς τίω τυδτιξιν. 

7 Καὶ Εἴπατε τοῖς μιϑιϑηταῖς, δι ὄψκοϑε αὑτὸν Εἰς τίω Γαλιλαίαν. 

Καὶ "ἐτέρϑις ἐναγίελίζεοϑωι τὐϑοισκέυαζξει Ὁ μάλιςοω αὐΐζῷ ἐποίει πιιφεῦσαι. χαὶ κι: χύτον 

λως εἶστε, Εἰς τίω Γαλιλφίλν, ὠπαλλαϊῆων ποραγμάτων και κυδυώύων, ὡςε μή Τ φ6- 

(ον διένογ λᾷν τῇ πίφει. 49 

8 Καὶ ὄξηλϑον ἐκ τού μφυμαίου μα Φέζου καὶ ρας. Τίδιηποτε , ἢ ὐκα. χα ὑμιῖι 

“πλήτηον πσράγμα εἶδὺν χαῦ κοὐ δοίδοξον, ζᾷφον κενὸν, ἰγῶτω τοῦτον τεϑόντα εἶδον. 819 χαὶ ἥ- 

γα" αὐίᾷς εἰς ϑεωράφμ, ἵνα αἰμιφοτέρων ἡγρώνται αϑϑτυρες, καὶ τοὐζαφου, καὶ τῆς ἀνα- 

φασεως. καὶ γὺ ονενόοιων, δι συνεὶς αὑτὸν ἀν ἥρέ, ςραιω δ  Τσύτων κὐδακαιϑυρδίων, ὦ 
ΜΗ 



; 
47 χῷν κ". 

ΕΥ̓ΔΡΓΓῈ ΔΛ, ϑωιλιπ ᾿ χαὶ τῆς τοιάστῆς φΥροιμο-- 
ἑαυτὸν ἀνέφησε. δέᾳ' τούτο καὶ χαλοϑυσι χαὶ ϑοιυμαίζοισι, χα 

4 γές . 
! μἤ ἑαυτὸν α, 

γλ πω 
᾽ "2 ! Ἴγ0. 

ρε δῷ, καὶ ἐναεελίσαεϑαι καὶ τὰ εἰρηυδῥα, μένοι, 
αἰ μοι (τὼ τὸ" τείας ἰδῷ, καὶ έ . τς 

» ΩΝ 
“ἢ 

""»" 
Ὶ 

ἢ ὡς, 

! 

νΑ νας αδάνα., ἐπὸὶ δῶν ἤξ σα τον να τε. ΕΑ σαν τὸς πόλις 
) , » "Τὰ. 

» ᾿ ΩΝ “τε. 
: » 1 

 Π ὍΝ ὁ [ησῶς απ ἰὠτήσιν αὑταῖς ἀρ δως πσρϑσθρα μυΐσαμ, ἐλαμίθανον 

’ 

ι 

ἀν ἀμ ότι ἐμ στ᾿ μόραν σρνυαμό, δέτευς 
5 «στ, αν οἶς τεκμκἤθλοὺ καὶ τληξγφοξιαν τὴ α 

ἢ 

ὶ ὀζῳ τὴς ἀφῇ ἜΝ 

 πίςει. 

καὶ ὁζ ᾿ ΤΊ δίζυ αὐτὸς; , αὐτὸς τὸ δέος ὀκύαίλλοι πσοϑοδυποιών τῇ πίφει 
“πα μι φοι., Πλλραὶ τὼ 8 λϑωσιν Εἰ Γαλιλαίαν, κα: 

ιο Μν Φος ἦν Εἴπατε τοῖς α'δήφοϊς μὸ πα ΟΤῪ ϑυζᾷς β)αηελίζεται,ὁ μὰ 

Αλλ᾽λύσσαπτε, ἐπεὶ πῶς ἡ αὑτὸς ὅζρβ τότων Τῦς μα ωεὶς ἀμώυ ἀΐων 

Π 

᾽ν» τ 
19 

ι9 κᾷ μια ὄψονται. δ νὴ “ἀτιμαοϑὺν ἐν τίω πῆς ἐν, ἌΝΝΑ κατ᾽ κείνας 

"ωϑὲν λδνας Επον, ὁ μόλίςα ι" κὸς ἰωμϑρος. ὥ χα τίου τ᾿ κνῳ ι βούλεοϑε, 

εἰην ἰς χρυσεὺς ἐλπείδοιφιχα τὸ πεπονηκὸς ἰ Ὁ Τησβ᾽ διωυαοδε ὃ καὶ νεῦ,δσοι βοι 

ἢ Ω ξ ἰς χξσαφέ , Ν ἔν πόδας κατέχειν τὰ Ἰησϑ Ἥ ἵν τίου ἱερ ον ὀκείνέυ δι 

ζᾳ ἀοιδιμας “λϑέοϑαι, αὶ γον, δλλαὶ καὶ τίω χεφαιλίω ἡγε οι γον, δλλαὶ αὶ ον ἐκείῃ 

ὐχὶ τὴς πύδὰς ὃ ἴᾳς μον σας " καϑαρῷ ((ωειδὸτι. ον ογζοῦ ὍΝ ΝΜ αιήλων ἐρχύμιε- 

ἰ 

ων στο λαυον τες ἰα “" ᾿ γε] δυξης κείνης ὁ τὸ δὴ «ι 
! ἫΝ 

ε Ϊ 

15 Φφεοικ ΝΕ αὐτὸν μα τὴς Φοτορρητα ΩΝ ἰγὶ ζω βημμα το μόνον, 
δὲ 

“- πῇ Ἡρώ ὀψεῶῶε . ! ποι ̓ κὸ αὐκϑυσεοὺν ὃ ; τίν ἡτοιμασ- 
" 

ἰιῶμι ᾿ ἢ είτε ἐἢ) φιλάν,ϑοφ “πῇ “σι Ψ κληρϑνοικησοτε ς 
᾿ 

ΠΡ γόν, Εἰ βουληῦε . (ὦ θὐλογηνϑοι τῷ παΐζος μι ς 

ιῥοαδίίη- ,] ὅτε, ΡΥ ὄκφια, τέ 6 Α; κόσμου. 

ἢ πόζα Ἐχι- ἩΘΙΚΟΝ 

ἐἶμο ἿᾺ ἡμῖν βασιλεῖδυ ποθ χατα ὍΝ λθδελφοι, τίω ἀγαπτίω ΚΗ ὁ ὑμεῖς 

ῥμμέλλ: " , (ῴς, Φιλθλεοι, φι ΨΥ δυϊξωζθα" κυ 

ἐν.» ᾿Ταώβδα τιθωυϑεισεθῇς φιλέει, φισ τὸ ᾧ) Χοισὴ νσσοδυξω ν᾽ ἃ μῆς 
μων “ ἰμϑμοι, γα, χῶτα ἔμ τὶ μα "οκϑῆυ τῦύτων ϑεασοί ϑναι, ὁψε κ τω 

ἧι, ρόύιδιοι, μκες, αἱ ( δρομον ἦν γαναρδῆν τα λούτε (ιὶ μακαρίας ζαύ- β 

ἐδ αἰ χουσοφορφόσοα γωυαῖκες, ἴων ἐθπιϑυμίας" ὧφε Θἰ ζυλούτ "ϑυαι. “ὃ 

μυνεα ΑΓ Χ6 , ἧς ν᾽ γρισίων , ἕω «ὐἴϑιϑενϑρμαι. 

ἱωκνβθα ΨΝΝ ᾿ ὅς θὲ τῆς γε 
ὰ ο’ ὃς ἐλεημοσιου 

͵ 

; 

δ γόσον στὸ ἈΝ κειονθ, ἐΛξημοόσιος . ὅτοις 
ἣ 

ἴω τ τίζ “ λύταλλαάξαοϑε (ῶ κοσίμον, ὃν ΝΙΝ υσοπᾶάςων ἱματίων χαρᾷ ω μ᾿ 

᾿ 

ΗΠ" χα. ζᾳ γανωκας, 
“2 ἫΜη ἰων σύτων, κὶ χξ ᾿κ Χ ζος Εἶπες. -΄΄ 

ἢ 

υ φδτῃ ὀΦελος Εἰπέ μΜ|, ΤὮ λίθων ᾽ μ Ὁ κέρδος ἠρώτησα, σὺ δὲ μοι Ὁ βλθ' τέρρι »Ρ ἡ 

- 

ἡγμαιξὶν ἐς 0 Η κω.’ ὑνεται. ἔγω σε 
Ι 

᾿ νυν γ. σίκρο 

Ψῃ φησίν παψυχν, ὃ Ὑρθν 9αι ἡ χαύῤρειν ὸ ταξνσλα δι χεῖρ Ἰλὴ ἕν γὸ τῶν πννμα- 

πηΓβα- ι ; ΤᾺ ἢ 5 - ᾿ 

᾿ “ 
Ὗ “- 

νὰ ἐζϊα γὴν» «ξὲζ ΜῊΝ τς, ὁτὸρ ἧς καὶ δελθίων Φες . δεῖ, Ἔ βιωτιδν πρᾶν 

ὑπ λόνς υἀλοπή " ζζωτι "αι γὸ» Ὁ ν; πότε δὴ χατα,ληαύσεται, οἰῳ ὑϑμων αὶ ἡδὸ-- 

Ηἰΐυλε- “ῶ ὡς ἡ, ασου δευσει ποτὲ ἐργ" Ι ς υσῶ; ὁ ὙῈΡ ὦ» δεσμιωτὴη αν ἤλωτος 

ἂ, τιν, χε "Ιγ ἐξ)νομί ουσὰ ὁ δεδὲὰ 'ὰξ ι «6 . ΎΨ ὡασερ ὡς αἰχίαν ἥ 

ἰῶτα ρας ἀξιον σαι ϑολήσει, ὥασερ δὼ οὐνοὶ αὐ ΚΝ ὅσοι πνϑυματικῆς μα: 

λα. μῆρος σΥὲ ἀπαλλαγάσαι ἢ ὐῳ Ια ς. συ ο' Φωνὴς αέξεται “9 μς ιὼυ Ὁ ἱρδὺς τῷ 

' 

ἢν, να ἜΝ ν ζω της Ἐχιϑυμίας,ς ι΄ «9 τελϑοῖν. Ὅ( δξυ Χρ ! 

! 

“ “δνουϑμη τῆς “Τογήροις Ἢ πεὺ ἀσου δὰς, μἡτίῖγς ἐβ»ν μέ πάλιν μοὶ τω Ὁ λά- 

᾿ , 
͵ ᾿ 

Ν 
ες 

σι, 
᾿ς 

᾿ 

αν τῆς φξ:σηκουσης ὕχτλυμι , ζᾳωτης, Εἰπέμοι; τερτο (51, Φῃ “ ΟΝ τῶν ὁρωντῶν. 

ἮΝ κόσμου τότυ ὁ τῆς β λαχειας “κ) ἀι μεἧς Ἐνπολαύῳ, Φησὶ, πολλης ὑτὸμ -ἰς ἀἰπόγοιλν 
' 

ἐν μεμα ζὔλεϑοον. αλλά διμιῆς ἰἰτολαὺ Εἰρ τύφον, ὁτὸν Εἰς δα 
β 

ν, Ὁ Οίω Εἶπες, ὶ (2; ὅτ Δα φϑορῆς νἰτωύλεσις, ἤν (ββλαΐδας διηχγϑυμδίου. τί. 
β 

4} 
-“. . « "" 

“ 
᾿ 

} 
ἐς 

Ι 

ς 

ἐλέει ΜΝ ἄμμο, ὑτόξας γὸτ Ν δὲς οὐκ Εἶπες, ἀνα ρυέμως σθ ΘΑ χλοὶ τῶν ὁρωντῶν τὕτων 

δ 
νἱ ! ὍΝ φσέεῖ σὺ ζ ΧΕρ 

, ε 7 ὴό ἡδύγης. δ [9 πὸ ! 
ἰδη 

“μη. Φέρες } ᾿ ΕΝ ντίς ἡ μείζων ΤῊ ᾿ζφλὼ τὸ βϑάμφῆς κόλωπι ͵ 

γες δξζυ οὐγετεύθαν αἱ βλαξαρ "τῷ ̓ ἢ ἡ πὐξικειρϑῥη. συμ, γϑπῷ Ὡ ζαϑτω τί ψυ- 

! 
ΟΥ, 

.! 
ἤο 

δὲ ταῖν καιχυτέρων πέρπονται μι ἐὐψῴο, Εἶπα παίλιν ἑτέρα, τὸ (α πειούεϑ ων λὐδρών 

, εὐ εΣ “τὴς ἐξίώσι ζμᾳ ὁ τ 9. “ἍἝἋἜεγ σῖον δυρϑείσαι κν ἰδ όν 
ὶ 

“0 ὑκᾷιοι δὴ διδυ ἴω ἜΝ 
ὑ(α, γάρ πλη “; λζίω απαστὺ χα 

ζω, τὸ βαοκαῤγεαῖ, πλρτογεν ἢ πλρταλῳ λεποιᾷ) (τ τύτων, τὸ τέωυ ορλέω οὗτα καὶ 

Α 

3 ν᾿" 
επὸ 

δ 
! 

τ 

ὑπλίζωται, καὶ πολέμυς αὐανρριπείζοισι χει ἐυμφτικϑδ μυὴ σφόδρα ὀῤτέχε ι 

ὁπλίζονται, Ὄ Ν -" τὸ τῶν πν ΜΘ ᾽ν σηλώοϑαι Κα 

- δωπόνασϑτῳ, “ ! τῇ ὙὝη (9 } ᾿ς 

ἕω φροντίδω Εἰς τϑη - ρϑαι δυξης, τὸ Τῇ Ὑ ῴῷ 

1 Φεν ἑἦ "καὶ ὐπογοίας κὸ κάγης ἡ 

τὔ]εροῤρυ ᾽ 

Ἡρὼ", τὸ τύφου α 
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τὐ)εροῤῥυψν, ἡ δρτὶ ἀφτῷ δ νέοϑει χοῖρον ἡὶ κιώα. ἀἐφέσω γῈ} τὸ «σοὺς ἐυρϑρμὸν βλέπει 
πέτααϑεωυ, καϑούπορ (ὦ 2ρῖροι, χαμαὶ γεύεις μότοουλλα αὐδιεργαζουϑρὴ ἡ χηροίμως, ὁ ψυ- 

γἕω αὐανδρον καὶ μεύϑερον ΚἸωμϑῥη. αλλ Ἐχιςρέφεις φευνονδμὴ ἢ ἘΧῚ τῆς αὐγϑϑϑις πογτων ᾳ, 
ὀφθαλμούς; δὶ ἀὐξ' ᾽ δὼ τῦτο χουσοφοράν Οὐκ ἔδει, ἵνα, μυνὴ κϑινὸν μη ϑεαίζον, καὶ πολ. 6 
λαῖ κουτηρῤβῶν Δμοίζης φύματα. συ ἰὲὶς γαρ σι τῶν Ἐχιςγεφομϑμων ϑαυμάξε ᾿ ἀλλα 4 

σκωτήηούσιν ὡς Φιλόκοσμον, ὡς αἰλαζόνα, ὡς (πρκικίω γιμυνάκα. καν Εἰς ὠκκλησίαν Εἰσ.. 

ἐλϑης, ὄξηλϑος Ουοδν λαξοῦσοι, αἰλλ᾽ ἡ μυοία σκώμμιατου, ὸ λοιδορίας, χαὶ αἰ ροὶς, ἐχὲ 
ποῦδοὶ ΤῊ ὁρώντων μόνον, δλλα αὶ ορῳ τῷ πσοοφήτα. ἡ ὁ μεγαλοφωνότατος Ἡσαΐας, Ν 
ἰδών σε (οησε) Τάδε λέγ Κύολος Ἐχὶ (αὶ ἀρχούσοις ϑυγαντέροις Σιων αὐθ' ὧν ἐπορϑ ϑηᾷ “ 
ὑψηλῷ τραχήλῳ καὶ νθύμρισιν ὀφθαλ μϑίμ, ᾧ τῇ πορείᾳ ' ποδῶν σύρασοαι «ὦν' χιτῶνας, ᾧ τοῖς το 
ποσὴν ἀκα παίζυσοι,αγακα λύψιι Κύριος ᾧ κόσμον αὐτῇ, ὼ ἔςαι αὐτί ὀσμὰς ἡδείας κονιορτὸς, 
Αὐτὶ δὴ ξωνης, ο,ονίῳ ζωσπ' ἴοι τὰ σοι αὐτὶ καλλωπισμϑ οὐδὲ γ. “σοὺς ἐκείνας ζωῦτα μέγας 
εἰρη) λα ̓ ὶ πσϑϑς παῷ γωναῖκα μιμυμϑμίω αὐζᾷζ. ἡ ὁ Παῦλος 5 μ᾽ ὠκείνν Ἐ κατή- » Μᾷὶ 

9699 ἔτηκϑ, λέγων Τ᾽ μοϑέῳ τα έλλῳ Ὁ γωναιξὶ, Μὴ εἰν πλέγιασιν ἡ χουσίῳ ἢ μαρ- 

ἱταις, ἢ ἱμαῖι ᾧ πολύϊβφκοσμιῶν ἑαυζμ.ὡςε πλυτωχοῦ (ὦ βλᾳξερϑν ὃ χρυσοφορῷ, 1 γαείταις, "ἢ ἱμαΐισμ Ἷ εὴν ὃ χουσοφορῷ, ἐς 
μαλιςα ὃ, ὅταν εἰς ὠκκλησίδυ εἰσίῃς, “τὰν δὲ ἢ ποήτων παρίης. οἱ Ν᾽ ὁδρώ σαν κατη- 

φρρῆσοαιι ἐασούδωασας, ἐκ αὐ ἀλοαύβεεθα ὀδιικα, αλλ ἡ ὦ ἢ ὠμότητος 9)» αὶ αἀπόμθρωπίας 
Ὡροσίπιζον. «ὐμόησον " γδ) πῦσας γαφέρρις παρέρχη πενώσοις μ(Τ τῷ οἦμαος τούτη, χιγῶ 
πῦσω σώματα γέγυμγωμδνα μετὰ τὴς Φόρμτοισίας ζριυτης πῆς σατὸψικῆς. πύσῳ βέλτι- 
ον δχρειϑένψαι ζᾳς πεινώσας ψυχωρ, ἥ λοξους ὦτων ὀζᾳτιτρώσκειν, ἢ μυρίων πενήτων )- 1:0 

Φας ἐξωρτῷν Εἰκῇ αὶ ματίω ν» μη γδ σοι Ὁ πλουτᾷν ἐγκώμιον μιὴ γαρ σοι ὃ χου- 
σοφορᾷν ἔπαμνος; Εἰ ἃ ἐκ δικαίων πόνων ζωῦτα αὐθεκείγδμω σοὶ [ω, αὶ ὅτω μεγίφη κατη- 
,96.ὦώ ὦ γυόμϑμον᾽ ὁτὸμ ἢ καὶ δ ἀδικίας, ογνύμσον τίωὐ αἰ σβοολῶν, δλλ᾽ ἐπαίνων ἐρὰς 

δόξης. οὐκοιὼ Σισόδυσαι τίω χαταγέλαφον ζουὐτίων πὐθιζολίω, ὶ ὅτε σε ϑωυμιαίσονται 
πόρτες, τοὶ δόξης αὶ καϑαροις Σιπολοιύσῃ τῆς ἡδονὴς ᾿ ὡς γι γ4 σκωμμιαίτων γέμεις, 2 

ἀθυμίας πολλαὶς αἰ πσοϑέσεις ὧκ τύτων κατασκθυαζεσω σαύτῃ. αὖ ὠκπέσν τί τῦ- 
τῶν, ὐνγόησογ ὅσα εἰγταῦϑεν φύεται τὸ κακοί. πόσο! μας! γϑιῶται ϑεροιστοανίδες ; πέσοι αἴ- 
δες ἐγοχλριοται ; πόσοι αἰπώμρν᾽) "πόσοι δεσμωτήφμον οἰκϑσι; ἡ δικαφήσλα ἐντϑῦϑον 
Εἰσαγωγαι ὼ μθίαι πόμτοϑαν ὡραὶ ἐ χακἤλϑθλαι τῇ γιωναιχὶ -Ὡρα τῷ αὐδὺ ὃς, τῷ! αἱ- 

δὶ οὐδα ΥὮ φίλων, τῇ ψυχὴ Δ ἑαυτῆς. Ὅλ οὐκ Ὡσολέται. μαίλιςα Δ δὼ τῷ ύὺ Ν 
ῥαίδιον᾿ Εἰ 5 αὶ σωθείη ὀζρὶ πτλυτὸς, σωζόμϑμα παλιν 'πολλζωυ παρέχει μέριμιψὸν  Φοοντί- 
δὼ ὦ απδιδμ,ὸ κέρδος Οὐδὲν ποία γὸ οὐ] θῦϑεν πσϑόσο δὸς" τῇ οἰκία γἱ ὀφελος αὖ τῇ τῇ περι’. χιλμᾳ 
κειμδῥη!οφέλος δὴ ἀκοσμία ὃ. πολλὴ, ὁ καἸηχϑρία, πούτοϑεν. πῶς δυνήσῃ ὦ Χριφούφι- 
λῆσαι τὸς πῦδὸις, ὁ κούτοι δγεῖν ὅτως ἐσκευασμένηνδηον δἰῖτεςρέφε.) Ὁ κόσμον ἐκεῖνος, διαὶ δ» 

, “,.., ον τῇ ὅ τέκζονος οἰκία. κατεδέξαι» τεηϑέοδαι, μάλλον ὃ σὐτοῖδ' ἐν τῇ οἰκία ὀκείνη, ἀλλ᾽ ἐ κα- 3 
λύζῃ καὶ φαιτνν πῶς ἐν αὐτὶ δυνήσῃ ἰδὲὶν ὺκ ἔχουσρι χάλλος αὐνζῷ ποθήνὸν,  αροικφυϑῴη κόσμον 
ἐπέραφον αὐτῳῖ, αἰλλαὶ μισνζον» 4 Ὁ αὐταῖ “το σιόγτο νὶ τοιούτοις δή χαλλωπίζειϑαι ἱ- 

μιατίοις, αὐλλ᾽ ἰρετίω αἰδιξεολῆοϑαι.. οὐνόησον τί ποτέ 681 τοτὶ ὃ γουσίον. Θεενν ἔτε- 
Οϑν ἢ γῆ ὶ ἀπυδὸς, ἔμιδάγε ὕδὼρ, ᾧ γέγϑνε πηλός, οὐγνόησον,  αἰαευύϑητι (ἤ) πηλὸν δὲ- 
αὐὐτίω ποία νϑῥη, ὼ πότ ἀφᾷσο ὦ αὐτο ὐὐρϑαχαιϑηρδρη, χα πόμτωχοῦ αὑτὸν βαςά- “᾿ 

ἔνσα καὶ ὐδεφέρασα, χα! ὁτὸν Εἰς ὠκκλοισίλν δἰ σίῃς," το μάλιςα φεύγήν αὐτὸν ἐ-΄ ἢ » 
γοίω. Οὐδὲ γ δὰ οἰ σ' τϑοἡὶ ὠκκλησία φκοδὸ μώται, ἵνα ἐν ζωώτῃ ᾧῷ σλλούγον Ὠπϑείζῃ | 

τίν, αν ἽΝ ᾧ πνου μφιΉκόν. συ ὥαστρ Εἰς πομτιίω “ δξιούσα, ὁντω πϑρτοθεν σι- χω 

αὐτίωὐ καλλωπίζεις, ζμ ἐν τῇ σκηνῇ μιμαμδέη,δυτω ' δωψιλείας δ κατα γέλᾳφον Α 



ΕΎΑΓΤΓῈ Δ, Ομιλ, 4. 349 
ΠΉΚΡΟΣ βαφαζουσα Φορυτὸν. δα τοὶ τῶτο πολλοῖς ἐπεισέρχη λύμη,σὶ, τῆς ὀκκλησίας 

λυλείσνς, ον ταῖς οἰκίωις ἐχὶ ὖὟὮἋὩ [πα πεζῶν ὥστε ω 'ῷςς αἰκούσειε διηγσμδμωνῖ! τπλει- 

ἕνων. ἀφέντες ὍΣ λέν, Ὁ καὶ ὦ εἶπεν ὁ προϑφήτης χϑὶ ὁ Ὁσόφολος, Μ ἱματίων πολυ. 

τέλειαν, λίθων Ω μεῤτελος, τῶν ὠλλῶω ἁπασαν αἰοδιμοσιιύζου ζωτα ἰξικεινϑύων 

ς δινρρεοῦτει. ζωτὰ ὑμας τ παρϑςἔλεον Φργὰς ποι, ἌΝΩ (ἰμυοικοιώζας ὑμίν. ἐν 2» 

αὐῆις ὑμδί ἔλριτο ῥηιδίως Αἰ ϑλάσαι ἀν χρυσίων τούτων, χαὶ ̓ ϑρέψαι πεινῶντα. ὁπϑ 
γὸκὶ ᾿ αὐτῇ ἕλοιο ῳ φυοχωεία ἐ), ἡ ἡ ζῶτα ἰδεῖν ὀχεκλώμδμα, πῶς αὐ ἔπερον ἐκ τύτων 

ὀνθρόψειας.; ; ὥασερ ΝᾺ φρὸρ ἐμιψυχα ᾧνα, Αἰ θίκενται αἱ πολλαὶ εὶς ζαυτα, καὶ ἱοὐτῖν 
ΤΩ ἤηον ἢ πσϑὸς πε δία. ἀπαγέ, Φυσι. “δείξατε μοι δξζω τῷτο, δε ίξατε δζρ ΝΜ ἔργων, ὡς νεωῦ 
μὴν ιο γὲ τὸμόμτία, ὁρώ. ὡς γδρ ποτε χ}} σφόδρα “ ἑαλωκι ζαύτα" καταχωνευζαστα, ὄξηρ- 

»Ὲ παζε ϑιυατυ παρῖο ψυχισδι ὶ ἐν τ τἱ λέγω παρδίου; τίς ἰς τίω ἑαιν ζω, 'ω Σσολλυμνϑμίω 

μολνψ οὐγτεύδθενέ ἐαρίατο; τὐνδυτίον ἃ Ἢ δξωω [ Φ ] πολλοὶ αὶ καϑ' ἐκοίς ζω ᾿εὐτίω σὲ ζαῦτα 

μἰαλύνιη " πωλούσι τίω ἡμέραι. ᾧ ἐα στ κί. ΤΙκΑΊ αρρωεία ϑνται, πϑύζα “ποιοίίσιν᾽ αὐδῇ 
τόνον χίω! ἴδωσι διεφϑευρμϑμζω, εἶδεν ζγούτον ἐργάζονται" αἰλλα καὶ ἦν " ὄκ ϑνων καὶ τὴς ἑαυδμ 

ἐμ ας χε αἰμελοῦσιν, ὃ ἵνα ζωῦτα νϑμη τῷ χεύφ᾽ ̓ἰούμϑμα. ὃ σὺ ἅ μνοίων αλόύτων χῶ- 

τἴδιωηι, σία αἰξέκεισαι, ὦ τῷ Χοιλτού μιϑλρς οὐδὲ ἀγαγκαας ἔχει Φφῆς “ ̓Ὡσολαιύσαι. δλ ὁ 

Ζ κοινὸς ἀπούτων δεαιύτης, χα τὸ ν ὐρανοῦ καὶ ΝΜ ἐἰν τοῖς ϑρφνοῖς χα! ̓ τραπέζης τὴ τὴς πνθι.- 

ματικῆς ὧπασιν ὁμοίως μετέδωκε" σὺ ἢ σγεὲ ΤᾺ τὐπολλυμδύων αὐτω μετα δίδως, ἵ ἴα μαί- 

νης (μνεῶς δεδενθβη ταὶς χαλεπαῖς" ΕΜ αἰλύσεσιν. οὐγτεύῦθεν ᾳ μινοία, κϑικο, εὐντιύς. 

20 δεν αἱ ζηλοτυπίαι, οὐντεύλεν αἱ αὶ πορνεία! ἣν αὐδραν, «τὸν αὐτὺς μὴ φιλοσοφᾷν αἷϑα- 

σχῤυαζυτ,: δλλαὶ τατος παιδεέζητε χρόροιν, οἷς ρ αἰπορνδυόμδναι ἐγκαλλωπίζονται γιώαϊ- 

χες. Δ᾽ αὶ τού τ ̓χίως αἰλίσχονται. Εἰ γὸ αὐτὸν ἐπαίδοσοις τούτων κα ζ᾽ αὐαβορῷν,σω- 
φροζιωη δὲ χαίρειν, θύλσ. Θείᾳ, Κα πεινοφιοφσιωῃ, οὐκ ἢ ῥαδίως ἑάλω τοῖς τῆς πορνείας 

“Ἴ ον. χϑσμησοι οἷς ἐδ ̓γὸ ὀυτῶω διώαται πορνη, ἡ τύτυ πλέον᾽ ὠκείνοις 5 Οὐκέτι. ἐλι- 
25 σον δῶ αὐτὸν τύτῳ χαίρειν τῳ κόσμῳ, ὃν Οὗ ἔχει ι ὩὐδᾺ τῇ πόρνι χείνϑρον ἰδεῖν. πῶς 8 

αὐτὸν εἰν τί (μωυῦθῴλν Οὐτίω ἐμξαλῴς ; "ἷς τῶτον ἀφέλῃς, κἡ ὺ ὠκᾷνον πὐϑεϑῃς. ὅυτω 
ὧὸ αὐήρ ο» ἀσφαλείας σὺ οὐ φμμὴ, ὁ ὠ Θεὸς ὑμῳ ἵλεως, χαὶ δν,ϑοοποι πόρτες θυ μκοί.. 

σοντα!, ὁ ἣΜΨ Γμδεόντων Ἐχιτεύξεοϑε ἀγαθῶν ἕω ἢ Φιλον,ϑοφπίᾳ τῷ Κυρίου ἡμδίυ ἴη.- 

μα σού Χοιτοῦ, ᾧ ἡδοξα ἢ Εἰς τὰς αἰωΐνας ΟΜ αἰωνων. Αμέω. 

μὸν 19 

᾿ς Θμελ, 5.11 ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔῈ ΑΥ̓ΤΩΝ, ἸΔΟΥ͂ Τ|- 

᾿ ᾿ γές τῆς χϑυξωδίας ἐλθόντες Εἰς τίω πόλι αἰ πηζξειλαν τοῖς ϑρχιερόυσι 

ἀπόντα ῷ μόνϑμα, 1» Καὶ (ἀμμαρθύτες μῷ Μ φρεσξυτέρων, 
συμβούλια πὸ λαξόγτες, ϑογύεια ἰχόμα! ἔδωχθμ τοῖς φραπίωταις, 

43 13 Λύγοντερ, Εἴπατε τι ὦ μα ϑηταὶ αὐτυ ἐλθόντες νυκῇὸς ἔκλεψαν 

αὑτὸν, ἡμδῇ κοιμωρϑίίων. 14 Καὶἐ ἐαν ᾽ αἰκουοϑοὴ τῦτο Ἐχὶ τῷ ἡγεμόνος, 

ἡμής πείσομδν αὑτὸν, ὁ ὑμας αἀἰμερίμνας ποιήσονδν. 

Υ- Ι«ἱ τύτυς τυς ςρατιως ὃ σεισμὸς ὠκᾷιος ἐνετο, ὡς αὐτὸς ἐχ- 

Ὁ πλῆξαι», χα] ᾿ το αὐ δὝὦ “δμέοϑαι τίω εδοτυοίον" ὃ ὁ7τῈρ δξὰν ᾧὺ σὺν. 

ἐζη. κὶ γὸ αὐὐποπῆος καὶ ἀπαήελία ὅτως ὀλύοο πῆρα ἥ ἕ Φυλβκων 
ξ- ᾿«ροφερρμϑίη. ΠῚ} ὃ σημείων ἃ ὥ κϑιήῇ τῇ ἢ οἰκόμδρη, (α ὃ ϑι- 
᾽ δία, τοῖς κέ πϑρούσω" ἐδείκψυτο. κοινὰ ἾΑΑ τῇ οἰκνυμϑέῃ Ὁ σχότος, 

“ ἰδία ὃ ἢ ὦ τῷ ἀπέλου, ὃ τὸ ῷ σεισμοῦ. ἐπεὶ δῶ ἦλθον ᾧ ἀπήγίε εἰλᾷν 

(: 



440 ΧΡΥΣΟΣΤΙ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 

( γὰ ἀλήγα Κα ἦι ογδντίων αγακηρυβομδώη αὐ οιλόίμιπει) ἐδωχὸρ πάλιν δἰργώ. 
ρκα, ἵνα Εἰπωσί, Φυσιν, ὅτ ὦ μια ϑητα. αὐτῶ ἐλθύντες ἔκλεψαν αὐτὸν. “πῶς ἔκλεψαν, ὦ ἢ 

πϑώτων ανοντότωτιι κτλ οἱ γὸ ὃ λοι μιτσξὴν τὴς αἰληλείας καὶ ὦ αἰδεφανές, σσεὶ πλάσαι δύ. 
γλυται. ὁ Ὁ σφφόδρὰ αὐπηίθοιγον τὸ ὁ λεχϑρδυον ον αἶμα τὸ ψεύδος Ε- ΞΊχε . πῶς γὰ} ἔ- 

κλοαῆον, Εἰπέμωι, Φ μαιϑηταὶ, ἄνϑερτοι «Ἰωχὸὶ ἡ αὶ ἰδιώται, κα! συ οὶ φωμεΐω Ὀλ δ ς 
τες: μων, "γϑ οῴα ἰὼ σφραγίς Ἐχικαιψδμη: ̓ μ δ ρὸ δυ) κἰρεκρθέωυτο τοσθ οι Φυλάκες καὶ 

ςρατιῶται ἡ Ἰουδοζοι; μη ὮΣ υχ ὑπο ὠπίδυον (ὐη» ἀρ, κα ἐμερίμψων ἢ ,᾿γφύπνοιωυ καὶ ἐ- 
Φούνιζον ἐκῷοι ; τίνος ἢ ἕνεκεν χαὶ ἐκλιετῆον » ἥα πλάσωσι τὸ τῆς αναφάσεως δόγμα; χαὶ 
πῶς ὠν᾽ ᾿ἐπῆλϑον ἀὐφις τοιοῦτόν ὕι πὰ σαι αἰ «ϑεσποις αἰγαπώσιν, ὁ7| χρυτήορϑμοι ζώ. χιἀδν 

σι ; “τῶς δ᾽ ἀντ" λίθον ἀνᾷλον “δ ἠσφαλισμέον: ; πῶς ὀβ' (ἦνψ᾽ τοσώτυς διόλοϑον ; καίτοι εἰ το 

ἡ θανώτϑ κατε βϑνοίωυ, ΓΥ, ἀγ' ̓ἐπολαίρησοιν εἶκῃ ἢ καὶ μα τίω Οὐτοτολ μή στη ζοσώτων ΟΝ 

φυλοίκων. τί ὃ. χαὶ δειλοὶ ἡσαν, ἐδήλωσε ζἀ μαροϑνν γεδυνρδύα. ὃ ὅτε φρέευ ὦ Εἶδον αὑτὸν ΙΝ 

(ἀωφλημεῦμον, ἀπόντες ἀπεπήδησαν. Ἐ τοίγευυ τότε ουσσὲ φέωαι ἐτόλμησαν ζῶντα ὑπ ῆπι, 

ὁρώντερ, πῶς αἰπολεινόντος σύκ δὼ ̓ἐφοξήϑησαιν τοσύταν φρατιωτῶν πληϑο: ΠΥ» 7] Ν᾽ ϑύραν 

διὸ ὁ αὐατφέαι: ̓ΑΑΑ͂ χὰ ὅα λαϑῴν: ; λίϑος ὁ ἐπέκειτο μέγας “πολλῶν δεόμϑμος χεραν. δικαι- 15 

ὡς θν λον, ὁ ἔα! κα ἐλάτη πλαΐγη χείρων τῆς «έτη, χα θ᾽ ἑαυ υἰποφαινόμϑμοι ΟΣ 

ὅτι μ(ῦ τ ̓ Οσαυτίωυ μανίορ δέου μετροῦσα ὠ" ὃ Ὁ ὺ ὑπαιγωνίξονται. τοῖς προτέροις ̓  κατα- 

γίλαςα, πλαῆοντες πλάσματα ὁζώ; γτος ἅ ὃ αὐκϑ. ὠνούνϑροι, " φαιρωθέντος ὃ ) ὦ αἱ ανα- χἀπϑοίμ 

ξαντος τ "«ἰβὲ τὴ τῆς ἀϑαφασεως παΐλιν [οἱ χρηματων" λυπυρυῆοντες λόγϑν.σὺ δὲ μοι σϑ- "" , 
“εὶς πῶς, δὲ ὧν ὃν ποιούσιν, αἰλίσχϑυται πϑρτα ϑὺ. Εἰ δ) (" ̓σενσίλλον Πιλάτῳ, μιηδὲ ἢ ἢ- 20 μἱ μ 

τήσαν τίωὐ κουςωδῖδν, μιά λον ἡδυυύλυ» ζιαῦτα ὀμαι τῷ" γιουὶ ἢ σέκ ἔτι. ἢ "δὼ ὡασεῃ 

σπουδείοντις Ἰὐποῤῥάνψαι ζᾳ οἰκεῖα φύματα, τω πόρτα ἐποαξαν. Εἰ "ὃ λφν)ϑρῆσαῳ 

ϑκίρωσειν μοτ᾽ αὐτῷ ἡ ζώτα ὀνειδεζόρϑμοι πος τι, πῶς ὁ τῶν ἐτόλμησαν ; δὰ; 4 

μὴ «Ὡδ9 τῦὺτν ἔκλεψαν, δ ὁ ὁτὲ ὑμεῖς “ἤλθετε Ἴ Φ 1] ἰγὸ ἐδουλονν τῷ ποιῆσαι, μηδέπω χιδηλδηΝ 

φυλαἤομδίης τὶ τὴς ϑήκης ἐποίηστιν οὐ οὖν τῇ πρϑῖτιη γυκῷι, ὅτε αἰχίγδεωωον καὶ ὼ ἀσφαλὲς δω). ; 

τῶ] γὺ σα τῳ «σε σελϑοντερ ἡ ἡτήσαν»Ὁ «ἰὰ τὸ ὁ Πιλότυ τίωυ Ἰϑυφωδίαν, αὶ ἐφύλοιῆον 

τί ἢ ϑϑτίων γὐκζαι σπεϊδὶς τύτων τὠωζάφῳ γέλίω. 4 ἢ βούλετεα καὶ Χ) ζῳ σαδοίρια (ὰ τὸ ᾿ 

σμύρνη «οὐϑασεπηρότα ; ; ̓ ζαῦτα ̓  Εἶδον ὁ Πέζος κείεδνα. Εἰ γὴ, ἐθούλοντο κλέψαι, ἐκ 

δὺ γυμνὸν ἔκλεψαν ὃ σώ σώμα, δὶ δζρὺ ὧ μή ' οϑυξρίσαι μόνον, δλλ᾿ ὦ ὡτι μὴ τῶ οὐποδύν, 

μέλλειν ὯΝ βεαδευύειν, χϑή ᾿ αὐρέχειν τοῖς βουλομϑίώοις οἱ σνας-ἕωαι κα κοίτα ιεῖν ̓μάλιςα δὲ γο 

ὅτε σμύρνα ζώ, φαρβιακον ὅτω κολλώδες τῳΐσώ σώμφιτί ᾧ Ὅς ἱμιαπήοις «ρόϑαυεπηνϑ᾽ ὅλ 

υὑκ δὔκολον ζῶ Ὡὐποαυάσται τὰ  ἡμαια. τῷ σώματος, δ ρλά πολλν χρόνου, ὦ τῦτο ποιοιω- 

τε ἐδέοντο. ὧσε καντάῦεν αἰπίϑανον τὸ τὴς χλιοπτῆς. μη ̓γδν υκ ἤδεσαν Τ λυμόν τ Κουδα!- 

κὸν, ἡ οἷι Εἰς αὐτῶν: τίω ὀργώὼ ἀφήσουσι; ; ἀ δεύλως καὶ οτὸ κέρδος ζυ ᾿ ἀὐδῖ;, Εἰ μὶ ὁρέ- 
φη: ζαῦτα ὁ δὴ πϑύτα αὶ ὅτοι (ὑωφδυτες ὩΣ ἐπλασαειν,ἐδωχὸν "Σιργύθλον, χα Φασιν᾽ ἀπατε ͵5 

ζῦτε ὑμεῖς, ὦ ἡμεῖς πείσονδιν 1 ἡγεμόνω. ϑυμοσιβυ ϑέεαι γγοὶρ ἐξούλοντο τίω Φωνΐω, 

Εἰκη Ἢ ἡ μα τέων πεῖς τίω αἰληθήδν πυκτόύοντερ, χαὶ δὲ ὧν" αὐ συσχιαῖξειν ἐ ἐπεγείφρεω, χὰ 

“19 τϑτων καὶ ἀχϑντες “ἰρεσκθύα ον ὀκλάμιπειν αὐπίω. χα) γάρ χαὶ τῦτο τίω λύαςα- 

σιν κυρϑί, τὸ αὐςἦν ζωῶτα Οἰπεῖ,, ὁτί (ὦ μια ϑηται ἔκλεψαν. τϑτο γαρ ὁμολογθετῶν 

δ), στι ὑκ ἕω ̓ ὀκφτὸ σῶμα. ὑτὸμ δὲ δὰυ ἀδὶ ὁμολογῶσι μεὴ δ) τὸ σῶμα ὁκᾷ, τίω δὲ ,ο 

χλογεζωὶ δεικφύη ψδϑνδὰ χα ̓ αὐστίθὀνον ἡ ὶ πσολσεδγία αὐνδι χαὶ τὰ σύμλρτξα καὶ ἡ ἿΨΜ μα- 

ΚΙ. δειλία, αὐαμφισξή ἥτῆτος καντενθον ἡ τὴς αναςασεως Σαδειξις φαψεται. ἀλλδ- 

μος Φώω αὐγαίογοιυ Τοι ὦ πϑύτα Ὀλ δβτερ ζοσύτων ὀγτῶν ζ' δ ἐχιζομιζοωντων αὐζν αἵ πατὲ 

φασιν ἡμεῖς πείσονϑμ,καὶ ὑμιας αἰ μερήμνους ποιήσο νϑμ. ὁρᾷς πϑρς διεφϑαυρμϑδίύοιρ, Τ 
Πιλῴτο:. 

τ 
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Πιλότον; αὐτὸς γὺ ἐπείϑν. (δ ςρατιώζιεν (Ὁ δᾶμον ὁ Ἰουδαϊκών; αἰλλὰ μὴ ϑαυμαίσγς». 
εἰ χοήματά φρατω Ὁ αἰθεολμενΡ. εἰ γ οὐκὶ τω μα ϑυτῇ τοστωτίωυ ἐπεδείξατο τίωὶ 
ἰχω, πολλῷ μᾶλλον τ θκὶ τὕτοις. 

15. Καὶ διεφημίνϑη ὁ λθχϑς ζν τ᾽, φησι, αὐ Ἰυδοζοις ως τὴς σήμερον ἡμέρας. 
Εἶδις πάλιν δ᾽ καϑυτων ὃ φιλοίληθες᾽ πὼς σϑεῖδ τῶ» αἰδγέυύογται λέφρντερ, ὅτι το. 

ὦ ὕτος ἐκρώτησε λθγ96. κατ᾽ αὐ, 
ἢ 16 Οἱ "1 ἐνδεχᾳ κιαϑηταὶ ἀπτῆλϑον εἰς τίου Γαλιλαίαν, 
, 17 Καὶ (ὦ δὲ πσο)σεκιυύησαν, (ὦ) ἢ ἰδόντες αὐζονἐδί ας. Αὕτη! υϑνοιὼ δοκεῖ 

ἐσαύτη ὄψις 41) ὧν τῇ Γαλιλφία, ὅτε αὐεᾶν: ἐξέπεμπε βα τή σονζᾳς. εἰ ἐδίςα σον ἕνες, 
Ιο καντίν9εν πάλιν γαύμασον αὐὖ τίωυ ἀἰλήδέαν, πὼς συὲ τὰ μέρας ἐσαύτης ἡμέρας ἐ- 

λαῆωματα «ὐῸΜ  πἰποκρύτηοντα " αἰλλ᾽ ὅμως ὸ ὅτοι ὅζρα τὴς ὁψ εως στῶ ἐξεζαιώθησαν. 
ἡ, ζω φησιν ἰδὼν αὐτοιξ, 

᾿ς χϑ Εδυϑη μοι πᾶσα δξοισία οὖν ἐρκανῷ ἢ ζχὶ γὴς.. Πάλι δώ, ϑορπιώτερον αὖ. 

τοῦς δφμιλέγε,). σϑυίπω γ» ἦσαν ὃ πνεύκᾳ Εἰληφότες Ὁ δια ϑμον ὑψηλοὺς αὐ(δὰ 
15 ποιῆσαι." 

19 Πορευϑέντες μαιϑητεύσωτε πὸνᾷᾳ ᾳᾷ νη, βατῆϊζοντες «υὧν Εἰς ὧ ὄγοῥίϑι τῷ 

παΐδ9ς,ὁ τῷ ἐού, ἡ τῷ ἀαγίου πγεύμφτος, 

20. Διδασχοντες αὐςᾶν' τηρᾷν πούτα, ὅσα οοτειλοίμάν ὑμῖν" Ϊ 
Τὸ αἰδὲ δυγμόξ, ὃ ὃ. αἰδὲ ἐγτολών “οὐ δανίζέλλων. καὶ Ἰουδαίων ὦ ουνν' μέμνη), ΝΣ 

30 Ογεδ Εἰς μέσον φέρει τὰ αλρηρδῥα, σοὶ ὀνειδίζει Πέτρῳ τίω αὔνησιν, σον ΔὟΨ Ἕἴλλων 

Οὐδενὶ τίου φυγώ. κολεύει ὃ Εἰς τίω οἰκαμϑμίων ὐχιχυϑίωϑαγ πᾶσαν, (ἀώτομον διδα-- 

σκαιλίαν ἐγχειοίσοις τίω ὅζῳ τῷ βατῆϊσμωτος. τα σὴ Ν᾽ μεγάλᾳ αὐτοῖς ἐπέταξεν, ἐ- 

παίρων αὐ ἦἣμ τὰ φρονήματα, φησιν λΙδοὺ ἐγὼ θ᾽ ὑμδὰ" Εἰμι πάσας οὶ ἡμέφας, ἕως 
τῆς (μωτελείας τῷ αἰῶνος. Ἐδὲς αὐθωτίλω πείλιγνεἶδες “τῶς ὁ ὀκᾷνα συγκαταξαί.. 

15 σφως ἕνεκαν ἔρηται ; ὶ μετ᾽ ὠκείνων 5) μόνον Εἶπεν ἔσεαϑαι, δλλὰὶ καὶ μ᾿ πόρτων Φ'Ψ μετ' 
γβήυ, ὀχείνους " πιςευσαντων, κὶ γὸ δὴ ἕως τὴς ((κωτελείας τῷ αἰώνος (ὦ) οὀἰπόφολοι μϑμειν ἔμϑιρον, 

Σολ' ὡς ἐνὶ σώματι διἀλέγοται τοῖς πίφοῖς. μὴ ὙᾺΥ μοι τέω δυσχολίλυ, φησὶν, Εἴπατε 
πραγμάτων. ἐγὼ ΡΝ Εἰμι δ᾽ υμδέυ, ὁ πόρτα ποιών δ κ9λα. αἴ ὦ τοῖς καοοφύήταις 

ἐλοὴν οὖν τῇ παλαιὰ (ἰωεχώς, ᾧ τῳ Ἱερεμία νεότητα προολιομδύῳ, ὁ τω Μωυσῇ, καὶ 
30 Φ Ἰεζραωὴλ ὀἀναδυορϑῥοις, ἐγώ Εἶμε (θ᾽ ὑμδὴν" τῶν ᾧ ογζιῦϑα, τύτοις. σχόπει δὲ μοι ἷ͵ 

ἐῷε- κανζμυϑα, τίου τύτων δμ φοροίν. οὐχ ζοι Ζ ̓ » Εἰς ἕν ἔονος Σἰποζελλόμϑμοι " πολλάκις "᾿ 
ἰ “ἰδητοιῶτο, ὅτοι 5 σον τοιοῦτον ἐφθύγξοντο Εἰς πᾶσαν τίω οἰκαμδίζωυ πειμιπόμϑνοι. α;- ᾿ 

ναμιμψήσκει ὃ ἀὐζις ᾧ τὴς (μυτελείας, να μᾶνγλον αὐζᾷν ἐφῥκύσηται, ἡ μὴ αὶ παρϑντα ᾿ 
μὲ ὁραῖσιν "ἀὐδὰ μάνον, δλλα ζᾷ μέλλοντα αἰ γαϑαὰ ᾳ αἰπέραντγα. τὰ ,»» λυπηροἱ ν Φησν, ᾿ ᾿ 

35 ἅπερ αἰ πυοφήσεοϑε, [ ὦ] ᾧ παρόντι βίῳ συγκαταλυε.), ὅπύγε ᾧ αὑτὸς ὁ αἰὼν «ὅτ Εἰς Ἶ 
᾿ (ήλειθμ ἡξει᾿ τὰ δὲ χρηςά, ὧν οἰπολαύσεοϑε, αἰϑοίνατα μϑέει, καιϑούπερ πολλάκις ἐμ-- 

πσϑλοϑεν Εἶπον. ὅτως ἀλείψας ᾧ " ἐγείρρις αὐ τὰ φρονήματα ὶ τῇ μφήμη τὴς ἡ- ' 
ἴα μέρας ὀκείνης, ὀϊξέπεμψεν. ἡ γὺ ἡμέροι ὀκείνη τοῖς ον κατορθώμασι " ζήσασι ποθὴ, ὡ- Ι Ι 

αττρ δα τοῖς ον ἐρδοτήμασι Φοξοροἱ, κριϑεύπερ τοῖς καταδίχοις." - 

40 Αλλά μὴ φοζω κἴθα μόνον Χὺ φοίῆωκϑυ, δλλα αὶ μετα θρωῖβα, ἕως ὥρΊχαιοθς, χαὶ ἮΘΙΚΟΝ ᾿ 

αἱ. αὐοέγκωμδϑν ἐκ τῆς πογηοίας. διωα ἔβα "Ὁ, ἐλυϑέλωρϑν. Εἰ Νὴ “τῆς γϑέιτος 

πολλοὶ τῦτο ἐποίηζ, πολλῷ μᾶλλον μ( τίω χοῤν. 4 Ὁ φορϑικὸν ἐπετοίγημδν » ὅρη ὀζᾳ- 
τεμεῖν, [ ἡ πῆκῦαι πος ἀέρα, ἢ πϑραιώσαιοϑηη ὦ Τυῤρζοικὸν πέλαινς" ἡδαμώς" ΔΝ 

ὑμῶν ὕτως χόλον πολιτείλν, ὡς μηδὲ ὀργαδων δίαϑαι, δρλαὶ "υχος αὶ ὀζρεϑέσιως μόνης, ποῖα. 

ι 

“Ἢ 

ΠΝ 



ἡ κη κ᾽. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 
»ὺ ὀργαγα Εἶχον (ὧ ὑπίφολοι" (Ὁ Ὀσαύτα κατορθώσαντες ; ἐχί μονοχίτωνες ἡ ὀμψυπόδης " 

τοὶ αὐἶθοίεσοιν, ἢ πτογύτων οὐδοῦ λίμοντο; Τὰ γὁ δύσκολον ΤΜ' τῷ Χοισοῦ Ἐχιτωγμῶᾶδ, μηδ, Ἂἦν 
ἔχε ἐϑρὸν, μηδένα, μέσει, μυηδένα λέγε χακοίς. (α εἐνόρτία, μϑὲ δζχυ τύτων τοὶ δυσχολῶτε-. 
ἐκ. ὍΟλ εἶπέ, φησι, ρίψον τὰ χρὴ ματα, καὶ τὅτο ἔςι ὃ φορτικόν. μα λιςα «ϑὺ Οὐκ ὠχέ- 
λέόυσιν, δολαὶ (μυεζούλφυσε. πλίω εἰ ᾧ δχίταγμα τω, ὁ δ βωρὺ μιὴ αὐδεφέρειν φορ- 4 
τα αὶ φροντίδας ἀχαίρϑις »δλλ ὦ τῆς Φιλαργνείας. πόῤτα χρήματα γίχϑνε᾽ ὅρα τἶτι 
πόρτα ὀῤω καὶ κά'ντω γέρρνε. καὶ μαχαρίσῃ τίς ἦψα, τ ὅτων μέμνηται κἀν ζᾳ λανίσνν,οἰντόῦθοι 
ὁζιλανισμός" αὶ πϑϑτες (ὦ) λόγϑι δζα ζοῶτα γίνονται, πτῶς ὁ διᾷνα, πλουτᾷά, “πῶς ὁ δια 
πίνεται. κἀν" φρωτείδν, κἀν γώμον, κα τέχνξωυ, χα ὁτιοιεῦ ματα χειοίξη τις, ὁυ ἀσοό- χιραιὶ 

τερὸν ὡπήεται τῷ πυδϑκειμδῥα,, ἕως δῤ ζαῦτα ἴδοι ἰόγτοι ῥαγδαίως αὐτῶ ἧς Εἶτα ὁ τοῦ αὶ Νὰ 

σιωολϑόντες Ὀυλδυσόμεθω, ππῶς ζὸ νόσημᾳ. αῦ.» ἀπελάσομϑρ; Οεκ" αὐουν ϑησυμέϑο, χάχα, ἢ 
Ἷ. ; ἿΜ πατίρων τὰ χατορθωματα, τοιδαλίων, { πιυντακιοαλίων, δὶ κοιναὶ πόρτα εἶχον" ᾳῳ . 

ὃ κέρδος τῆς πϑδεσης ζωῆς, ὅταιν Εἰς τίω' μάνλασαν ὀβιπορίθμ αἷντὴ μὴ χρησώμεθα ἐμέο 

26 πῦτε δὶ δλβοϑε τὸν δισλωσοίνϑμον ὑμας μαμμωΐδρ «μάλλον ὃ- μέγοι πύτε διϑλοι 

“θημαΐτων ; μζξοι αἶνος ἀκ ἐρφτε ἐλθυϑεολας οἱ αῤῥνγνυτεζᾳς ὠγας τὺς φιλογφημιατί- 1 

'«ξ, λα δὺ μϑρ ὀῤθρώπων Ἄῤηοϑε διῶλοι, πλότα ποιζτε, ΕἸ τις ὀλδυϑοοίαν νἰἀνύδριτο 
φιλάργνοίας ὃ ὄντες αἰ χμοίλωτοι, συ᾿οδὲ εὐνοέϊντε "πῶς τὴς στικρῶς Τώτυς καὶ αὐολδυλέρν λἦαι 
αἰ'παλλαγῆτε δυλείας ᾿ χαίτοι τὸ (Κ συοὶὲν διάνον,τὸ ὃ τυρϑωνὶς ἡὶ πικροτατη. ὠννοήσατε. ἡ- 

λίκζω τιμιζω χα τέϑηκεν “ἐαῇ ἡμδο Χοιφός. τὸ αἦμα τὸ ἑαυπῦ ὀξέων, ἑαυτὸν δξῥδω- 

καν᾽ ὑμῴς ἢ κα Φζᾳ πάν ἀϊαπεω)ῳχατε᾽ ᾧ Ὁ δὲ γαλρπώτερον, 671 ὦ" βὐφραίνεοϑε 1ο Ἁ. δά 

τῇ δουλεία, αὶ ἐντουφῶτε τῇ ἀτιμία, ἡ ἐπέρα φον γέγϑνε τὸ φϑυκῖόν, δλ᾿ ΚΤ) ὐκῦπο. ἡ 
δυρεοζ, γοὺ μόνον αὶ ἐϊκαλῷ, δλλαὶ ᾧ δίϑρθούν, ἴδω νϑν ποθαν ἐπέρφιφον ὑμῖν γέχϑνε τοῦ! 
παϑος ᾧ τόχακόν. πόθεν δξζυ, πύϑεν ἐπτέρριτον τοῦ τὶ γέχϑνεν: ἦι ἐὺ δόξη, Φυσὶ, ᾧ ἀσφαλείᾳ 
ποιῷ. ποίᾳ ἀσφαλεία,, εἰπέ μοι; ἐν τῳ ϑαρῥῷ ἰαὺρ τὸ μὴ πεινᾶν, μεὴ " ῥιγϑεώ, μὴ χιμρς 
βλοέπηεαϑαι, μὴ χαζωφροονφαϑω. Οἰκοιῶ ἐαν ἐπαήφλω ἴθα' σοι τέω " ἰσφαλάφαν ζῳύ- 15" βαίᾳ 

τίωυ ὐἰποφήσῃ τῷ πελεονοκτῷν; Εἰ γὸ δχοὶ τῶτο ὁ σλϑτος ἐπέραφος, ἀν ὄξῃ χωρὶς τότε ἔ- 
χεν σφαίλάλιν, τίργεεία σοι τύτα λϑιπόν! ἢ πτῶς δηυνατὸν μὴ πλιυτοιυτα, φησι, τῦ- 
τῶν ἐχιτυχεῖν; πῶς ἐξ δῖζυ οὐ δυρνατόν ; ἐγὼ γὸ.τὐνδθωτίον ἐρῶ" πλυτοίωτα Οἕκ ἔνι τς 
τῶν ὄλττυχῷ.. καὶ γὸ κολακδυφν αναΐγκη πολλεὶς ἡ ἀρνία ὦ ἀρχορυϑύσξ, τὺ δεῖονο μινοίς- 
ὧν, ὃ δυλθύᾳν αϑωνῶς, ὶ δεδοικέναι, ὁ τρέμιῳ, ὁ “ἰ αυοιλίεν (ἂν Ἰ βασκόῥων ὀφϑεθλ-- 10 
μοιξ,χαὶ φοξῴοϑοι συχοφαγτών φύματα, ἑτέρων φιλαργύρων Ὠχιθυμίας, δλλ᾽ ὅχ ἡ πι- 

γα τοιῶτον, δλλαὶ τὐνόμτίον ὐπὸμ᾽ ̓χωφίον ἀσυλϑν 81 καὶ ἀσφαλές, λιμδώ δὑδιος,παλαῖΐσ- 

πα ὦ γυμνάσιον φιλοσοφίας, απελικ βία μίμημα. ἀἰκύσατε, ὅσοι πέγεαϑε, τότων, 

μᾶλλον ὃ) ἡ ὅσοι πλϑτεῖν Ἐλχιϑυμεῖτε. κυ ὃ πόγεα ἢ δεινὸν, δυλαὶ Ὁ μη βείλοαϑαι πένεοϑαι. 

ῥιηδὲν δεινὸν νόμιζε ἐΠ) πενίαν, καὶ οὔκ ἔςαι σοι δφνόν. Οὐὐεῖξ γὸ εἰν τῇ φύσᾳ τῷ πυξάγματος, 35 
Φλλ ὦν τῇ κρίσφ ΔΨ μαλακϑήύχων ὀῤδρῶν τῇ ἔς! Ὁ δῖος. μάλλον ὃ ᾧ αἰογεμίο μαι; Εἰ 
τοσύτον πρὶ πενίας ἔχοιμ λέγειν, ὅτί συ σὲν ἐς! δεινόν. ἐδμ Φιλοσοφῆς » ἢ μνείων - 

γαϑῶν ἔςξαι σοι πηγή. καὶ ΕΥ τίς σοι οἰριγζωὺ καὶ πολιτικαὶ διυυα μος καὶ τὐλὅτον καὶ πρυφίω 
πσϑϑετίϑει, Εἶτα τίω πενίαν τιϑεὶς αἵρεσιν ἐδίδιν λαφξᾷν ον ἤθελες, ζωτίω δ κωρ 

ἥρπασας, Εἶγε αὐτὴς ἔγνως ὦ καλλος. ὲ οἶδω ΟῚ “πολλοὶ γϑλώσι σὕτων λαγρμϑύον, 40, 

Ὅλ μῆς ὃ ϑορυθυ ὥθα, ἀλλ᾽ ὑμας αἰξιούνϑρ ἀνέχεοϊ, ἡ ζαχέως ἡμῖν συμ ηφιᾷοϑε. 
ἐμοὶ γὸ ἡ πενία, κόρῃ Τὶ κοσμίῳ ὁ καλῇ ἡ δἰοιδιᾷ προϑσιοικέναι δοκᾷ᾽ 55 φιλαργνεία 
ϑηρλομόρφῳ γωνωκὶ, σκύλλη τινὶ, καὶ ὑδρᾳ, ἡ ἑτέροις -τοιέτοις “ισὶ τέρρισι χορ μων} " 
πιιῶν στλαήῆομϑμοις, μὴ δ μοι (ὅσ᾽ χατησρρθνζοις τὴς πεγίᾳς "Εἰσινέγκῃς Εἰ μέσοι, ,υὐήῳ 

ἀλλά Ὶ 
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λα ἢ (ἕν δὶ αὑτῆς λαϊευψδυζας. μῷ' ζωτης Ἡλίας πραφεὶς ἡβποΐγη τίου μακαοίαν 
ὀκείγέυ ἀρπαγάω, «ὦ ζαυτης Ελισοῖος ἐλαρυα, κ( ζωτης [ωλύνης, κῷ ̓Οὐπε 
Ὑὐτόσολοι ὠπόμτες᾽ μΟ' Ὁ. ὠκεδης ὁ Αχααῦ, ἡϊεσα(ξὲλ,, ὁ  Γκζῇ , ὁ᾿Ιϑδας, ὁ Νέ- 

ρῶν, ὁ Καϊάφας χατεχρίϑησαι. ἀνν Αἱ δικᾷ , μὴ ὧν ον πενία λοόμογανζας μᾶ- 

ς ΥΟῦ ἰδωρϑμ, αλλα' ἢ ἀύξ᾽ Ὁ κό ΧρῊς ζαύτης χὰ κοίλλος ἔπιπσκεψωμέϑω. κὶ νυ) γδὸ ο ἀφλαλμές δι 

αὐτῇ ἡ καϑαυρὸς ἐς διαιλὴν,σονδὶνε; ἐχὼν “λλερϑν,καϑλοίπερ, Ὁ φιλαργυειαρ,νιῶ ἅ ̓ϑυμῦ γέ- 
ΑΦῚ, νεὼ Ὁ ὃ ἡδονῆς ἐμιπτεπτλησμένορ, γιοῦ ἢ. στὸ ἀκρασίας τεταρριίνϑῥος, αὐλλ᾿ ἐχ ὁ τὴς 
πενίας τοιοῦτος "αλλ ἥμερος, γαλζωυὸᾳ, ἡδὺ προ πλρζως βλέπων, μειλίχιος, «δ 59ση.-- 

γὴς, οὐρῖνα μισῶν, συτῖνα Ἡτοφρεφόμϑμος. ὅπου "ὦ φιφήματα, χε ἔχ,ϑρας αὐ συύϑεσις 

το αὶ μείων πολέμων. σόμα. παλιν ὠκείνη ἅ ̓ ὕξρεων γέμει, τύφου τινὸραὐλαιζογείας πυλ- 

λῆς, Ὡράς, δόλι᾽ τη 5 Ὁ σόμα, Χ ἡ γλαδοσα ὁ ὑγιὴς, θυ σελείας. γύμουσαι ̓δικούκοες, 

δ) λογίας, «φρ(ιοῦν ῥημᾷ ρημῷ Τὰ, φυλοσθργῶν, λεραπτάτικδίν, ἐπαίνων, ἐγκωμίων. Εἰρ Ὁ καὶ 

πω λὐαλογιὰν ἐϑόλοις αἰντὴς ἰδιάν μ μελῶν, δ᾽ μκης πέπᾷς ὑψιλοτέρᾳ πολὺ τὴς δ.-- 

πορίας. Εἰ5 φθύγϑεσιν αυτίω πολλοὶ, (μὴ  ϑαυμμαῖσῃς. ἵν "δὲ ὦ τίω ἀλλέω ρετίω Φᾧ 

ι3 δλύδητοι. ΕΝ ̓ὑρεἰζ εταί φησιν, ὁ ύ πίη τὰ τῷ τῷ πλουτοιώτος. πτίλιν μοι τῆς πενίας δὲ ἐγ- 

χώμιον λέγ. ὥς χὺ εἰ εἰτέ μοι, μφιχοίριος, ὑξρίζων, "ὁ δ υδριζορϑμοριδῆῆλον ὦ ὡς οὐξριζόμϑιος. 

ὕκὸν κεν ὡ ὦ ὑδείζων χελ ϑνει, αὕτη ὃ ̓φερῳ ϑυναίως ἰδανᾷ: δὰ πενα ὁ πένης, Φησί ν 
Παῦλος ἐπείνα ὦ οὗ λιμῷ ὁ ὦ δολ᾽ ἐκ ἔχει λβαπαυσιν. συ σὲ ὁ ἡορ ἵν δα ϑεϑέπου ἐἶχε. ΄πϑ Ῥ 

κεφαλέω᾽ 'χλίνῃ. Εἶδες οἷα πξϑξαμει τῆς πενίας τὰ ἐϊκώμια, καὶ Ὁ πῇ σ ἵνησι, παϑὸς ποΐ- 

20 ὃς λὐδρας ἀνα γή, ὁ πῶς τῷ δεασύτου ποιᾷ μεμηπέω Εἰ καλὸν ὦ χξυσίον “ὦ τούτο ἀν ἔ- 

δὺὼῶχε τοῖς μφιϑητας ὃ ο Χοισορ,, τὰ ἫΣ ὠκῶνα δὸις ἀἰγαϑεύ. γιουὶ ἢ αὶ μόνον Οὐδ ἐδω-- 

χε, ἀλλὰ ν ἔχεν ἀπηρϑρθυσε. δθο  Πέξο ὁ ου μόνον καταδύεται" ποίᾳ, δλά 
ὲ σεμνύνεται λέγων, Αργύεμιον χαὶ ᾿ γουσίον ἐχ ὑσσαρχε μοι, ὁ ὃ ἔχω, τ τϑτὸ σοι διδωμί, 

φησι. τἷς οἵκ αν ̓ἡλέλησεν ὑμδν βῆξαι Ουτίω τίω Φωνίωύ; αὶ σφόδρα ( δὰ πόρτες, 
15 ἴσως Εἴποι τὶς ἀν. οὐζκοωῦ ῥίψον δ ογύρλον, βίψον ζ χρυσίον. ἡ ἐάν βίψω, Φησί, ἐλήνο- 

καὶ τίω διώαμωο Πέξρυ; ἡ χὰ Πέξ» μακοίξλον ἐποίησεν, Εἰπέ μοι; αἴρφι τὸ ἡ χωλὸν ἐ- 

γεῖραι; ἐδαριθ δλλα τὸ μὴ ζὐτα ἔχεν, τῦτο αὐτῷ ὯΝ ἐεανὸ πέρεξόνσε. ἽΜ 
»» ζώτα ἐργασειρϑῥων πολλοὶ Εἰς γέενναν οὐέπεσον, (ὦ δὲ ἐκᾷνα ποιήσαντες βασιλεῖς: 
ας ἐπέτυχον. ᾿ τοίη» δξ εἰντύ τὸ Πέξον μαύθαυε. δύο »δ γώ, ἃ εἴρηκεν. Ὡ- 

40 γϑειος ἐ γεισίοι ὠχ ὑσαῤχει μοι, καὶ ὡ τῶ ὀόμιατι Ιησῦ Χολφούῦ ἐγειραι αὶ αἰξεπείτᾷ, 

ποῖον δίζυ αὐτὸν ἐποίησε λαμισσόϑι κα μαιχβίξιον, τὸ ) ἐγεῖραι (Ὁ χρλϑι, ̓  τ αι γ- 

μάτει: ὼ ῦτα παῤ αὐτόῖΐτου ὑ ἀγωνολέτου παιδαύου. τἱ δὼ ζ τ ἕ τω πλοισίῳ Φησι ἰ ζη- 

Τραξ. γιτι 

τιῶτί τί αἰώνιον ζωΐωώ; οἥκ Εἶπεν, ἔγήον χωλοιῷ, ἄλλα, Πωλησὸ συ παλυαναβχο- Δυκιη.κβ. 

παρὸ ἡ δὸς πῆωχοῖς, κα αὶ δυῦο9 αἰκολουθή μοι, ἢ ἕξεις ϑηστευφϑν οὶ ο» ὀυρφινοῖς. αὶ ΟΠεζ.9ς5 πα- 
45 λιοζν Εἶπεν, ἰδοὺ ον τῳ ἐνὸ ματί σὰ ὠκξαίλλομϑν ϑαῤμιογαρ (ότι ζω ὁ ὀχ αλλων) δον, 

ι Μαρ. “)ζ. 

[δου ἀφήκαμϑυ πλίτα, Χ) ὁ ἡκολουϑησοιμδῴ σοι᾿ τί αὐα ἐξαι ἡμῖν: χαὶ ὃ  Χοισὸς δὲ πόλιν Μίατϑ. 9, κζ. 

πος τούτον πποκρινόμϑνος οἕκ Εἶπεν, ἐδώ ἱς χρλὸν ἐγείρη, δλ ὦ ἐς]ς αἰφῆκεν οἰχίας τὰ 

ἀγρ9ιὲ ὅοκον ἐμοδ ὑτοῦ ϑὐαγίελίου͵ ἑ ἐκουτοντουστᾺ ἀσίογαι λήψεται οἰ -ῳ τῶ αἰώνγι τύτῳ, καὶ 

ζω αἱ αἰώνιον κληρονομήσει. ζω ὁ ἡμλᾷς δὲ οἷμω τῶτον ζιλ ὡσωρϑρ οἵ εἰγοῦ ω κα ταιγειυϑαδμϑῳ; ϑνν 

4ο ἵά μῷ ̓αβρρῥισίας, αἶα ςώμνϑμ τῷ βήματι τῷ Χοιτοῦ " να αὐζῷ ἔπιασασωμεϑα 

Ὧν δ ἡμῶν, ὡς ὁ "ΔΙ μαϑνϑν! μὸ, ἔται γὴν εἶθ ἡμδῇι, καιθοαίπερ χαὶ ματ' ἐπ 
καγων ζω, ἐαὴ δέλωνϑμ ὀκείγος μμεμιησοιοϑαι χα ̓ ζηλωταὶ λνέεϑαι τῷ βίου χα τῆς πο- 

λιπείας αὐ. Ὡἰπὸ τύτων ὁ Θεὸς «εφλρνοῖ χϑη ̓ αὐακηρύῃει, οὔκ ἀπαι μ σι 

γεκρϑυέγείφαι, Οὐ χωλὸν δϑορϑώσαι. ἐν γὰ } τω ποιᾷ κ Πέΐξην “δμέωϑαι, ἀλ-- 

Οἰυγίοίἶ,τοπλ, 2. Α88 λᾷ 



ἀν κη, “4 ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 
λοὶ ὃ μαι πὶ ὄντα. τῷ» γοβ τῷ ἀἰποφόλου ὃ κατόρθωμα. αἰλλ᾽ ὶ διώασαι (ἴ. 
αν: μοίλιςα, μδ δῶν δυνατόν" “πλίωὐ Οὐκ αγαγχάξω, Εἰ μὴ βούλει, οὐ βιαζο.. 
ΚΑ ἀλλ᾿ ὀκῷο οὐ ακαλώ, καὶ χτὶ μέρος ἀγαλίσκοιν Τοῖς δεονϑῤοις ( πλούτον, καὶ μη- 

δὺ πἈέω τῆς χρείας ἐχιζητᾷ,. ὅτω γὰ καὶ ὠζα θα ἀπράγμονα" βιωσορᾶν 
βίον κε ἀσφαλῆ, καὶ τῆς αἰωνίου ζωὴς ὡἰπολαύσομδρ, ἧς Ἄμοιτο πϑμζῳς 

ς ο “ , α» ι ε “ 
ἡμας ἐχιτυχεῖγ,γοῥιτι χαὶ φιλὸν,ϑεςπίᾳ Ὁ Κυρίου ἡρϑἸησν 

Χριφοῦ, φῆ ϑέξα ἃ ὃ κρότος, ὦμα ᾧ πατοὶ ὰ 
αἰγίῳ πγθύματι, Εἰς «δυ αἰώνας Τὰ 
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Ι 

“΄' 

! 

ἢ 

΄“΄“ .} τα 
“΄ ν - 

4 
᾿ ΠΝ [ 

͵ . Ι͵ 

: ΝΣ) ὑφ . .. }Ὸ σὴς ὁ ᾿ ς " : 

Ε ἢ . ᾿, - ἣ : 
ῃ - ᾿ Ἂ δ - ΎΙ ὰ χ' ὦ ἜΝ Ἱ Ἂ ἦν τὼ μὲ ἄν εν Ἷ ἢ . . Ν 

7... ᾽ - ! ἐς . ᾿ 
« Δ ΘΗΝ Δ 21 δον “τὰ ἀπε ΠΥ {τ 

.“" ᾿. ᾿ ἘΝ "Ὡἤ ᾿ 

ρος ΙΝ ν ΚΝ : ον ΝΟ 
Ν ν Ὶ 

: τ τ . “. 

. τὶ να τον τ το ΝΣ {-} 

᾿ [ , 

. ᾿ , ; λοις νὐρα ἢ 

͵ 
Ν "ἵν τς ὑ νῷ 

Ν 

͵ Ν"" 

ν . ὦ. ε ̓  

" " κεῖ νν ᾿ ᾽ τ " ᾿ 

ΝΕ ἐεὔυ ΩΝ Ἐκ ΣΟ ἮΝ - Δ Ὸ 

. ͵. ι ( ἢ 
- ΤΌΝ ον τ ᾿ : ἐὰν ᾿" ΟΜ « ὁ δ᾽ε ἢ 1. ι } ᾿ , 

τ ρον Ἀν ΣΑΣ τὰν ὁ ΣΝ ὶ ῇ αἷς 

᾿ ᾿ 

ν δ ἥν ο ᾿ . 

" ἢ, ν 

! φιλὶ γρᾶς ΝΜ 

᾿» ͵ , 

ἢ Ν -ν ἢν ΜΝ ( 
κ᾽" ΝΜ δ λου πὰ Ὁ} γ1}} ς 

- "γον ν 

ΙΝ ἘΞᾺΣ ἊΣ ; 
Π ᾿ ͵ ΄« 

ΝΣ ͵ ᾿ ν εἴ ᾽ν .- ἫΝ μλδδὰι ἮΝ ὶ 

" ἢ ᾿ 1 “ᾳ 

᾿ εἰ ,“᾿ . ἢ ᾿ . ' 

ν 4 . ὶ ΑΝ 

ἦν -ῶῦ ὦ ᾿ αἱ Ν “ 

- ΄. 
) . Ιι Θ .νΚῃ' απ ἃ . , - τς Τὰ Ν ΩΝ κρον 

᾿ 

πιο "ὶ . φοὶ ἐ τὸ (Ἁ λιν τὰς 

͵ 

' ι , 
εις Α . ὃ " 

ΔΆ} 

Ἀυ βιᾳ 



Τού ὧν αἰγίοις παΐζς ἡμδ' 

ΙΦΑΝΝΘΏΩΟΎΥ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥΎ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

τῷ Χρυσοφύμου αὑπούμνημιαι Εἰς (ὃ ἅγιον 
"ϑλη ἡ Ἰωδώνζυ  “ θϑαγελιςήν, 

ι; 

1} ἀγώνων ἿὮ ἐξωνεν θεαταὶ, στὸν Ἴιναὶ “λυνανον αἰϑλητίωὺ 
; ὺ φεφὸνί τίου ποϑὲν ἥκοντα μαΐωσι, (ἰμυπφέλοεσιν ἀπόμτες, 

᾿ ὧφε ἰδὲὶν αὐτό ᾳ παλαίσματοι, ἢ τίω τύχνίω καὶ τίω ἃ 
ἦν ἁπασαν᾽ ὸ ἰδὺις ὁ ὁλόκληρον λαζξον μυριάδων πολλῶν, 

4 πὸὐνζᾳς ὀχ ἡὶ ὥν τῷ σώματος Χ ὁ ἄν τῆς Αἰ θυοίας (ιω-. 

᾽ πείογζα ὀφθαλμοιῤ ὦσε μμηδὲν αὐτῶν ΟὟἥΜϑἉ γινονδέων φϑα- 

δραμεῖν. ἡ μοισικὸς ὃ εἱ ὡς γα μαςὺς, Ἐπιδυμιήσεις, παῖ. 
λιν ὁμοίως [ὦ] ἀζὶ δὲ ὅτοι πληρφόσι ὃ λιαΐξ»», κα Ὁ τλύταν 

ὺ " ἀἰφόώντες- τὰ ὧν χϑρσὶν. ̓ ααΐκᾳ,α. πολλάχις ὄγτὰ μὴν κουτοπτείς: 

γϑ'τα, λὐαδαίπες. και ϑέωυται μ᾽ πολλῆς τῆς «πουδὴς ἣ ᾧδων ἡὶ ΟΜ κρουμῶ; Τν ἀκούοντες, 
αὶ τίω αἰμφοτέρων βασαινίξοντες συμφωνίλν. ο ζωτα ἃ μ πολλοί ὦ Ρ ΡΥ ἐμ. 

30 πείρ9ι Ἄθγων, ὲ ἀζὶ παλιν Ἐχὶ μ σοφιςῶν ὃ ἀὐφ' τϑτο πελῆρισυ. ἐς! γδρὺ πύτοις 

ἡπῃ δκάτφα, καὶ Χὴ ἀχροαται, ἡ) ᾧ" κρότοι, ὁ ψόφου, βώσανος δ λογρυϑέων ἐλατι. Εἰ5 βπρεις 

αϑὸὺ αὐ λητικϑῶ τε καὶ )αθλητικδν αἰδρεῖ, ΙΓ ᾽ν λιατα), ΜῊ ὁμού “κώρηταὶ ᾧ ἀκροαταὶ κ' 

Ὀσαύτης κρίθίευται τῆς πδοϑυμίας" πόσίω ἡμῖν ὼ ατουδέω καὶ - πυοϑυμίαν αν᾽ Εἶντε 

δχαιοι ζι" δέν, Οὔκ αὐλητικού νος σοὶ σουφις!κϑ γε μὦ Εἰς αἰγώνα καϑιόντος, ἀλλ᾽ ἀν. 

45 δρὸς Ὁισὸ σὺ ἦν ϑρλμον φιχή νϑύίου, ἡ βοϑντῆς λαμιασο»τέρὸν αἰφιέντος φωνίωώ; ; πᾶσαν ,ὃ 

τίω οἰκενδῥίω ε ἔπεοξ Χ) ὁ κατελαθεὺ αὶ ογέπλησε τῇ ἡ βοῦ, υ ̓ πῳ μὲ μέγα αγαχρ αγεν, ἀλλα τῳ 

ν ΚΟ τῆς θείας Ὑ ριτος χινῆσται! πίω γλώῆαν. " ὃ δὴ λαυμιαφὸν," ὅτω μιεγαῖλη ὥσα ἡ βοὴ 

ὑκ΄ ἐς! παχῴα “ιρ,τσὶ ἀηδὲς, ἀλλὰ πάσης μυσικῆς αὐϑ μονίας ἡδίων πολενοτέρᾳ, καὶ ὼ 

ιπυδι» λλξαι ἔπικα νδῥη πλέον, ὼὰ τυϑῆς τύτοις ὥπασιν αἰγεωτατη ἀ' Φεικωδεφατη, ὁ ὦσυτων 
49 γἥμουσα Ὡπορρήτων, ὁ ὥσαῦτα κομιίζουσα, ἀγαϑεὶ, ὼ ὧν μα ̓ἀχριξείας καὶ Ὁ πτϑϑυμίας 

λαθοζας ᾧ οἱαφυλφῆρζιὺ ἰκ ἔνι λθιπτὸν ἀνιϑεϑπους τ) Οὐδ (γὴ τὴς γῆς νϑμειν, ἐν 

ἀνωτέρω πότων ἐφαάναι .}} βιωτικδν, κ ὁ ὁ ποῦ τίω αἰηελικίιὼ μιεϑαυρμοσορϑμοιρ λῆξιν, 

καϑα περ ῷ ϑρανὸι, ὅτω τίω γάὼ οἰκεῖν, ὁ Ὁ» σὴς βοῦντῆρι υός, ὁ ἀγαπητὸς. τὸ Χει- 
ἠϊρῆ, φοδι ὁ χύλος Μὴ τὶ τίου οἰκουμθυζω ὠκκλησιαῦν, ὁ ζιᾷ κλῷς ἔχων "Ψ ἐραρον, ὁ ὃ ποτηειο 

αἰμγίοᾷ. [ΟΠ., 2. λδλαϑ Κι 
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ςς6 ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΙΩΑΝ. 
τῷ Χοιςοῦ πιῶ, ὁ Ὁ Ω βαπῆισμα, βαπήοϑεὶς,ὁ καταχλιδεὶρ Ὠπὸ φῆϑος Ὁ δεασοτίκὸν Ω 

απ ρησίας πολλῆς (δι ἡμῖν ΘΟ σέρχεται γι Ὁ δράμᾳ αὐπαικρινονϑμος νεῖ ἢ οσωπεῖῳ 

χρυπήων τίω κεφ ζω (ἐ ἐγ τοιαῦτα ἐρᾷ ) σϑοῖδ ἐπ᾿ ἀφίδλυτος. ὀϑαθαίνων, σοὶ ̓ὀρχίφρὸν 

τῶἱ πυδὶ χατακῥούων, σστῖι' ἐαϑῆτι κεκϑσμημδος χευσῃ ̓ λλ' λ᾿ Εἰσέρχεται φξολζω' ἔχων «-. 

(μὴ 'χόνοι ἔλουσαν κρίλλορ, ἕ Ὁ» Χολςον ὐδεδυμδῥος ἡ ἡμῶν φϑυῆται, ὧἄδν πόδας “πο- 4 

δεδευϑρος (ζῇν ὦ ᾿ὠρφίοις ῳ ἐτοιμιασίᾳ, τῷ δυαήελίου ὃ εἰ ἐἰρήρις,ἢ Ἐ ζωώνων υν αὐϑὶ ὃ φη)ος ἔ ἔχων, 

λα «νὰ Ὁ Τ ὀσφιώ,οέν υἶπο δέρματος φοινικού, οὐδ α λα ἡλφρεμδμην χευσῷ, δ᾿. 
ὐπὸ Ὁ ἀληθείας δξυφασμδιίυὶ ὐ συϊκειυϑῥίω αὐτῆς. ὥπ' ἡμῖν φϑυάτω μοῦ ὐχ αὐσσίκρισν 

ἔχων (στῆ γὺ χὐσύρισις χϑρ αὐτο, σὐον' πλάσμα καὶ μὔϑοξ) δολα γυμνὴ τῇ κεφόρῇ γυ- 
ΤΙ ν ὠπαγς λλφ τίω αἰληθήαν᾿" ὐχ ἕτερος ( ὧν ἕτεραι ὃ  τϑς αὐτϑ ὲ αἰκουογζῳ πεί- το 

ϑων τῷ ον (οι τ, τῶ! βλέμμιαπι, τὴ φων, «ἕκ' ὀργόρων πσεὸς πίω αἰπαήελίαν δεόμϑμος, Χοὐιγό 

ἥ κιϑυύοας ἢ ̓λύρας, ἡ ἦνος δὲ τοιούτων ἑτέρου, ἄλλα πόρτα τῇ γλὼ ἢν ἐ ἐρ, γαξεται, πόρ- 
τὸς εδὺ κιϑα οιφού, παῖσης δ μουτικῆς ἡδίω κα ν δ σιμωτέραν φωνίω ἀφηί. ἐς! ὃ ) αὐτῷ Ὡρο- 

σκήνιον ὑϑμ ὁ ὠωρᾳγὸς πος, ϑέαιξον δὲ ἡ οἰκαμόμη, ϑράτ δὲ ἀκροάταὶ πόρτες ἀνγίε ἐᾶι, οἱ 

ὁ, ϑεύπων ὁσοικῶν ἀτίελοι τυγ κχϑιοισιν ὄντες, ἢ "ὦ “υέοϑαι Ἰπλυμούσιν. ὃ δυγοι 2.8 μόνοι 15 

της ἀκριβεῖς ἐ ἐπακϑσαι δυυύαμντ' δ᾿ αὐρμρνίας, ὸ ὁ Ὅλ ἢ τ ̓  ἔργων αὑ τίου ὑλιδεξανζ, ἡ. δὴ 
ὡς οἵγᾳ ἀλλοι πόμτες, χαϑοα τὸ ζα παιδία τὰ μικραὶ ἀἰκϑυοισι ἅ ̓ οὐδ ἴστισι ι ὃ ὧπτερ ακού- 

οἷσιν, δλλα αἰ ὰ πλαχρεώζαᾳ ἐτώοηνται ιὺ αϑύρματα πευδικα" ὕτω δὲ ὰ ; ὅτοι γελώντες, 
σφυφοΐντες, "Ὁ πλούτῳ ὦ διιυαςεία καὶ Ὁ τῇ γάφρι ἱ ζώντες,αἰκούοισι ὧς ἔςιν ὅτε Εέρηνδύων, 

κἐγα ἢ συυδν,σοῖς ὑψηλὸν ΠΈΕΊΣ ἔργων οὐδείκψεουται, τῶ χαϑώπαξ τῷ πηλῷ καὶ τὸ 1 

πληϑείᾳ πσρϑσηλϑιῦ ἑαύθις. τύτῳ τῳ Ὡστοζύλῳ α᾿ ᾿ ὀύωϑεν δουναίμεις πϑϑετήκαον, ὁ οκχ- 

πληῆοιῦμαι ὃ καλλος αὐτο τῆς ψυχῆς, καὶ ἡ τίωυ ΩΝ αὶ τίω ὡρὰν ̓ Ῥρετης, δὲ ἧς χρὴ. 
αὑτὸς ἐπεασείσα"ο ᾧ ΣΧ ολφον,νὺ τίου πνϑυματικίω Εὔληφες Φὲν. χαϑεύπερ »»» φ γα λύ. 

εκν ἀὐρμμοτον ὺ ὁ λιϑοκόλλητοι, υσῶφ ἔλουσαν φϑυήζς, ὅτω τίωὼ αὐ Ἔ αὐϑασκευάσεαι ψ- 

χίω, ἔδωκε δὲ αὐτὴς μέγα τ ον λϑν φμχασαι ῷ πγθύματι. ὡς δΐωυ Οὔκετι τῷ ἀἰλιίως, ΠῚ] 

οὶ τῷ ἐο Ζεξεδοίου, δ λάὰ τῷ ζᾳ βα ὃν τῷ Θεοῦ Εἰδότος, τῷ πνθύματος λέγω ζω- 

τίωυ λὐακρφορδῥου τίω λύῤανϑτως ἀκούωμϑῳ. οὐοὶν γὸ ὀὐιϑεύπινον ἡμῖν ἦν ἐρᾷ, δλλ, πὸ 
Ἵ αἰδύοσων Ὦ πνευματινϑὰ, ἐν δμ" ̓Εὐπη, Ὡἰπὸ ἦν ν Ὀἰπυῤρητων ὠκείνων, ὦ μηδὲ ἀγ χγ, 
“Ἕλοι, ωρὶν ἢ" "ἡ νώϑαι, ἤδεσαν. (ἴθ᾽ ἡρδμ γὸ δὲ ἡ ὅτοι ἢ καὶ δὲ ἡμδὼ ̓ἔμαλον ἃ ἅπῷ ἔγγω- ΗΝ 
μϑν. ὦ τῷ ἐδέλωσεν Ὡὐπύσολος ἕτερος Εἰπωών᾽ Ἱνα γνωειοϑοῇ νκῶ ταὶς ϑρχαῦ ὡς (ἢ πῆς 30 νεφυῆϊι 

ἐξοισίαμ Δἰθ τῆς ὀκχκλοισίας ἢ ' πολυτοίκιλρρ σοφία, τὸ Θεοῦ, Εἰ τοίνω ᾧ “δἴρ αὶ ΔΆ] ἡ ὄξυ- Ἵ 
σίαι, ὑῶ χερδξίμ, ὦ τὰ σεραφὶμ δχοὸ τὰς ὀκκλησίας ἔμιαϑον τα, βύδνλον ὃ ἣν ἡ αὖ- 

ταὶ Μ᾿ πολλῆς τὴς σφοδρότητος τε ζζωτίω ἐασούδασειν τίω ἀἰχρύασιν. ὲ δὶ ὁ τύτῳ 
τατι μή ίβα,ὸυ μικρῖς, ᾧ ὧν ἡμδυ κἂν: αἰπέλυς μαϑεῖν ὧπερ ἠγνθριωυ" ( ὃ ἃ 9" γεδεηδ χλμῖ 

“τὼ τίως φημ" «πολλίω δι πορέ: μδ καὶ αὶ ἡμεῖς τὰν ̓ σιγζ κτ' τῆς ὑνκοσμίας, μ σήμε-: 39 "ἡμονδαν 

69ν μόνον, μηδὲ κτ τὶ τίου ἡμέρᾳ" οὐ ἀἰχϑύομϑμ, διλα' 9 πϑρυτὸς αν βίω, Ὧ ὸ οἱ ΝΣ 

πόυτος αἰκούειν τύχα λό. εἰ ἰ γὸ ῷς οὖ βασιλείοις γνόμδμα πολούνδν εἰδένωι, ὅ, τί ἐπε, χιῖν 

τί πεποίηκε, ἕ βεξουλευται οἶδ ᾿ϑρχουϑῥων 0 βασιλίων, υσίτοι)ς πολλάκις ον ι 

παϑς ἡμᾶς ὀγτου᾿ πολλῷ μάλλον, ὡσῦρο 0 Θεὸς εἶπα, ποθάνὸν αἰκοῦσαι, καὶ κ μαίλιφαι, ὅτὸμ ἡ- 

“ὧν ἀπόμτα δἰ οφέρῃ. ὥυύτα: ο  ἅπθωτει κῷ ̓αχριθείαρ ἡ ἡμῖν (ὖντ ᾿ ἐρᾷ, Φίλος ἀὐτυ τ ἐβα- 49 
σιλθύοντος ὠν᾿ μάλλον αὶ αὐτὸν ἔχων ων ἑαυτῷ  λαλριώζαᾳ, ἔν ἡ ΟΣ αὐτεῖ πόϑτω ἀκούων, ὦ 

τὰ τὸ παΐζον ὥκῴνος. Ὑμας γὺ εἴρηκα φίλοις, φησίν, ὅτι πόρτα, ἃ ἃ ἥκυσα ρα Ὁ ὕ πα- 

ζος Μιδ,ἔγνώεισο, ὑμῖν. ὥασερ δζωυ εἰἶνα αἰω)ὼ ἐ ἐκ τῆς κορυφῆς τὰ 9 ὐφανο δακύψόντα 

αἱ, ϑ090ν εἰδὺνϑμ, ὃ ἐπαγίενλόμϑμογ τὰ ὠκᾷ μετὰ ἰ αἰχριξείας ἐράν, πόρτες αὐ ̓ ἐπεθρώμομῦμ, 

τὸ 
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ὅτω νεὼ «α(ατεϑώμν. ἐχϑῖθεν γὸ ἡμῖν ὁ λϑὴρ εὗτί οἱ σλέγεται (ον »γ»οἱρ ὅδν ὧκ ᾧ κέσ: 

μϑ τύτο,κοιθως φησι ᾧ αὐτὸς ὁ Χολσος᾽ Ὑμῴς (ὐκ ἐφὲ ἐκ τῷ κύσμου τὐτο)ς ᾧ τὐδά- Ἰωάν. 44, εν 

κλαντον ἔχει φϑεγίονϑμον ον ἑαυτῷ ᾧῷ πϑυταηοδ πϑρόγτα, ὃ ὅτως ἀχριξωώς εἰδότο τοὶ τοῦ 

Θεού, ὡς τὰ ἑαυτῆς οἶδεν ἡ μ᾽ αἱ, ϑοθήτων ψυχὶ, ᾧ πόμα. τὴς «γιωσιώης, Ὁ πγῦμοα ὃ 
ς βι09ες, Τὸ ἡγεμονικὸν, ὃ χειρριγωσριοῦ εἰς (ἦν' ουρανοις, τὸ ποιοιωῦ ὀφθάημοὺς ἐτέρϑες, ὃ πα- 

, ᾿οασκευάζον τοὶ μέλλογτα, ὡς τοὶ παιρϑντα, ὁρᾶν, Ὁ ὃ ΑΙ σαρκὸς τοὶ οἰ» τοῖς ὀνραμοῖς χριτο-- 
μων γῆρίω παρέγν. πολλίω" δζώ πορέχωρϑν τίω ἡσυχίδν . οὶ πλυτὸς αὐτῷ τῷ βίμ. μηδεὶς 

νωϑὴς, μηδεὶς αἰ πυνηλὸς, μιηδεὶς ῥυπτώδης ογζῦϑοι εἰσιὼν μϑμέτω ᾿ αἰλλαὶ μεταςή.-- 
. σώμϑρ ἑαυι(δυ τσδϑς ᾧῷ ὀυρδιωόν. ἐχᾷ Ν᾽ ζαύτα φϑεήσται ) τοῖς ὀκᾷ πολιτευοψδροις, 

ιο καν μείνωμθν Ἐχὶ τὴς γῆς, σὐσὲν κερδιανῶ μϑρ εἰντόῦθεν μέγα. συυὲν γ)) πσοὺς «δ 

ἐν ζουλουϑύος ἀπαλλαγάδαι τοῦ χοιρώδους βίᾳ τὰ Ἰωαΐνν, ὥασορ δξωω σϑεὶ ποὺς ἐ- 
κᾷγον τοὶ ἐγζαῦϑα. καὶ αὶ δὼ βροντὴ καζαπλήηφ ζς ἡμετέρας ψυχαῖς ἀσημον ἔηρυσα 
πτίὼ ἠχζω ̓ ἠ8 πϑτο φωνὴ ϑορυβᾷ Δ οὐνδνα Μ πιςῶν,αἰλλα καὶ ὀμίησι ϑορυζν χαὶ ἴχοκ.- 

γῆς, και πλήης ἢ δαίμονας μέγές, χαὶ (ἄν; ἐκείνοις δυλθύογζις. ἣν δῖχω ἴδωμϑμ ὅπως 
ι5 αὐτὸς χαζᾳπλήηη, πολλὴν πε ρέχωιδν τίω σιγέω, καὶ τίωυ ἔξωθεν, αὶ τίω χ ὄζγνοιδω, ἡ, 

(αὐτίω μάλιςα.. τί γὸ ὄφελος τοῦ σύ ματος ἠρεμοιῶτος, ϑτὸμ ἡ ψυχὴ ϑορυθῆ.), χαὶ πολλήν 
ἔχῃ ̓  ζαλίω ; ὠκοίνζω ἐγὼ ζητῶ τίω ἡσυχίαν τίω πὸ αἰ ϑνοίας, τίυὐ ὐπὸ τὴς Μυχὴς ̓  

ὯΦ αὶ τῆς αἰκοὴς ὠκείνηξ δέομαι. . μοιδεμιία τοίνιωυ οχλείτω χορημαίτων Ἐχιϑυμία, μι-- 

δὲ δύξος ἔρως, μι ϑυμϑ τυρρινὶς, μοὶ “δὴ ἄλλων παθῶν ὁ λοιπὸς ὄχλος, ὁυ ὙῈ ὅθ μὴ 

10 χαϑαρθέσαν τίω ἀἰκοίω ἰδιῴν δ λεχϑνϑῥων Ὁ ὕψος, ὡς ἰδᾷν “εἡ, σγεῖξ γνῶγαι, ὡς διᾷ, Δ 
μυφηδίων τϑτον ὦ φρικτὸν ἢ Ὡπόβῥητον, ὼ τίω ἀδλίω ἀΐπασειν αρετίωυ τίου: εἰν τοῖς ϑείοις 

τύτοις χρησμοῖς. Εἰ γὃ μέλος αὐλητικὸν ὸ κιϑυιρῳδίθμ σύ ὸῤ τίς μάϑοι χαλῶς, μὴ 
πόῤτη συγτείνας δ νοι, πὼς μυςικϑίν φωνῶν καιϑήνϑμος ἀἰχροατὴς ἐπακϑστῃ δυυνήσεται , 
ῥαϑυμεθσῃ ψυχῇ » αἰ 9 τῦτο ὶ ὁ Χοισὸς ϑρήνᾳ λέγων Μὴ δῶτε ταὶ για τοῖς κυσὶ, μηδὲ Μανθιζιο. 

] 

25 βίψητο ὧν εὗογαοίζας ἐμσφϑοϑεν ΜΝ γρίρων. εογαοίζ, ἢ φωταίᾳ ῥήματα ὀκάλεσε, 
χαίτοι πολλῷ Πιμιώτερρι τούτων ὄντα, ἐπειδὴ ζω της τὴς ὕλης Οὐκ ἔςιν ἡμῖν ἑτέρᾳ διμιωτέ- Ι 
ἐκ. αἰ. τῦτο καὶ τέω ἡδονμω αὐ δ," μέλιτι ποννάκις πρδοαδαίχλῷν ἔωϑεν, οὐκ. ΤΩ ῇ τοσῦς- ᾿ 
τον αὑτὴς Ὁ μέζον μόνον, δλλ᾿ ὅτι τ το δον ὅθην ὅτορον ἥδιον πϑ Ὁ ἡμῶν. ἐπεὶ στι γέ καὶ λί- 
θὼν φύσιν φ, μίων, ὦ “πϑυτὸς μέλιτος ἡδογίεὺ κτ' πολλίω νικῶ τίω αἰπροολζω, ἀἰκυσον τῷ πΝ 

20 τροφήτα λέροντος τὐϑ αὐτῇ, ἡ τίω ,ἰχβοολζω ζαυτίω διφιψιώτος᾽ Ἐπιϑυμωητὰ »»», χὰ "16. 
νὴ  Ἔφφησιν, αὐ χὺρ χρυσίον ὃ λίγον τί μον " πολιώ, ἢ γλυκύτερφι ἰχυβ μόλι ἡ κηοίον᾽ Ὡνλαὶ ὦ 

τοῖς ὑγιαίνουσι ᾿ δ9 ἐπτήγατε᾽ ἢ δ ὁ διϑλός συ φυλάσσει αὑτά. χαὶ δλλαχοῦ πάλιν εἰπὸν 
᾿αὑτὸὼ γλυκέα, τδϑσέϑηχε, τῷ λοίρυήΐμι. Ως γλυκέα ΝΥ φυσι τῶ! λϑρυγίί μυ λό- Ἔδμορθο 

για σῳ. χαὶ τίω κἰ πιβξολζω πάλιν Δἰατηρᾷ λέγων αἰ μόλι χα κηθλον τῳ φομαίι 
᾿ς μα ὅη) 4. σφόδρα ὑγίανε. με τοίνεον μηδὲ ἡμεᾷς νοσοιοῦτες ασοϑσερχώμειϑου τότος, δνλαὶ 

ϑεραισγάσαντες τίου ψυχίω, ὅτω δυχώμεθου τίου ἐξίασν. ὄχζρὶ Ν᾿ τϑτο τοστῦτα “σδϑει-- , 

πῶν ἐδέπω καὶ ϑῆχᾳ εἰς (ὡς ῥήσεις Φιζᾳ,, ἵνα ἐχαςος πὸρῷᾳ αὐποϑέμϑυος αἰῤῥωείας ζύπο,. 

ὥασερ Εἰς αὐτὸν Εἰπὼν (ὃ ὑρανὸν, ὕτως Εἰσίη καϑουρος ᾧ θυμιϑ, καὶ Φορντίδος, καὶ ἀγω- 

νίας βιωτικῆς, καὶ ΔΨ ἄλλων ἀπηλλαγμθδῥος παθῶν. ὁ "Ὁ ὅφ1ν ἑτέρως κερδάναί τί μέγα 
40 οντάζθεν, μὴ πσοότερον ὕτως ὀμαχαϑείρανζο, τίωὐ ψυγζω, καὶ μων μοι λεγέτω τίς, τί 

βραχὺς ὁ χαιοθς ὁ μιετοιξὺ ἢ σιωυάξεως Ὁ μϑιηόσης. ἐξες! "ὃ ἐχὶ οὖν πέντε μόνον ἡμέραις, ] 
λα αὶ ἐν μιὰ βοπῇ μετοιϑέο νι Τ' βίον ὠπόμτα. τί γὸ,εἰπέ μοι,ληφο ᾧ ὀὐδροφόν χεῖρε! | 
ἐχί ῶ ἔσχατον ὅτο“ καικίας εἶδὰς 52 1ν; δλλ ὁμῶς εἰς ὃ αἱ ον ὁ ὍΡΟΥ θϑϑέως ἔφϑασε, ὦ εἰς 

«ὑτὸν ἐχώρησε (ἢ ὔδάδεισον, ὑχ ἡμερών δενϑεὶς, ἐχ ἡμίσως ἡμέραις, δνλὼ βεφχείας βο-- 

Οδεγίοιξ, τοπι,:.. 6 Αδὰ 3 πῆρ' 
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“τῆς ̓ ὦξε ἐξεςῖν ἀφνω μεταϑέοαϑια, ὼ “δνέωϑαι "χούσιον λύτὶ πηλίνου. ὕρτῳ ᾽» ῳ ᾳὐστι Χι χιών 

(α τὸς πιρετῆς ᾧ τῆς κακίας Κθ]ν, θῦκϑλος κἡὶ μοτα)ασις, παίσης ὀυαίκης ἀπηλλαγμδίη. ὁ 
δι ϑαλητε, χα Εἰσκκούσητέ μιϑ, Φησι, ᾳ αἰγαϑοὺ τῆς γῆς φαϊτεοῦε. ὁρὰς ὅτι βουλήσιως 

δεῖ μόνης ; βουλήσεως, αὶ Τῆς κοινὴς μόγον ζωύτης τῆς ἢ πολλών, ὅλα τῆς ἐαπουδαισμδμης. 
ἐπεὶ ἀπό οἶδὼ Εἰς ῷ ὀρδρὸν ϑελονζᾷς ὀυωγήϊωῶαι γιοῦ, λα “6 ἣν ἔργων δ τίω ς 

ϑέλησιν Ἐχιδείξαοϑαι. χα! ἊΨ Ν ἔμιπορος θέλει πλουτῷν, ΔΛ τὶ μδλ ρα τὴς Αἱ σνοίας ῶ 

ὁ λῳ ἵφησιν᾽ λα χα στλοῖον χατασκέυνα ζεται, χα (ἰωανά ναυζῳε, Ν τὐθαχαλᾷ κυζερνή-. 

τίω, χα τοῖς ἄλλοις ἃ πᾶσι κατασκθυαζει ὦ πλοῖον, χα) γοίσιον δϑλνείζετω , καὶ πξρα πί- 

λολρς, χα! Εἰς ξένω ἀπεισι »"» ̓ χα χνδιαίοις “ἰπστιϑρει πολλοῖς ἢ χαὶ (ᾳ ἀλλα ᾿ 

πϑυτὰ, ὧπερ ἰσασιν (Ὁ τίω ϑευλαοσθμ πλέοντες. δυτώ χαὶ ἡμας δῷ τίω βούλεσιν ιὸ 

Ἐἐχιδιίξααϑαι. πλέομδν “Ὁ (αὶ ἡμεῖς πλιοιῶ, ἐ (ὃ) σὲ γῆς Εἰς γάῦ,, )λὰ ᾧ 
δι πὸ γῆς Εἰς ϑφοινόν. κατασκϑυαίσωμϑμ δῶ (ὃ) λογισμὸν (ὃ ἡμέτεροι, ποὺς κυξέρνη-. 
σιν Ἐχιυτήδειον τίω αὐὼ φέρεσαν, ὦ γαύζᾷς αὐτῷ πειϑίωυΐας, καὶ πλοῖον φεῤεῦν, ὡςε μή- 

π ὥβεςασει ὃ αὐουμίαᾳ βαπῆϊζεοϑαι βιωτικὴ, μητε α'λαζονείας ἐπαιρεοϑυῦ πνθύμαη, δ 

᾿ϑύζωνον 40) ὦ χϑύφον. δν ὕτω ὦ Ὁ πλοῖον, ὅτω ὃ ᾧ κυξερνήτίω καὶ ὥνναύζις πὔδα- ιξ 

σκθυάσωμδμ, “5 ἀρίων πλευσύ θα, Τ' ον τῷ Θεοῦ δ ἀλυϑὴ κυξερνήτέω ζτιασασόμιϑα 

κσος ἑαυ τοις', ὃς οζι ἀφήσει Ὁ σκάφος βαπηιαϑίωναι ἡμῶν ̓  δλλαὶ καν μιυθ1οι" πνϑίσωσιν χοτήνα) 

λυέμοι, καὶ τοῖς ανέμοις Ἐχτῆι μήσει, ὁ τὴ γι λούῆη, αὶ αὐτί σαίλου πολλίω ἐργάσεται τίω γα- 

λίωϊω. γατασκευαίσαντες τοίμι ἑαυτῦν' ὅτω, τῇ ἸἘχιούση τὐραύμεοϑε ὠκκλυσία, εἴγε 

αἰξιασούδειτον ὑμν τὶ δα γθησί (ον αἰκϑύσαι, ἀ' ὡαπιϑέοϑαι τὰ λελύμδια τῇ ψυχῇ μη- 10 Δ. ἀπιδίὰ 

δεὶς ὁδὸς ἔξω, μηδεὶς στέτρα, μηδεὶς ἀχθυθαΐν ππεγγλνρωνϑῥος. ποιήσωμϑρ ἑαυτοῖς νεωμα- 
τα. ὅὼ ΝΣ ν ἡμκᾷς μ᾽ προθυμίας ἃ απερμιατο καταςζλρούνϑμ, ἐφ  ἴδωρδν τίω »ἐὼ 

καθὰ οϑὶν “ἐδὼ ἢ λϑώδὴη ὦ τφαχεῖαν, σύγνωτε Μὰ βαλονϑμοις Εἰκῃ πονφαϑω. Εἰ Ὁ χὸ 

ασείρειν αἰ φώντες͵ Σἰοξὸ θα ζῳις ὥχόμϑας ὠκκότηειν, πάλιν ἐσχάτης αϑοίας ασέρ ματα κα- 
(αξαλῷ Εἰς αἰέργατον γῶν. τὸ ζιύτης δἰπολαύοντα τῆς ἀκροάσεως ὁυ διᾷ τῆς δι μών- ἃς 
᾿χὴς ματέχειν γφαπέξης, “ἰς "ὃ κοινωνία διχᾳιοσεώη καὶ ϑομία ; ἕξηχας αἰκϑύων Ἰωαίνου, καὶ 

"δὲ ἐκείνου ζῳ τῇ πγϑῦ ματος ὑνανθόμων, ᾧ μετα φῶτα αἰπένχη πορνών αἰκυσέμνϑρμος γυ- 
γαρδν αἰαρα φϑεγονϑμων, αἰδ.φθτερρι αἰ αυοχρνομδύων, ζᾧ μαλακδν ῥαπιζορδίων τ ὺ μα- 

Χοηλίαι 

ἐν “πιζόντων δλλήλυς; πῶς δυυυήσῃ καλώως χαϑειρϑίωαι, ἐγχαληδουμϑμος βορξόρῳ τοσύτῳ; 

Κη Ν᾽: Δᾷκχτ' μέρος πᾶσανχαταλέγῳ τίω αἰολιμοσιεύζων τίου αἰντόϑιν παῖΐντα. γδ ὀχᾷτί- γο 
᾿ ͵ὕ 
'λῶς, πᾶντα αἰαγευύη, παντα οιειδὸς ᾧὶ λοιδορίαι αὶ σκώμματω, πανζᾳ ἔκλυσις, παζῳ λύ- 

μη. ἰδου,πατϑϑλ ἐγώ ἣ τὐνϑαγίέλλω πᾶσιν ὑμιῖν᾽ μηδεὶς δῇ ζτης »»σολαυύγτων Τῆς γ8α.- 

πέζης φϑφρέτω τίωυ ἑαυ ψυχίω τοῖς δηλητηρίοις ὠκεἰγοις ϑεα μασι. πομιπὴ πανζᾳ (6 
᾿ᾧ ὀκεῖ λελόνδρα καὶ ποραἤῤυϑμα σατὸμική, ἴχε ἢ (Ὁ μεμιυηιϑίοι, ποίας ἡμῖν ἔϑεοϑε συν» 
ϑηχας᾽ μάλλον ἢ ποίας ἐλεαϑε τῷ Χολς ᾧ, ὅτε ὑμᾶς αὐτὸς ἐμυςαγωγή, τί ασόϑς αὐτὸν 9 

Εἴπατε, τί ἰδὲ τῆς πομπῆς τῆς σατϑμικὴς αὐτῷ διολ ἔλθητε ̓ πῶς μ τὸ Σατὸνα καὶ 

᾿άἀγέλων ἀὐτν, ἡ ζαύτη τότε ὠπετα'Πεῶν, καὶ αἰασΊχνφαϑε μηδὲ χρδακύνην ἐκᾷ. δίος 
δξώυ μικρὸν μιὴ οἷδὲ ς Οιαύτῳς «ἰασοοέσιις ἀγνώμων Ἧι; βμόνϑμος, λϑαΐξιον ἑαυτὸνχᾳ-: 

(α φσῃ Μ᾽ μιυγορίων τάύτων. ἐχ ὁρᾷς πῶς οὖν ταῖς βασιλικῶς ἀὐλαῖς ἐχ (Ὁ “πτξρσκε- 
κρακότες, δλ᾿ ῷ τετιβηνϑῥοι κα λϑιώῦται μεϑέξοντες τὴς γνώμης ὠκείνης, κα Εἰς ὥὧν φί- 49 ᾿ 

λρὲς ζαἤονται τοὺς δασιλικϑεξ , ὠρεσξευτὴς ἡμῖν ἦλϑεν ἐξ ἰρᾳνού, 15) ἐὐτϑῖ πεμφ'κὶς τοῦ 

Θεοῦ, αἰϑέφιων λῥατχαίων δγμιλεξόμϑμος᾽ εἶτω ὑμᾷς ἀφώτες αἰκούσαι τί βούλεται, ᾧ τί 

Δα Ὡρισθεύετω ασδὶςὑμαξ, καϑηοϑε μίμων ἀχϑύοντες ; χαὶ πόσων Οὐκ ἀξια ζωῶτα κε- 

φαυγν, πόσων σκη αν, ὡασερ )σὈ τραπέζης ὧυ “χρὴ μετέχειν δαιμονίων, ὅτως ἐυτε ἄκρος 
αἀστως 



ΕΥΑΓΓΈΕΛΔ, Ομικὰ.β. "2 

αἴσεως δαιμονίων, σγο μζ ῥυπαρας τῆς ἐάϑητος Οἰς τίω λαμυσηθα παπεζαν ΩἿὉ 
δνέοϑαι τίω τοσύτων γέμουτων αἰγαϑαῖ, ἰὼ αὑτὸς πὔξεσκθύασιν ὁ ο Θεύς. τοστ ΤῊ ων, αὖ-- 

τῆν ' δειναῖς, ὦ ωςᾧ παρ ( ὀρδνὸν αὐτὸν α οϑέθον ἡμας ἐπάρξαι, μόνον ἐαὶ σώφρρνι δζρ- 

γοία πθλσέγω δι. ου γάρ δ61 (δ (μωεγῶς τοῖς 7είοις ἐπίαδοιδνον λό νις, ἘΧῚ τῆς ἤρχου ουσης 

ς μεῖναι ( πεινότητος, ὄνλα αἰαϊ[κη πήερωϑέωσαι βθύλκως, ὦ πξϑς αὑτὸν αὐαπήδιραι ᾧ ϑέω 

χῶθϑν, καὶ τοῖς αἰστείο9ις ονδυχεῖν ἫΜ αἰγαϑών ϑησασρ9! ς᾽ ὧν ὧν ροιπο πὸρίαι ἡμας ὕλιτυ- 

χε χϑριτι αὶ Χ Φιλαν ϑερπίᾳ τῇ Κυέιου ἡ δέν Ἰνον Χοιρού, δὲ' ὃ και μεεϑὶ ὧυ τω πατρὶ 

ἡ ἀχριὼ ἀμμα τὼ Γπϑυαγίῳ πνεύματι, νιεῦ χα! αἰοἱ, καρ Εἰς (ἂν αἰαΐγας ΥῊ Φαἱωγων. Αμάωυ. 

ιὸ Ομιλι,χ ἘΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ. 

ὙΑΝ Κν" “- “ Ἰωλήης ἡμωέμδηε δζκμλεξεεϑω,κὶ μ (ᾳᾷ εἰστι τζ: "9 ἡμας Γ ἐρῷ,α αν - 
(9 ναγχαιον εὐ ὁ λμος αὐτϑΐ καὶ πατείδα, Εἰπεῖν καὶ να ,φίω. ΤΥ 5 

ὧχ οὖσα, ΔΛ ο Θεὸς δὲ αὐτί τοῦς τί ἢ Ἢ λύ  ροπτων φϑέγίτα 

Φυσῳ, «ἰξκῆο τ) μοι δόχεὶ καὶ ὸ πέδελκχον ζωτα αναζοτῷ" μάλλον 

ἢ σϑοῖδ συτω τὐδιῆον, δα αἱ σφι (δδα ἀγαγχαῖον.. ὑτὸῳ γὰ» μα- 
ΝιΝ τίς εὖ, κὶ Ἂ πόλον, χα! τίνων, χα! ποταπίς, Εἶτα αἰοὐσῃς αἷυτώ τῆς 

φωνῆς ὼ τῆς φιλοσοφίας αἰπα' σης, τότε εἴσῃ χαλαο δ Οῴκι ὠκείνου ζα τα ωὶ, δρλά τ τ' τί-. 

ας δωυάμεως τῆς κινούσης ἀντ 'ψυ χίω. ποίας δίχω ἐιὐ πατοιδυρνπατοίδος μ ̓ φ υδιμιᾶς, 

1. κώμης ὃ  δυπελοῦς, κα χῦρφις Φαυλοτέρας κα ἡ σσεῖὲν Φερρύσης ἀγα). τίω Ὁ Γαγλαίλμ ὅζοι- 

ΕΥ̓ 
χερα. 

ξώλλρεσι « ὦ »φαμμά ς λέλϑντες ̓. Ἐρωτησον,ν ἰδὲ,δτι ὡκ τὴς Γαλιλαίας απρεφητοης Ἰωανζ, ν9, 

Οὔκ ἐγ) ται. ρδαλλαῦ Ω ὁ ἀληϑωςἸσρανλίτης λέγων, Ἐκ Ναζαρέτ δυυΐάταὶ τί τωαν.«. μῇ. 

αἰγαϑὸν ἐ ἐϊ ; ζαυτης ὧν ὃν τῆς γῆ, ΧΩ Τθπσήμα γρείου τινὸς [:ὸ], δλλ᾽ σϑτῖ ὧκ Σ 

πϑϑοσηγϑολας γγωείμα ὥπ' ἰώ " παΐος ὃ ᾿, «λιέξως᾽ πένητος, τω πένητος, ὡς τσὶ ὧν: 

ὀ Ἂς παίδως [τὰ τίω αὐτέου ἐργασίὰν ἀγαπεῖ. ἰζε ̓ δι ἀπθλωτερ,ῦτι οὐ χειθϑτέχνης αἰρήσε-: 
7 (ὃ [ὼ ποιήσοι τῆς τέχνης: τῆς ἑαυζ᾽ κλρϑνόμον,. “πλίω ΕἸ (μὴ σφύδρα κατὸναγκα- 

ἐῃ ζοι πενία, ἃ μάλιςα, "οτὸμ ϑυτελῆς ἡ τέχϑη" ἡ. «λιέφν: 5). Θυυὶν πτενεςεον, σὲ Δ τελίοι- 

οϑν, δλλ᾽ συυδδ αἰμαϑέσερθν τ ροιτ᾽ δὐ᾽ κπλίω δλλὰ ἢ ὧν ἀύφις τῦτοις ὡ « ̓ μείζεις, 

μῖξιν {5 ἐλοῆσς Εἰ σίν. ἢ ἣ αἰπῦτολος ἡμῖν ὡ κα ζω τίω ᾿ ἐλοίοσω "γαξιν ἐ ἐπεί χει. ὧυ 

30 γὸ ὐπὸ τῆς λεολθίοσης εἐϑήρόμει, αλλ ὦ μικρᾷ τιν! λίμφη διέταξε. καὶ χ ζαυτίω αἱ αὐ- 

ᾧτρεφομδνο α(' τῷ παΐξος ὺ Ιαχωζου τῷ ϑ ἀλήφού. ἐὐτε κα Ὁ διεῤῥωγότα μι τοις ὅ- 

κ)υα, (ἐὰὶ ὺ χη τὴς ἐλαίτης πενίας (2) ὀυτῶς κάλεσε ὁ  Χολσες. παιδείας ὃ 3) ἐνέχαν τὴς 
ἐζωδεν, ἔς! δὴ ἡ ἐκ τότων μαϑεῖν, οἷ, τ δὲ ὁτιοιῶῦ  αὐτῳ μετίω. ἄλλως ἢ αὶ ὁ  Λουχας εαὗ- Πραξ. δαγ, 

" τυρῷ, γθάφων, οι ἐυ μόνον ἰδιώτης, δλλὰ ὦ ἀγραμμάτος ὦ" Εἰκότως, ὁ γ ἡ ὀυτὼ 

Ἀηςς πένης, ὁ μτε Εἰς ἀγϑοεἰς ̓ ἐμιραλλῶν, μήτε ἀξιοπίςοις ὠνυγχόψων λύδρασιν, αὐλα τῇ 

ὌΝ ᾿ἀλείᾳ τρξεσηλωρδύος, Εἴποτε δὲ μ κ᾿ ὁ (μωελυετοιχαπηλοις ἰχθύων τ μαγείρφις ὁιμι-- 

λαΐν, τἰ ΔΨ ϑηρίων καὶ ὴ ἀλόγων ξυμ ἀὐμαίνον Αἰ ϑκεῖοῖ, πὺς ἢ ὀυχέ αὖ ν᾽ μιμεϊ αν Δ ἰ- 

Η θύων τίωω ἀφωνίδμ; ὗν" δὴ ὀίω ὁ ᾿ αλιδὺς, ὁ «ἰ λίμνας φρεφώδνος, ἡ δικῖυα, καὶ ἀϑϑῦο, 

ἀήνν,., ὁ ἰδ  Βυ σαϊδὸ τῆς Γαλιλαίας, ὁπταΐζος. αἰλιέως πίνητορ, καὶ πόντος πενίλο τίου ἐ ἐά- 

πιπλζο 40 τίωυ,0 ἰδιώτης ἰδιωτείαν χα ζαυτίων τίων ἐαωτέαι, ὁ γξάμματα ήτο ταοζτερον μαδαν, 

μήτε ὑζερον « δ συγ νέο, ῷ Χοισῷ, ἰδωρϑρ τί [φλήεται, καὶ πθ πίνων ἡμῖν δζελέ- 

ΚῸν αἶρᾳ «ὖδι μον αἰγ6916: ; αἴθϑα Μὸν “ποτουμοις! αι συμξολαίων ἰμϑύων; »ταύτα 

» ἴσως ζανς ἁλιέως ἀκούσεαζ, ππξλσδυκᾷ ὔις. ἀλλαὶ μηδείσητε" τύτων λϑρ Ὁ» ἐ- 

δὲν ἀκυσύ δα" τὰ 8. ἐὺ τοῖς ἐρανοῖς, ὃ ὦ μηδεὶς μηδύποτε ἔμαθε σο3 τύτυ ἵυτὸ δ ρἡ- 
μων 



Ἀ δῖω ὁ βαρξαρος τῇ μϑὺὲ τῷ θϑυαήελίου "Οὐήφᾳφῃ ΚΣ οἰκουνϑρίω χα τέλαζξεν ἁπασοιν" ῷ ΧΗ 

.:. ΤΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΙΩΑΝ, 

μῶν ὑψηλοὶ δόγματα, ὐ πολιτείδν το ρίφην, ὁ φιλοσοφίον ἤχει κομίζων, ὡς Εἰκὸς ᾧ ἀπ᾿ 

αὐδὃῦ φ᾿κήδμδμον ὦ Ἕῇ πνϑύματος ϑηστιυρών. ζαΐζᾳ δωυ αἀἰλιέως, Εἰπί μι; ῥήτορος ἃ . 

ὅλως; σοφιςον ἢ, Φιλοσύφου ;" πὸμτὸς ἢ τῷ τίω ἔξωϑεν πεπαιδύμϑμου Οφίὰν; ὑδα-. ἵειπών 

κῶς. ὶ γὰ δυ,ϑονπίνης ἀσλοῖς ψυχὸς οὐδὲ τῆς ἀκηροίτε ἡὶ μαχαφίας ὀκείνης φύστως 
Οιαύτα φιλοσοφῷν, αὐθὶ ν᾽ μετ᾽ ὠκοίγζυ δυνάμεων, αἰδὲ ἀθανασίας χαὶ ζωῆς αἰπείρφυ, ς 
αὐἰδὲ φύσεως σωμῶν ϑνη τε ἢ ἀθανάτων ὕζερρν ἐσομϑύων, τὐθὲὶ κολάσεως, οὐδὲ τῷ μϑί. 
λοντος διχαφηρίου, αὐ  ἿὟΜ'" ἐσουλύων θὐϑιωνών, Μὸν ῥήμασι, ΝΜ ὧν ποραξεσι, ἢ: οὐ }ο.. Ἀιφρῆ 

γισμοῖς καὶ δζανοία, καὶ τί (Ζ δὐ,ϑέϑπος, " Εἰπεῖν, τί 5 κόσμος, ἢ Δ (ὦ ὁ ὄντως δρ,ϑφϑπος, "" 
Φ.5 ὁδοκϑ ὦ ἐῥμούκ ὧν ὃ), τἰκακία χαὶ ἃ ὡρετή. τύτων γὺ ἔνια ἐζήτησαν ὥ Φαξβὶ ἤδδω, 

Πλᾷτωνα χα, Πυϑαρρφαν. }} Ν᾽ ἄλλωι συοὶ ἁπλοῖς μνημονθυτέοι φιλοσύφων ἡμῖν 10 

ὀυτω κατοωγέλαφοι ογτεύθην αἱ αἰ χυῥξολὴς γολόνώσιν ἀπόμτες. (Ὁ "ὃ. ΔὝΨὦ ἀλλώνϑαυ. χιγω 
μαοϑέντες πλέον 5.» ἀὐθις, ἡ πειςευϑέντες {ὴ κϑρυφαῖοι τῆς χη μας ὀκείνης, ὅτοι μαί. 
λιςα ἄλλων Εἰσί δ αὶ πολιτείας ἐ ἕνεκεν καὶ" δογ μῶν (ζμωϑέντες τινα ἔγραψα, "ὦ "ἢ 
ὧπασι παίδων αἢ ὁτέρϑν χρτεά λοίαϑησαν. (ας τε .. γιιαϊχας χοᾶς ὥπασι ποιοιω.-. Ἀήμι 

ν Ζὰ., οη»7]7 Ἃ ! ᾿ σὰ ι , “1 κι » δϑμε 
τες, Ὁ ((Ὁ [δῖον “ ἀνατεέποντες, ἡ Ὁ σεβάγον Ὁ] φφίφοντες ΤῊ γα μουρὸ ἐτερρι τοιαυτο χα- 1: ! 

ταγέλαςα νομοϑετοιῶτες, ὅτω (δ) βίον αὐ δὝΨ πόῤτα αὐαίλωσαν. δὺγ μέν καὶ ἕναν δ απ. ᾿“᾽ 
εὐ ψυχος, οὐδ᾽ οἰ πυροολίω τιν κατέλιπον αἰδνουύῃς λοιπὸν," μαίας ἡ χὠνωπας τὸ ϑοίμψνς χιμίᾳ 
ζὰ ὦ δύ ϑούπων λέγοντες γίνεαϑαι ψυχας, ἡὶ (4) Θεὸν αὑτὸν ψυγδυὺ δῇ φαίσκοντες, 
» ἕτερος ἀῆα Ἰναὶ τοιαῦτα αἱ οδημονοιέτες, [ἡ ν᾽ τοῦτο μένον Ὁ κατηγρρλας ἀΐδιον ̓ ἀλλὰ 

ὶὶ ὁ πολι αὖνδἕἜ. δ λόγων βύοιπος. καϑοίπερ δ οὖν ϑύοίστῳ τῆδε κακεῖσε αἰϑεφερόφψϑμοι, 1ο 
ὅτως συ ποτε Ὀχὶ Ἢ αὐδῇ ἐφήχεσαν, ὧτε ο'πὸ Ὁ ἀδήλων ἡ Ἐπχισφαλ ὧν λογισμωΐ πὸμ. 
χα φϑεγίόμϑμοι.} ἀλλ᾿ ἐχ ὁ ἀλιθὺς ὧδ! ἕτως᾿ ΩῚ ὠπόμτα μῶ' ἀσφαλείας φϑέηεπῳ,ὺ 

ὥασερ ἔχίπύτρας ἐφηκως, δωμοῦ καἰδετοέπᾷαι. ἐν ὡύοιὶς ΝΣ τοῖς ἀδύτοις δι νέα ϊ, κα]αΐξιω.- 

ϑεὶς, ὁ (ἡ) πϑότων δεαυδτίωυ ἐν αὐτῷ λᾳλοιῶτα ἔχων, δὲν αἰϑρώπτιον ἔππιαν᾽ ὠκῴοι ἢ 
ὥασερ οἱ ἢ μϑμ βασιλείων ὑδὲ δγαρ ̓ξχιθζεῦαι χαταϊξιωθίδες, ἔξω ἢ) ἐπ αἰχϑοϑις μι Ὑ 19 
ἄλλων Αἱ ψτοίζοντες ὀν,ϑοϑ’πων,ὸ ὐπὸ τῆς ἰδίας Αἰ συοίας καταφοχαζόμϑμοι ΤΜ)ιόρα- 
τῶν," τίω “πολλέων ἐστλδνήϊϑησαιν περλιλρίωυ, καὶ καϑούπερ τυφλοὶ τ μεθύοντες, ὁ οὖ «αὑτῇ λπνωὶ 
τῇ πλόμη δολήλοις αγοϑσέῤῥηξδιυ, ἢ Οὐκ δλλήλοις μόνοι, δλλα' αὶ ἑαύζῖς, πολλαχοῦ ἰδὲ ἌΘΙΝΝ 
αὐ δ αεὶ μεζῳτιϑένϑνοι, ὁ5 ἀγράμματος (, ὁ ἰδιώτης, ὁ ὠπὸ Βηθσοϊδοὶ, ὁ Ζεζε- "νὰ 
δαΐου παῖς (αν ἢ μινοκάχις καταγηώσιν δλλέωες τὴς “Μ' ὀνομιαίτων αἰ γρϑικίας, Οὐθὲν ἡ ον γ0 πανὶ 
πὰ σλείονος αὐτὰ τὴς πϑἰρησίας ἐρώ. ὅσῳ ΝΣ αὐ ὦ ἔογος ἀὐζις βαρθαρον. φαίνηται χᾷ σαντα: 

τὴς ἐλλδωυικῆς αἰπτέγων γτοιδούστως, ζοσύτῳ λαμιπσοϑτερᾳ ζῷ ἡμέτερρ, "φανέπω. δὁτὸμ ΚΙ “Ὡ 
ὁ βαυβξαρος καὶ αἰμαϑὴς ζοιαῦτο φϑέγίηται, ὦ μηδεὶς “ἦΨ" (ΧῚ γὴς δι, ϑούπων ((μυφδέ ποτ, 
ἢ μὴ φϑεγίηται μόνον (χαητοι ὁ ΕΣ ἐ το μιόγον ζω, μέγα Ὁ ϑαῦμωα ᾽ν) νεῶ 5. πσϑϑς τότῳ καὶ 

ἕτερον τότε μεῖζον βρέχῃ τικβκήρλον τῷ ϑεόηγόυξα 1) ᾷᾳᾷ λέγόνϑμα, Ὁ (ἄν ἀκουονΐς γ5 

πείθειν ἁἑπόμίῷς α{95 τῷ χούου πϑωτὸς, Ὥἰς οὐ ϑαυμαίσεται τίων εἰὐγοικϑύσοιν αὐτῳ δυωυύα. 
μιν» ὦ ἡδν ὁ ΤῸ μέγιφον, ὅπερ ἐφζωυ, τεκμήρλον τ μηδὲν οἴκοθεν αὑτὸν νομοϑυτῷ) ὧἥ 

κρόπολιν Τἧμ δι μόνων χα τωιλύων᾽ τῇ Ὁ ψυχὴ ποοϑς χῶρον ὀἀῤεχώρησεν ὠκένον Τ' αῤμότ- ηρίαὶ 

τυγΐζῳ, τω ζῳ τοιαῦτα ἐργασαινϑβῳ. ἡ ζῷ (ὦ ἐλλλήγων ἔσξες“ αἱ πόρτα καὶ ἠφαλις"α!, 

5. τῦταχαθ' ἐχάς ἕ λαμησοϑτερᾳ . ὅξοτυ Ν ἡὶ ὥνε ") (ὦ λοιποὶ αλιᾷς, δ ὀκεί. 

γου τὰ (ζ Πυϑαηόρϑυ σεσίγητωι, ᾧ τὰ Πλάτωνος δοκϑιώτὰ πσοότορνν κρρτν" οὶ δὲ 
ὀγὸμωτος 
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δόματος αὐςῶν' ἴσεισιν ὦ πολλοί. κοαήτοι Πλότων καὶ αὶ τυροίννοις ((ωεγίνει» μεταχλαθεὶς, ὡς 

φασι, ὦ πολλοῖς ἐαῖν ἐταοϑις, ᾿ Εἰς Σικελίλν ἐπλώυσε ᾿ Πυϑαγϑεριρῦ ὃ. τίωὐ μεγίςφ'ἴου 
μία Ἑλλάδα καΐζῳ λαίων, καὶ ὶὸ χρητείας κινήσεις Εἰδὲ μινξία. τὸ δγὺ βοισι ὀζμλέγεοϑαι (α ΨΨ 

αἱ τῦτὸ Φασιν αὐτὸν πεποιηκέναι) Οὐδὲν ἕτερον,"" ̓φρητείας ώ. ὸ δῆλον μώλιςα ὀκᾷ)ιν. 

ἢ ὁγὼ τοῖς αἰλόγϑις ὅτω οἰ δι λοηγθνδμορ, ὩΣ. ἀῤιβϑεῦπην συοὲν ὠφέλησε νοι, δλλα χαὶ 

μμιᾳ "γὰ μεέγιρα, ἔδλαψε. χαίτο! γὸ λητηδειοτέρα πϑϑς φιλοσοφίας" ̓ λόγϑις ἡ φύσις ἡ ὧν δὺς 

ἐν! ἑϑούπων ἐὖ. δλλ᾽ ὅμως ὀκᾷιος αἱ ἀετεῖς “ ὑ βοισὶ διολέγεη»,κοιϑούτῶρ φασὶ, )ϑητ θύων. ὀυ-- 

δὲ ἊΣ τίω ἀλργϑν “λογικίωυ ἐποίησε Φύσιν ( οὐδὲ ̓ ὸ διωνατὸν αὐ, ϑούττῳ τῶτο) ἀλλα μαῖς 

γϑμείαιο τ τοὺς λύοντας ἡπαάτα᾿ ἡ δ, ϑοόπους ἀφεὶς. δ,δαξαι Κ.} χρησίμων, ἐπαίδυστν Φ᾽ 

10 ὅπ ἴσον ζώ, κυαμεας φαγεῖν, ὡ ἴω }} “δρνησαιυδῥων κεφαλάς" ὁ τὰς (μύες ἐνεειεν,ότι 

ἡ τῷ διδασκάλν ψυχι, ποτὲ μϑμ )εόμνψορἐ ἐγένετο, ποτὲ ὃ χώρῃ, ποτὸ ὃ ἀϑύς. αν δέχ εἰ- 

κότως πόρτα ἐσξέοϑη ὥκφια ὀηφόλμίοϑη τέλεον; Ε. Εἰκότως, τὶ κτὶ λόγϑν. ΣᾺ ουζᾳ Ὑ ἰδιω- 

τὰ » ἡ ἀγφαμματυ ὅτὼς᾽ δλλαὶ καὶ Σύρφιρὼ Αἰγύπβιοι,ὰ νδλ ἡ Πέρσαι, ὁ Αἰθίοπτες ἡ μιν- 
οἰα ἔϑνη ὅτερᾳαι Εἰς τίω αὖ δὝῥ] μεταξαλοιτες γλωώῆοῤῳ τὰ τα ρα τύτου Εἰσαρϑέντα δὰ.- 

ι5 (ματα, ἔμανον αὔ,ϑερποι βαραροι φιλοσοφῴ. οἕχ ἀφᾳ μαϊτέω ἔλεϑν, στ αὐτο γ(α- 
. ( γεν πᾶσοι κἡὶ οἰκαμϑμη. ἐν »ὺ δὴ ἰτϑρο ὀμοφύλυς ἀφείς, “«σοὶς ΜΝ αἰλόγων ̓  μα- 

εμκηΐᾳ ταιοπόνι φυσεις( ὁ αἰϑοῆνς" φιλοτιμίας ὸ ἐλαύτης. αοίας ὦ) δλλὰ μῷ ζω ἀλλών, χαὶ 
μἰνι α τότ κοιϑειρόνων τού πάϑοις, ἐν μιόιον. ἐασούδασιν, ὃ ὅπτως ἡ οἰκυμϑέη πάσα. ̓μιοίτη ΠΕ] 

ΠῚ γρησίμκον Ὄ ὺ διευα δύων αὐτίω ἰπὸ τὴς γὴς μεταφῆσοι τρθϑς ῷ ϑρανό. 1 ἢ (γεῖὰ 

20 ζόφῳ τινὶ ᾧ σχότῳ ἔφυψοω ἐ ἑαυζ τίω διϑασκαλίδλυ, καϑοί ἦν ἐποίοιω ὠκῴῷοι, “ν᾽ ἔνδον 
ἐγασποκειυϑῥων κακϑί τίω ἐν τῶ λέν αἰσοίφειθν, κουϑεύτον «ἰρκπέτασμια, κτορζάρό, 

μίπῃ, μϑμοι᾿ ρλλὰ (αὶ τῦτε δύγμαίᾳ δῥ ἡλιακδν αἰκύνων [61 Φϑλυερώτερᾳ 819 ὦ πᾶσι τοῖς Κ᾽ 

“ἴω οἰκυμδῥζω ὀν,ϑεύποις δὐπτλ ως). δ γοὶρ πέντε ἔτη κελεύων τοῖς πεοσιόγζᾳς συγάν, 

καϑα ὀκῴνορ, Οτοδϑ' ὡς ὀμαιεϑήτοις ἶακαῦθοῖ λίθοις, ὅτως ἐδιδωσκεν, δυνὲ οἰ ἐγώ.- 

-. 33 εἰθμεῖς 6) ὮΝ πὸρ  δθειζόμϑμος ἐμωθολύγῃ ἀλλὰ αἱ τἰπθῤρίψας τίω σαιτὸμικίωυ Ουτίω α,- 

ηδίαν ὥπασαιν ὸ λύμξωυ, Ὧοσοιύτίεν τοῖς ῥήμασιν ἐγκαπίμιξεν ἐυκολίλν», ὡς μιὴ μόνον δ- 
δράσι (υετοῖς,᾿ ἀξ γειυαιξὶ κα Ὅν νέοις ὥπόμτα δι) ἐρ ζ λέχύμϑμα δῆλαι. ὕλίφευσε γαρ 

ἽΝ εὐταὰ ἀληδη το" θὰ δ χρῆσιμα τοῖς αἰκουσομϑῴοις ἃ ὧπασι. ᾧ αδιτυρᾷ στᾶξο μετ ᾿ὥκφνον 
χβῶορ, ὑλζω τε γαρ “τοὺς ἑαυτὸν ἐφειλκύσατο τίω οἰκνρϑρίευ, ὺ πασηρ ἰλλοκότυ τρα- ᾿ 

πα 20 γώδίας ᾧ ἡ ἡμέτερον ἀπήλλαζε βίον «τ τίω Ὧν λόγων τϑτων" ἀκρόασιν. δζρ το τῦρ ἃ Ἵ 
᾿ ἄυχῆς ἐλοίαβα, α, ̓ἐχς ζῶα μάλλον (Ὁ ζωῶῦτα ἀκούοντες," χὰ δυγμῷ Ὑρκύ, ὀκεῖν ἂν 

ποἴδαϑοθέντων ἡ ἡμω. ᾧ εὐνγτεύθεν τοΐνεω, ἀ πὸρτοχο ὌΤ δόλον, ὃτί Οὐ εἰν ἀρ, ϑεϑύτινον που. 

το, ἀλλά λα τε ὦ εἰοφνια! ὅ6: ἊΝ λλώματαΐῳ δὶ τῆς ϑείας της εἰς ἡμᾶς ἐλϑύν-- ᾿ 

ᾳ ψυχῆ. ὁυ γαὶρ κυ πον ῥημῶν, σχεῖν λέξεως κύβον, Οσεὶ ὀομῶι ἡ μ᾽ κόσμον καὶ σίου 

42 ἀγκζω ὑψοῶθα οὐδ ηϊωᾷ Ὰ αὐόνητον (πο ποῤῥώ γάρ ζῦτα φιλοσοφίας ἀπασηρ)αἰλν᾽ ἰχω «- 

Μᾶχον Ὁ ἡ ϑείδλυ, κὶ Ὁ δογ μ᾽; ὅν ὀρϑών ἀμήγχθμον διώαμιν, κἡ ὁ μείων λρρηγίὰν ἀγαϑοδ. ἡ γαΐρ 

Ὁ τίωυ ἀπαήελίαν «ϑργία ουτῶ αἰξῆὶ ζω ἡ συφιφῶν ἀξία, μάγον ὃ συν σοφιςτν, 

αὐλα μειρφικίων αὐοήτων, ὡς ὼ αὐτὸν παρ  ἀζοῖς Φιλόσοφον Εἰσαιγαγᾷ τὸν διδείσκαλον 

Ὁ ἀντ, σφόδρα ἐπαιαωωνόμϑμον ζω τη τῇ τέχνη, και λέγονται τοῖς διχαςαῖς, τί αἰκούσογ. 

40 τῷ παρ στιν" ῥματα ἀπλώς κα ὟΝ Εἰκῇ Πλερῤμῶμα, ὁ ἐυ μϑῤτοι κεκαλλιεπηρδμα λόηϑιο,συνὶ 

ῥημασί τε κα ὀγόμιισι κεκοσμηρῦμα. ον γὰρ ω δέπου «ρέτοι, φησὶν, ω ὁ ἀνδρερ, τῆδὲ τῇ 
ἡλικία, ὥασερ, μειρακίῳ πλώῆωντι λόγϑις, Οἐ ἰς ὑμᾶς αἰυτὸν Εἰσιόαι. ᾿ ὅροι ἡ πολιὼ κας- 

ταγέλωτα. ὃ γάρ, ὡς αἰογβὸν κ) φιλοσοφίας αἰναξιον καὶ 1) μεειφφικίων ἔρον, ἐποίησεν αὐ.- 

τὸ Φεύγονζοι, τοδηο μώλιςα πόμτων αὐτὸς ἐπετήδοσεν. ουτὼ πϑρτωχρδ φιλοτιμίας 

ἦσοιν 

δὶ 

ὮΝ 
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᾿} ἦσαν μόνης. τὸ ὁ καϑαπερ δὝὦἅϑ τάφων ὧν ἔξωλεν κεκονιαμδίοις ὸν ἀπαμφιασης, ἰχθρης ὺ Υ 

᾿ ! δυσωδιας ὁδιεφλορτων ἊΣ γέμωνζω ὁ ὀςῶν᾽ ὅτω καὶ τὰ ἐ τῷ Φιλοσύφου δόγματα, αὐ τῇ τς κὸ 59 ἰδῃ 
| τίω λέξων τὐπογνμνγωώσῃς ὡξαέ, πολλῆς σψίτϑ τῆς βδελυγμίας πεπλνρωρδία,και μάλιςα, μάν 

᾿ ὑτὸμ «θὰ δυλῆ φιλοσυφῇ, αἰμέτοως ἀιμδι! τε αὐτίων ᾧ βλασφνμδί. τον) ἡ δζεθος μὲν 
᾿ λικῇ παγίς, μηδαμοῦ τί συμμετείαν τυρῷ, ἄλλα τοῖς ἐφ᾽ ἐκούτραι “τἈ εονασμμοῖς ρὸς ξ 

δυσφπμιίδυ ὀξάγεν τοις ἀλισχσμδύους αὐτῇ. ὦ ἃ ̓γὺ αὐτίωυ τὴς τὸ Θεοῦ φησιν ὀεσίας 

{0 νιῶ ὃ αὐ τίω ὕτως ἀμέπως ὃ ὁ ἰσεξεἰς ἐπάρας, δ ὁ ἐπέρα καϑυύείζει πάλι χπῇ- 
(ζολῆς, Εἰς χρίερυς Ὁ ὀγώς Εἰσαίγων, ὼ τὰ ἔτι τότων αἰτιμότερᾳ ζαα. δλλα τυίτων ΛΎΡΑ 

Ἱ ι} λις, μάλλον 5 ὁ ζωωτα πίρᾳ ἢ μίζου. εἰβ' ΡΝ ὧι χρήσιμιον. παῤ αὐδὔἥ μιαϑεῖν, ἐ- 

Ἵ} δὲκ Νὴ “πλέον ὠνδχατείδεν" Ε] ἢ ᾿ ἐσον τίω α᾽ μωσιωυΐωυ αἰννἕν ὑτ' πλωτα κατο τή) ῦσαι, ιο | 

ὁ ἴχυτα πλέον τῷ δέοντος Εἴρηται παρ ἡμῶν. δὰ ζωτα ἀφώτες τοὺς ὀκείνων μους, Δ δᾺ ἢ 

τ} γμμετέρων ἀψωϊββα δγμῷ, ὼ ἀὐωνεν ἡμῖν κουτεηνεγμδύων ὑριηδεν ἐχόντων λὐ- δηλ μ, 

«ϑεύπινον. φέρε δὼ αὐ Εἰς μιέσον ζς ῥήσεις αἰγαγωρδι, ὦ ὃ τίν 0. γίω σαρεκαλέ- τι τίνι ἢ 
: σαυδμ ὡςε κῷ ᾿ αἰκριξείας πυρησέχειν τοῖς λεγϑεϑύοιρ, τϑν ̓  νι ««προμψήσαντες. ἀῶ ἕὼ 

Ν᾿ ϑρχόνϑμος 9  δ)αγίελιφὴς οὖν τῶ ἢ Αὔϑφως φησίν; οὖ Φοχῇ ἣν ὁ λόγο, 1: 

ΓΗ Καιο λόχϑςἑὦ πῦδὸς ὑ Θεὸ, . Εἶδες παρὰ ὼ ὀζοισιὰν ῥημξ ΡΥ ὧν. πολλίω, πῶς 

; Γυσὶν αμφιδάλλων, συ Εἰκαξων, ἄνα πόρτα Ὀἰπυφαινόνϑι ος φϑεήετω ; τὸν ΡΥ 

ει} διδασκάλῳ, ὃ μὴ ̓ ἰξιφέρεοϑαι ὁ οἷς α᾽ λέγῃ. Ει ἰγὸ ὁ ὁ τοῖς ἄλλοις καιϑηγησύαϑρος, ὑτέ- 

.} Ὁ δυνιϑησοται Ὁ φηρίξαι διωυυσοιδβῥου κ ̓ἀσφαλείας αὐτὸν, τίω διδασκάλων, νλά 

1} τίω ἿΜ ἀφ [ταξινὲ ἐπέχειν αὐ ἐν δίχφιος. εἰ ὃ λέγϑι τί, ἃ τί δήποτε ὦ χορ το αἴτον 1ο 

ἀφεὶς, ἐυθέως ἡμῖν θὰ Ἔ δόρυ διαίλεκθαι; ΩΡ: [ πορϑνγὰ ὦ δοῦτερον αὐἶθαιτησέμε- 

9 λέγη. πθριϑμοῦ "ὃ ὦ ϑείον αγώτερον, κἡ γϑόνων ἀκολυθιας" δο ὁ ζαύτα ἅ" πα- εἰ βμῇ 

ρη τσοὶ ὥδα; πατέροι ὃ  ὁμολογϑόμϑμ ἐἷζ συτδινὸς ὀντα,ὸ ον ἐκ παΐος γελνπυᾶνον. ναὶ φη- μόνε 
σι ̓δίδηποτ' δῶ (ὃ πατέρα ἐφεὶς, εὐξὲ τῷ ψοὐ ὀχμλέγεται ; ὅτι ὀκῴος ὦ ἀπασιδηλος μὴ ἮΝ 

4ω, εἰ αὶ μὴ ὡς πατὴρ, δ᾿ ὡς Θεός 65 ὁ μονο λιν ὑγροᾷτο, δ ὃ εἰ εἰκότως Υ αἰϑὶ τότε γκῖσι 13 

β κως [ Ὁ Ἰ6 ὧκ πέϑοιμίων ἔασευσιν οὐνεῖναι τοῖς οίκ εἰδόσιν αὐτὸν ἄλλωςε, σΥσὲ Τ' πα- 

πέρα οἰν τοῖς οὐθά " τυΐτων λόηγϑις αἰπεσιώπησι. ἡ ϑέα μοι Ὁ ̓ (ἀωεσιν ἢ τ ὁ πγᾶυματικω" οἷδε χχτίν 
ον αὐ, ϑεϑπους ζ φρεσξύτερον αὶ ὃ. (τς: πόμτων μαΐλιςα, τιν καὶ τιϑεμδῥους Θε- 

ὃν. δῷ τὔτο - τὐτεύλεν φεδτν ποιφται Ὁ γὼ ῥ ωροϊων ὴ Θεῶν Φησιν ἐρὲ Ἢ ὐχ ὡς Πλᾳ- 

τῶν, ῷΑἃ ΙΑ νοιῶ, ᾧ ἣ ̓ψυ χίω ἐλεὰν τὶ ζωτα ἊΨ ποῤῥω τῆς λίας χα ἀκηρϑτου 10 

Φύσεως. Ουσὶὲ ΟΣ ἐχέ! τ χϑινὸν πυϑὶς ἡμᾶς, ἀνα Δὐαχκελθρνκε τὴς “πεῖς τίω κτίσιν Ἰνὼς- 

νΐας, τὴς χατ᾿ υσίαν λέγω, ἐμῶν τῆς τὶ πίω αγέσιν ,. δ τοι αὕτὸ Ὁ λθλϑν αὐτοῦ ἐκα- 

λέσιν. ὯΝ »ὸ μέλλει διδούσκῳν, ὃ τί (σα, ὁ λϑγ»φ μυνοϑρή ΤῊΝ ηὸς “ ἡ Θεῦ, ἡα[διωυ)ωὴ 

πα. ϑητίων ὑπρυλαΐδῃ τίς τίω ὅλόνησιν, τς λαθὼν τῇ τῇ τῷ λόγου “ποσηγϑείᾳ, ᾿ασέβαναι- ᾿' τἴαν 

ἦ τίου πονηφοὶν  ασοψίν, τ τὸτε δξ αὐτο ΠΣ “δῇ δυλῶν, κὶ ὃ Ὁ ἐπαϑώῶς. ὁρᾷς ὅτι, ἡ 3. 
εἰ πον, υδὲ Ὁ πατέξρι ο τοῖς αὐτὶ Ἐὸ ἐν λόϑγϑις αἰ πεσιωγτησεν κεἰ 3 εκ ἀρκᾷ' ζύτα ζῷ Ν ασυ- 

δείγματα αἴϑατῖσοι ὃ Ὁ σὸν, μη )ϑαυμαΐσῃς. αἰεὶ Θεΐξ “Ὁ ἡ ἡμιν ὁλόγϑο, ὃ ὃν ὅ'τὸ Εἰπεῖν, ὅτε 

οὐνοῆσαι κατ ἀξίαν διυυατον. δ9 καὶ δὲ ῥ ύσιας υδν ὕϑαμῦ τίγησιν ϑιομα ( οὐοὶ Ὁ 

διωατὸν Εἰπεῖν ἀὐ', ὅ,.τὶ ποτέ ἰθι τίω ὁ ὀεσιαν ὁΘερ) πλυταχῃ ὃ ἢ ἡμῖν αὐτὸν Ὄπ 

οὐεργήών διδοῖ, ᾧ γὰν λόγϑν ὅ τον δοι τίς αἹ μικρὸν ὕζερον ὃ φως λερόμϑρον,. ἀδ ὁ φαῖς 40 
παλιν ὀνομαζύυϑμον ζωὴν Ἐ ΒΝ ἐωτης ἢ ἡ μονονὶ ἔνεχεν τῆς αἡτίας ὃ ουτὺς ὠνόμασεν αὐτὸν, ἀλλα 4 λὐ 

τέ της Κ᾿ ζαυτης' δυυ τέρας 5 Τὴ τὰ ͵αῖϑ  παΐξ ον ἡμῖν ἡ ἔνϑηρν αἰπαίζλφ πϑώτα .»» ἀμέδνι 

Φησιν, ὅσοι ἤκουσα, οἷα τό παξοι, αὐἰηηειλοιὺ ὑμνν. καλά ὃ ὃ αὐτὸν ἢ ζωωὺ καὶ Ὁ φώς. "ὃ ἼΩ 

ΣΡ υσο τὴς γνώσεως φαΐς ἡ ἡμῶν ἐχαρίσατο, ὶ τίω ̓οντόῦϑον διό ᾧ ὅλως Οὐο ἔφ! ὅ- 
νομά 
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"ομια ὃν “Φρκοιώ, Οὐ εἶ δύο ὁ τοία οὐδὲ πλείω διδοξαι τὰ αὐθὶ Θεού, δλλ᾽ αἰγαστητὸν δζρ 

πολλῶν ,ϑιώ διωνηθζωωι καὺν αἰ μωυδρῶς αὐἰδιδραξανῖ, ῥ᾽ οϑσόγτων αὐτῳ, εἶχ απλῶς 

ὃ. αὑτὸν λόρψν Εἴρηκεν, ὄλλα μ᾽ τῆς τῷ αὐ ρου πσδθοϑήκης, “ν᾽ λοιπῶν αὑτὸν αὶ ζωτη 
γωφίζων. ὁρᾶς ὡς αὶ μαίτίωυ ἔλεγε, ὅτι τε πὸ Ψ ἐροναΐν φϑεήεται ἡμῖν ὁ ϑϑαηελιςὴς «ὅπ; 
φρο γϑυῶ ἐκ «σϑϑοιμίων ϑφθυς πο τίω ψυχίω “ὐερώσας αϑείλκυσε, ἢ τίω Αἱ φνοιὸν 
λῤήγαγε Μ ἀἰκϑοντων. πότων γ᾽ ΤῊ αἰαϑη μ᾽ ὀμωτέρω φήσας αὐτίω, πσο ἢ γῆς, το 9 
θα λϑίοσης, τατο 9 ϑρανοῦ, ἡ αῷ οὖν ἀήέλους νειραιγωγεῖ,  ὐασρανω τῶν χερϑυζὶμ 

ὁ ἿΨ σεραφὶμ, ἡ ισι' τοῖς ϑρθνους, καὶ τ ,ά Φοχας, ᾧ κα (εἰς δξουσίας, χαὶ 
πείσης ασιλως ἐπέκεινα, Κ)ίσεως ὁδονπορᾷν α!α πείθει. τί δέω ; αἴοφι πσδὸς τοσῶτον"ἀναγα,- 

1ο γῶν ὕψος, ἐγζῳῦϑα ᾿γϑιῶ ἡμιας φῆσαι ἴσωσεν; ἐδαχκός. δλ᾽ ὡαυερ" Εἴ τις (Ὁ ἐςῶτα 
“Ὁ αἰγιαλόν, καὶ ὁλέποντα πόλεις χαὶ ἀκ]ας χαὶ λινῦβας, ἐγτειδομρ Εἰς μέσον αἰγάγῃ πε- 

λάσρυς, Ὁ μδὲ πυδϑτέρων αἰπέτησεν, θυ μέν ἱτησέ που τὸ ὄμμα αὐτῳ, ̓ δνν εἰς ὥπειρον ἤγαγε 
ϑεωρῥαν ὀυτῶ καὶ ὁ θ)αηελιζὴς πάσης ἡμᾶς ἀνωτέρω ᾧ ΧἼίσιως αἰγαγων ἡ ωρὸς (ἦν' ἀγωτέρω 
ζωτης ὐραπέμψας αἰωνας, μετέωρον ζ᾽ ὅμιμώ ἀφίησιν, ἃ διδους Ὠτιλα(έεϑαι τινὸς τέ- 

(4 λοὲς Εἰς τὸ ἄγω, γῆ) μιηδὲ ἐςφὶν. ἀγελζαν γΝ»»" ὁ λόχος Εἰς φρχίω ζυτᾷ ποίλυ Φφρχζω" 

Εἶτα τὸ ἰω ϑϑοίσκων ἀεὶ φϑείνον ἐστι τίω δχρένοιων, σοι" ἔχει πού ςῆσοι “᾿ Δργεσμιὸν, ὀν 

ἀτενὲς εἰγορωΐν, ἢ μϑα μοῦ λῆξαι διωναίνϑμος, Ἔστοκα μ(οὺ οἰ σπσοςρέφει πολιν Ὠ αὶ χῴ-. 
τῷ. τὸ ).» ἐν ὥὌῤέχῃη [ὦ ,συὐσὲν ἐτερόν δ Ίνγ,αἰλλ᾿ ἢ τοῦ {ὴ ἀεἰ διλωΐύρων, ἃ ἀπαίρως τῇ. εἷ- 

δὲς φιλοσοφίαν ἀἰληϑη χαὶ δδγμματα θεία; ὅχ οἷα “τῶν ὁλήγων φόνους τιϑέντων, χαὶ (ὦν 

το (ὁ τρεσζυτέρφις, «ἦν ὃ νεωτέρϑες (ἢ λέχϑντων γκοις, αλλ συν" τοιούτον πο ἡμῖν. Εἰ 
))} Θεός ὅδιν, ὥασερ δίω ἡ ἐςιν, Θυυδν τν65 ἀντ, Εἰ δομιαροὸς πϑύτων, οοῦτος αὐ. 

τὸς" " εἰ δεασότης  ΚΚύολος ἀπαντῶν, πάντα μετ᾽ αὐτὸν χα ΚἸίσμιατα χαὶ αἰαύνες. 
Ἑζυλόμέω αὶ Εἰς ἀγῶνας χαϑιέναι ἑτέραις, δλλ᾽ ἴσως ἀπόχα μϑμ ὑμῖν ἡ ὅζνοια. δῥ ΗΘ1Κ ΟΝ 

τὐδαινέσως ὠκῴνα, ἀπὸ δὴν" ἡμὴν ὁ πῆς τίω “ἵν Εἰρηνϑρων χαὶ πσοϑς τίω μ') λε- 

1 δϑησομϑμωὼν ἀκρόασιν “οήσιμα, πῶλιν σιγήσομα. τίνα δὴ δῶν ζωυτά Τ21ν; οἵδω πολλὰς 
ἰλιγμσανζας “δϑς ζ Τὴν λαϑύτων μῆκος ̓ πῷτο ἢ Ἀλῇ ὅταν ψυχ πολλοῖς φορτίοις βα- 

ρύνηται (βιωτικοῖς. καϑοίτῇ» γαρ Ὁ ὄμμα,, στὸν ( καϑαρϑν ἢ ὁ οἱ αυγὲς, ὀξυδερκές 
τὸ 91, αὶ οὐκ ἐν δπυχάμει ῥαδίως κὶ Τρ λετότατα σώματα κατα μιανθεώνον, ἐπειδὰν δὲ 
χυϑ τινος στὸ τῆς κεφαλὴς δπηρῥδυσειντος πονηρ96, ἢ κοίτωθην λιγνύος καπνώδνας αϑενε-- 

γνλϑείσης, πυκψή τίς “απ 9 τὴς κόρης οὕ νεφέλη, συοὴν σγοὶ Μ᾽ πα χυτέρων σαφώς ἀφίησι 
(ὑωιδιᾷν " ὅίτω ν ἔχὶ τὴς ψυχῆς οὐνεοῖ, πέφυκεν᾽ ὁτὸμ μδρ ὠκκεχαϑαρμϑμὴ τυγχόμῃ, Νὰ 

μηδὺ ἔχῃ παλος ἐνοχλοιω ἀτενὲς «ὐνορᾷ ασοὸς ἀἰτῦρ ονορᾷν χρή ̓ ὑτὸμ ὃ πολλοῖς ὕῆχη9υ- 
λωθῴω παϑεσιν, Σἰπολέσν τίω αὐτὸς ὐρεῖ, πσοὺς Οὐοὶν ν ὑψηλοῦ αὐρχέσαι δουύαται 
ῥαδίως, διαὶ δἰποκοίμψει τωγέως ἢ ἀῤαπηίτῆει ὁ ποὺς ὕπνον Ὡ'τοκλίνασα αὶ ῥαϑυμίϑῳ {] 

5 (ἐ ασοϑς Σρετίω καὶ ζωζω τὶ ὡκ ζωτης αὐτὴ Αἱ «φέροντα τ δα πέμπεται, ἐυ πσϑϑσίᾳ-. 
λ ι.- ““ ιν « Ι  ᾧ ᾿ "ν,» “ 
ποοϑϑυμίας πολλῆς. ὕστερ ἵγα (μὴ ὶ ὑμιᾷς παίϑητε (ὁυ γὺ παύσομα; εἰ ζυῦτα πα- “7 τ 

ἐμ) Ὡχηρβώσωτε ὑμῶν τίω ὀχρίνοιδν, ἵνα, μὴ τὰ αὑτὰ αἰκούδητε, ὧπερ Φ πισοὶ ἡΜῈ- Ἐδ. «, τα, 

(ρᾳίων ρα Παύλου. ἃ Νὴ ὀκείνοις πολιω ἔφησε (2) λόγον γελμηοϑα ᾧ δυσερμωήνθυ.- 

τον, Οὐκ ἘΦ, φύσει τοιοῦτος ων, αἰλλ᾽ ἐπειδύ, φησιν, ὑμᾷρνω͵ ϑρ9ὶ γέλόνωτε τὰς ἀχϑάς. ὁ 
49 γδῤ αοϑενὴς ᾧ ἀῤῥωτος, ἢ “ἰπσὸ τῆς βροιχυλογίας ὡς αἰσσθ μακρηγϑθίας χδονοχλεῖς- 

εϑα) πέφυχε, ἀσαφῆ καὶ (αὶ οὐδιάλυτα δυσκατώλητῆα ξΠ νομίζει. αἰλλαὶ μωδεὶς ἔ-- 
ζω ὠΐζωϑθα, Οιούτος᾽ αἰλλαὶ πᾶστιν ἀπελόσας φροϑντίδω βιωτικζῳ, ὀυτω τύτων ἀἰκουέ- 

τῷ ΤΨμ δυγ μῶν. στὸν 5» ἐχιϑυμία γοῦν κατέχῃ ῷ ἀκροατίω, Οὔκ αὐ δυωύαμτο χα 

ἔχιϑυμία κριται θεῖν ἀκροάσεως ὁμοίως" ὅ) Ὁ μ»δὲ “Φοκᾷ πολλῶν δχιθυμία;ς μία τυγ-- 
΄ χόννσω 



, 

Ϊ να. 5464 ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΩ ΑΝ. 

χόρουσοι ἡ υχη, αἰλλ᾽ ἡ ἐτέρφι τὴ ἑτέρα λυμαίνεται, καὶ οαδομδῥη αἰοϑενεφέραι γίνεται ἔχει. 
" χρᾳτούσης τὸς ὀτέρφις ᾧ Ὁ πὸ Εἰς ἑαυτίω: δωπθμωσης. τούτο ἡ ἐχὶ παίδων συμξ αἰγῳν 
᾿ Εἴωϑεν. στὸν μδὲὺ γὸ ἕνα τὶς ἔχῃ μόνον, κἶθ᾽ αἰχύρ ολὴς ἀγαπὰ (ὃ ἐνα.᾿ ὑτὴμ 5, πολλοῖ 

. παίδων μηται πατὴρ, ὶ τὰ τῆς ὀχχκϑέσεως αἱ φιρεϑένζᾳ αἰαϑενέφερᾳ γίνεται. Εἰ 5, ἔνθα 
" φυσι τυραννὶς ὦ δυαμις, ἡ συτίενη ζῳ φιλούμϑμα, τῦτο συμίξαννει, τί ἐὺ Εἰποιμὸν ζχὶ ς 

;, τὸς χ' ασοϑαρέσιν ἐπιθυμίας χαὶ ὀζαϑέσεως, ὁ μάλιςα ὕτὸμ (ὦ ἔρωτες ὄυτοι αἰπενόρμέϊ- 

᾿ ἢ ας ἀλλήλοις ὀξᾳκέωνται » ἐἰγαντίον γὸ φημ ἔρως ἔρωτι τοιαύτης ἀἰκροάστως. Εἰς (δ 
" ὀυρανὸν Εἰσιῤδμ Εἰσιώτες εὐγθοίδε, ἐν τῳ τόττῳ λέγω, αἰλλαὶ τῇ 2. αϑέσει. ἔγες! γὸ χαὶ 
1 Τὶ γῆς ἔνται ἑφαναι ον ὀνρανῷ,ὶ ζῷ ἐκᾷ φανταίξ ον, καὶ πὸ ὀκᾷϑων αχούοιν. μυδεὶς δέ 
᾿ γὴρρινῷ τὰ τὴς γὴς ἐπεισωγέτω͵ μηδεὶς ἐγζουῦϑα, ἑφως (αὶ χτὶ τίω οἰκίαν μεελιμψαάτω. πίω το 

ΝᾺ οἰκίαν ἡ αγϑοϑν ἐδηιτὰ οὐτεύθον αἴδεφέρειν χέρδη ἡ ἐχήν,ὀυ ζω τίω τοῖς ἐκ ὃ οἰκίας καὶ 

τὸς αἰχορϑὶς Φορίίοις βανριώεοϑαι.. ϑζὶ ζωῦζῳ Εἴσιμδν ἶδλ Ὁ τῆς διδασκαλίας ϑρό- 
ΝΝ νον, ἦα, εἰγτεύθαν 1 ἔξωθεν "γ»πορυψω θα ῥύπον ̓ λὺ 3. μένλωνϑδν καὶ τῇ μιαρά ζωτη 90- χπρ, 

ΕΣ λῇ Ὁσὸῦμ' ἔξω λογϑμϑύων ἢ κυραήομϑμων λυμαίνέαϑαι, βέλτιον μυηδὲ Ε-ἰσελϑεῖν τίω ψβιε, 
ιοχίω. μηδεὶς τοιγαρϑιῦ ὧν ὀκκλησίᾳ τὰ χ τίω οἰκίλὺ μελετάτω, αἰλλαὶ χαὶ οὐ οἱ- ι, Ἐ ἴον 

ἦν χίᾳ αἰ χὺ πίω ἐκκλυσίλν κιείτω᾽ πόῤτων ἡμῖν ἔξω ζᾳυίᾳ τἰμιώτερα. τῆς ὺ ψυχῆς 

᾿Ν ζαὐπὶ Ὧι, ἃ σώματος ὃ. ἐκεῖνα," μάλλον "ὶ ἡ σώματι αὶ ψυχὴ (α ὠταύθα λεέχόμϑνα ὁζᾳ- 
εν φέρει. “1 5 τῶτο ζ(αὐζῳ μὃρ ἔξω πσοϑηγούνϑμα ἔργα, πϑἴεργα ὃ ὠπόμτω ζᾷ ἀνα. (αύ. 
Ἧ τὰ ὦ γβᾷ πῆς «ϑιηούσης ᾧ τῆς πϑλούσης 581] ξωῆς, ὠκῴα ὃ ἐσ ἑτέρας, ἐδ μὴ κῦ ὦ 

αἱ τύτων τεϑέγτα δἰ ικῆται νομον.. ὀυ ̓ » δὲὴ μόνον τί μῷ ζωτα ἐσυκῖϑα, ᾧ ππὺς τῦτε 1ο 

- ζυσὺ θα οἰντεδλάν ἐξ! μαϑῷ, δλλὰ πῶς ὶ (ὃ πϑώντα οἰκονομήσομϑρυ βίον. ἰατρᾷον γὰρ 
ὁ οἶκος ϑίος " ὅ81 πγθυματικὸν, ἥα ἀπερ ὁ λοίξωμδν ἔξωθεν τραύματα, " οὐζῳῶ- χει 
9. ϑεραπτύσωρϑμ᾽ ὀυχ ἵνα ὶ ἐντεῦθεν συλλέξδυτες ἐτεροι, ἕτως α'πίωμϑν. δῦ γὰβ τῷ κὺπία 
πνϑύματος ἡμῶν ̓  “ἰ φλεχθρδῥου μεὴ «σοὐσέχωμϑμ, ὁυ μόνον (ῳ" «σδέτερα οὐκ ὑἰπολου. "βὗι 

σὺ ᾶβα, ὡ»λὰ ῷ ὅτερφι τοσληόμιξοι. «ὐ᾽σέχωμϑμ τοίνωυ τῳ; βιδλίῳ μτ' πολλῆς ̓  22 γεὐτῷ 

ἀὐουδὴς ἡμῖν. αὐαχκλυτήορνϑρῳ. συοὲ "ὃ πολλῆς λοιπὸν διησο ῖθα, “ραγματείας, ζς 

Φρχαῤ [7 ἰποϑέσεις Κ᾽ ἀκριξείας μαίϑωϑυ, αἰλλαὶ μικρὸν εἰν ανοϑοιμίοιφ “πονήσαγ-- 
τες, δυωνησο ἄϑα τῇ λοιποῦ κϑ Ὁ Παῦλον καὶ ἄλλους νουϑυτῴν. στρόδρα γὸ ὑψηλός ὅθινὁ ἀ. 
πόςολος ὥς, ἡ πολλων γέμει δογμῶν, ᾧ τύτοις ὠὐδζρτοίζει μάλλον," ἑτέροις. μὲ δὲ 
πξέργως ἀκούωμϑν ὀχοὶ τῷ» γὰ ὑμῖν ἢ κατὰ μικρὸν ὄξηχου θα, ὡςε ὑμῖν θυλητῆα πϑῤ-- χὸ 
το “ἡνέοϑαι, ἡ μὴ “αἱ αφυγεῖν τίω μφήμέω. Φοζηϑώρνϑν τοίνιου, μήποτε ϑυωῦῶδα, δ φω-᾿ 

ἴωκν. 14. χβ, γὴς κείνης αὐ θύϑωυοι τῆς λεγϑύσης . Ἐἰ μὴ λλθον, ἡ ἐλθίλυησοι ἀὐζς αἰ ὔλτίλυ οὐκ ἐ- 
χον. τί γὸ ἐξομϑῳ ὦ Οὐκ αἰκηκούτων πλέον, ὁτὸμ α κ' τίου αἰκρόασιν μηδὲν οἴκοιδε ἐ- 
σπέλθωμϑν ἔχοντες, δλλα᾿ ϑαυμαάζοντες τὰ Εὐρνυϑῥα μόνον; δότε τοίγμυ ἡμῖν Εἰς αγαθίω 

σπεῖρα! γάυ, δὺτε, να ἡμας ὑχιασάσηοϑε μειζόγως᾽ καὶ Εἶτις ἀχῤύθοις ἔχη, ὃ πῦρ ἐπα- γὲ 
έτω τῷ πνϑύματος᾽ ΕἾ τίς σκληροὶν ὶ ὀῤτίτυτον, λιαρῦδαν αὐτίω ποιείτω καὶ ἀπαλίω 

' » ἀστῷ γοώρμϑμος ἢ πυοί᾽ ΕἼ τις τὺ ζς ὁδοις κἰ ποῦ πότων πατήται ὙὉ λογισμῳν,ρὸς "τὸν 
πὸ ὠδότερα Εἰσίτω, ἡ μὴ ποδοχείαϑω τοῖς βουλορνϑμοις Εἰς οὐὐπα γώ ξχιέναι, ἵκὰ ὁ- 
εϑμτα ὑμδμ ἴδωμθὴν (ὰ λήϊα. χαὶ 75 δ. ὄντως ἑαυτῶν Ὠχιμελώμιδα.,, καὶ κΟ' 
φιλοπονίας τὴς ἀκροάσεως ἐχὼμῖθα ὥχύτης πῆς πνϑυματικῆς, Εἰ καὶ μὴ αἰ ϑρ80ν, ἀγ- κὐ 
λᾷ κ᾿ μικρὸν, πόρτων γϑιὼ ὠπαλλαγησύ θα. τὠν βιωτικδν. 89 “αοοσίχωμδν, '- 
γα; μιῇ χαὶ αἷδὶ ἡμδῶω λέγηπω, ὅτι αααίδὸς κωφῆς (ᾷ ὦτα " ἡμδω. «ἃ ΡΨ ϑησίου χεδ 

διενζοδογέν ὁ ζοιούτος ἀκροατὴς, Εἰπέ μοι; πὼς ὃ οὐκ δ Εἴη πϑωτὸς αἰλογώτερος αἰο- 
γο)ὁ Θεοὶ ὀζκλεγθρδῥου μὴ πσολσέχων; Εἰ γ᾽ δ' ϑαρεφεῖν τῳ Θεῷ, τῆτο ἔς! ὃ αϑον χιδγαὶ 



ἘΥΑΓΓΕΛ. Ομωλ, γ. ὅς 

πον ἐΠ),ὁ μηδὲ ὅπως τῷτο καΐζορθώσιιον αἰκφύσοι ϑώλων, 4 δι" ἕτερϑν ἢ ϑηοίον Εἴη» οὐνόη. 
σον δξυ ὅσον αὐ εἴη κουκόν, τῷ Χολφούϑέλογτος ἡμας δξ αγιϑούπρων ἰσαγίέλους ποιήν, αὐςᾶν 

γυλιπνῶν, ἤξ αὐν,ϑούπων εἰς ϑηοία." μεζουπεσιῖν. τὸ .)Ὲ τῇ γαφρὶ δουλθύειν, καὶ τῇ ΤΙ χοὰς ἔχι- 

θυμία και τέχεοϑαι, καὶ ὀργίζεαϑαι,καὶ δούκνειν, χαὶ λακίιζ εἰν, Ούρ αἰν,ϑοσπων, δλλαὶ ϑη-: 
ς οίων “8. χαῖτοι ζᾳ Κ ϑηφία, Ἐν ἕκοιφον,ὡς Εἰπεῖν, ἔχει παϑος, καὶ τῦτο χτ' φύσιν" ὁ ὃ ἐ)-- 

Π «ἕϑεφπος Σ.}} λογισμδμ τίω ϑἰοχίω ὠκ(ληων καὶ τῆς κτὶ Θεὸν πολιτείας διστοῤρατείς,πά-- 

σιν ἑαυτὸν ᾿χιτρέπει τοῖς παθεσι, καὶ Οὐκ ἔτι ϑηδίον ἈΔ μόνον, αἰλλαὶ πέρφις πολυ μορῷον ᾳ, 

καὶ ποικίλον, καὶ σε οδ' τίων -Οἰἧ πὸ τῆς φύστως συγίγώμέευ ἔχει. αγοϑαιρέσεως γλδ χαὶ γνώμης 
ἡ καχία πᾶσα. αἰλλαὶ μιὴ “δροιτὸ ποτε ζωτα «ἰδ της ἐκκλησίας «ἰασοτ]εύσου ἜΧο,- 

1 φού. πεπείσμεθα δ ὶ ὑμδμ! ΓΟ κρείη]ογὰ χρὴ ἐχόνϑμα σωτηρίας ᾿ ἀλλ᾽ ὅσῳ πεπείσμε-. 

ἐπλδένο 9, Ὀσότω ΡΨ ιαυοοφυλακίρδιυ Οχδὲν ἡον ᾿ὡὠἰστοφησύ θα λόγων α «πρὸς αὐτίου " ἀνελ.- 

ἷ ούγτες τέων κορυφ ζω .} ΦροΝΝν, ̓ τύχωμϑν ὟᾺ ἐπηγίελυϑύων αἰγαθῶν᾽ ὧν Ἄνοιηο πόας ἡ- 

μὰς Ἐχιτυχ ᾧ,, χρρίιι χαὶ φιλὸν,ϑοφπία Φ Κυρίου ἡμδμ ἴησὺ Χοιφοῦ » δὲ ὃ χα με 
- νι ΑΙ « ᾿ ᾿ ᾽ 
ἐν τῳ πωτοί ἡ δόξα, ἅμα τῳ αἰ γίῳ πγθύματι, νωῦ χαὶ αἰ, και Εἰς (ὧν αἰωίνας Μ᾽ αἰω-: 

14.γΛωγ. Αμέωυ. 

Ομιλ.γ. ἘΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ. 

Ν Ῥοσογὸς (ἕνεκεν τῆς αἷθδὲ τίω ἀκρόασιν, τε “ἤον λοιπὸν ὑμῶν πα- 

δαινᾷν᾽ ὅτω ζαχίως τίωὐ οὐὐοαίνεσιν Τὴ “ἿΜ ἔργων ἐδείξωτε. ἥ τε 
δ " (ἀωδρομ, τὸ τε ἀτενὲς τῆς ςάσιως͵ ὶ τὸ ( (μυωθοιώζς αἱἰλ.- 
λήλοις (ὃ εὐδοτέρω τόπον ἐπτείϊγεοϑτο κοιτα λα ᾧν, χα ὅ9εν δμ δ..- 

σημοτέφφι θοιηο ὑμὴν ἡ πὸρμδμ Φωνή, χορ τὸ πιεζομένοις μη 5. 

ἰ λὲν αναχωράν, ἕως αὐ τὸ πνθυμιαιτικὸν τ» οἰ αλυϑή ϑέαίζον, χρη. 

ΧΙ) (ᾧ κρότοιχαι (ὦ ϑυρυζοι, καὶ πόμζᾳ απ λεΐς τὰ τοιαῦτα, " τεκμήρλα τὴς ον τῇ ψυχῇ 9ερ- 
μότητος ἐῤ Εἴη ἡ τῆς φιληχϑίας ὑμῶν. δ]9 ᾧ αἴϑοῆο εὐἰδὲ τότο δεγίυαν ̓ ᾿ὐκῷο μϑβτοι 

εἰπεῖν ὦ οὐ δΡακαλέσαι ὀμαίΐκανον ἡμῶν, ὥςε μεῖναι ζυυτίω ἐρηζα Ὁ απουδέω, ᾧ μὴ μόνον 

οὐζωῦϑα αὐτίω ξχιδείκγυαϑιι, δλα ᾧ οἴκοι ἕμογθῥους,Τ' ὀύδρα προϑϑς τίω γυνώκα, ῷ 

πατίροι χοὸς Τ. παῖδα, αὐδὶ τύτων Ὁ] αἰλέγεοϑαι ὁ λέγ Αὶ Ὁ, ηδῥέἑαυαποωτενὴ ζα 
30 ΔΕ» κείνων, ἡ “ἢ καλὸν τῶτον Εἰσφέρειν ἁπολνζᾳς ἔρθμον. μι ),) 6 μι λεγέτω ἥις, ὅτι τὰ 

παιδία, πσοῆς τα ἡμῶν ἀπηρολήεϑο ου γΟΥ. ἐγοίω ὦ 2) ὁὺ μόνον ἀἰγτηορλῆοϑαι, 
δολαὶ χαὶ οὖν τϑτοις μόνοις ἔχειν τέμὐ «πσουδέο. στ ζω δλλ αἱ δορὶ τίω αἰοϑένειαν ὑμδίυκὶ λέ- 

μεν, γω πῦτο, Οὐ τἰδ αὐτοὶ τῆς ἔξωθον απαΐγω" οφλῆφ, ὧαστρ οὐδ ὑμας Ἵ πολιτικδν ἀφέλκω 

ποδαγμῶν, δλλ᾽ υἰπὸ ΔΩ ̓ α]αὶ τύτων ἡμερών, μίαν αἰξικῖ τῳ κανῷ πόρῤτων ἡμδ) ὁῥα»- 
25 3εῖναι δεασύτῃ. πῶς )ῈΡ Οὐκ ὦτοπον, (ἂν ( οἰκέζῃς ἡμῶν κελθύειν ὠπόμτα δουλθύεν 1 

γθόνον, ἡμας ὃ μηδὲ τίω ἐλσῆω ορλζω ἀπονέμειν τῷ Θεῷ, ᾧ ζαύτα,της διυλείας αἷἶπα.- 

σης ὠκείνῳ Φ οὐδὲν τοὺς !ϑείσης (λυενδεὲς γὸ ζ θεῖον.) εἰς συμφέρον ὃ αἰϑώςα μδῥης 

μὴ ἡμῖν; λ Εἰς ϑέατρα ὥ αὐῶῶν ἄγϑντες, ἴτε μι, ϑήματοω ὅτε ἀλλοῦ Μ᾽ τοιούτων ωρο- 
(αλλεοῦτ᾽ δὼ δὲ Ὁ Ἑ πγθυματικϑὼ κερδϑῴω δέῃ ἡὶ (ἱωαγαγεῖν, αοολίδμ ὼ “Ὡράγμα 

49 ὀομάξετε. καὶ πῶς αὶ χ οξωνέτε δ Θεὸν, πᾶσι (ὦ τοῖς ἄλλοις οολοίζοντες ὸ καιοϑν οἰπονέ- 
μαντες᾽ Ὁ ἢ τὰ αὐτοὶ μεταχειφίξειν, ὀχληρϑν χαὶ Οὔ. θχαιοον δὴ) νομίζοντες τοῖς παισί ; 
μὴ ζαύτα, μυὴ], ἀδελφοί, ᾧ ))} αὕτη μαίλιςα ἡ ἡλικία τότων δεῖται Ν)Μ' αἰκουσμαίτων. ἀἰ- 
παλη γὸ ὅσα ταχέως «ςγαποτίθεται τὸ λεγόρϑμώ, καϑούπερ ἡινὸς σφρρριγίδος, τὴς ἀχροαί- 
σεῶς, οὖν κηρῷ, τῇ δχρνοίᾳ τῇ τύτων εἰντυπουνϑμης. ὠλλωςε, ᾧ ὁ βίος ἀΐφϊς τότε ϑρχίω 

ΟΒεγίοι, ἴοτη. 2. ΒΌΡ ἔχω 



χα. 566 ΧΡΥΣΟΣΤ, ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΤΩ ΑΝ. 
ἔχει. πὲ χαχίαν » ἀἰποχλίναι ἢ ̓πρετίω. δὼ δίζυ ἐς ὐΐεις απ ᾿αἰν δ δ ϑυρῶν αὶ δ" Ὡσϑο. χ. ναῶν 

σύρων οἰπαγαγῃ Ζ τὴς ποιηείας, χριεριγωγήσῃ ὃ “δὲς τίω ΩΣ ὁδὺν, ὦ ὡασερ Ε.ς ἐξιν 

ες γα καὶ Ὁ φυσι ἀὐζις χαταζησει Λοιπὸν, ᾧ συ ὲ ἐχόντες μετα(ζαλθιῦται ῥαδίως ἴωο ς Ὁ χε. 

᾿ 69), τὴς (ἰων)είας ταύτης ἑλκούσης ἀΐζις “πεὺς τίου δῥἑ αἰγαϑῶν ἐ ἐργασίαν. ὀντῶς ἡμῖν 

Υ γεγηξϑικοτων αἰδεσικφτερϑι ““μήσονται, τ τοῖς πολιτικοῖς  χθησιι τρϑι δαγίλασι, 5 

οὐνεύτητι τα ἣν φρισξυτέρων ἐχιδεικψύρϑμοι. ὁ γ ἔφιν, ὦ ὡασερ ἐφϑίω Οἰ πων ζοιαύτης 

Ϊ ̓. Ὡ»πολαυονζῃα αχροάσεως, καὶ Ἡποσόλῳ τοιούτῳ συήι νορδῴοις, μὴ μέγα ᾧ χαὶ ̓ ναῖον αἱ ἀγα- 

᾿ | θ0ν λαρονζας ΠῚ πολλῦ, καὶ αἰῆρ, καὺ γεωή, κα νέος ὁ χοιύτης μεσέχων" τῆς τραπέζης ἢ ἡ. Εἰ 

Ϊ: γι τὰ ϑηρίω" τὰ  πλη ἡμῖν λθγώ ῥνθμίζοντες ἡμερρῦνϑυ, ̓ πόσῳ μᾶλλον τῇ πνθυμαικῇ χη 

ἰ ταύτῃ διδασκαλίᾳ ὧν λὐδρας τὸν ἐργασο, ἡμεεϑαυ, ὁτὸμ καὶ Ὁ τῷ φαρμαῖου ὃ τὰ ὃ λοροπτά,. ιθ΄ 

ομέγου πολὺ Ω μέσον! ἢ; ὅπ γοῥὴ ἡ ἡ ἡμῶν αγειότης τοσαύτη, Ὁση ἢ οὐ κείνοις (" μδν »ὰ 

. φύσεως, καὶ ὃ πέϑαιρέσεως ἔφ) ὅτετῶν λόγων ἡ ἰοῶς ἡ αὐτή. ὠκείνη δι »» ανιϑερ πένης 

ἢ δὶ νοίας, αὕτη ὃ τὴς τ  πνθύμφτος διωυαΐμεως καὶ τῆς ἜϑΡιτος. ὁ τοίγεωυ Ὀὐπογοώσκων 

' ἑαυζ, τὰ ἐ ϑνεία οὐνοείτω τὰ ἥμερα, αὶ σσθέποτο τὸ τ πεσε) (μεγῶς χρΐδῳ, Ἔτο ἴτω ὃ ἰα.-. 
᾿ σπᾷ, Ἐν ὅ πνθύματος οἰφυέτω νόμων ΕΝ πολυτὸς ϑ χφιρϑ᾽ ὶ οἴκαδε ἀπελϑων,οῖπι ;γραφέτω ιξ 
" Ν. τὰ ἰ ἀκουοϑεντοι τῇ δζανοία." ἂ ἕυτως ἔςσι ἐν ἐλπίσι χουςαὶς χα) ἀσφαλείᾳ πολλῇ, τῇ πεί-: 

] ρα τῆς περιωπῆς αἰαϑαινόνϑμος. ὑτὸμ γὸ ὁ ἀζέθολος ἴδῃ τῷ Θεοῦ τὸν νόμον ἐξαφώτα τῇ τὴ 
ἢ 6} ψυχν: ὦ πλάκας ἀὐτύ δνομλῥω τίω καρδιὸν, ἐυ ποϑσελδύσετοωι λθιπν. οϑα δα ; ἢ 

γϑάμμάτα βασιλιχᾷ, Οέκ ἐν φήλῃ χδραλύτα χαλκῇ, δλλ Ἐχὶ ϑεοφιλοις Αἱ ανοίας «ἷ. 

γίῳ πνθύμκατι τυπώωλένται, αὶ Ὁ πολλὺς Διτοσ λίοντα τὴς ῥιτορ, συοὶὰὲ ἀὐτιθλέψαι ὥκάνος 20 

δυιυήσεται, λα ποῤῥω)εν ἡμῖν ἡδωσειᾳ νωΐζῳ. φὐνοὰ γ) ὀνστὼ φοβερὴν ὠκείνῳ γἡ τοῖς ἢ 

ὀκείου᾽ " λογισμοῖς, ὡς Αἱ ϑένοια, τὰ ϑκεία μελετῶσα, καὶ ἡ ψυχή ΠΟ πϑωτὸς ὀγκειρδῥη ζὥυτῃ δ ἐπηδῳ. 

τῇ πηγῇ. τίω γ᾿ ζοιαυτίωυ Ἢ [ λυπῆσαι ΧΙ πἴδώντων διμυήσεται, κἀν αηδὲς ἡ ἡ, ὁυ Φυσι- "ῃ 

σαι Ἂ ἐπάρφι, και" ̓αἰσιον ἢ ᾿ αλλ᾽ εἰ Ὁ σούτω χειρδμὶ καὶ Ὁ ζάλῃ χα γα λίωθης στο λαύσεται χἀξάλη 

πολλῆς. [γὸ αὐϑὸὶ τίω ἐδ υραγμάτων φύτιν ὁ » ϑορυζος ἡ ἡμῖν ἐγϊένεται, αλλα ̓ ρλτίω 25 

αἰοϑενειὸὰν τῆς ἀζρνοίας τῆς ἡμετέροις. ἐπεὶ, Εἰ ωῬὰ (ῷ συμθωγοντα τῦτο ἐπαφορδμ, 

πλρῷι Δὐϑεῦποις ΟΝ ἐδ (πλύτε, γεὲρ τίω αὐτίω πλέομδν λίλφοσομ » γα 
μζλ ὡλρμὴς ἐκὶὸς ἐηα ἀμήχὸμ χϑνον) Εἰ δέ Εἰσιν οἱ τῇ ᾳ χειβίνος ἐ ἐφήκασιν ἔξω κα Ὥ υ- 

ΜΝ μϑμνομϑης, ἐυδοιλον οἷ (ὃ χεμδέμα ὁ ὀυζᾳᾷ πράγματα ποιᾷ,α αλλ ἡ κατάφασις τὸς 
ἐχονοίας “τὴς ἡμετέρα. δὺ δῶυ «αὐτέων κατασκῥυασωμὸν ὃ ὀυτῶς, ὡς πόρτα Φέρειν ἐυκόλως, 10 

(ἕν ἔξαι χειεθὺ ἡμῖν σϑοῖὰ κλυδώμον, λθυκῆς αἰεὶ τὴς γαλζωης, ἄσης. αλλα ̓ γὸ οἷκ οἶδα 

πῶς πσδόϑάνϑμος ς μηδὲν Ὧν) τούτων Θἐπῴ, Εἰς τοσούτον ζμτης δξμωθίω ΦωΡαι- 

γέσιως. συγ τε δίζυ Ὁ μαχρνηϑείας ἡμῖν. Ὁ ὺ γὺ δέδοικα ἡ σφόδρα δέδοικα μἥΐποτε αἰοϑενέ- 

φέροι πμὸ αὕτη δϑηται ἡ ἢ ασουδὲ᾽ ὡς εἴγε ἐδεύῤῥοιυ ῦ αὐτὴς, δὲν αἹ » διελέ τύτων 
ὑμὶν νι, ἱκανὴ ἡγὸ αἰ αυτή πόρτα ὑμῶν ἀξθυμδρίσαι τὰ Ὡραγματα. ἕξᾳ ἢ λοιπὸν ἘΧῚ τὰ Φ00- 15 

χείμϑνα, τήμερον ἰδναι, ὧξςε μη ̓χεκμηκόζᾳᾳ ὑμᾶς τοσοαλλεν τοῖς αὐγώσιν. αἰγώνες ̓  

ἡκΙν πσδϑχεινται «δὸς τὰς τὴς αἰληϑείας ς ἔϑροις, πρὸς τοῖς πόρτα μμυχὸμωρϑέους, ὦ ὡςε 

γῶν τίω δυξόν τὸ Υ οὐ τῷ Θεοῦ, μάλλον: ἢ, τίω ἑαυ. κἡὶ νδὺ γδρϑμει “δ πϑυτὸς, 
ἕωσπερ ὴν, σσοὲν ΟΝ τὴς βλασφημιν γλωῆης ἐλοιουμθρη᾽ ὠκῷοι ὃν φασι πξῖσ- 

κω χαϑολᾷν απουδείζοντες, (ᾳ πσϑήσωπα ὐῦμα ἀτιμίας πληρο σι, κολρίσεως τ Ῥῳ- 49 
χέω. γα δζζυ ἔφην ὦ φασιν, ἡμδῇ τα λεγόντων, ὀκῴνοι εὅτι ὦ, οὖ ϑρχῃ [ὦ ὃ ὁ Ἄθορρ, ὁν 

ζ αἴδιον δείκνεσιν' ̓ἑπλώς. ἡ ὺ γὸ καὶ ἡ αἰθὲ ὀυφφαινοῦ τῷ ἐλέρϑη ἡ αἰϑὶ γῆς. ὦ τῆς ὀμα!- χη 
) λαυτίας κ τὴς ὀϑξυλαᾳξείας τὴς πολλῆς᾽ αἰδὶ Θεού σοι Αἱ 9 λέγϑμαι, ἡ σὺ μοὶ τίω γὰῦ 

φέρεις Εἰς μέσον, αὶ (ἄν ὐπὸ ὃ γῆς ὁ, ϑεῦ ποιρισύροῦν Κ δ᾽ υὸς Θεοῦ ὁ οιφὺς λέγεται 
Θεὸ, 

ἡρινμι 

ΟΝΝΝΝΝΝΝΝΒΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΒΕΝΝΒΝΒΒΟΝΒΗΟΝΣ 



ΕΥ̓ΑΓΓΕ ΛΔ. Ομρϑλ. γ. ς67 “κ«, 

Θεὸς,ὸ ὁ αὐ,ϑοφπος ἐς Θεοῦ λέτετει, ὁ Θεὸς ἂν Εἴη. ἐγὼ γὺ Εἶπα, ϑεοί ἐξέ, Φησι, καὶ 

ἐοὶ ὑψίφου πλότες᾽ Φιλονεικήσεις ᾧ μονοϑμᾷ τῆς ἰστητος, ἢ φυὴν φήσεις αὑτὸν ἔχειν χτὶ 

πω ϑὰ “τόσιι πλέον! ὀυδαικβφ, φησι. καὶ μέωυ τίζτο ποιᾷς, κα μυὴῷ λόγῳ λέγῃς. πῶς" ὅτι ᾧ 
ε' σὺ οριπί φης τῆς υοϑεσίας μοτειληφένωι, ἢ αὐτὸν ὁντω. ῷ ὙᾺΡ (μὴ φύσει" λέγφ αὐ 

ἢ ἐὸν,  εἰὲν ἕτερον," γϑῤηι ἐὴ Ἔτο κοιτοσκθυαίζ εἰς. στὰ ζοὺ ΝΛ ἰδωκϑρ καὶ ζκ' αϑοτυρίας ὡς 

αὐρονισιν ἡμῖν. Ἐν Φ χη, φησιν, ἐποίωσεν ὁ Θεὸς ᾧῷ εἰφφινὸν ὸ τίω ΨΥ ἢ ἢ Υ" ζῶ τιγια, «; 

νὰ ἀόρατος ἡ ἀχατασκθαςος᾽ Καὶ ζιῦ ὀῤ,ϑοφπος δ ̓Αρμαϑέμι Σιφώ. ζωτα δ ἃ νομί-- κ,8ασ. «.«. 
ζουσιν δὴ ἰαυφφί. καὶ ἔφιν ἰσυοοί᾽ δλλ᾽ Εἰς ὃ δεῖξαι που “ἿΡ ἡμδ λεχϑνϑμίω ὀρθότητα ἢ 
δοχμῶ», αἰοϑενέφε σοι ὄντα α'πάντων πρὸς ὃ φῆσαι τίω βλασφημίδ αὐΨ. «εἰ Ὁ», εἰ- 

ιο πέ μο!, Χϑινὸν ἔχ “σὸς ὦ ἐποίησε, τὸ ἱωῦ τ ὃ ὁ Θεὸς ασϑϑς (ὃ ὁὐ,ϑοϑ πὸ ; τἰ ζα ὠμικτα, 

μιγύεις, ἡ) συγχής ἴὰ οἱ αἰεϑύμϑμα, καὶ ζα ὀῤω κατω ποιᾷς » ογταῦϑα, γα ὁυ ὃ ὦ 

δείκψισι Ὁ αἰἴδιον μόνον, ἀλλα κα δὼ ΦΟΧΗ ζῶ, χαὶ ὃ ὁ θλθς ὦ. ὥασερ γα ὧ ὃν, - 

τὸν Δ αἰϑὲ δ, ϑούπου λέγητω, ῷ ογεςώτω γρόνον δηλοῖ μόνον, ὁτὸν ὃ ὐϑὶΘε- 

ἐὺ ΟῸου, "δ αἰἴδιον δείκψυσιν " ὅντω κ) Ὁ ὦ, αἶϑὸ υϑὺ τὴς ἡμετέροις λεχϑμϑμον Φύσιως, ᾧτπα- 

μαρς ς ρελϑύντα γρύνων σημσήνει ἡμῖν, ὸ αὐν δ᾽ την πεπερφτωμθμον᾽ ὁτὸμ ὃ πὐθὲ Θεοῦ, Ὁ αἴδιον 
ὦ, ἜἘῤμφαίνει, ἥρχει (ζ δίωυ ἀκούσαντα γέιῶ, ὸ αἰκούσοωντα ἀν, ϑοφ πον, μιγδὲν πλέον «ἰαροα 
ἡμὴ πῆῦσαι ἰδὲ αὐ, δὝ τῇ φύσει" τοῖς “ϑυνητοῖς τσοϑσηκόντων. Ὁ γαὶρ “ἀμόνϑρμον, ὃ, αὐ ἢ, 

γούῳ ἢ αἰωνι γέχϑνεν᾽ 65) ψὸς τῷ Θεοῦ κυὶ “ξονων μόνον, Φλλαῖ χαὶ αἰώνων πάντων ὀὠώτε- 
696. δημίουρορς γαὶρ αὖν δῇ 561 χαὶ ποιντής. δὲ καὶ γάρ, φησι, (ἦν: αἰαίνας ἐποίησιν. ὁ δὲ 

1ο ποιητὴς το 3 Ὁ ποιημῶς πάντως ὅδήν. Κ)  ν 5. ὁντως ὀμααϑητοί Εἰσί ἔψες, ὡς ἡ μα χαῦ- 

ὡ τω μεῖζον τι ἰδ αὐνἷὖἝ᾽ τῆς ἀξίας οἰ πσονοίν᾿ ῷ, ἐποίησε, βήματι, χαὶ τῷ, ὀν,ϑόφπος ζω, 
πϑοκαταλαμιθθμει τίου δζρένοιλω τῷ αἰκροατῷ χαὶ πᾶσαν αγαηογιυυτίδν ὠκκότηει. πᾶν ΝΣ Ἱ 

ᾧ ποιηϑεν, ὁ ὀυφφινὸς ἡ γῆ, γκρόνῳ πτοποίηται!, τ) Ῥηριχέω ἔχ ᾳ γοονικήν, ἢ αὔἴαυρηον τούτων ἐἰ- 
μὲμνέμν δὲν, ἐγ γέχϑνεν.ὧφο στὸν ἀκύσῃς ὅτι ἐποίησε τίωω γδω,ὼ ὁτὶ δ ,,949:πὸς ὦ αὐ ῆα "λοι. 

μείνη. 55 πὸν φλυουρᾷς, " λὐόνητόν τινά, ἐλίῆων λῆρον. ἐγὼ γ᾽ ἑτέραν κὑπρ(ολέω Εποιμὲ 
"ἐδῆν ὔ, ποίλν ὃ ζφωτίω ; στι Εἰ ὶ αὐθὲ τὴς γὴς Εἴρηηρ, οὖν εἰοχῇ ἐῶ ἡ γῆ, ᾧ αὐθὲ τοῦ ὁῤ.- 

εϑοϑΐπου, ὅτι ἐν Ἔρχῇ ζω ὁ ὀνιϑοφ πος, Ουτῖδ' ὁυτωρ «( αροκϑ θῦσαι ἦι μεῖζον «ὐδὲ ἀν .- 
ἡμῶν ὦ ηἝ δ γι" ἐγνωσμένων ἐγοίὦ ἡμῖν. κἡὶ ὙᾺ} τῆς γῆς χαὶ τοῦ αἱ, ϑοϑπου ποοόσνοροία, 

“σοϑλαξούσα ὅσα ἐὺ πὐϑί αὐ"ἦμ᾽ λέγηται, Οἕνκ. ἀφίησι τίων Ὁ] ὁἰνοιαν μεῖξῳ τι φόρα 
δ γοτααϑύωαι αὐδὶ αὐ ὙΨῇ, ὠνγιῶ ἰσμεν᾽ ὥασορ “ δξίυ ὁ λόγϑς, κἀν μικρὸν ἴι «ὐδὲ ἐντῶῖ 

λεχθή, οὐκ ἀφίησι ζωπτφνὸν (νοῦσοι ι ἡ ϑυτελέφ᾽ ἐσ εἰ ἡὶ πσδϑιων ᾧυσι αὐδὲ τῆς γῆς, 
ὅτι} ἡ δὲ γὴ ζῶ ἀόρατος χα ἀχᾳτασκθύαφος. ΕἾ πὼν "ὸ οἷς, ἐποίησεν αὑτὴν, χα ϑοὶς 

μεν αὑτῆς (ὃ ὀἀκῴον ὅρον, αἰδεῶς λοιπὸν τὰ" ἐξὴς φθεήεται, Εἰδὼς ὅτι Οϑεἰεὶς ὕτως ἀγόη--. 
τὸς ὅθην, ὡς ἀγαρηον αὐτὴν ᾧ αἴδῥνητον κ(ἰ πσοτη θῦσαι. Ὁ γὸ “τὴς γὴς θγο μαι, ἢ ἴθ, ὀποί.--. " 

245 ἤσεγ, ἱκαναὶ ἢ (δ) σφόδρα ἠλίθιον πεῖσαι, ὅτι σύν ἴδιος, φρο αὐβῥνητος, Σνλα τῶν ὦ». 

ἐμ γοόῳ ἐἌνομδυων 481. ,γωελφ τϑτων, τὸ ἱων, ἔχὶ μδὲ τὴς γῆς καὶ τοῦ "αν, ϑούῶν υὶ τοῦ 5) ώ- εἰ 
τς πλφρ ϑι σημάρτικόν" δον θχὶ μϑὲ τοῦ δῤ, ϑοόστε, τῷ ὐπὸ τοῦδε τῷ χωοῖν Τῇ, ὑλχὶ ἢ ᾿ 

τῆς γῆς, τοῦ πῶς ἐδ). οὐεῖβ γὸ Εἶπεν, ἡ ὃ γὴ ἑώ, αἰστλιῶς, καὶ ἐσίγησεν, ἀἰλλαὶ πῶς ζω χαὶ ἱ Ϊ 
Μ τὸ ἡμμέον, ἐδίδωξεν, δ, ὅτι αἰόροιτος χαὶ αχαζασκθλάτος, ἔτι τοῖς ὑδωσι κρυπηονϑῥη 

; 

40 Φυρφμϑῥη. ᾧ ὕχ] τὸ Ελχϑνά, οὐκ Εἶπεν τι αὐ,ϑοφπος μόνον, ἀλλαὶ “ὐϑοσέϑηχε ᾿ Ι Ἷ 

ἀληὶ πῦϑαεν (ὦ, " ἀρμαϑέμι Σιφά" Ἐχὶ ὃ τῷ λόορυ ὃχ ὅτω. ἣ αἱ ᾿ομ(ψ! δὴ ζυύτατύτις . 

ἱμὸνμ ὀὑτεξετάξων. Εἰ γὸ τοῖς ἐπ᾿ δν,ϑοϑπων ἀύ᾽ ποιῶσιν δχιτιμώμϑυ, στόμ πολὺ ὃ μέσον ' 
τὴς Φρετης ΤΜ δξετοιζουϑῥων ἢ » χαϊτοιγε τὴς σίας μιᾶς ὅσης στὸν αὶ τὴς Φύσεως ὦ) ἿΜ ἢ 

ἄλλων απτόμτων ὅτως ἀστάσον ἡ ὃ μέσονγπὼς Οὐρ ἐσκίτης μανίας ὃ πὰ τοιαύτα κιγᾷν;δλλν 

Οἰεγίοίῖ, τοτλ. 2. ΒΡΡ 2 ἵλεως Ι “πὶ. .-- 



κὺῷ α, ς68 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΙΩΑΝ, 

ἵλεως ἡμῖν αὑτὸς ὁβλασφυμούμϑμος χ᾽» ὀκείγων Εἴη. τίω ὃ ΤῊ τοιότων λόγων ὀμαῖ. 

χήν ὧχ ἡμιᾷς ἐφϑυρύχα “ϑμ, αἰλλ᾽ (Ὁ τὴ ἑαυ μ᾽ πολεμοιῶτες σωτηρία ἡμίν πϑρέορν. ᾳ 
δέω φωμι; ὅτι τη τὸ ζω, (τὶ τοῦ λόγου τῷ ἐὴ αἰἸδίως μόνον 68] δηλωτικὸν (ὦ οχῇ ὙὰΡ 

μι, φησιν, ὁ λ6.96) τὸ δυτερον ὃ ἰώ, τῷ ασοϑς ἡνὰ 4}. ὕδτ γδρβμάλιξα τῷ Θεοῦ 

ἐςιν ἰδὲον, τὸ αἴδιογ ἃ ὀῥαρχον, τϑ ὥόῦτον τϑθήχεν. Εἶτα, να μή τις αἰκούων τὸ ζω ον : 

ὩΦρχη, αὶ αλϑμνητον αὐτοῦ Εὐπη, βόϑέως ἀὐο' πϑλεμω, ϑήσουο, πτο9 τῷ Εἰπῷ τί ωἔι, Εἰπὼ 

ὅτι πὲς () Θεὸν ἐῶ, καὶ ἕα μὴ λόρον αὑτὸν" αἰσλλῶς νομίσῃ τίς 61) ὐδϑῳφφφρακὸν ἢ οὐ.- χιῶες; 
δζϑατον "τῇ τῷ οὐ, ϑ69υ πρϑϑοϑηκχη,και ϑατῶρ ἐφ,ϑὴην Εἰπων, αὶ δρα τῆς δ τέρας ζω της ᾿ 

τὸν» αὐᾷλε βήσεως. ᾿ Ν Εἶπεν, ὧν Θεῷ ζῶ, αἰλλὼ τὐϑϑς ᾧ Θεὸν (ώ, τὴν ἡ αθ᾽ Αἱ αν. 

φασιν αὐτο αἸδιότηται ἐμφαίνων ἡμῖν. Εἶτα ἡ σα φέφερον ἀὐ' πσδοϊων αἀἰπεκοίλυψον ἐ- ιο 

παγαγῶν, 07| ὁ λόχος οὗτῃ ἢ Θεὸς ἀῶ. αἰλλαὶ πεποιηνῦμος, φησί. “ἰ δίωυ ἐκώλυε τοί» 

Εἰπῷ, ὅτι ΦΧ ἐποίησεν ὁ Θεὸς () Δθλϑν; πε  γοιῶ “ γῆς “[ϑλογόνῦνος ὁ Μωὺ- 

σὴς ὑκ Εἶπεν, ἐν Φρχὴ δὴ γ᾽, αλλ ὅτι ἐποίησεν αὐτέω, ὸ τότε ἑωῦ. τί τοίγιων ἐχωλυεὰ 

δ᾽! ωὐρω ὅτως Εἰσῴν, ὅτι τὸ Φοχῆ ἐποίησεν ὁ Θεὸς ( Ἄρλρν» Εἰ γϑρ' σϑῦθὲὶ τῆς γὴς 

τοῦγο ἔδεισεν ὁ Μωύσῃς, υυ! τις αὖ τέων αὔλρητον Εἴπη" πολλῷ μᾶλλον αἰδὰὶ τῷ οὐ φοζη- κς 

ϑῆναι ἐγοζι (δ Ιωϑώγην, Εἴτε κτιφὸς ζεῦ, ὁ ἐκ )Ὰ κόσμος ὁρᾳτὸς ὧν, αὐντῦϑεν κηρύη 

ποιητίω ( (ὦ ἐροινοὶ 50, φησι, διηγοιῶῦται δὸξλυ τῷ εξ) ὁ 8. ἐἰὸς αὐοοιτὸς 691, καὶ τίω 
κτίσιν στφοίδγα, αἰπείρως αἰπραναξέζηχεν. Εἰ τοίνεου ἐγϑοι μηδὲ λθγϑυ ὦ διδασκαλίας 

ἡμῖν ἐδιᾷ, πγοϑς τὸ μιφϑεῖν ὁτί σπμητῦς ὁ κόσμος ὅθὴν, ὅμως («φῶς «ἰὐ' καὶ ασο9 “ῥμ ἄλλων 
τἰϑησιν ὁ πσϑοφήτης ᾿ πολλῷ μάλλον «ὐδὲ τοῦ (οὐ τοῦ» (δ) Ἰωώζγνην ἐγρὴν Εἰπῷ, Εἴτε ιο 

κτιοϑεὶς ἦν. γα! φησιν᾽ αὐλλ ἸΠέζος Εἶπε τῷ» (αφώς ὁ δἰ αῤῥήδον. “πού καὶ πότε; ὅτε 
Πρᾳξ. βιλε. Ἰσϑαήοις αἰ αλεχθμϑνος ἔλολν᾽ ΟἿ Κύριον αὐτὸν ἡ Χ ολφὸν ὁ Θεὸς ἐποίησε, Ἵ δξχυ καὶ πὸ 

ἐξῆς ὁυ ἀγδεσάϑηχας, δὲι τούτο (2) 1υσοιῶ, ον υμιῴς ἐςαυρώσατε; ἢ ἀἰγνοῴς ὅτι δὴ λεν»- 
μϑύων τὰ ὑϑὺ τὴφ ἀκηρατοα Φύστως, τὰ ὃ τὴς οἰκονομίας ὅδὴν, Εἰ δὲ μὴ ὅδ ιν, αλλα πὸρ- 

τα ἀπλῶς Ὀχὶ τὴς θεότητος ὠκδύξῃη, καὶ παϑητὸν Εἰσαξάς το θφον᾽ Εἰ δὲ μὴ παιϑητον, ΟΥ̓ οὶ ς, χιῤνίμι 

ποιητὸν, Εἰ γὸ ἐκ τῆς ϑείας αὐτῆς αἰρρήτε Φφύστως τὸ αἶμα ἔρῥδυσε, ὦ λμτὶ τὴς σαιρ- 

κὸς αὐτὴ τοῖς κτὶ “' ζαυρϑν ἥλοις δεηρᾷηο ἡ ἐτεμψε,»,λϑγϑν αὐ εἶγέ συ τὶ τϑ»» τὸ σόφισμα, 
Εἰϑ τῷ» ἐσγ᾽ δὺ αὑτὸς ὁ δχρίξολος βλασφημκήσειε, ζίνος ἔνοκεν αὑτὸς αἰγνοῷν ασϑασοιἢ α:- 
σύγίωφον ἅτως ἀγνοιδυ, καὶ ἣν ἐδ δ (ὦ δαίμονες αἰαυἐκρίνλντο ; ἀλλωςε,τὸ Κύρμος, αὐ ̓ 
Χρισὺς Ἐ Οὐκ ἔσιν ὑσίας, δ) ἀξιώματος. τὸ ἅ δ τῆς ὄξῳσίας Ἐ6Ὶ,τὸ ὃ τοῦ χορ ῖϑηναι. ῳ 70 9 μη 

δὼ ῥ Εἴποις αὐδὲ τὸ ἡοῦ τῷ Θεοῦ, Εἰ γρ ὁ κτισὸς ἦν χαθ' ὑμᾶς, τού οὐκ ἐν ἔχοι χώ- 
6 ν. ἐὺ Ὑδ} δὴ πσϑϑτερον ἐϑνετο, κ᾿ τότε αὐτὸν ἐχάρφτόνησιν ὁ Θεὸς, σὲ αἰποδλητον ἐ- 

χε! τίω ὌΡ χίω, διλλαὰ φύσει ω ὀυσιωμϑρζω. ἐρωτηϑεὶς »Ὁ»», Εὶ βασιλϑὺς Εἴ», ἐγὼ Εἰς ὁ ̓  

τϑ» Ε μνημσ1, φησιν δ ἢ Πέζος ὡς «ἰδὲ τινὸς χἀρϑτονηϑέντος, ὅτω δελέτοχαι. ΠΣ »» 

τὴς ὀικογομίας ὁ λόχος αὐτα" πείση. ὁ ἰϑαυμαζῴ, Εἰτϑ ὁ Πέζυς φησίν: Αἰϑηναίοις 45 ἴσι τί 
πρξοιζιλα, 2} ϑιαλοχόνϑρμος ὁ Παυλος , αὐδρα αὑτὸν καλᾷ μόνον, ὅτω λέγων" Εν αἰδρὶ ᾧ ὡ- 

θάστ, τίς Ἵν τραοόων πᾶσιν, ὀψαςήσας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν τς χαρ σὴν αἰϑ τὴς τοῦ Θεοῦ 
λέγὴ μορφῆς, ουὐοδ' ὅτι ἴῦος ἀυτως ὀυσὴ᾽ στι ἀπαύγασμα. τὴς δόξης αἰὐυτ᾽ Εἰκότως. ἐυ- 
“πω Ὁ» χαιοθς τύτων δι᾽ ῥημῶ μ᾽ δον αἰγατητον ζω αὐτῶν: ραδ ἐξαεϑάι τίως, δ 

δὺ,ϑοσ»πὸς ὅ91, ἢ οτι αϑέφη. ὅτω αὑτὸς ἐποίησε Κρισὸς, Ὁ» ὃ ᾧ Παῦλος μαθὼν ὅτω 5. ὁ] 
ρα [μαῖα ῳκονόμει. δ᾽ ἐυθέως ἡμῶν ἑωυν Ὁ ϑεύτήϊα δξεκαίλυψον, αἰλλαὶ προξτον ὦ ἐο- ἌΡΗΝ 

μίξετο τῇ πσοοφήτες ᾧ γχοησος αἰπλαῖς ὀῤθρωπο;᾿ ὕτερον ἢ ἐφδύη δή δ ἔργων ω 
ἡμαύτων τοῦτο ὅπερ ζευ, ὀζρι τοῦτο χα ὁ Πεζ»ς οὖν Ὥρχῇ τούτῳ χέγγρηται τῷ ὅ9π2. 
ὡγὸ Φτίω χρρ τίου ποὺς Ἰνδαίοις ἐδὴ μιν θρει δυμινγϑολορ καὶ πῃ σὐοὶν αἰθὶ ὁ λεό- 

τῆτος 



ΕΥ̓ΑΓΓῈ Δ, Ομίλ. γ: ΠΤ τ69 χις α, 

“τητος εὐτιτι τέως σαφὲς μαϑεῖν ἐν ἰσχύον, Αἰσ 79 τοῖς «θὲ πῇ τὴς οἰκονομίας νβίῳτοῖξι λό- 

ο»ις΄ ἡνα, τύτοις ἡ αἰκοὺ  γυμψα αϑείσαι, τῇ λοιπὴ πσξϑοδοποιησῃ διδωσκαλία. Χ αἰ βούλοιτό 

φις τίω δομηγϑείαν πᾶσαν ἀὐω)ω διελθεῖν, θυρήσει τῦτος ἢ λέγω σφόδρα ΔΙ ἰφλόίμπον. ο 
ἣὺ αὐδρα αὐτὸν καλά κα Χ) αὑτος, ἡὐ τοῖς τῷ “πάλους, κα ἡ τῆς ὀμαςαίσιως, κὶ ὸ τὴς καὶ (ῷρκα δφιυνή- 

4 σιὼς ον ατείζει λδγϑις. ϑ, ὼ Παύλος δοστὸῳ λέγῃ, Τοῦ νορϑου ὧκ απέρ ματος Δαζ(ὶδι Ῥω. α. γ- 

χο σείρχᾳ, ΘΟ οϊὲν ὁτορ»ν ἡ ἡμας ; παιδεύει, ΔΛ ὁ7| δὲ ἐποίησε, Ἐχὶ τῆς οἰκϑιομίας ἰδείλη- 

“ἴα, ὃ ὃ ἡμᾷς ὁμολφορόμδν." δλ ὁ τῆς εβεντῆς "ὃς αἷξὶ τὴς ἀῤῥίτυ : κυδϑαμώνίου ἡμῶν 
αὐπαβξεως Δ] ̓4λέγ) γιοῦ, δζρὺ τῇγο, Ὁ ἐποίησεν ἀφεὶς, ΩΣ τὦ ἐϑηκέν, ὀγρζῶ ἢ Εἰ 
κὐιρὸρ εὖ, αὗτο μάλιφα δϑρίσοιοϑαι. Εἰ ̓ Παύλος Ε ἐδεῖσε, μή τις «ἀὐοτϊθδῃ ἧνα «- 

10 γοήτων, δὃτι τῷ πα (τς ἐςξαι μείζων, καὶ Ὁ αὐπθοτεταγρϑίον ἐξει ῷ Ὑυνήσαντα ( δά ἊΣ ΟΣ χαὶ 

Κορ νθίοις χιςέλλων ἐλεν, τὰν: ἢ ̓ Εἰπῃὺ ὁτί αἰ ποτετακΊα, δῆλον ζἩ ὀκθετῦ τί “πο- αἰΚοριμ.κζ. 

τάξαντος εὐτῷ (ἀ πόυτα. χϑήτοι τίρ δυ᾽ αὐὐτυυνοήσειον, ὅτι ὁ ὁ πατὴρ υἐπυνταγήσεται τοτὲ 

τω ἱ ᾧ μα Ἡ πόῤτων}) ΔΛ δ ὁμμως ΕὐνΟς αἰλόγϑυς Οὐζς αἰ χυονοίας δέδοικε τ 

φησι, κῶς πὸ Κ χιαροτείξλυτος αὑτῳῖ ᾳᾷ πόρτα" πολλῷ μιαλλοντ ἰωλύνωυ, Εἰκιιςὸς ὦ 

150 ὑδρ' τῷ Θεοῦ, φοξηνϑέωυαι ὁ ἔδει, μή τις αὑτὸν ἀκῆιφο νομείσημὴ τὸν τοῦ πόϑτων διδείξαι. 

γιῶ ἢ Φ Ἄυνητὸς ωὦ, Εἰκότως ὅτε αὑτὸς, ὅτε ἀλλος Οδεϊεὶς, οὔκ ἀιπθσολθρ, υ αρϑφή- 

μΐδνμν Τὴς κτισὸν αἱ αὐτὸν νέφισιν ἀ αὐτὸς ἢ ὁ μονοϑμής σέκ αὖ αἰδο"᾿ χϑρῆκε, εἰ τῶ εὖ ὁ 

οὐ τὰ τὰ ὅτω ζᾳπεινα' φλεήν αδμος δίῳ συγκαιταίρασι, πολλῷ μάλλον τῶτο οὐκ αὐ ἐσιώπη.- 

μὐνϑν σ' “οἶκαι γ οὐκ αἰπεικός, μᾶλλον ἀντὸ ἔγοντα ῶ ὑψηλὸν σιγῆσται, ἢ με ἔχοντα τϑα- 

10 λιπῷν τὰν αὐτὸνρὰ μὴ διϑαξαι ὅτι Οῴκ ἔχει. ὠὀκφ ἃ Χν. θύλογος. αρεόφασις τῆς σιγῆς ἣν, 

ὃ βούλεοϑαι δι)δουσκειν (ἄν: λυ ϑεύπυς ζῳπεινοφ οϑνᾷν [] δζρ τϑ σιγᾶν ἴω μμεγαῖλαι τοῦ 

«αξσύντων «πῷ" ὠὰ ὁ ἣ συνε μίδρ ἢ ἔχθὶς Εἰπέν «εήφασι διχφηδῳ “τῆς σιωπῆς. νος 

Σ ἘΝΕΧΕΙ͂ ἐσίγα, Εἰκιοὺς εὖ, ὃ γεΐρλοϑαι, ὁ ΜΝ πρξϑσύντων. πολλα. ̓οἰθαντεμϑμορ ὦσι 

᾿ ὁ δζρο τίω πῆς ζᾳπενοφροσιεύης διδεισκαλίθῳ, ᾧ ἡ μὴ προσόντα αὐτο πολλάκι Εἰπὼν 

15 (ἀπειὰ, πολλῷ μάλλον, Εἰ ἰκιισὺς ζω, το Οὐκ ἐμ ̓σδλέλιπεν. ἢ [ ὕχ ὁράς αὐτὸν νά μηδεὶς 

αἰντὸν α ἤλύνρννον αἰσσολϑίξη, πόύτα ὑοῦ τύτου κα " ποιοιουτου ὑλέγϑντα, Ὗ ὀύαξια ἀντ 
φθεγ μϑμον τῆς «ξίαρ κτλ ὸ ὀισίας, ᾧ Εἷς πσοηφήτυ [ῳ πεινύτητα καταβαίνοντα ὦ γ, 

καθὼς ἀκούω κρίνω" Χ) ὃ νὠὐκφνὸς μοι Εἰπε, Εὔπω χα; τὶ [ λαλήσω, Χ) ὺ ὅσω ζιαύτα, πο»- 

φητ μὸ μόνον ὅα ,. αἱ χοίμον ζωτίω ϑέλων τί ες νἰσσοίαν αὐελᾷ,ν ὅτω ζαπινὰ οὐδε ἀπη- 

39 ξίωσε φϑέγξαοϑαι ῥ ῥήματα, πολλῷ μάλλον θῳ, ̓Εἰκαρούς ὗα μὴ ἀκτιςον ις αὐν ο- 

πή θύσῃ, πολλαὶ τοιαιύτα δι εἶπεν ᾿ὅΐ μὴ νυιξετί με γελυνῆοθαι ταὶ τῷ παΐξος" πεποί- 

ἯΙ ἐγώ, ὁυ γελρνηιϑι, δ᾽ Εἰμὶ τὴς ὀεσίας ὠκείνου. γι ὃ πὸ τοιωυθμτίον ποιᾷ. ὠχῴ- 
γα γὰ φλέήεται ζὰρ ῥήμαται, ὡᾷ ὧν μῇ βουλορδύας δὐαιγχάζει ὃ ἀκονζας τίω ὀνλυδιὰν 

δέξο θαι αὐ τούνοιαν "δή, Οτι ἐ ἐγὼ ῳ τῳ! πατεὶ, ̓  ὃ πατὴρ Φ ἐμοί' Ὁ ὁ, Τοσίτον “χοῶον [1 ἴω, "λῆς ' }] 

493 υμδμεἰμι, ὺ Οὐκ ἔγνωχᾷς μα, Φίλιπαν; ὁ ἑωρᾳιχκῶς ἐμ, ὁ ἑώρακε Ὑ πατέρα ὦ, ἵνα πόϑτες “4.6. 

τιρεαῖσι ᾧ (ὁ 40, καϑῶς τιβίξσι ᾧ πατερϑι ̓ ζλαστρ ὁ πειτὴρ ἐγείρει τοις μχροες » ὁ ζωοτοιέὲι, ωκικα, Ἱ ι 

ὅγω καὶ ὁ υἱὸς δὲς ϑέλει ζωοποιᾷ. ο πατήρ μϑ ἕως αὖτι ἐργάζε!), καύγω ἐργαίζομαι" κα τ, εἰζι 

ϑώς γοώσκει με ὁ πατὴρ, καγὼ γυώσκῳ πατέρα ἐγώ ὺ ὁ πατὴρ " ἐσμεν. ὁ πόρτα χο Ἢ 

δὼ ὡάασερ, καὶ νῶν ὅτῶ πϑεὶς, ἡ δ δ ἐν τὴ φοεϑς ἢ πατέρα, τίω πτὸς αὐτὴν αἰαδαλλαξίαν ᾿ ̓ 

ἐλτίπιν 40 “διλοῖ' τίω ἢ  αὐνδεντίαν,ὺ ὁ τότων ἃ μ  ὺ δὶ ὀτίρων ὃ σλειόνων οὐνδεηίκψυται" ̓ἣϑ,ὐτὸν λέ... ΙΝ 

“"᾽ σιώπα »πεφίασσο᾽ Θέλω, χαϑειεἰοϑυτι" σοὶ λέγω ὧ δαιμόνιον Φ κωφὸν ὃ ἄλᾳλον, Μαῖβ,η.6.γ. ᾿ Ι 

ἐξελϑε ἃ αἰπ᾿ ἀὐτΨ᾿ ὡς ὦ, Ἡκούσατε ὅτι ἐῤῥέϑν, πῖς Ῥἔρχανοι, ὀυ Φονθύσειρ᾽ ἐγὼ λέγω ὑ- - δεῖ. ὧν , 
Μῖν, ὅτι ὁ ὀργεζὀμϑνορ ἃ ὦ ἀδελφῷ αὐτε Εἰχῇ, ἔνοχος ἔςαι" ὃ ὅσα ἀλλα τοιδότα νομοϑετᾷ Ὄ ᾿ 

ϑαυματυργεί, κόμα ἰ δεῖξαι ἐντυ τίωυ ̓ Ζζοισίλν" μάλλον: Ἧ ὃ πολλοςῦν αὐνῷὃ μὲ Μέρ94; ἱχανὸν 

(Ὠεγίοιβ,τομ1,:. ΒΌδ 3 ὥν 



κί α. 

ἩΘΙΚΟΝ 

Ιωαψιβιμβ. 

470 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΙΙΩ ΑΝ. 

τοὺς μὴ λίαν δμῥαιαϑητοιιυΐζς " ποϑϑσωγαγέοϑοι ἢ πεῖσαι. 

Αλλαὶ γὸ δεινὼ καὶ" κενοδοξία νὰ «αοὶς ζῷ λίλν φόνεροὶ οἰπυτυφλαΐσαι τίου ὀζγινοιλυ ἢ 
αὐ αὐτὴς αλισχϑυϑβων, ὶ τοῖς ὠμολογημδβοις πεῖσου Φιλϑνεικᾷν᾽ ἐτέρφυς ἢ ἡ σφόδρα 

Εἰδύζῳς πίλνϑες ᾧ ποιπήσμένοις,Ε ἰς κκ ασύκρισιν ἡ αὐτίςασιν ἰλείφει. ζωῦτω ᾧ ἐχὶ δὲ 

Ἰουδαίων ἐγίνετο. υἱ γὼ δὲ ἀἴγνοιὸν ἡργοιοῦτο τ" τϑ (Θεού ἐόν, δννν ἥα τῆς τρδαὶ Μ᾽ πολλῶν 
τύχωσι τίμῆς. Καϊγὺ Ὠχίξευον Εἰς αὐτὸν, φησιν, δλ᾽ ἐφοξοιῶτο, ἵνα μὴ Ὡιποσωυαΐγω-. 

2.1 γϑωνται ᾿ ἡ τίω αὐνδὴ πυφϑέτεινλν σωτηοίδν ἑτέρφις,. ὶ γδρ ὅρν, σέκ ἐἔφι τὸν υτω 
σφοϑρωύς τῇ χϑλούσῃ δουλθύοντα δόξη,τῆς ποδοὶ τῷ Θεο τυχεῖν. δ|9 αὶ ἐπετίμησε αὐὖ- 
τοῖς Εἰπὼν, πῶς διώαϑε πιςεύειν, δῦξαν αγδᾳ δ, ϑοϑπων λαμιΘλῥοντες, ᾧ τίω παρόδῳ Ὁ 
Θεού μυὴ ζητοιῶτες ν μέϑη 2) τίς 61 βαϑεῖα, ᾿ᾧ δυσαναῖγα γ9ν τὸν χέρωθώτα ποιᾷ τῦ-. το") 

τὸ ὃ πάθος, αὶ ΤΜ αἰλόντων τίω ψυχέω ἰσοίσοι “ἦν ἀραναδν, τῇ γῇ “«τϑϑσηλοῖ, ἡ ἀσοὺς 
ὃ φως αὐαρλέψαι Ὁ ἀἰλυϑινὸν Οὐκ ἀφίησιν, δυλ᾽ ὧν ῷ βορθύρῳ “9 πόμτὸς καλιδειο νι, 

σείῃᾳ, καγτασκθυα ζουσα διασόζω ἐὐζις ὅτω δευυατὺς, ὡς χωρὶς Ἐχιταγματων αὐΐχρᾳ.. 

τῷ. ὁ γὸ τοὐτονοσῶν Ὁ γέση μα ἢ μονδενὸς κελθύοντος αὐτομάτως ποιᾷ πϑύτα, ὕσουπτερ ἀὺ 
οἴηται πέρ ν αὐτο τὸς κυρίοις, ἢ δ ἱμάτια καλᾷ «αὐθετίθοται δὲ ὠκείνυς, ἡ καλλωπί- ἐς 
ζει τίω ἐἡυ, ἐχ ἑαυ τῶτο, αἰλλ᾽ ἑτέρφις ᾿χιτηδυύων, ᾧ ἀκολούθοις ὐἰϑκάγει χτ Ἐ ἀ. 
29659:}, ἵνα ϑαυμοίζη") “Ἷ ὁτέρων, αὶ πλρτα ὦ ποιῷ, τῆς ὟΝ ἄλλων ἕνεκεν τ ρεσχείας αὐσσο- 

υδίύει μόνης. αἶρρ. δμοιτ᾽ αὐ δι τύτα χαλεπώτερον πάϑος ; ἵνα, Ἔ ἔτερφι θαυ μαίσωσιν αὑτὴν, "" 
“2 4 " ͵ , ᾿ ! ", ἡ «Δ ὅἍ"- ι 

κατακρημνίζο:) (ιωεχως. βουλει μαθᾷν αἰτεῖ τίω τυραννίδι ; ἱκφμαὶ δώ ᾧ τὰ Εἰρη- 

υδϑα χοροὶ το Χοιφοῦ δείξω πᾶσαν ἐδ ὁ τίω τυρϑρωνίδω. " ὠκτεῦ καὶ δ] ἐξῆς. Εἰ “ὃ ἐ- 1ο ΩΝ 

ϑέλοις ἐρωτῆσαι τινα “ἦΨ πολιτένονϑρϑων αὶ ζῷ πολυτελὴ δευπθμωντων 
δευπθμήματα, ἥίνος Ἀιλν 

ἕγεχαν τοσντον κογούσι χρυσίον, ἡ τί βουλε) ἀδζις ἡ Ὀσαύτη δωπόμη, σον ἐτερον αἰκού.. αὐτὴ (ων 

σῃ ΤῸ» αὐνταῖν, δλλ᾽ 5 τῷ δόμα πίω Ὡὐ)ρέσκειὸν. Εἰ παλιν ἔρϑιο, τί δήποτε ὁ δημὸς ὕδην, γῳ ἣν 

ἐρφόσι, πράγμα ϑορύδα γέμον αὶ (ᾳραχῶδες, ᾧ δξ ὀροίας ὦ πλέον συϊκείμϑμον,ὸ ἀπλος 
Φερόρϑμον κτ' τὰ τὴς θωλοίήης κύματα, πολλαίκις χα ἐκ ποικίλυ Χ) μαχομϑμης (ἰωιςεί- 15 

βϑμον γνώμης. ὅτὸμ δξυ! ἂς τοιοῦτον ἔχη δεασότίων, ἥίνος ἐλεεινότερος Οζι ἀν εἶ; 
αἰλλαὶ τὸ κϑὲ ἐν, ϑούπους βιωτικοὺς αὐδὰ ζαύτα ἐπήοηεϑαι, ὀυχ δστω δεινὸν, χαϊστερ 

ὃν δεινύγ᾽ Ὁ ἢ (ἦνὶ τῷ κόσμου λέχονζᾳς δἰὼποπεπηδηκέναι ζῷὶ αὐζῷ νοσεῖν, μάλλον χαλεπώ- 
τερϑι, τ μάλιςα ὅ81 Ὁ δεινῶν. οὐκείνοις (ζ γδ μέχρι χρημάτων ἡ ζημία᾽ ενζφῦϑα ἢ 
μδϑα ἀυχὰς ὀχίνδιωωος. στὸν ΝΣ αἰαὶ δὺξὸν πίςιν αἰμείξωσιν ὁρϑέοὐ ὼ ἡα ὠδῥὶ δοξαΐζξων- 10 

ται, (ὃ Θεὸν ἀτιμοίξωσι, ἔνα ὑπ ολίωὐ" οὐρα δὼ ἔχοι βλᾳκχείας ᾧ μιαψίας ὃ γινόμϑμοι, τα 
Εἰπέμοι, (α Κ᾿ δὼ ἄνλα παΐϑη, κῶν πολλζω τίου βλοίξίω ἔχη, φέρει" χριῶ ἦνα χα) ἡ-. λάζι 

δονζυὺ Εἰ ὶ πσοϑσκαιοον ἡ βροιχείαν. ᾧ γὸ ὁ φιλογγρήμκατος κα ὁ φίλθινος ἡ ὁ Φιλογοωης ὦ 
ἔγρισί ὥνω μ᾽ τῆς βλαφξης ἡδονίω, Εἰ ἢ βραιχεῖδν ᾿ (ὦ δ πὖ πάϑοις αὔχμαίλωτοι τὰς 

τὸ, αἱ δ πουτὸς κου τεύΠΊΧΡΟΥ ζωσι βίον ᾧ ἡδυνὴς αὐπεςερημθμον. ὃ γῈΡ ὑχιτυί ὀβουσιν ὧν 39 

σφόδρα ἐρωσι ,. δόξης λέγω τῆς Μ πολλών᾽ δλλαὶ δοκοῦσι ( ὐπολαύειν αὐτῆς, 

οὐκ ὑὐἰπολαύοισι ἢ, Δ οἱ ὃ μηδὲ 41) δυξὸν Ὁ πράγμα. ὁδχρὰ τη» συνὴ δόξα, δλλα κε- 
γὸν δόξης ποοάγμα Εἴρηται Ὁ παῦος. κενοδοξίαν") ἀὐφ' καὶ (Ὁ παλαιοὶ πόϑτες Εἶκό. χ.3 
τῶς κάλεσον. “1 ὁκενος γ)Ὲ ὅθΊν, ἔνδὸν σδεῖδν ἔχουσει Ἄφμεασδϑν ἢ δχίδοξον, δλλ᾿ ὡ- 
ἀσερ ζα πσολσωπεῖα, δυκεῖ μϑὲ ὴ λαμιπορ αὶ ᾧ ἐπέροιςα, κεναὶ 5 ἐνδὸν 5681 (89 χαὶ ΜΨ σὼ- 49 
μιατικϑῶν ὑψεων" δ ωρεπτέφερᾳ ἐγται, συῤοῖνα σὐοϊδποτε τσοθς () ἔρωτα ΕἾλε () ἑαυ 9) χη 
ὅτω, μάλλον αἰϑλιώτερϑν,ὶ  χθοὲ Ἔ πολλώύ δόξα τὸ δυσκωταγώνιφον τῷ καὶ τυρδιυνικὸν 
πάθος ἡμῖν ἐορηματισεν. δψυ δ᾽ ἔχει μόγϑευ λφμιτσδαν, ζοὶ ὃ ἐνδὸν αὐτῆς οὐκέτι κεναὶ μὸ- 

νον, διλλαὶ αὶ αὐμμίας λύμεςα ὁ ὠμῆς γέμει τῆς τυρϑρνίδος. πόϑεν δίζυ “κγοται τϑ'» τὸ πα- 
09 

: "πδηγὰ 

Ἅ. Πλῳη 
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ους τως ἀΐλοχον ον, καὶ ἡδονζωὶ σύκ ἔχον, φυσί; πῦϑῳν 5 ἐτέρωδεν, δλλ᾽ ἡ ὐπὸ ψυχὰς ζω πεινὴς 

ὶ δὐτελοίξ » οὐ γὰ ὅθ (Ὁ “᾿αὐὸ δύξης ἀλοντα μέγα τι τὸ νεανικὸν οὐνοῆσοι ζα χέως, ὡνν 
αἰογρὸν αὐτὸν ε) δὲῖ ᾧ Αὐτελὴ αὶ ἀτιμον μικρὸν. ὁ γδυγὴ δὲ ρετίωυ μδῤ᾿ μηδὲν ποιών, ἵνα, ἢ 

λύφρασιν διρέσκῃ μηδινὸς ἀξίοις λόγϑυ, ὸ πλυταηραὶ τίωυ κείνων «ψῆφον ἀιθέμϑνο; τίω 

ἀν κα ἐσφόηυδμίω καὶ πλιλυωμϑδῥξωυ, πῶς δὺ ἀξιος Εἶν ἀιυνὸς "σκόπει δέ, ΕἾ τις αὑτὸν ἔρφιη»" σὺ 
᾿" ἢ “ἰ νομίζεις Ὁ (ὧν πολλοὺς ; θύδηλον Ἷ βαϑύμυς Χι ἡμδληνθμους ἐρή. , ἀ δὲ; Ελϑιο αὐ γε- 

εϑα! κατ᾿ ἐχείνους, ΕἾ τις αὑτὸν ἔοφι"» πάλιν, ούκ δ μοι δοκεῖ ϑολῆσαι “βμέαϑω κατ᾽ 

ὠκείνοις. “πῶς δϊζυ σῴκ ἔσχατος γέλως τέως πότων δόξαν ϑηρθύειν, ὧν Οὐκ δρ ἕλοιο πρέοϊ, 
οὐρα πλύσιός ποτε; Εἰ 5 λέγϑισ,οτί πολλοὶ ὸ ((μυυεφηκότες “ινές Ε ἰσι᾿ δζῳ τῦτο μάλιςαι 

10 αὐτὴ καταφρϑυάν ἐγρζω. Εἰ γὃ καθ᾽ ἑαύφις' ὀγτὸς Εἰσὶν ἐυκᾳταφοφϑνητοι Η στὸν “πολλοὶ 

ὅἤμωνται, μειζόνως τϑη συμβήσεται. ἡ γὸ ΤἿ καθ᾽ ἕκαφον ὀῥοια συλλολμτων ὁμοῦ, μείζων 

αἰσαῦ τῷ πλήϑοις αὐ ξηϑεῖσει “γύ. δ ᾧ ἢ ὧα νϑμ αὐτῶν Εἰ λοίξοι ποτὲ δ ς, ᾧ δ[ορ- 
γωσειεν᾽ ὁμοί 5) ογζμς, Οὔν αὖ διωυνϑείη ῥᾳδίως," οὐ τὸ τίου ὀμοιὰν ᾿φχττείνεαϑει, ὦ δίκίω 
εϑρεμμαΐτων ἀγέοϑει, πϑυταχοΐ τὸς ΤῈ ἀλλήλων ἕπεοϑαι δύξαις. ζαύτης δίζυ,Εἰ- 

19 πὲ μοι, τὴς ὩΡὰ Μ᾽ πολλών αδῇιποιήσεοϑς δόξης ; μή, δγο ιφι ὺ ὀμηζολώ, τῦν» ΝΣ πϑρ- 

τῶ ἄγω ᾧὶ κούτω πεποίικε, τϑγ» πλεονεξίαν ἔτεκε, βασκϑρμίϑῳ, κατηγϑρλὸμ, ὁχιξουλάς. 

τϑρ (ἄν υδὲν ἡδικηνϑβοις κυ ΝΜ ουδὲν ἠδικηκότων ὁπλίζει ὶὶ ὠκ,ϑησμοί, ἢ ὅτε φιλίλυ οἶδεν 

ὁ τότῳ τω γοσήμοτι αἰβεπεσων, ὁ (μυηϑείας μέμψηται, οὐκ ἀδείοϑαι ἐδίένα ὅλως Ὀλίςα.- 

παι, αἰλλα πόρτα οἰπὸ τὴς ψυγὸς βίλψγας ζο χα λοὶ,πσοὸς πόζα ὀκπεπολέμωται,ἀ φατος, 
20 ἀφορηρς ὧν. καὶ τὸ νϑμ τὴς ὀργῆς πος, Εἰ χαὶ ἀὐζ' τυραννρεύν τέ 681 χαὶ ἀφόρητον, ΩῚ 

οὐκ αεἰ δϑιονοχ λᾷν Εἴωϑεν, δα, ὁτὸμ ἔχη (ὦν. πρροξιωῤονζοις μόνον τὸ ὃ τὴς κενοδὲξίας δι 
πϑυτὸς, ἡὶ ον ἔςι χαιοθς, ὡς Εἰπεῖν, οὖν ᾧ λήξω) δευυήσεται, μη λογισμοί κωλύοντος αὖ.- 

τίω αὶ χαταςφέλλοντος, αἶλλ᾽ ἀεὶ πέξεςιν εὶ μόνον αγαπείθουσοαι αἰμδοτομειν, ἰλλὰ καὶ τύγω-- 

υϑϑ τι κριτορθτειῦτες, χα! τϑ» ἀφωρπαζουσα τῶν χειρῶν » ὅς! ὃ ὅτε σϑεῖδ' ἀφιᾷσα τίω 
2 ϑρχέίω χατορθώσαι. Εἰ τίω πλεονεξίον ὁ Παύλος καλά ἰδωλολατρείαν, τίου ζω.- 

τὴς μητέρα αὶ ρίξλυ ᾧ πυγάωυ, Ὲ κενοδὸξίον λέγω,γι δίχᾳιον ὀνομιαίσαι»ἐδὲ γὸ ἀσοϑσνγϑ6.- 
ἂν τὴς κϑικίας αξίλν ὅθὴν ἐυρῷν. αναγη ψωμὸν τοίνεου, αἰγαπεητοὶ, ᾧ τὸ πονηρϑν ἐἰποδυσωώμεθα 

αὗτο ἱμάτιον, δζεβρήξωρϑυ, ἡ Σσοτύμρμϑν, καὶ )μωμεϑοί ποτε ἐλθύϑεροι τίω ἐλῴυϑυ-- 

οάδν τίω αἰλη,ϑη,ὺ λοίξζωμϑν αἰάϑησιν τῆς θυ υείας τῆς Ὡἰρὰ τῷ Θεοῦ δεδονϑμης ἡμιν καᾳ- 

20 ταφρϑνήσωμϑμ τὴς τῶν πολλῶν δύξης. δὲν Ὑὰ ὅτω καταγέλοισον καὶ ἀτίμων, ὡς τῶν» Ὁ 

παῦος, δδὲν ὅτως αἰχώυύης γέμον καὶ πολλῆς ἀδοξίας, χαὶ τῶτο πολλαηθ}εν ἴδὸι ὧς αὐ, οι Ὁ 

ΚΑ δόξης ἐρᾶν, αἰϑοξία " δῦξα Ὁ ὀγτως, τὸ ζωύτης αὑχύφορῶν, ἢ μυι δύνα αἰντὴς ποιζαϑαι λό- 
δ», δλλ αἱ δὲς τὸ τῳ Θεῷ δόκϑιὼ πόρτα χ) λέγ ὰ “ποι. ἕτω ΣΝ διωνσύμεθα χαὶ 

μιοϑὸν λαιᾷ ᾧι αὐὐδαὶ τῷ (ὶ ἡμέτεροι ὁρωίντος ἀχριξοωύς, ὑτὸμ αὐτῷ μόνῳ ἰρκώμιϑαι ϑεατῇ. 
βϑηνθ᾽ γ5 ὦ γδρ ἡμῖν χαὶ ἑτέρων ὀφϑειλ μδν δεῖ, τῷ τίμάν΄ μέλλοντος ἡμας ὁραύντος αἰεὶ τοὶ γνόνϑμω 

δ νρδιυ πῶς ὃ οὐκ ἄτοποι (Ὁ (ἶ οἰκέτέωυ πόύτα ὅσουπερ αὖ ποιῇ, Εἰς Σιρέσκειλν Ὦ δε- 
αὐτῷ ποιῷ!, καὶ μεν δὲν στλιέον ὕχιζητῷ τῆς ϑεωοίας τῆς τὐτΈ, μηδὲ ἑτέρρις ὀφθαλμοὺς 
ἐφέλκεοϑιω πυδὲς τίω πῦρ ἕν, κἀν μργαΐλοι ῶ ϑεωρφιώτες ὦσιν, ολ᾽ ἐν μόνον σχϑτειν, ὁ- 

πῶς ὁ διαασότης θεάσηται ᾿ ἡμιας ἢ πριούτον ὀγονζας κύρλον, ἐτερρυς Ἐχιζητῷ ϑεαζα, ὧν ὠ-- 

40 φελῦῆσοι (ὦ ὀἰδὲν, βλρόψαι δὲ ὧκ τὴς ϑιοωφίας δυυνα δας, χαὶ κεναῖσοι πόρτα (4) πόνων υ- 
μᾶν ν μη], τ ρσικοιλαΐ᾽" αὐλλ᾿ ο)εν δηρωϑν ἕν μιοϑοικ' λαίῳν, ἔτον καλοΐνϑμ ἐπανέτίω 
γνουϑύων, Ἔτον ϑεωτίού " μιη δὲν ἡμῖν χαὶ αὐ, 965 πένοις οφϑαλμιοῖς ἔσω. Εἰ Ὁ» ἐθολοιυϑρ 

καὶ ζαύτης Ἐχιτυχεῖν τὰς δύξης, ὅτε αὐτῆς Ὠχιτϑυξόμεθοι," στὸν Ὁ -ρὰ 5 Θεῦ ζητωμϑν 

μόγζιυ. Τοὺς »ὺ δοξαζογζιέ με,δοξασω,φησι, ᾧ ὡαστρ θημιοίτων τότο μοίλιςα ἐυποροὅ-. 

μδν, 

στ, 

ὧν ὅ: 

αι. Βασ.β.λβ. 



κα. 57υ ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΊΩΑΝ., 
Ι " Ματϑ,ςλγ, γϑρ, ὁτὸμ χατοιφρονώϑν αὖ τῶν, καὶ (ἢ δα Ἐ Θεο ζητῶμϑν στλοῦτον μόνον ( χων 
ἢ Ὑ, φησι, τίω βασιλείδν γ Θεοῦ, καὶ ζῦτω πόρτα πσεϑπεδησεται ὑμν)όυτω τὰ τὴ 

] δόξης, ὁτὸμ ἡμῖν λθιπὸν αἰκίνδεωυος ἡ δῦσις ἡ ἡ χαὶ ἢ Τῶν χρυμαίτων. καὶ ἡ τῆς δόξης, τότε πω 

Ϊ : Ἰξιδοψιλεύεται ὁ Θεύς' αἰχίνδευυος δὲ 691 τῦτε, ὑτὸμ ἡμίν, μὴ κρῳτῇ, μηδὲ αἰξογίνηται, 
" μηδὲ εἰ ὡς δουλοις αὐτὴ ̓ Ἰππιτάη, δη, ὡς δεαπόταιρ χα! ὡς ἐλθυλέροις τὐἶ δαγύνται. “5 δ᾽ 4 

" 3) γ0 συοϊ' βούλεται αὑτῶν ἡμας ἐρᾷν, ἵγώ μι κρατῶ κἴϑα “πὲ αὐτῶν. καὶ Ἧτο κρυτορθώσω. 

" υϑυ, δίδωσιν ἡμῖν αὑτὰ κζ' πολλῆς Ὁ δαψιλείας. “ἱ ὃ Παύλου λαμιαρούτερον, Εἰπέ μοι, 

ε ' ὴ λέρρντος" ὁυ ζοτοῦμδυ οὔκ λὐϑεϑπων δόξου, ἢ ὀυτεαφ ̓ ὑμδί, ἅτε αὐ ἄλλων ; ἰδὲ 

ΙΣ ἐυπορώτερον τυ ὑ μηδὲν ἔχοντος χᾷ) ̓πόμτα χατεοντορ: : στὸν γὺ, ὁ ὅπτρ ἔφυ, Μὴ ̓ χρῳτα ζῆ 

᾿ απ αὐτὴν, Ὅτι αὐνῦἕὁνϊμ χρατήσομϑυ, ὅτε αὑτὰ ὶ ληψόκθα, Εἰτοίεω ἐλιλυμοῦμδϑυ ἔχπυ το 
᾿ χεῖν δόξης, Φυγωρῦν δύξαν. ὄντ γὸ δεευησύ θα Θεοῦ εἶν νὸ νόμοις ὀρύσαντες, » τυχεῖν 
ας καὶ ιν ταῦαι, καὶ τῶν ἐπηηήελιϑρῶν αἰγαϑῶν, χούσι" τῷ Χρλφοῦ, μ69᾽ ἐν τῷ πατοὶ 

ἡ δόξα, ἃ ὧμα τω αἰγίῳ πνεύματι, Εἰς ὧν αἰαΐγας δ αἰώνων. Αμάῶυ. 

"" Ομιλ. δ, ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΔΟΙΟΣ, ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣΝῃ, 

᾿ ὦ πος (ὃ Θεὸ. 

ἡ Οἷς ὩὐθΉ τῶν παίδων Ε-ἰσαγϑμένοις πσοθςζα μαϑήματα,δυτε πολλαὶ 
ἐφεξῶς ἐχιτιϑέασιν (ὦ διδαίσκαλοι ῳ φορτία, τε Εἰσαίπαξ τῷ» 
ποιούσι, δλλαὰ ἃ βερχέα, κα Ὗ ᾳ αὐτὰ πολλάχις [κω ὦσιν ἀρῶ. ιο 
4ε αὐνῃὖνδ! ῥ ῥᾳδίως οὐ τειϑίωναι τῇ "αἱ ϑνοίᾳ ζᾳ λελϑ εϑμα αἰλλα (μὴ ὧκ 

ποϑϑοιμίωνγ δυααρανδμίᾳς ἀδζυς Ὡρὸς ὦ πλῆϑος κὶ ὦ τῆς μψήμωης 

δυσκαλεκίον, ὁ ὀκρηρφτέρϑὲς ὅνέοϑαι «ἰδὲ τίω συλλογάν Ὁ δϑὺ- 
τῶν, ναυβχης νὸς ἀζις ἀπὸ τὴς δυσιϑλίας ἐγ γομδμηρ. τϑ δὺ ᾧ αὐτὸς κατασκῥμάσαι 

βουλουϑρος, καὶ ὦ ῷ πῦνον ὑμῶν ποίησαι κϑόφον, κτὶ μικρὸν Ὡπυλαμιραίων τὰ ὦ τῇ ἡ λίᾳ ζυ- 2: 

τῇ τραπέζῃ, Εἰ ζμ ὑμετέρας ὅγως οὐνίημι ως. δ[9 ᾧ τῶν αὐτῶν ἄψομαι πάλη μ- 

μάτων, ὀυχ ὦ. τα αὑτὰ πᾶλη Εἰπεῖν,᾽ δὴν ὡςε τὰ λείπτοντου . πραϑεῖναι μένον. φέρε δῶ, 

ῷ λθηϑ9 Ἐπὶ τα ππϑϑοίμια πάλιν αἰγαϊγωμϑι. ὧν Ἔχῇ ως λόγϑρ, ᾧο λόγο ἰώ ωρὸς 

(ὃ Θεῶν. σίνος ἕνεκεν, τ ὧν ἄλλων ἀπόώτων διαήελιζῶν σι Τῆς οἰκϑνομμίας ὐρξαιδμων 

(ὺ γδὸ Μαϊ)αιὸς φητ, βίξλος δνέσιως Ιησοΐ Χοισοῦ κα "Ὁ Δαξίδ' ᾧ ὁ Λουχας τὰ  χτ' τίω 19 

Μαρίω οΟ» ὭΡΧΝ ἡμίν ἢ) διηγτίται ̓  χαὶ ὁ Μαρκορὃ ἣ ὁμοίως τοῖς ὠδὶς ὠϑχετοίζει Ἁϑηϑιργτέωι 

χῷ ( βαπῆις ἐὺ ἱςοολθν οὐτεύον ὑφαΐω) ὥνγος δίζυ ἑνεκεν, ὀκείνων ς οὐτόῦϑον δῆρξαρδίων, 

ἡωκίον τῦτο δὴ Φ» βεαχεῖ χαὶ κῷ ̓Φῦτα ἡνίξατο, Εἰπων, αὶ ὁ » λόχος σεὶρξ ἔϑμετο, ᾷᾳᾷ 

ὠλλα πόρτα Ὡὐθαδρα σι, τίω σύλληψιν, τ τόκον, τίω Διαΐξοφέω, τίω αὐξησι, 8.- 

διωρεβ πῇ τὴς Ἰδὲ ϑυνήσεως ἡ ἡμῖν διηγεῖται» τ ποτ᾿ δωυ ὅ51 τὸ αἡτιον τύτων, δὴ πυροὺς ὑ- 39 

μας Γ᾿ ἐρώ. ΝΜ λοιητῶν ϑϑαήελιφῶν τὸ τὸ σλέον ὧ πῖς κν σαΐρκοι δ τοιψαῦτων λό ρις δέος 

ζω μη τινὲς οἱ Φ τῦτο χαμαιπετεῖς ὀντες, ττοις “ναπομείνωσι μόνοις τοῖς ἰφδύγμασιν ἃ ὁ χαὶ 

Παύλος ἔπαϑω ὁ ᾿ Σαμοσουτέὺς ὧκ ζω της τοίνευ αὐαΐγων τῆς Ἰρχαμσιζ"λίας ὥν' μέλλι οζς 

ἐμπεσείοϑαη, ὦ Εἰς ᾧ)ν ρανδι ἀὐέλκων, Εἰκότως λύωϑεν καὶ υ ὧκ τῆς ὑπ ρξέως τῆς αἵ 

δίου ποιῆται τῆς διηγήσεως τίου ϑρχύωυ. τῷ ὥ ὃ Ματθαίν ὐπὸ Ηρωδῳ Φ βασιλέως, 40 
Λουκα ἢ στὸ ̓Τιδεείου Καισαρφς,ἕ: ἣ ἱΜαῤου Ὑπὸ ν δ, βαπῆίσματος Ἰωδύνου ποὺς διη. 

γήσιν Εἰσὸ αλλόντων, πλύτα ζμῶτα ἀφεὶς" (δ αἰωτέρω πρωτὸς αἴεισι 
χρόνου. τε Ὁ ὺ αἰαΐγος, ,ν. ὄν } 

ὀκᾷ τίω δ)γοίνοιὸν “Ψ αχροα δ αἰχογτίζων, τς τὸ, ὧν αῤχῇ ἦν ὐἶκ ἀφεὶς ται ἰπυιονοὶ 
ὅρον τί εὶς, καϑού τῇ ὠκῴνοι Ὁ Ηρωδέω καὶ Δ Τιδέρμον καὶ ὁ Ἰωαϊνίε. 65, ἀξιον κ᾿ ἐς λωω- Ἴω 

μμάσα» 



ΕΥ̓ΑΓΓῈ Δ, Ομιλ δ, 513 κχιφα. 

μεάσαι, ἀκᾷνο μείλιςα Εἰπιῷν ὅβδιν, στι μήτε (ἿΥ ασϑϑς τ’ ὑψηλότερον ἑαυτὸν Ἅθηϑν α'- 

φεὶς, “τὴς οἰκονομίας ἤμθμησε, μϑτε ὠκῴνοι τίωω «ὗδὰ ζχώτης ἐαπουδακότες διήγησιν, τίου 

κϑϑαιώνιον ἐσίγηῷ ὑπ ρξιν ὸ μαλα Εἰκότως. ἕν γὸ ζῶ τὸ πνϑῦ μα τὸ κινοιῶ ζᾳς αἰ παγ- 
των ψυχαφ᾽ δ5 ὁ πολλζωυ «ἰδὲ τίωυ' α'πταήφλίαν ἐπεδείξαντο 5 ὁμόνοιάν. σὺ 5, ἀγαπη- 

ς τὸ, λόγϑν ἀκούσαις, μδηδέποτο ἀγα γι ΤἦΜ λελόντων ἔργον αὐπὶ ἐϊ), ἀγλα μηδὲ ἣμ ἀπλάς 
9.9 αὐῶων τὴ νομιζόντων. πολλοὶ ΝΥ (ᾧ τῷ Θεού λόγϑι, ους ᾧ ἀήἥελοι ποιούσιν, δννν 

ενὐμα συυδοὶς ὠκείνων ἿΜ λϑγῶν Θεὸς. ὥλ'᾽ ὠκῴνοι δὴ ὡπόμτες ποϑϑᾳυτείωι ὦ" πσϑλταγίλα.- 

ι καί ὅτω γὺ ἔ90ς τῇ χραφῇ καλῷ, κἄν' νόμος τῷ Θεού᾽ χα! ζὰ ἐχητάγματω καὶ ζχξ σουφη-- 

πίας . 8|9 ὁ ἐπαγή λέγων «ὐδὲ ὉΨ αὐέλων Διωάτοὶ ἰώ, ποιοιοῶτες Τ΄ λόλϑν ἀὐτϑ ἢ τ αμιρβικα, 

1ο ἢ ὁ λθγ99 ὀέσια, τίς ὅ51ν ο)υπόςατος, ὧξ αὐτῶ πσδϑελϑούσω αἰπαϑαΐς τοῦ πταίξός. ζούτο 
"ὃ ἡ ὡς ἐφιϑέω εἰπὼν, δου Ὁ Ὁ λόϊα αποοσνγϑοίας ἐδηλωσειν, ὥασερ δῶν Ὁ ἐν ἰογὴ ἑω 

λϑαρς,τὸ αἴδιον δηλοῖ ὅτω Ὧν, (γῇ ἣν εν αρχῇ ωρὸς Τ' Θεὸν, σιιυαΐδιον ἡμῖν ογέφηνον. ἵα 

“ὦ» μὴ, αἰχϑυσοῖς ὁτί ον αῤχῆὴ ζω ὁ λοίος, ἴδιον (ὦ νομίσῃς, ρεσξυτέρὰμ ἢ δια φὴ μιατί τἰν! δ 

δε παΐζος ̓  ζωὴν του αὐ]θύσης ἢ αἰοδνι πλείονι, καὶ ῷ μανο δρᾷ ̓δῷς ὋΡ γέ ἐπήγαγε πὶ οὗτί 

ἣν ις ἐν Ὄρχῆ ασοϑς (ὃ Θεὸν ζω, ὅτως" αἸφίως," ὡς αντὸς ὀ'πτατήρ.ου γῈΡ ζω ἔρημος σϑοϊτο-- 

' τε τῷ λόύγϑυ, δλλ᾽ αἰεἰ Θεὸς χσϑὲς Θεὸν ζω, ον αἰ ασοόςάσει νϑύτοι ἰδία., “πῶς δΐωυ, φησιν, εἰ- 
πῖν ὅτι ὸ οὐ τῷ κόσμῳ ζω, Εἴς πσδϑς 1, Θεὸν ζωυΐ; δ ἡ πσϑῆς ““ Θεὺν ζω, καὶ οὖν τῷ κόσ-- 

μῳ ἰω. ὀυδα μοί γὰρ περῳτούται τε ὁ πατὴρ ὅτε ὁ ος. εἰ γδ)} τῆς μεγαιλωσιῴης αὖ»- 
τῷ οἷκ ἔς! πέρας, ὁ τῆς (Ἰωέσεως ἀδο Οῴκ ἐςιν “δριθμὸς, σου" τὴς ὀισίας ϑύδηλον οἷι 

29 ὌΧ" ης γοονική.. ἤχϑυσας ὅτί ὧν Ὄοχη ἐποίησεν ὁ Θεὸς “ἃ ὀυρϑιμὸν τίω γώ" “ἰνοςς 

ὩΣ πὸ τὴς Ὄρχης ζαύτης 1 θύδηδον, τί τὸωρὸ πάντων μέοϑαι αὐτὰ τῶν ὁρφτῶν. τω χαὶ 
«ἰδὲ τῷ μονοδρμοις, αἰκούων ὅτι εἰν διοχῇ ζω, ασ9᾽ παΐγτων αἰντὸν γύει τῶν νου καὶ ωρὸ ἢ αἰω-- 

,. γῶν. εἰ ἢ λέρρι δις, ὶ σις ἐφιν ἐὸν ὃντα μα! νεώτερον ἐὴ τὸ παΐξός; ( τὸ γοὺ ἐκ ἐνὸς ὃ αἰ- 

ον, γάγχη πᾶσαι ὑξεθθν τὴ τῷ οἷ αὶ δφ1ν)ἐοφύνϑμ, ὅτι μάλιςα ὦ ζαῦτα λογισμῶν" ὁν,365- 

"24 πίνων 9] ὦ ὁ Ἧτο ζητῶν καὶ ἐτερρ, τότων ἀτοπώτεροι ζητήσει, χαὶ συυϊὰ τῇ ἀκοηζᾳ Οιαύ.. 
ζᾳ Ὡἰραὸ Ἵ χεος ἔδει. ὐϑα Θεοΐ γαρ νειοῦ ἡμῖν ὁ λόγος δφήν,ου αὐθοέ τὴς τῶν ἀρ, ϑοστων φύ.- 

σεὼς «ἰπασοκειυϑμης τῇ τῶν λογισμῶν τούτων αἰκολϑυϑία, τ ἢ αϑαγκῃ. πλίυ δολ αἰ 

πληροφορίας τῶν αἰοϑενεφέρων χαὶ Ὡρὸς ζμῶτα ἐρφδνϑμ. εἰπτὰὶ γάρ μοι, τὸ ἀπαύγασμα, 
τϑηλίου δ αὐτῆς ὀχπηδᾷ ὁ ζηλίν φύσεως," ὠλλοϑῴν ποθεν; αὐάγκη πάσω ὁμολθγῆσοι 

90 Ὁ μή ὁ ζῷς αἰοϑήσεις σπτεγτηρωμϑιίον, οτι δξ αὐπτὴς. δυλλ᾿ ὀβκφς καὶ δξ αἰστν ον τῷ ἡλίου Ὁ ἀἰ- ᾿ 
παύγασμα Οὐκ δὼ ποτε ὕςερϑν 4) φαίηνϑμ τὴς ἡλιακῆς Φύσιως, 4) μηδὲ χωείς ἀ-: ᾿ 

παυγαάσματος ἥλιος ἐφήνηπποτε. Εἰ5 Ἐχὶ δ“ῬΜὶ σωμξν τύότων δῇ )|Ἅρουτών ἡ αἰοϑη δ, 
ἐκ ἕνὸς δν,ὺ ὀυχ ὑτερϑν ἐξ αὶ ὅθν,ἐφαίνη τί.ον᾿ Οἱ αἰπιτεῖς δ)τὶ τὴς αἰοφοτο καὶ ἰρρήτυ φύσε.- ει 
ὡς τ πὸ ἀὐρ' δὲ τούτο ἐςιν ὀυτως,ως ἐκείνη τῇ ὀεσία, πρέπον ζεῦ. ϑζρρ )ΣΡΡ τοι τ αὶ ὁ Παῦ- Ἑΐρ. α.γ. " 

35 λος αὐτ' ὕτως ὁκάλεσε, καὶ Ὁ ἀξ ἀυτο αὶ Ὁ (ωαΐδιον απριςῶν. τί δὲ, Εἰπέ μοι, ἐυχὶ (Ὁ αἰ- 1 Ι 
ἶνες δὲ ἀυτο γοχϑιασιν ὥπδυτες ἢ ὀχρέφημα. ἐἴπθμ; ἀγαίγκη πᾶσα ὁμολογῆσαι (δ) μὴ πα- ἰ 
ἐα παίοντα. Οὐκοιω Οὐθὲν σον υἱοὺ καὶ σταΐζ9ς᾽ Εἰ δὲ φυῦν, ἐχ ὑφξερϑς, δυλα ((μυαΐ-. β 
δος. Ὁ γὰ «αορϑρὸ Ὁ μα χρόνων Ε ἰσὶν ἔννοιαι δοιλῳτίχαι ( χωεὶς Ὁ αἱαύνος ἢ γοὸνα Ούν " 
ὸν δυωυηϑεί τις ζχῦτα γοηστῃ ἴᾳ βήματα ) χρόνων δὲ ὸ αἰωγων ἀνώτερς ὁ Θεός. εἰ δὲ ὁλως ε 

μδραχῖν 49 ὅ υοὺ φης ϑο γίω χατειληφέναι,ὄρφε μωΐ χὰ Τ' «πατέρο: ἐσοὺ ὀρχέω ἀγωγχαοϑοῆς αγά- β 

γεῖν ΧῸὶ τοῦτοι Τ' Δ69ν καὶ Τ' λογισμὸν, πρεσζυτέρὸν (ζ, δρχέω δεόιος. εἶπε} μοιρόχ 
μρνγὴρ ὅν ἔνα αὶ οι γέω" «σϑϑοςιϑεὶς τῳ" ῷ, ὕτω ασρϑτον ἐστ᾽ αὐτῆς θκὶ Ὁ ἀνω, Ὧν πτατέραι ε 

πόϑῴνωι λέγης 1 θύδηδον στι. εἰπτὰ δξζω μοι" πόσον ὁ στα τὴρ πϑϑυσταχει αὐ τε γαρό- | 
λίρρν, αὐ τε πολὺ ὀζρίφη μια ἄπης, αἰσασο τέωὶ “ἰογίω Ὧν πωτέροι ἤγαγες. μετφήστις γαὶρ ἢ 

ϑύδυηλον ἡ 
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4 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ [ΙΩΑΝ. 
δὔδολον ὅτι Ὁ μέσον, ὅτως ὀλίῃϑι ἐφ πολὺ ᾿ μετρῆσαι ὃ Οὐκ αἱ ρου» μὴ ἐκουτέρωϑεν: 
ὅσης Φρχῖς. ὧςε κ᾿ τῶ πατοὶ διδωχας ϑρχίω, Ὅγε Εἰς σὲ ἤκϑν, ὦ (ύκ “ ἔχται λοιπὸν χ Ὦ 

Οὐδ ὁ πωτὴρ ὀβαρηρς καϑ' ὑμαξ΄. ὁρᾷς ὅτι Ὁ γηοκὶ τῇ σωτῆρος λεηϑὲν αἰληλες 681, χα! 
πϑυταχοῦ τίου διώαμιν ἐγδείκψυται τέο ἀὐτ βῆμα " ποῖον δὴ τ}. ὅτ ὁ μὴ ἐμ μδ ᾧῷ᾽ χε 

ἐὸν, αὶ τιμιᾷ (ὃ) πατέρα. ᾧ οἵδω ( πολλοῖς ἀκατάλητηον ὃν ὃ λφϑιν᾽ ὁ] πολλαηδ6 χαὶ 5 
(ᾳ ὑποῦμ λογισ δὼ ὀϑαξϑιλομεϑεν χινάν, ὅτι ἴτε Ὡὐδακολυϑεῖν αὐτοῖς ὁ λφυπὸς διατὶ 

αὐ δῆμος, ὅτε Εἰ οὐ αολυ ϑήσεεν, ἔχει τί βέξαιον ἡ ἀσφόλές. Λογισμοὶ ΡΨ δ,ϑοϑῤπτων 

δειλοὶ, ὁ Ἰγχισφόηάς αἱ ἐχήγοιαι αὐ. ἡδέως δὲ δὼ κακῴνο ἐρφίμιζιυ «βν' αντιλέρονζᾳς ἡ- 

μὲν, φἰ ποτέ 81 ὦ ΡΝ τῷ πσϑοφήτη λοχόμϑμον' ζ ἐμισδϑοϑὲν μϑ οὔκ ἐγμερ ἄλλος 

Θεὸς, ἡ μετ᾽ ἐμό Οὐ ἔςιν» εἰ)» νεώτερος τῷ παΐξος ὁ ἡδς,πτοἷς φησι, μετ᾽ ἐμὲ ὀυκ ἔςῃν; το 
,  ν ν» ᾿ 9 “ .» ! » 1} λὴ»" ““ις᾽᾿ῃ᾽ 
ἂρ δμυ ἀγωρήσετε εἰντύῖ τῷ μονοϑιμοῦς τίω οἰσίαν ; αγαΐκη )ὺ ἡ τ τόλμαν, ἢ μία πα- 

οοιδέξα ϑαι τίου ϑεύτητα οὖ ἰδία, οἰ ανοςαίσει παῖξος ὼ ἰού, πούδε ὅλως ὃ, πόρτα δὲ ἀυτῷ 

ἐνετο, ἀληϑὲς ΕἸ ΣΡ ὅθ] αἰων «τι ρεσξύτερος,πὼς α᾿ ὁ τσο3 εἰὑτῦ δὲ ἀὐτν' γε ρη- 

μϑϑος Εἴην ὀροῦτε Εἰς ὑσίω τόλμαν αὐτᾷν ὥπαϊ ωὐρακυηϑείσῃς τῆς αἰ ληγείας ὃ λόγος 
Ζξήγατα; αἱ ᾧ τί Ν᾿ ὀυκ Εἶπεν ὁ ϑυαγίελιφής, ὅτι οἷ ὀυκ ὕγτων ἐλιμενο,καιϑούπερ αὖθ ποί.. ις 
τῶν ὁ Παῦλος Ὡισοφαίοται λέγων ὅυτως, Ο χαλέστις τὰ μυὴ δντοι ὡς ὄντ, Ὅλ, 
οὖν δ Χὴ ἑοῦ, φησι ; τῶτο ΡΝ οὐδωτίον ὠκείνῳ. χαὶ μαλᾳ Εἰκότως. Θεὸς Ὁ» 

ὕτενῦ 7 τὗτο ἔχᾳ τι ωρεσζύτερον, δλλα ζᾳῶτα ἐλλήνων ρήματα. Εἰπὲ δὲ μι! κακᾷο, 
(δ κτιςφὴν δὝΨμ" ἔργων ἐχὶ ἀσυγκρίτως αἰχυρέχῳ Εἴποις ἀν; ὅτὸμ δξζυ αὑτοῖς ὅμοιον ἣ τὸ δξ 
Οὐκ ὄντων, 8 ἡ ἀσύγκριτος αὐπροχη; φιἰ δὲ ὅδ ὅλως τὸ ἐγὼ φϑ τος,ὸ ἐγω μ᾿ πα, το 

ἡ ἐμισδϑοϑὲν μὰ ἐκ ἐϑωοτο ἄλλος Θεός; Εἰ), 6 ἡὸς μὴ 6 τῆς αὑτῆς ὑσίας, ἕτερός 
 Θεύρ' καὶ εἱ μὰ (ιωαΐδιος 68] μᾶν᾽ αὐτὸν αὶ εἰ μὴ ἐκ ὃ ὀισίας τσολήλϑεν,θύϑερλον ὅτ ἐτί- χἰρήρι 
νεζ.εἰ 3. λέχϑιεν αὐσός αντιδζφολὴν ἢ: εἰδώλων ζῶτα εἰρηοῦν, πῶς καὶ συγχωρῦσι πσϑϑς ανγ- 
Ὡβχετολήν ἢ εἰδώλων λέγῳ “᾿ μόνον αἰληϑινὸν Θεῤν εἰ ὃ καὶ ἀσοϑς αγτιδζρεφολὴν ἢ Εἰδώλωι 
ἀρηΐ θη», πῶς ἑρμηνθύσως Ὁ βῆσιν ἁπαῷ ; μή ἐμὲ γδοῤ,φησιν, ἐκ ἔςιν ἄλλος Θεύς. ὑἰκ κεν Ὡς 
(άλλων Ὁ ἡὸν τό φησιν, δι οἷς Θεὸς εἰδιωλικὸς μέ} ἐμὲ εἰκ ἔφην, ὐχ οτι υἱὸς ἐκ ἐς!, γα! φησι. χἰηνι 
τ δίῶυ, καὶ τὸ, ἐμιπσοϑεοϑὲν μ' ἀκέϑμετο ἄλλος Θεὸς, ὅτως ὀκλύήψη,δτι εἰδωλικὸς (ἐκ ἐπ. “. 

νυ, ἐλρετο δ᾽ δζω δκί(θς υἱὸς ἔμισοϑοϑεν αὐτοὶ, ᾧ ποῖος ἀν ᾷηο δαίμων ἀντοι; σγοὶὲ γαρ αν- 

τὸν οἷαι Τ' δέδολον ὅτο ἐρᾷ" "“ἀλλως ἢ,,οἰ υκ ἔς! (ωαΐδιος ᾧ πατοὶ, πῶς ἀγτῴρρν ὐντύ δ κίων 
ζωίωέἐρῴς: Εἰ Ν᾽ Ξρχίω αἴωϑων ἔχει, χϑρ ἀτελϑύτητος ἢ, ἄπειρος ὅμως εκ ἔς!. Ὁ γὺ γ0 
στειρον, ἐκουτέρωϑον ἀπειρον 41) ΣΟΥ δῷ ὅω ἡ ὁ Παῦλος δηλῶν ἔλεγε᾽ Ν ἔτε ἰρχίω 

ἡμερῶν μήτε ζωὴς τέλος ἔχων, τὸ τε ὀΐαρχον ὁ αἰτελθύτητον" δεικνὺς ζῳύτη. ὡασερ ἡ χιδλὴ 
τῦτο ὐκ ἔχει πέροις, ὅτως συοδ ἐκᾷνο. ὅτε Ν᾽ οὐζῦϑα, τέλος, ὅτὸ ἐχᾷ Φγχῇ. πῶς χαὶ 

ζωὴ ὧν, ζω ποτα, ὅτε θκ ζω, τίω Ν᾿ ζωϊω «εἶ το ὯΝ Ὁ ὀϑαῤγως φἢ), ὦ ἀτελῶτήτως, 

πόρτες ἐρ ὁμολογήσαιεν, Εἰ αἣρ ὑντως Εἴη ζωὴ, ὡασερ δέω ᾧ ἐςιν.. Εἰ δὲ ἐςὶν ὅτε ουκ ἐφ, 5: 
πὼς ἐῤ Εἴη ζων ΨῬΨΜ άλλων, αὐτή ποτε ὀυκ ὄυσει ; πῶς ὄξζωυ, φησιν, ΦὌρχίω ἔϑηκεν ὁ Ιωαΐ- 

νης Εὐπὼν, ἐν Ὄρχῇ διῶ, "τῳ ὧν ϑρχῇ ασολσέοκς, ὁ "τω ἰώ, Εὐπέ μοι" Ὁ ὁ λόχος ὦ, χε 
Οὔκ οὐνοᾷς; τί ἢ, στὸρ «ἰδὲ τῷ παΐίξος ὁ πσο»φήτης λέγῃ ᾿ Απὸηῷ αἰοΐγος ἕως τῷ αἰωύγος " 

σὺ Εἶ᾽ αἶροι ρϑες αὑτῷ τιϑεὶς ϑυτὼ φησίν; δδοιμκῷς, δυνλαὶ τὸ αἴδιον δυλων. ϑυτω τοίνμωυ 

αὶ ἐν ζυῦϑα νόει. ἐν γαρδρφες ϑεὶς τῶτο Εἴρηκεν. συν! γὰρ Εἶπεν, Σρχίω ἔσαν, δλλ ἐν ,ο 
ΦΟΧῚ ἑω, δ] οὶ τοῦ ἑεῦ χρ ρα πέμπων ὉχῚ τὸ ὀῴωρχον ὠνοᾷν (ὃ ἐν. δυλ᾽ ἰδού, φησιν, ὃ 
πατὴρ μ' τῆς τὸ αὐρ,303υ ασοϑεϑήκης Εἴρηται, ὁ ἐὸς χωοὶς ζωύτης. τἰ δξώυ, στὸ ὁ 
ἀὀἰπόφολος λέγη τῷ μεγάλου Θεοῦ ὶ σωτῆρος ἡ μϑβ) Ἰησοῦ Χολφοῦ᾽ ἡ παλιν " ὁὠν Ἐλὶ 
πάντων Θεύς ἰδοὺ γα οὐζῦϑα χωρὶς τῷ αὐιϑρ9υ τῷ “οῦ ἐμφψημόνθυσο. ποιφ ὃ ὐπὸ 
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ὄχιστὺ παζϑς. τοῖς χρίων Φιλιγσησιοις Ἐχιςελλων, ὄντω φησίν ὡς ἐν μερῷη Θέου υ-- Φιλι. 

πϑέγων, ὅχ αὐὐπαγμον ἡγήσατο τὸ δὴ ἴσαι Θεῷ καὶ Ῥωμαίοις Ὁ παλιν ἌΣ ρις ὑμῖν να] Ε.{-- 

ρζωϑη οιπὸ Θεοῦ παῖ ος ἡμδμ α Κυρίου Ἰησοῦ ΧΚ ρλτοῦ. " ἀΐνκωτε ν» τὸξ κῇον ζω ἐνταῦθας, αὐ- 

τὸ πσοϑςειϑίωαι, αἴω (ἀωεχῶς πτοϑφεϑὲν ὦ λόγω. ὥασερ γοὶρ ταδὶ τὸ παΐξος λέγων φη- 
; σὶ, πνεῦμα ὁ Θεός, χα! Οὐκ ἴτω ᾧ πνϑύματι τὸ οὐὔιϑρϑν ἐν πσοόσκειται, (ἕν αἰϑετοῦ μϑμ 
με τοῦτο Ὁ ἀσώματον τὸ Θεοῦ" ὕτω καὶ ἐνζοιῦϑα, καὶ μὴ κατε ἔσκει τα ὧδ υἱῷ τὸ αὐ,βϑρ9ν, 
ὐ ὅζῷ τῶῦτο ἡγήων Θεὸς ὁ υἱὸς. οἰ δήποτε; Θεὸν γοἱρ χα! Θεὰ Εἰ πων, σέκ ἐμφαίνει Ἧι μέσον 

ἡμῖν τῆς ϑεύτητος ζεύτης, δλα ἢ τὸιουαντίον. τπσοϑειπν γάρ, ὁ Θεὸς ζω ὁ λόχος, ἕνα μὴ 
νομίσῃ ὡς ἐλ ῆογα ἐὴ) τίω ϑείτητα τῷ ὑοῦ, ἐυθφως αὐτῷ καὶ (ᾳ γνωοιςικαὶ τῆς γνησίας 41. 

ιο ,3ησι θεότητος, Ὁ τε αἴδιον ὁμαλᾳρων(οὗτ "ὃ ζω, φησιν, ΦΧ ποδὸς (Κκδ Θεὰ) "«Ἱ Ὁ δὴ 

μειουργικῶν τπσ9 οἰ) εὶς, πθώτα ὙῈ δὲ ἀντυ' ἔδμετο,ὺ γωοὶς ἀντί ἔϑῥοτο συϑθὲ ἕν, γέγονο᾽ 
ὁ μάλιςα ἡ ὁ πατὴρ ἀὐυτε αἱ οὶ {7} τρϑ φημ ἀπὸμταχοῦ τῆς ὅοίας τὴς ἀὐτϑ γϑωραςκὸν 

ἐ) φησι. ἢ (ἀυεχῶς τ» τὴς δ'σοδείξεως Ὁ Εἶδος αἰδεςρέφοισιν (Ὁ ἀσξεφῆται, ὀυχ 
ἀπλαίς, δλλὰ ασοϑς τίω ΜΕ ἰδώλων αἰγωηζόμϑρμοι δόξαν. δκοὶ Δ ,, φησιν, οἱ (δ) ὁν-- 

ε3 δφνὸν κ᾿ τίου γάῦ σἕκ ἐποίησαν, Ὡπολέωϑωσον, κ) πάλι, ἐγὼ τὴ χειρί (κα δξέτενα, ῷ ὁ- 

φανόν ὁ δεικψις ϑεότητος ἐῃ δηλωτικὸν, πϑντουχοῦ αὐ' τίϑησιν. αὐτὸς ὃ ὁ θὐαγξελιςὴς ἰ.- 

δὲ τύτοις ἠρχέαϑη τοῖς ῥηκίάσιν, διλιαὶ ὁ ζωζω αὐτὸν ἐκάλεσε ᾧ φως. Εἰ τοίνων ἀεὶ μα" 

τῷ παΐξος ἰώ, Εἰ πόρτα αὐτὸς ἐδημιούργησεν, Εἰ πᾶντα αὑτὸς πϑλήγαγέ καὶ συγκροτεῖ 

(τῷ γὸ αι 9 τῆς ζωὴς ἡνίξατο) Εἰ πόύτα φωδίζει' Ἴἰς ἔυτως ὀϑόητος, ὡς Εἰπῷ 
1ο δαήελιχ'ίω δέ πότων ἐἀπουδοωκέναι ἐλοίῆωσιν θεότητος ΕΞ ἰσηγήσαεϑα,, δ᾽ ὧν μαίλιςα 

ἰσότητα ὶ αἰ αλλαϊξίαν ἐγδείξαοϑτι δευνατὸν ὅ51 , κιὸ δὲ συγχέωμδν Ὁ κίίσιν «(Τ᾿ αὖ 
κσαντος ἵγα. μὴ ν ἡμεῖς αἰκούσωμϑι,ὁτίι ἐσι(ξα εϑησειν τῇ κί ίσει νὰ ᾧ κἸίγαντα Εἰ »Ὁ. 

καὶ «ἰϑὶ ὀυρφνών λέ ϑιεν τοῦτο Εἰρηεϑαι, ΔΛ ὅκως οὖ τῶ αἷϑὸ τύτων λόγῳ πϑρτελως 

ὠπεῖπε, τὸ μιῇ δεῖν Κ]ίσει λφτφ θύειν, ὡς ἑλλζωυυικὸν ὃν. . 

᾿ς Μή τοίνεων ζαύτη αἰ -οςαλωμϑυ" αὐςᾷν τῇ «ρα. δα τοῦτο ἦλϑεν ὁ τοῦ Θεοῦ ἐὸς, ἥα 

ζύτης ἡμας ἀπαλλάξῃ τὴς λατρείας" δζρῥ τῦτο δονλου μορφὴν ἔλαθεν, ἵνα τὴς δὸυ- 
λείας ἐλῥυϑερώσμ ζωτας " [9 τῦτο οὐετήνοϑη, «σ' τῦτο ἐρραπτίαϑη, δα τῦ- 
το ϑαίγατον “ὑπέμεινε τὸν ἐπονείδιςον " μή δὴ ζαὐζᾳ πάντα ὀμώντα ποιοωῖνϑμ, μ"- 

δὲ πάλιν Χ1} ποϑϑτέραν ἐπὸμερχὰ (ἶθα, αἰσεξειόμ, μάνλον ἢ ἘΧῚ ποῦλῳ χαλεπωτέρθμ. 
2. , »" “" ᾽ ; ᾽ 

119 ἐν » ὅ61ν ἴσον, τὴ κίίσει λατρεύειν, χαὶ αὐν τὸν 1: δοιιμείουρορον Εἰς κΊίσεως χαταάγην ἐντέλφδμ, 
τγε Εἰςήμας ἧκον. αὑτὸς Ν᾽ μϑβϑα τοιοῦτος ὧν οἷός 681 “. Σὺ γοὶρ ὁ αὑτὸς ΕἾ, φησιρὸ ῷ 

ἔτη σῳ σζκ ἐκλιείψοισι. δοξαϊζωμϑμ δξζυ αὐτὸν ὥατσερ ϑρελαζονδν ον ΟΜ πατίρων, 
δυξαιΐζωκϑρ αὑτὸν χαὶ ϑ,ρὲ πίφεως χαὶ δὲ ἔργων. συν γα ὄφελος ἡμῖν Εἰς σωτηρίαν δὸγ-- 

μάτων ὑγιαίν διεφϑαρμϑῥης ἡμῖν τῆς ζωῦς δ 9 βυθμίσωμδν αὖν τω πσοὲς τὸ ᾧ Θεῷ δυκοιωῶ, 
41 αἰαρότητος απάσης, αἰδικίας, πλιεονεξίας πόρρω χαϑιςῶντες ἑαυ(δν;, ὡς ξένοι χαὶ χϑρεπί- 

δημοι ᾧ ὃὴὦ εν ζωϑα αἰλλότοιοι. καὶ χούματα τίς ἔχη πολλα καὶ κτήματα, δυτως ἀὐϑθῖς 
! ε ! ι.ιῳω μ ᾿ ! .«ΦΊΙΝΩΗῃ, δ» 

καχρποϑώ, ως “ϑλοικος ᾧ μίκρον ὑφερρν αὐτδὴἶὭὄἜ Σστοφησόκϑμος καὶ ἑκὼν τὸ ἀκων. καν ἡδικη- 

μδνος τις ἢ δα τίνος, μιὴ αϑείνατα ὀργεζέοϑω, μάλλον ὃ μηδὲ πσοόσκωρᾳ. μιᾶς δ 
.«»ν ͵ . γ} εν, «.« ! ΠῚ Ὃ»"» Ι! φ ͵ ᾿ 

ἡμῖν σιἈέον Οὔκ ἐδῶκεν ὁ Ὥστοφολθς Ἡβέθρφις ΤΥ ΟΡΎΉ κατα φὐσοιεϑτῳ Ὁ ἡλίος γαρ φησι, Μὴ 
᾿ , »νε Ν ᾽ » .Ἅ 2] “" 

40 ἔχιδυότω Ἐχὶ τῷ αὐ λοργισμῷ ὑμθδ' ὸ Εἰκότως. αὐγαστητὸν γὸ χα ον ϑτω βοαχ χαῖρ 
μηδὲν ϑμέοϑει ἀηδές. Εἰ ἡ νύξ κωτοι λφζοι, δεινότερϑι ο (αὶ γελρηνϑέα, μυοίου πυ-- 
οϑς δἰπὸ τὴς μνήμης ἡμῶῃ συλλόχϑνϑῥου,  κτ' οολέω πιιρότερον ἡμδμ ὄξεταζόντων «ὑ-- 
“πί. ωρὶν δι τὴς ὁλειϑρίας ζωύτης Ἰθπιλαρέαϑευ οολῆς, καὶ σφοδροτέραν αἰαψαι τὶ πυ- 

ι «αἱ ἜΣ Ι! Ν Ἡϑιὼ ὦ ἃ ᾿ “ᾳι,᾿»᾽ῶΝ ; 
ὅφιν, χελϑύει ποοϑκαταλφμθαλειν ἡ σθενγύγαι Ὁ δένον. ὀξὺ γὸ ὦ χκαϑὺς δ] τὴς οβγῆφ χαὶ 

φλοοῦς 

τ «. 
γυΟ. 

ἩΦΙΚΟΝ 

Ἐφ. δ. κο, 



χα, 496 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ." 
φλολϑς αἰπάσης ὀξυτεέρϑν. 89 πολλοῦ διᾷ τοῦ ζάχες ἡμῶν Εἰς ὃ “«οδϑχαταλαίᾷ τίω 

φλθγα,ὺ μεὴ συγχωρῆσοι ασοϑς ὕψος “δἸριϑίεϑωι. ᾧ γὸ πολλώΐν ἕυτως αἤτίον γίνεται κα. 
|: “ὋΝ κϑὺν τὸ νόσημα τὅτο. οἰκίας δέζυ ὁλοκλήρφες ὀῥέτοεψο, ἡ ((ιωνϑείας Φρχαϊας διέλυσι, ὺ 

“ο πραγῳδίας " αἰαρθαμυϑήτας Εἰργάσατο οὖν βοοιχᾷκαι ἀχαθιαίῳ χούῳ. Ἡ γὸ ῥοπῇ τῷ χιεμν ἢ 
ϑυμοῦ αὐτυ ὐ ὡσις αὐτῳ, Φησι. μὴ τοίνιου αἰχαλίνωτον ἐωΐμϑν τὸ ϑηράον λλὰ ΧΉμΟΥ αὖ. ς 

τῷ πόύτοϑεν σφοδρὸν, τῷ δικαφερίου τῷ μέλλοντος (δὴ φόξον ἐμξαίλωμϑν. ὅτὸμ σε λυ. 

ἶ πήσῃ φίλος, ἢ ὸ πϑοξιωῃ ὡς ΡΨ οἰκείων, εἰγνόησον ζῳ ἡμδοτηρνϑῥα σοι Εἰς Θεὸν, καὶ 91| τ 

, λικιτιλ, παρὶς ὠκᾷνον φλτεικεία ὡραύτερον σαύζ καϑις΄ ὡς τὸ δικαφῆθλον ὠκφο( ΑΦέτε γαίρ,φησι, 
αὶ ἀφεϑήσε.) ὑμν) ἢ ζαχέως δραπετϑύσει τὸ παϑος. απθϑς τ ὕτοις καἰκφνο σχόστησον, εἰ ποτε 

εἰς αἰγοκότητου ἰξενεηϑεὶς ἐχρα'τησας σευύτ 8, ὺ εἰ ποτε σϑλεσύρης «ὐπὸ ἃ πάϑους, καὶ ἀμφο- το 
, τέρφις τ Ὀρίσάλε (ἄν καιοϑυς, ὁ ἐντεῦθεν πολλζωώ λήψῃ δϑρθωσιν. εἰπὲ γάρ μοὶ᾿ πῦτε σα δ 

ἐπήνεσαικ; ἡνίκα. ἡ" ἤν,ϑης, ἢ ὅτε κροίτησοις; ἐχὶ τότε σφοδρῶς ͵ ἐγκαλθνϑμ ἑαυτοῖς, κὶ αἰ- 
“μευ θα ἡ μιηδεγὸς ἐλέγχοντος ἡμᾶς, καὶ πολὺ Ὁ τῆς μοταγοίας ἡμῖν ἐπεισέργεται ὲ βι- 

“τῶν ἔγέχεν καὶ τῶ, στὸρ ὃ ὠκῖθα,τευφώ, υρφυ θα, ὡς νενικηκότες ; γ μάτων ἐγέκεν ἡ Ὁ αἰ στὸ ὃ ἰῷ Ν᾽, ντευφωρϑν, γαυρ9 κἴθα, ὡς νενικοικότες ; γίχη 

“ὃ Ὄχι ὀργῆς, Φ τοῖς ἰσοις αἰμειιυεο(ἐοούτη Ν᾽ " αὐτὴ γῆα δ4)ν)διλλαὶ ῶ Ὡράως ὠνεκῷ 

παϑόντα κακῶς ᾧ αἰχούσαντω. τη» ὙῈΡ 961 ὦ πλέον «ιν, ὦ ποιῆσαι, διλλαὶ τὸ παϑεῖν κα. 

κῶς. μιὴ τοίγιω λέγε ὀργιζόνϑρος, πϑρτως αὐταναιρῶ κάγω, πόῤτως ἐπεξελθύσομαι, 

μηδὲ ασδϑς (ἄν κρῬανοιωζας τκαν ὀρτίπφνε λέγων, σύκ ὀνέξομαι, να μὰ χατωτελαίσας 
ὁ δένα ἀἰπέλθη. υ γὸ δήποτέσο κατα ϑηώσεται, δλλ᾽ ὅτὸν ἐπεξέλθης "Εἰ  τύτοχατα.- 

γ»γασι!), ὡς ὀμόητος τῶτο πείσε"). σὺ 8 μῦ ζητεινικῶν Ὁ πεῖρα Ἔ αγοήτων δόξαν, δ᾿ ἀπο- το 
ὡὠῷ γόμιζε αὐ ρα Ἔ γοιο ἐχόντων δλλὰ Ν᾽ τί σοι μικρὸν ὦ χαπτενον καϑίζω γα, εἶμ 

ὅξ οὐ ,ϑοϑπων ἀὐ' (μωτι)είς » ασοὺς Τ' Θεὸν θύϑέως αναϊξ λοψον,καἰκᾷνός σε ἐπαρέσιγ" χιωῇ 
ἢ. “δ ὀκοίνα ϑαυ καξζόμϑμον κὶ δεῖ αὐὐροὶ Ὃ αἰνιϑούπων τιμέω Ὠπζητεῖν. ἡ (ἢ γὰ ἡ ασοὸς 
χαθαν πολλάχις, καὶ ἀπϑϑς αἰπεϑείαν ἑτέρων ΥΨ,, ἢ κέρδος ἡγεῖκαν συ ον" ὁ ἢ τὸ Θεοδ ν ὧν 

ψῆφος ζωύτης ἀπήλλακζαι τῆς ὀμω καλίας, ὦ πολλίωυ φέρει τῷ ϑαυμαζουϑῥῳ τίω ὡ- 15 

φέλειδν. πξρον δχυ (ὃ ἔπαινοι διώκω νϑρμ. βούλει μαϑεῖν πόσον ὃ ὀργίξεοϑει χακόγ: πα- 
οἴφηϑι μφχορμϑροις οὖν αορρᾷ ἐτέρφις. οὖν γῈ σειύτῳ τίω αἰονημοσιουζου καὶ δγυνήσῃ ῥᾳδίως 

ἰδεῶ ἐσκοτωμδῥῳ ᾧ μεθύοντι τω λογισμῷ δλλ᾽ στὸρ χαϑαρδύσῃς τῷ πάθους, τότε οὐ ἄλλοις 
" ϑεωρή αὶ σαὶ, τὴς κρίσεως σοι μον διεφϑαρνϑρης. ἤϑῳ δέ μοι (ὧν πὐδεῤρέονᾷς ὄχλους (ἦν χη 

ϑυμουμϑῥοις, καϑούπερ μιαινομϑμους, Εἰς Ὁ μέσον αἰσσιμονοιοζᾳς. στὸμ “)ῈΡ «ὐθὰ Ὁ ςῆθος ὁ γο χιγεῇ 
θυμὸς ζέσας Δ. 9νςάται ὦ αγοκαψνη, πῦρ “νέφ ὦ φύμα, πῦρ αφιάσι ὡ ὀφθαλμοὶ , οἰδῶ 

πόύτονεν ἡ ὅις, αταχΊως αἱ χεῖρες ὠκτείνονται, χα ταγελοίσως στηδῶσιν (Ὁ) πόδες, αὶ ἐγάλ- 
Ἄρηται τοῖς καυτεηϑέσι, ὁ μιαινονδέων σσοὴν διεφήχασι, πσοϑς ζωῦτα πλϑτα, αὐαιοϑητοιώτες, 
δλλ᾽ ογ ον δ αγοίων ὄνων, λακάζοντες, δοίκνοντες. ὄντως ἀρὴρ συμφδος σύν θὐογίμων. 
Εἶτα κσ ὦ πολιω γέλωτα τον λϑαχωρήσαντες οἴκαδε, ἡ ἀσοὲς ἑαυςδυ εἐπϑμελθύντες, 39 
μείζονα θχοισι τίωο' ὀδειύζω πολὺ Ὁ δέος, εὐνοοιῶῶτες ἄρα ἥΐγες (ὦ) “πϑρόντες ἦσαν ζώϊιχᾳ 

2 4 Ι ; ͵ὔ λ ! ᾽ ᾿ » 5ἉΛΣ΄|,΄'ᾳᾷῳρῖ ͵ 

ὠργίζον;». χαθπερ γᾺ ὡ οἱ Ραπαίοντες, ζδυ αὐρονζος ἡγνόοιω, δολ' ὅτὸμ σωφρφνήσω.- 

σι, τότε ζχῦτα λογίζονται ὥρᾳ μή Φίλοι; ἄρα μὴ πολέμιοι ᾧ ἐϑροὶ ( ϑιασαίμϑρμοι "καὶ 
δ ὁμοίως αἰ χύρ' ἀμφοτέρων διδοίκασι, “ὦ ὡς χαταγνωσομθμων ἢ μείζονα ποιυσόντων 
πίω αἰαουύίω, ΟὟ ἢ) ὡς ἐφηοθησονϑμων, αὐ 5. ἃ πληγας τείναντες " τύχωσιν δλλήλοις, 49 3 ὑτγα 

χαλεπύτερον ὦ δίος᾽ δῇ, μή τί Μὴν χαλεπωτάτων συμ αίη κὐΐξ (ὃ) παθόντα, " πυρετὸς 
αἰκολουϑήσοις ἐπενέγκι θαίνατον, ἢ οἴδημα λναςαὶν διισίατον Εἰς (ὺ αἷϑὸ ἐλαίτων κατ νι 

ταςήσειε χίνδεωνον. κα τί ὙᾺΥ μοι μιαΐχης ἔδει; τ ὃ ὑζρεων ὦ φιλονεικίας" πέλοι α ἡ ὠ ἢ " 

ἡ πᾶσικαταραῦται τοῖς τοράγμασι λοιπὸν τοῖς θπχικήρφις τὐτοις, “οὐ ϑδαορύσω ἀὐθις τίω 

ϑρχίω) 

ΣΡ 

παπασασσσσσαααασυοΥδοᾶοοοοοονν. 



ΕὙΥ̓ΑΓΓΕΛ, Ομὶλ. 77. κῴα 
φὐρχζω, ᾧ δαίμονας πονηρφις (ὦ) αἰ λογώτεροι, ἡ ὡρὸν αἰτιούντωι κακζωὺ «Μ γολμνυδύων. 
ἀλλ᾽ οὐκ ἔςν ὥρας κακῆς (συτ γῈγ ὅθην ὥροι χακή ποτε) φυϑὲ δαίμονος [μόνον ] ζεῦται 

πινηρφύ, δια: τὴς ππονηδίας ΝῊ ἑαλωκότων. ὄντοι γὸ ἡ «ἄν' δαίμονας Ἰπτιασώνται,κἡ πϑῳ.- 
τα ἑαυτοῖς ἐποίγϑίσι ζῷ δενα. διλλ᾽ οἰδιαήίνει, φησὶν, ἡ καρδία ἢ πως ὑζρεσι δαίκψεται. οἷ-- 

ς δὰ καάγω. “4 ΡΝ τὗτο (ὧν κρᾳποιωυΐζᾷς τῷ δεινοῦ τῶνν ϑηθίου ϑιυμαίζω. αὐ ΡΨ, 

φέλωμϑυ, δυινατὸν “λ! φκρούσοιοϑαι ὦ πυΐϑος. «(σ᾽ φ δ᾽, ὌΡγντων ἡμας ὑξεοιδόντων, 

ἠχ πὗτομήπασοιϑν ἢ ὅτι φόζος ὀῤτίῤροπος ἔφηκε τῷ παθύς, ἡμας ὀκδειματῶν, ᾧ σύοὲ' 

φιωύαι τίου δῆργω συγχωρεῖν. “να τί ὃ καὶ Ὁ οἰκότω δῇ ἡμδμυξοιζόμϑμοι μυοία, συγ 
πόῤτα φέρϑεσιν: ἢ στι ἢ αὑτοὶ (Ὁ) αὐτὸν αὑτοῖς δητικείρδμον ἔγρεσι δισμιόν. σὺ δὲ μυὴ φέξον 

το. οὐνοήσῃς μόνον (δ αὐθοὶ τῷ Θεού, δολ᾽ ὅτι σε ἡ αὐτὸς ὁ Θεὸς ὑσράξει το, ὁ κελθύων σιγᾶν, 
ἀ πϑύτα «εἰσεις ράως, αὶ Εἰπὲ αγολς (δ ὅχιοντα, Τί σοι πάγω γ ἄλλος μικ κατέχῃ καὶ 

" δεξιδιὶ, ἡ τίω γλωηλν" καὶ" δρήσεται καὶ σοι κἀκείνῳ φιλοσοφίας εἰ πσόθεσις Ὁ βῆμα. νιῶ 
Ἀὶ δύ, ϑοϑίπων (ζ ἐνεχεν καὶ ζὰ ἀφόρητα, φέρομϑν, ᾧ ασοὸς (ὄσ' ὑξρικόζᾳς λέχομϑμ πολλαχις᾽ 
ὁ δεῖνα! μεὑδρασεν,υ σύ Ἐλὶ 5 τῷ Θεοί συνε ζυυτίω ἔξομϑμ τίωυ θὐλαξέλυ; ἡ ποία, ἡ- 

τς μὲν ἔξ'αἱ συγγω μη; Εὔὐπωρϑυ ἢ ὡρὸς τίω ἡμετέραν ψυχέω' " ὀθΘεὸς ἡμας ὑξρίξει » 
ὁχατέχων ἡμδ ας χεῖοφις᾽ μι σκιρτῶρϑμ, μιυδὲ ἔξω ὁ Θεὸς ὀρ, ϑοοίπων ἀτίμότερος ἡ- 
μῶν. ἐφείξατε ὡρὸς Ὁ ῥῆμα» λλ᾽ αὶ ὡρὸς Κα ρήματω βούλομαι μόνον, δλλαὶ ᾧ ωρὸς τίω 

ὦ, πραξν φοίῆεν"ὑμας. ὠκέλβυσε "ὃ ὁ Θεὸς ῥαπιζορϑύους μὴ μόνον φέρφν, δυλὰ χαὶ 
πϑρόχεν ἑαυζῆυ" ωρὸς τὸ χοῖρον Ἡπαϑᾷ ἡμ4 5 μα Ὄσιύτης στφόφρότητος ονδρτιούμα-- 

ἐμίβᾳ, 19 θα, ὡς μυὴ μόνον μυὴ αϑρέχων ἑαυςξῷ Εἰς τὸ κακαῖς παϑᾧν,δυλαὶ κα αἰμιώαοϑαι, πολλάκις 
; Ἀ κ αὐϑ. ὧν δὶ ἡ ὀλοιηούοϑαι νὸ ζω ὁ μὴ ζω νθμ ζᾷᾳ εὐὑτώ καὶ γὺ τὸ δὶ αϑχειν χειροῖν ἐδίκων, ᾿ λα μίζω, ὸῤ μὴ πα, ὸ 

δεινὸν τ ὔτο ἐςῆν, ὅτι ἡ νρκῶν οἰόμεϑει τίωυ ἐοατίων ἡῆαν τηώρϑροι, ἃ καίμϑμοι χάτω, ὼ μυρά- 

ας δεχόμϑμοι πληγας δῷ Ὁ αἰ αθόλου, κραντῷ! αὐτο νομίξορϑν. δ,9, αὐδακαλῶ, μαί- 
δωμδμ τίς τὴς νίκης ζώτης ὁ πος, ἡ, τῦτο μετίωμδν Ἔ σπου τὸ (ἦδος. τὸ ΚῚ παϑῷ κα- 

᾿ς χῶς,τῶτο ἔς! τὸ ξεφϑρούα!ς. Εἰ τοίνω βουλόβῖθα καὶ ἡμᾷς αὐαιῤῥηιϑέοσαι ΚΝ Θεοῦ, μὴ 

τοὖν ἔξωθεν αἰγώνων, αἰλλα δ θα Ὁ Θεοδνόμον φυλῴηωμδν οὖν τοῖς πα λαίσμασι τύτοις, 
κ) τὸ χλϑτα φέρειν ΚΦ μακροθυμίας. ὅτω »ὺ ὁ τῶι παλαιώτων αἰθ ϑμώμεϑοι, ἡ τῶν ἐὐν-- 
ζιῦϑα καὶ τῶν ἐπηγίελρϑδῥων τύχωρμϑυ ἀγαϑών, γϑριτι ὦ φήλαν,ιϑονπία ᾧ Κυρίου ἡ- 

αδῥ]ησῦ Χοιςού, (θ᾽ ὃ τῷ πατεὶ, ἅμα τῳ «ἁγίῳ πνϑὶ ματι, δύξα, κρώτος, τιμὴ, νιῶ καὶ 
20 ἀεὶ, ὁ Εἰς «δ; αἰώνας Ὑ αἰώνων. Αμέω. 

ἰὰ 

Ομιλιε. 3 ΠΑΝΎΊΤΑ ΔΙ ΑΥ̓ΤΟΥ ΕΓΕΝΕΤΟ, ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ 
αὐτό ἐλρετο ουδὲ ἕν, γέγϑνε. 

"Ά λαιᾷ, «ἰδ δι᾿ αἰοϑν δ ἡμῖν αἱ αλέγεται, ὁ ζαῦτα αἰπϑδιθμεῖται 
Ιν ϑζᾳ πολλών. Ἐν Ρχὴ γαΐρ, Φησιν, ἐποίησεν ὁ Θεὸς (ὃ ὀυρανὁν ᾧ τίου Τεν,«. «, 

αῇ γάω, εἶτα ἐπαῖγή, ὅτι καὶ φως ἐΐῥετο, ἡ δυτερος ὀυρδμὸς, καὶ αἰφε- 

δ ρὼν Φύσις, ὸ πϑντοδωπαὶ “μη ζώων, χαὶ (ῷ ἄλλα πϑύτα, ἵνα μιῇ 

,.ο ὦ σᾶ Ὁ ὩΣ χαθ᾽ ἑκα φον ἐπεξιόντες πὐρέλκωρμϑρμ. ὁ κ᾽ δὐατελιφὴς ὥππ ἀπόντα 
ἥμῳ. (μωτεκιθὲν, ἐνὶ βρη κατι αἰϑελαμθόμει ὠκ να’ τεῷ τὸ κείνων αὐώτερα, Εἰκότως, ὧτε χαὶ 
δ γγῴραμα ὄγτου τοῖς ἀκούουσι, αὶ Ἐχὶ μείξονα ἐπειγόμϑμος ἰσυύθεσιν, ἢ πᾶσαν τίω 4 

μωπείλν εὐφησαίνϑρμος, ου αἰθ ΔΨ ἔργων, λα αὐθὲ τῷ δημιρχϑδ ὦ πόρτα πραγανϑν- ἷ 

' 

ε- δ; 

Τὸς Εἰπῷ. δ τοι τ. ὠκᾷιος ἅ ̓ χαΐτοιγὸ ὃ ἔλαῆω μέρος τῆς κἸίσεως ὡσολαῦων ὡ- 
᾿ ς 

Ομ εγίοι. τοη],2. ες δ 
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δὲν γδὴ ἡμῖν δὶ δα ἀοράτων διελέηϑη διυυαιμεων᾽ τϑτοις οὐνάζμτείξει᾽ αὶ τ ρὸς 

αὐτὸν ασευδὼν ῷ ποιητίω ὀμελ. θεῖν, Εἰκότως ὥπόμτα πὐδατοέχει, κα χ᾽ ζῶπ καὶ ἡ σα ὀκε- 

γῳ σεσιγηοῦα ᾧ ὁνὶ αὶ βεαχᾷ λόγῳ «ἰξιλαξωι τῷ; πόῤτα δὲ αὐταί ἐλύετο. καὶ ἥα μὲ νομί. 
σρῖς πόρτα ὥκᾷια μόνον λέγαν αὑτὸν τα Μωύσεϊ Εἰρημδία, ἐποΐγή, 
Οτὺ ἡ χώεὶς αὐτο ̓ νε» οὐοῖὲ ἐν,ὃ γέ ϑνε᾽ ᾿ς Τασέςι ἿΜ δμητῶν, καν ὀρριτὸν τὶ ἡ, ς 

καν νοητὸν, Οὐ οἱὲν χωρὶς τῆς τοῦ ἐοὗ διυωαΐμεως Εἰς Ω τ βλήλϑη. σοὶ "δὲ δὲ τίωτι 

λεία ειδιὺ τῷ; σὐοὲ ὧν Ἰπειϑησομδμλζν ὥν αἱρετίκους. ὀκφοιγὸ βουλόρϑμοι ὃ πᾷ. 
μα κιιςον Εἰπείν,φασιν "δ ὃ γέφρνον οὖ αὑτῳ, ζωὴ ω, δλ᾽ ὅτως αἰπερλνόντον οἵ Ω λεϑ- 
Δϑμον. «εῖτο ὦ ΤΣ σε χαιαθὸς ἑε ονζαῦϑει τῷ πνθύ ματος Ἰθευμνναϑέιδα" εἰ ἢ. καί 

ἐξούλε», ὥζνος ἕνεχέν ὅτως ασαφώς ἀδῷ ̓τάδχικε; πολι ἣ δῆλον ὅτ! αϑὲ τῷ πνϑύματος ῖο 

τὸν Εἴρηται: ὠλλὼς ὃ, δὐρήσομϑυ κῇ κτ ῷ Δ9.9ν τότοι, εἰ ὃ πνεῦμα, δλλ᾽ αὐτὸν ν (ὦ ἡδν δὲ 

ἑαυ ζ γνόλϑμον. λα δζρναίφητε, ὧσε (ΑΗ ̓δζαφυγεῖν ὑμιας "δ λερόνϑμον ἡ ᾧ φέρε, κατὰ Ὁ 

ἐκείνων τέως ̓ ὀὐαγναδωϑῳ (πον. ὕὅτω ὃ ἡμῖν φανερώτερον ζ) ἀτοποι ἔςαι. ὁ γέγϑνον ὦ 

“τῳ, ζωὺ “ὦ. ὃ πνϑυμιαὶ Φασιν Εἴρμεϑα; τίω ζωίω. δλλ » ' ζωὴ αὐ αὕτη ὐ φώς δυρίσκε,.. 

ἐπάγει γϑϑ καὶ κ᾽ ἡξωλιωῦ ὃ φώς ὟΨὋ ἪἝδ,ϑοόπων. Οὐκοιῶ κατ' αὐζες ὦ φώς ΔΨ οὐ ϑο-ις 

πῶν ὠζωϑε ὃ πνόμα λέγη. τί δέω ; στὸν ἐ ἐπείγη ν λέγῃ, ὁτί ἐγλμετο αὐ ϑοφποςπα- 

δὶ τὰ ῳ Θεοῦ αἰπεσαλιᾶμος, γα αδρτορίσν «ἰδὲ τῷ Φωτὸς, ὀϑαγκη εξ 7 πγδύματος αἱ αὑ- 

ὧν λέγη καὶ ὦ το Θέρνεϑαι. ὦ ὃν ̓  δύω λόγον Εἶπε, τύτον «πορὼν Ὁ Θεὸν ᾧ ζωϊω χαὶ 

φως ὀνομαζει. ζωὴ ν ώ, Φησιν, 0  λόχϑς οὔτ, ὦ ἡ ' ζωὴ αὐ αὐτὴ φώς, ἰω.. Εἰ τοίνιω ὁ ὁ λόβορ 

ζων, ὁ ὁ ὃ λϑηϑς ὥπ' ἡ ἢ ζωή σοὶρξ ἐΐμετο, [] ; ζωὴ ἐϑετο σεὺρξ, τυτέςιν, ὁ λόχϑο, ν αὐτὰς 1:9 

ἐλκασεὶβῖβα τίω δύξαν,ὦ ως μονογμοις τὰ παΐξός. δὺ τοίνωυ Ὁ πνώμα λέγωσιν ἰοῦ 
τίω ζωίω Εἰῤρθαθπι όραι “πῦσοι ὄψεται τὰ τὰ ἄτοπα. ἰςαι Ἂ ἀὐύρ' σαρκωϑὰν ὁ ὀυχ ὁ ὁ ἐδ, ἔκαι 
μονολυὴς [ὁ 05 ] ὃ  πνόδμα. Εἰ: ἢ μὴ τῶτο, Εἰς ἕτερον πάλι ἀτοπώτατον, τῦτο φεῦνϑν- 

τίς, ἐμεπεσοιωῦται ὅτως Δῥαγυνώσκντες. ΕῚ ἱγ» δ ὁμολογήσομεν, ὅτι πϑῦ τὸ Ὁ ἡούδει ἐἰρηται, 

ὦ μὴ εἰξαιον μιηδὲ αὐαγνοῖεν ὥασερ ἡμιᾷς, αὐτὸν αἰφ᾽ ἑαυΐ (ὃ ἐὸν γολμὴ τς ἐερόύσιν. εἰ εἰ γάρ 15 
ἡ ζωὴ ὁ λόγο, ὃ δὲ γέλονον εἰν αὐτε, ζωὴ εὖ, αὐτός τὸ οὖν αἰτε δὲ ἑαυ γώϑνεχν ̓τίω ἀ- 

ναγνῶσιν ζωυτίων. εὐτά ἴνα εἰπὼν ἐν τω μέσῳ, ἐπήγαγε" ξᾧ ὀλιασειββα: τίω δόξαι αὐτῷ, 
δυξὰν ὦ ὡς μονολυοιῷ οὶ πα ξον. "ἰδοὺ ὦ μονοληνὴς υἱ ηὸς ἐυρίσκεται τυ Ῥ αἰαγνωσι Ἵ χω 
ζῦτα λεγόντων, ζὴ πνεύμιαι τὸ τὸ γον. αἰδὶ Ὁ» ἀὐτύ πασα αὐτῷ ἃ αὐτὴ Ἢ διήγησις ὄρηται, 
ὀδόῖτε, ὑτὰν ὀκκυλιοδοῇ ὁ 0 λόγϑς “τὴς ἀλυλείας, “ποῦ δ, αἰδατεύπετα, ἡ πόσα τίκ]ει ζῳ' ἀτος- 10 

πα; Ὧ δὰ δ. οὐκ ἔξ τὸ ρεῦμα φώς," φησιν "ἔς! ̓  φώς" ἘῸΝ οὐ ζωῦλε ὁ ου αὐἰξιτύτν ἐἰ- ΗΜ] 

ΡΉΤαι. ἐπεὶ ὺ ὁ Θεὸς λέτεται πνεῦμα, τυτίςην, ἀσώματος ᾿αλλ᾿ ὧ πόρτως, εἴπου πγεῦμα 

ἔἴρηται, ὁ Θεὸ; δυλρῦται, ᾿ τὶ λιυμαζεις,εἰ αἷδὲ τὸ 5 παΐϑος τῦτο Φαρδν; Οὐδ γὰρ Ἐλὶ 
τὺ ῦ κεδκνλυύτα Ὁ ἐἰποιμϑν αὐ "δή, ὁ ὁπ ὅπου πνεῦμ, πϑτως ὃ ὁ τρδϑοίκλοτος δηλοῦται, 

καίτοιγε τότο αὐτῆ μάλιςα γγωρλςικὸν ὅθ 1 ὁγομια᾿ δλλ᾽ ἐν παίντως,ἰπου πγεὺκ(α,0 ορά- ᾿ς 

κλντος. καὶ ὙΣΡ αὶ ὁ Χρλτῦς Θεβ διώαμις ἡ Θεοῦ σοφία, λέτετα ἡ δυλ᾽ ἐσταάντως, εἴπου 

Θεοῦ δγώαμις ὼ σοφία, "ὁ Χριφύς., ὅτω δὴ κ᾿ ζει "εἰ καὶ αὶ “φωτίξει Ὁ πγεῦμα, γος κχ δι 

γὼ ν ΩΣ ἀὐδζου φησιν ὁ ἐνατζἐλιςηῆς. δλλ ὁτὸμ ἀδζιε' τάτων υἰτορχάσομᾶν ἣν ! ἀΐπων, Ἢ Ν 

Φ: ἢ παλιν πόμταχου ὑ απουδείζεντερ κτ' τῆς αἰληϑείας ἐ ἐςαΐγαι, λέλϑεσιν, ἔτι τὴς. αὑτῆς α- τῶν 
ἷ ' 

ναγγψώσεως ἐχόμδνοι" ὁ γέχϑνον ῳ αὐτῷ, ζωὴ (ὦ, Ν᾿ τ Εἴ φ, Φησί, γέγϑνε, ἕωΐ ὦ." δὼ; 40 ΝῊ 

ὑ τὰ ΠΣ οδὸμιηναῖν σαϑη,ὶ " ὁ κατακλυσμός, κὶ ὸ ἡ γέονά, ἡ μυφία ὅσω ζοιαῦτα λα. χε 
δυιανργίας ὁ ο λόγος ἡμῖν, ' φησι. μιώλιςα ὥ ὀΐω κακῷα δομιινργίας ὅδην. δλλ᾿ ἥα ὧκ 

κὐδιοισίας Τ' Τ λολϑν αὐ ἐλέγξαμδ, ἐρωΐβα αὐτύς' ᾧ ξύλον, εἰπέ ΜΩι, ζων; ; ἃ, ὁ ὁλίδορ 

ζωή, ἀ ἀνυχα ζωῦτα ἡ ἀκίνητα; δλλ᾽ ̓ δάνιϑενπος ὅλον ζωή, καὶ τίς ἀν τῶτο εἴποι» 5 γαρ 
εὑτοζοὴ 

446. 
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αὑτοζωὴ ὁ ἀνιϑοφπος, δυλα ζωῆς δεκῆωώς, ὃ ὁδοὶ ἢ παλιν καὶ ζωῦϑα Ὁ ἄτοπον. κτ' χὰ 
μέϑίαμι τίωω αὑτίω αἰκολθυλίαν ὁ ὦ ζωϑα Τ' λόγον πεϑαξομδν, ὧςε μαϑεῖν τίω ἀνοιλρ ν ἐόν 

ὼ καντεῦϑεν. ὅτω γάρ Οὐδὲν ὅδα κῶς αρμόῆοντοι λέγϑεσι τῷ πνεύματι. στὸν γάρ ὠκπέ- 
σῶωσιν ὀκῷ, ὅν, αν ϑεύήποις αὐτὰ ἐ αὐξια αὔοισιν, ἃ ὦ ἢ πγεύ ματος οὐνομεισαιν αξίως εἰ ἐπα, “πλὴν 

εὐδ! ᾿ ἄλλα καὶ Ὁ ὅτως "αὐτὶ Ἢ ὀξετασωιδν Ὁ ω αἰαγνωσι,. ζωὴ ἡ ἡ κίίσις λέγεται μιώ, Οζλιοιο Χ) φως 

ἡ αὐτὴ, ᾧ αἰξὶ αὖ τὴς ἠλϑε εἷρτυρήσων ὁ Ιωαννης. δζῳ τί δϊῶω μυὴ ὁ αἱ αὐτὸς αι φώς, ( Οζι 
ἀπ ὦ Κχὰ ὄκψνος Ό φώς, Φησι) καίτοι ἡ αὐΐζὸς τὴς κήϊσεως τώ. πῶς δὰ "ο(ἕκ ἐτιν ἐδ ϑξέ φώς; 

ὰ πὼρἢ οὖ τῷ κύσμῳ μὐγὴ ο κόσμος δὲ ἀὐου ἔλνετο εὴ »ἢ κίισις ῳ τῇ κτίσει ζω, ἡ ἡ Χ]σις ζι 

τῆς κπίσεως γέρρνε: πώς ἢ ὁ κόσμιος αὐ'ν ςῴκ ἔγνω; Ἔ κίσιν ἡ ὶ κῆΐσις ἰοὺ ἔγνω ; ὅσοι ἢ) ἐ- 
το λαίον αὐ", θδωκεν αὐὗοῖς ὠϊξοισίδω τέκψα Θεοῦ δνέοϑαι. δλλ᾽ ὥλις τῷ ἰ γέλωτος. ὑμῖν γὸ 

ἀφίημι Ἄθιπον ἐπεξελϑεῖν τῇ ἦν λόγων τόσων τεροιτεία, ἵνα μὴ ἀὐζὶ τῶτο δὸξωμϑῳ Ὡρο- 
ΝΑ ζῷ πελωτοποιᾷ ν ἁπλώρνὲ τ χέϑον εἰκῇ ἢ αὐ δαναλώσωμϑμ. εἰ ἰ γὰρ μήτι ΣΩ Φ ηγεύ-- 

ματος ζαῦτα εἰ εἴρντοι (ὦ ὡαπερ δίωυ οὐδὲ ε εἴρηται, καϑῶς τὐποδεδεικ]α!) μήτε αἷδὰ τῆς κίίσι- 

γἐλπύπο ὡς ἔχοιντο ἢ ὅτι ΤῊς αὐτῆς ἀγα γνώσεως" τόπόμτων' ̓ ἀτοπώτερον ὠκῴιο ὑψεται,ὀπερ θμε- 

1ξ πέϑοϑον εἰρηκαιυῦρ, τὸ Τ' ἦον δὶ ἑαυδ δ γολμλῆοϑαι. Εἰ ἰγὸ- Τὸ φώς; το  αἰληϑινὸν ὁ ο ὁ ἰὸς ὅφ1, τὸ ὃ 

φώς Ἔτο ζωὴ {ων ἡ ὃ ζω γέγϑνεν ον αὐτῷ" ὀϑάγκη πᾶσοι τῶτο (ἱωος θαι κτ' τίω ἐ- 
χείνων ὀναγγωσιν, ὃ 9 ζωυτίω ἀφώντες θη Ὁ Τ νϑνομισμένζιυ ὀλϑωμν αϑαϊγνωσίν τοὺ ᾿ ὀϊζῃ.. 
γῆσιν. οἰς δὲ ὅδ ην αὑτὴ ; τὸ μέχρι τῷ, γέγονεν, ὀμαγτειῶσαι “᾿ λόχον Εἶτα ὐπὸ τὴς ἐξὴς 

λέξεως αὐῤξαοϑαι ε πῆς λερρύσηρ᾽ 
μπῆην 20 Εν αὐτῳῖ ζωὴ ζω. ον λέκει!' ̓τϑτοίσι' χωεὶς αὐτῷ γέγονεν ουυὲ ὃ ἐν, ὃ γάλϑνεν. 

εἴὰ γέρρνε ἿΜ δλυνὴν, Φησιν,εἶκ ἔϑρετο χρεὶς ἐν “ὁρᾷς πῶς τῇ ἡβεαχείᾳ ζωτ «δ:σ-- 

ϑήκη πόρτα διωρθώσατο τα ὑφορμιοιῦτα ἄτοπα; "πῶ ἐπαγαγῷ τι γωφὰς αἰ ἐ- 
“λύετο σχοὶ ε ἐν, ῷ πσεϑαϑεῖναι, ὃ ὃ γέγϑνε, τά το γοητὰ ἐπεριέλαζε, ἐπ πόμα, «ὑσεξᾶλο. 

Ὁ » Εἶπεν, ὅτι πόύτα δὶ υτε ἔλρετο, καὶ ὺ χωεὶς αἰστὰ ὀλνετο Οὐ οὲ ἕν, ἵν μη ἧς λέ- 
25. γ᾽ θκοιὼ Εἰ πόρτα δὲ αστψ, ὦ τὸ πγίῦ μα γέχϑνε, τῆς πυδϑεϑήχης ἐδεῖ 8η ζωτις. ἐγὼ 

γ5», φησι, Εἴ τί “λυντὸν ὅ41, τούτο Εἶπον δὶ αὐτο γελμηοϑοωω, κἀν αἰόρουτον ἡ, κῴν α;-- 
μίτον σώμμιατον, καὶ ο τῖφ' ̓ϑεανοῖς. δἰ δ τοῦτο ὕχ ὡπλώς Εἶπον πόβτα, δολ᾽ Εἰ πὶ γέγϑνο, 

τύτες!, ζοὶ δυνά: πἢ πνθῦμα ' ἰἌρυτον. Εἶδες διδασκαλία Ἰχριξωρμδρέωυ" αϑέμψησε 

τῆς δημιπργίας τῶν αἰαθητῶν. πϑρλαθων Ὁ αὑτὰ ΜΜωύσης ἐδίδαξεν Εἶτα ἐκϑεν Ἢ; 

30 παευκύψανίᾳις ἴδῳ τὰ ὑψηλότερα αὶ αἰγαγὼν, τὰ ἀἰὐσώμοιτω λέγω καὶ ἀόρατα, αὐ εξέλε εἶ 
τὴς κτίσεως ἀπασης ὃ πνϑ μα τὶ γον. ὅτω ᾧ Παῦλος “Ἀπὸ τὴς χάφατος ζωστης ἐμιπγε- ἷ β 

ὀυϑμος ἐλολν, Οτο ὧ αὐτῷ ὠκτίεϑη τά ἐ πϑύται. ἂς ὀρφι πᾶλιν ᾧ ὠνζωλα τίω αὐτίω «(-. Κολια. ἐν. ᾿ 

χκρίξειδμ. Ὁ ἣΣ αὐτὸ πνῦῦμα ἡὶ ζῳυτίω ὀχίμι τίω ψυχίω. ἵνα δ μήτε χυσεξέλῃ τίς " 

ἿΜ ϑυνὴμ τὶ τὴς τῷ Θεοῤδημιϑργίας Αἰϑ. Ω ἀόρατα αὐτὰ ἐ ἐδ, μήτε τούτοις ἐγκατα- νι 1} 
15 μίξῃ 1 Τ' τ δάκλητον ) αἰ θαδραμιϑὺ ὦ αὐτὸς τὰ αἰαϑητὰ καὶ ἡ πᾶσι γγώθαμα, πὶ ον τοῖς " 

ὀυρᾳνοῖῷ 'ρ ἀπαριϑμήται λέγων, Εἴτι ,«βθ9ι0ι, Εἶπε κυξιύτητες, Εἶτε ϑοχαὶ οὶ » Εἶπε ἀζ.-. κολια, ἐ- } 

υσίαι. ὦ , εἴτι, ἐφ᾽ ἐκασου χείγϑρον, συ οἷν ἀλλο ἡμῖν ἐμφαννει, ἡ χῶτο, Ὁ, πύμ- β ' 

| 

τὰ δὶ αὐτῦ ἔϑνετο, καὶ ἢ χωφὶς το ἐϑρετο νοὶ ἕν, ὃ γέρννον. Εἰ τὸ, οἰ ϑνομίξω ἐ ἐ- 

λαῆωστως ἐῇ), ἀκυσον ἐἰστῦ λέγϑντος᾽ Σὺυ καὶ Ὡρχας, Κυσμε, τίω γάῦ ὀλεμελίω- Ψ, ρά,κρὶ 

40 σας, ἔργα ἿἍ) χειρῶν σύ Εἦσιν ὦ ὀυρλμοὶ ̓ ὃ «ὐδὲ πῷ παΐς ὦ ως δημισρχϑδ Εἴρηται, 

τῦτο αἴθ τῷ οὐ λέγων" οῶς ἐν Εἰπὼν, Εἰμὴ ὡς δὲ δημινρχρί, Σ᾿ ὕχ υπσουρ- 
γϑεῶτός ΤῊ, τίω δίξαν ΕἾχω. Εἰ δὲ ὐὐζιῦθα τὸ δὲ τῷ, Εἴρηται, δ συσὲν ἐ ἐτερον 

τλται ,» Δ ἥα μὴ ̓ἀνδύνητον αὑπσοηῆθσι, “ρφ ἐόν. ἐπεὶ ̓  οἷ κι’ Ὁ σὸς δημμουρ- β 

γίας ἀξίωμα οὐδὲν ἐλαῆον ἔχει τῷ παΐζῃς, ἀκυσον αὐτο λέγντον" Ὥασῳ ὁ  παῖν; τω, κα; " 
ΟΒεγίοι τοπλ, 2. Οςς 2 ἐγείρει 

' 
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ἐγείρει ὧν γεκροιᾷ ὼ "ξωοποιεῖ, ουτώ ὦ ὁ ἐς ὅς ϑέλει "ζωοποιῴ. Εἰ κ ξὼ αὶ ηΐ ἡοῦ ὼ Δ. ζυυὶ 

οὖ τὴ παλαιὰ ὦ, 'χατ᾽ Ὄρχας σὺ Κύριε, τέων γἀώ ἐδεμελίωσας, Εἴρηται, σειφές Ὁ ὃ δη.- Ἀζωγε, 
Μιουργίας ἰξίωμα. εἰ ἢ πὐθδὶ τὸ παΐζος τῶτο τ ασοοφήτέω Εἰρηκέναι λέγης, Ὁ Παῦ- ἴδ 

λοι ὡ νῷ πσϑϑσγενεμκηκέγαι Ὁ καλὸ ὠκείνου λεϑύ᾽ καὶ ὀυτω το ἀρ ον παλιν. ΟΥοὲ' δ) 

αὔιὰ ᾧ ῷ ὡρέπει ἀὐ' ὁ Παῦλος εἰνομοθότησεν, εἰ μὴ σφόδρα ἐθοίῤρει, στι ῷ τὴς αξίας ; 
ὁμότι μαι ἦγ. ὁ γοβίω Ὅλως ἐσχάτης, ζαὶ τῇ ἀσυγκρίτῳ “πρόποντα φύσει, Ἐχὶ τίω ἐ. 

Ϊ ̓ λοίῆω ἡ ̓ϑποδέουσοιν κείνης ἀγαγεῖν. δ᾿ ὑτε ἐλοίήων δὴν, ὅυτε ᾿ἀποδίει τῆς τῷ πα. 
, {ξς οισίας ὁ ἰός. δίθπερ ὁυ τουύτο μόνον ἐθούῤῥησεν εἰπτῷ ὁ Παῦλος αὐἰθιὰ ἀΐύ, ἀλλὰ ἕ. 

᾿ τιρφιζριαῦτα. τὸ γα ριξ ὃ, ῥῆμα,ὁπερ ὡς ἀξιόν τίνα μόνου τῷ παΐξος “ἀἰπονέμεις κλῆθϑν,κα) 
κολ.βι 9, «ὐθὰ τού εοῦ φησιν, ουτω λέγων᾽ Ἐξ αὶ πᾶν τὸ σῶμα δζρβ “ΝΜ Ὑ'ἰφων καὶ [ἰμωδίέσμων ἔχιχορη- γο 

οούμϑρμον ἢ συμιιζαζόνϑμον αὐξειεἰς τίωὐ ἀνξησιν τού Θεοῦ. ὶ ούρε Φιρκέτω τύτῳ μό- 
; νῳ, δλλαὶ καὶ ἑτέρωθεν ὑμῶν ὡἰπυφραῆει τὰ ξύματα, τὸ, δὶ ὃ, τῶτο, περ ἐλαώσεως δ᾿ 

ΝΝ «κε α.3.. λέγης, ᾧ πατοὶ πορϑσνέμων. ΠΙσὸς γὃ ὁ Θεός, φησι, δὶ ὃ ἐκ λήϑητε εἰς χοινωνίλυ τοῦ - 
ΝΝ Ῥωμά, λει οὐ ἀδδὺ, καὶ πάλιν, Αἱ αἰ τὸ θελήματος ἀδοῦ" καὶ λαχοῦ, Οτι δξ οὐδοῦ αὶ δ ἀὐφὺ καὶ 

εἰς αὑτὸν ζὰ πόύτα, καὶ αὶ τῷ ψῷ μόνῳ το, ἐξ ὃ, δλλὰ αὶ ᾧ πρωματ πσθ: σνενέ μωνται, καὶ ας 
᾽ν Ματῦ, α. κ᾿ ἡ  β τῳ Ἰωσὴφ ὁ ἀγίελος ἔλεγε Μὴ φοξηϑῆς τἰραλαῷ Μαριαμ «ἰω γαναϊχω σν. ὦ 

Ν᾿ 9.5} οὖ αὐτῇ ἡλυννϑὲν ὡκ πνϑὺ ματὸς θην αἰγίου᾽ ὥασερ δΐζω χαὶ το, ον ᾧ, τῷ πνϑύ ματος ὃν, 
ἮΝ ψυμοθυιγ. Οὔκ ἀσταζξιοῖ τῷδ Θεῷ πυροσνέμειν ὁ πσοοφήτης ὅτω λέγων Ἐν τῳ Θεῷ ποιήσο- 
ες Ῥω, κι. μϑμδιώαμι. ᾧ ὁ Παῦλος" Δεουϑρμός, υσιν, Εἴπως ἤδη ποτὸ βύοδω, ϑήσομαι οἰ» ᾧ.- 

λήματι τοῦ Θεοδέλθῷ «σολςύμας. Ἐλὶ τῷ Χοιτοῦ ἢ πάλιν τούτο ἤίϑησι λέγων, ον ̓ ς 
ΧΧοις-ᾧ Ἰησού, αὶ ὁλως πολλαζχις ὶ (Ἰωωεχέςερον θὑοφιωϑῳ αἱ μοϑιξαρϑύας ως ἐ λέ. 
ξεις. ζαύτω ὃ ούκ αὐ (Ἰωέξη, μὴ πόυταχού τὴς αὐτῆς θεσίας κἰ πσοκειρϑῥης. ἵνα ὃ Ὁ, πϑέ- 
τα δὲ ἐυτο ἐλμετο, μὴ οὐδὲ “ῇμ' σημείων ἰ πασοτηεὐσης νι λέγεοϊ, ( ϑὸὶ πότων (ὦ 
λοιποὶ διελέηϑησαν ἐυαγίελιςαὶ ) ἐπαίγή μ' ζωῦτω λέγων᾽ οὖν τῳΐ κόσμῳ ζω, καὶ ὁ κόσμος 
δὲ ἀντ ἐϑμενο, δυλ᾿ αὶ τὸ πνεῦμα. Οὐϑὰ γ δ ΟΜ δον Μ' τοῦ», δολαὶ ΨΜ ἷῷ πίω ἢ. " 
σιν ὦπαστιν. διλα πέως ἐχὼ ἄθα Μ ἐξης. Εἰπὼν γὸ αὶ τῆς δημιθργίας ὁϊωλώνης, δ, 

στι παντα δὲ ἀυτύ ἐγρετο,ὼ χωοὶς ἀὐδν ἔϑρετο Οὐδὲ ἐν ὃ γέλϑνεν᾽ ἐπ᾿ αἰγέκαὶ (ὃ αἶϑὲ τῆς 
“σδονοΐας λόλϑν ̓ ᾿ 

Ἐν αὐτω ζωὺ ἰώ, Λέγων. αὶ ΣῈ» ὅν μηδεὶς ἀπιφήσῃ “πῶς ζα' τοστιῦτω ἡ τη- 
λικαυτα δὲ ἀὐου γέλϑνον, ἐπήγανν “ὅτι ὦ ἀυτῶ ζωὴ ζω. καϑυίπερ ̓  ΡΝ Ἰχὶ τὴς πηγῆς 2. χιῖν. 

τὴς ἀνίσως αἰξύοσοις, ὅσον αὐ" ὑφόλῃς, συν ἡλοηωσοις τίω. πηγάδ᾽ ἅτω καὶ ΤΩ τῆς ἐ»ε΄ χιόμν 
εργοίας τῷ μονολδμοίξ, ὅσου αἵ σπιφεύσῃς πϑρηηϑαι δὶ αὑτῆς καὶ ποποιδα ϊο Οὐ οὲν ἐλοῤῆων αὕτη 
γέγϑνε. μᾶλλον ὃ ἵν" οἰκειοτέρῳ γοήσωμαι πο οσιδείγματι, τὸ τοῦ φωτὸς ἐρώ, ὃ χα! αὐτὸς ἐ- 
πήγαδν ἐυθέως Εἰπων᾽ αὶ ζωὴ ζω τὸ φως [τὰ ὁ, δοφπων. ] ὥασερ ὅζυ τὸ φοῖς ὅσας ἐν 

φωτίση μυριαδοις, εἰν Εἰς τίω οἰκείλυ ἐλονῆοῦτω λαιμιασοόθτητα᾽ ἔστω χαὶ ὁ Θεόρχαὶ ; 
τρὶν ἐργαξροϑηαι, ὦ κ᾽ τὸ ποίησαι ὁμοίως ὀμελλιπής ψϑῥει, μηδὲν ἐλοαβούμϑμος, ὑδὲ ἀ- 
τονῶν ἐκ τὴς ϑομιουργίας τῆς πολλῆς " αἰλλαὶ καὶ μυρίους δέῃ δ νέο, κόσμους τοιοῦτος, 
"κἂν αἰπείρρες, ὁ αὑτὸς μϑβει στάσιν “δἰοκϑΐν, ἐυ ασϑϑς τὸ τὐθαγαγεῖν αὐοῶν μόνον, ν ὶ 
αἰλλα καὶ ασοϑς τὸ συγκρῳτῆσαι μῷ τίω δυμιαργίαν ἀύζις. τὸ γαὶρ πὴς ζωῦς ὄνομά ὡ;- 

ζωῦϑα ὁυ τὴς δημιουργίας μόνον ὅβδήν, αἰλλαὶ ἡὶ τὴς πασδϑνοίας τὴς κτ' τίω 9 μονίω" ὦ ᾧῷ 49 

αἰϑδὶ τῆς ὀναςαίστως ὃ λόγον ασοϑκοιταξάλλεται ἡμῖν, καὶ δὲ θαυ μιαςῶν τύτων ἐναγζελίων 
3 » : - δ) , ε " ͵ “ ͵ ἣ Ι ι 

εὐρχέται. πῆς γὰρ ζωὴς ποδαϑμοιδῥης “όϑεημας, λέλυται τῷ θανα τε ῷ κράτος, Ὁ 

τῷ φωτὸς λάμιψαντος ἡμῶν Οζκέτι τὸ σχϑτος ὅθ], ἀλλα ψϑμει δῴτθυτὸς οἰν ἡμῖν τὸ ζῆν, καὶ 
ϑαγατος ἀύυ οὐδ λμέο, ἐν διυύωπα ᾿ ὡςς ὃ αἰδὲ τῦ παίξος Εἴρηται, ἢ αὐξδὶτύτν κυρί- 

ὡς 



μᾺ 

μη 

ἙΥΑΤΓῈ Δ. Ομ. ε. 581 χε α: 

ὡς ἂρ λᾳθείν, ΟἿ ἐν αὐτο ζαΐμδν ὶ κινου ὥθα καὶ ἐσμεν. δ Παῦλος δηλαΐνἔλολμ᾽ ΟἿ πιρεξ, ζ, κα. 
ἐν αὑτα ἐκτίοϑη τὰ πϑμτα,ρὸ ζῷ πόρτα εἰν αὐτῷ (μωέφηκε᾿ 89 ὼ ρίζα ἡ θεμέλιος Εἰρη7). Κολια ς. 

στὸν ὃ αἰκϑυσγε, οἵᾳ ἐν αὐτῶ ζω» ἕω, μὴ (μϑαοτον αἰσσολάζης. ὦ Σ «σοόων ἢ ἰρὶ ἢ 

παΐζός φησιν᾽ Ὡασερ ὁ πατὴν ἔχει ζωζως εἰν ἑαυτῳ!, οντως ἔδωκε αὶ ὦ ἡῳ ζωζωὸ ἔχεν. δλλ᾽ 
5. ὥασερ ( πατέρρι οὐκ αν ΕἼποις Δ] αὶ τῦτο συγκεΐαϑει, ουτω μηδὲ (δὴ ον. ἃ γὃ ᾧ ἀἰλ- τοῦνιεκε. 

λρυχοῦ φησιν, οτι φαῖς ὕβην ὁ Θεός᾽ αὶ “δυλαχού, οι φαΐς οἰκεῖ αἰπσοόσυτον. ζῶτα ὃ 
πόρτα Εἴρηται, ὁυχ ἵνω (ώϑασιν «ἰπσολοίξωρϑμ, δλλ᾽ ὕα ΚῸ μιριρὸν “"οναηϑῶ μϑυ ΓΙ 
δ δγμῖδ ὕψος. ΩΦ δ Οὐκ αὐ θύκόλως οὐνδησέ τις “ὦ πολλών, πῶς ὅθιν ἀδο 

εὐυπόφατος καὶ ζωὴ, πσότερϑν ψδὲ ὠκῴνο εἶπε Ὁ ζῳπεινότερον᾽ ἔπειτα ἢ παιδουϑοζς ὡρὸς 
19 ὦ ὑψηλότερον ἀγή.ὁ Ν᾿ Εἰπων,ὅτι ἔδωκεν αὑτῷ ζωϊω ἔχειν, ἔτ᾽ πάλιν φησὶν͵ ἐγώ Εἶμι 
ἡ ζωὴ ἡ πάλι, ἐγὼ εἰμ ὃ φώς. κ᾿ ποταπον, εἶστε μοι, το τὸ φώς; υ τοιούτου αἰαϑητὸν, ἀλλα 

γθητο, ψυχίω φωτίζον αὐτίω ὯὩΝ' ἮΝ μέλλει λέγήν ὁ Χοιφὺς, Οτι ὀδεὶς δηυύαται ἐλ.- ἴϑώντιμδὲ 

θεῖν ρὸς μὲ,ἐαὐ μυὴ ὁ ππατὴρ ἑλκύσῃ αὐτὸν, δζρβ ὅτο τσοϑλαῦων ἐγζοι λα, ὁ ϑὐαελιςὴς ἔφη- 
σει, ὅτί αὑτὸς ὅ61ν ὁ φωτίζων, ἵνα καὶ οὐδὲ Ὁ παίξϑς ἀκούσῃς ἔι τοιούτον, μοὶ Ὁ παίξϑς 6 λέ- 

15 γῃς ἀϊδῷ' μένο αἰλλαὶ αὶ τοῦ ἐοδ, ΠῚ λύτα γ όγφεαιν, ὅσα, ἔχει ὁ πατήρ μα έμιοι 661. ποοϑτον κα ἴδ 4 π 4." 
δῶ οἰδὲ τὴς δυμμουργίας ἡμας ἐδίδωξεν' ἔπειτα λέγή ὶ τώ τὶ ψυχίω ἀἰγαϑθο, περ πα- 

Νἷοκν ἡμῖν ἐλθὼν, δὲ ἐνὸς ῥήματος ἡνίξα» αὑτὰ ὁ δ)ατζελιφὴς, Εἰ πων᾽ καὶ ἡ ξων [το φώς 
δυ,ϑοΐπων. ἡ Οέκ ΕἿἾπεν, ζω τὸ φεῖς ὟΝ Ἰουδαίων, ἀλλα! καϑύλυ ΟΜ δ ω,ϑοθ πων... 

δὲ Νὴ Ἰουδιοῦοι μόνον ,αἰλλαὶ καὶ ἐλλέωες κατοϑς ζωτίω ἤλϑον τίου γναίσιν,ὰ χϑινὸν ὥπασι ὡρϑ- 

20 χειτο τοῦτο τὸ Φώς. τίνος Ὁ ἕνεκεν ἐχὶ ᾧ «ἦν ἀπέλες ατοϑσέϑηκεν,αλλα “ἥν αν, ϑοϑίποων εἷ- 

“πεν; στί γι τῳ οἰὸς τῆς Φύσιως ζώτης δ λόγος 6], τύποις ἤλθον ἐναγίελιζομϑμος ζᾳ 

ἀγαϑα. ὁ 
ξ Καὶ τὸ φώς ο᾽ τῇ σκοτία φαννει. Σ κοτίδυ,ὸ ᾧῷ θοίγαντὸν κ᾿ τίωὐ σιλαΐγζου 

φησί, τὸ ὦ )ὃ φαΐς τῦτο τὸ αἰοϑητὸν ἐκ οὖν τῇ σκοία, φαίνει, δλλλ᾽ ἐκείνου χωρίς. πο 
15 ἢ κήρυγμα μετοιξυ τὴς πλάνης κρατσης ἔλαμψε, κάκείω ἠφαύγισε. αὶ ἐν τῳ ϑανάτῳ 

“λνόμϑυος αὐτὸς, ὅτως ἀυτῦῦ αἰδεολρετο, ὡς ἡ «δ ἤδη ασφϑκατεχονϑους ὀϑαγαγῴν. 
ἐπεὶ δῶν ὅτε ὁ θαγατος ἀὐτν «ἰξεελμοτο, ὅτε κἡὶ πλαΐη, αλλ ἔς! φαιδ)ὸν πϑμταχού, 
λφμιπει μ᾽ τὴς οἰκείας ἰογύος,, δζρᾳ τῷ τό φησι, Ν 

Κα ἡ σκοτία ὠδφ' ὶ κατέλαζξε. Καὶ δ» ὅθιν αἰκασουγώμιφον, οὐκ, ἐμφιλογωρϑειῦ 
39 χαῖς ἡ φωιαϑέωϑαι βϑλορμϑῥαις ψυχαῖς, 

Εἰ δὲ μὴ πϑρζῳς Εἶλε, μή σα τῦτο ϑορυξείφω᾽ συϊ' ),5»} αἰάγκῃ ἃ (ἴα, ἀλλὰ ἩΘΙΚΟΝ ᾿ 
βελήσει ὼ γνώμη πυϑοσούγεται ἡμᾶς ἢ Θεός. μὴ δὲ ΓΝ θύρας στοχλ εἰσῃς τῶ φωτὶ τύ. 

τῷ, χα! πολλῆς Ὡσολαύση τὴς τρυφῆς πὐραγύεται 5. στο τὸ φώς δία πίςεως, ἡ πῦϑαι-: ΠΣ 

σἴρουϑνον κατο λοίμπει λϑιπὸν κα πολλῆς Τῆς δαψιλείας ᾧῷ “ἰσνοδεξα ψϑρον, καὺ (ΐογ 

35 αὐτῷ γϑρέχης καϑαρϑν, μϑδῥει διηνεκῶς οὐγοικῶν ἔνδον. Ο γ αἰγαυπῶν με ζις εὐζολοίς μου τοαν. δι κγ; 
τυρήσει, ὦ ἐλθυσύ θα ἐγὼ αὶ ὁ πατὴρ ασϑϑς αὐτῶν, φυσιρὼ μονζρὺ πΡν αὐτῳ ποινσ ἅθα. ὡς. 
ἀσερ δΐιυ ἡλιαχὴς ἀκτῖνος  σολαύειν, ὡς “Οὴ, τ ἔνι μκὴή Αἰ ϑνοίγοντα τὸς ὀφθαλμύς᾽ ὅ'- 

τως συτῆ' ζωύτης μετασχεῖν τὴς λαιμησοότητος δαψιλῶς, μὴ σφόδρα αὐαπετασειντα 
τὸ τῆς ψυχῆς ὄμμα  ὀξυδερκὲς ἀρ πϑμΐογεν κουτασκένασανζᾳ. πῶς ὃ “Καὶ τῶτο στὸ 

40 πλυτων ὠκκαϑαρωμδν τῶν παϑῶν τίω ψυχώω, ἡ γὰ αμδοίία σχότος 661, σκότος βαϑύ. 

ἡ δήλου οκ Ἢ ἀσυγειδυιτως ᾧ λοανθανίντως “Ὡραΐδσει αὐτίω. Πάς »» ὀφαῦλᾳ Φράϊοσων Ἰωάν, γικ, 

μισι! πὸ Φαΐς, κἡ ὀυκ ἔρχεται σοῖς τοφαύίς, αὶ, Τὰ κρυφὴ γνόμϑμα αἰα,φὸν 51 ἡ λάτν. 

χαϑα [γὺ] δζιυ ἐν σχϑτῳ ἃ φίλον, σκ ἐηγϑρὸν ὅις διδῈν, αἰδὼ πάσαις ἀἰγνοὺ δ ωραγμά- 
τῶν ας φύσεις, ὕτω ἡ ὧν τῇ αεϑοήία. 6 πλεονεκτήσοι βυυλόμϑμος, υὶ Α᾽ σ!ρᾷ τὸν 

ΟΠ γ ΟΝ οπλ,2. ες 3 φίλον 



9; ΧΡΥΣΟΣΤ, ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ.ὕ 
φίλον δἰτὸ τὰ πολεμίου ᾧ ὁ βασκωνων ᾧ (ὃ) σφόδρα, φκειωνδύον ὡς ἐ,ϑρὸν ὁρᾷ καὶ ὁ ἔχι. 
ξφουλϑυων ὁμοίως συϑὲς πὸρῷς κπεπολέκιφται ᾿ ὼ ἀπλώς ἅπας ὁ τίω αἰ μδοτίον “οί -- 

ὧν, ΟὟΨΜ' μεϑυόντων συ σὲν διενζωδο ἡὶ μαινονδμων, ασοὸς τὸ Ψῥ -πραγμῖν μη Ἐχιγνώνω ὃ 

φύσιν. ᾧ καθωπερ οὖν νυκ]! ὶ ξύλον, χαὶ μόλιδον, αὶ σίδηρον, ᾧ αὐῥγυρϑν, ὁ χρυσὸν, χα" 
λίϑον τίμιον, πόρτα ὁμοίως ὁροΐρδμ, τῷ ΐνοντος αὐτὰ φωτὸς ὁ πόρωτος ᾿ ὅτω χα ὃ ς 
βίον ἰκοίϑαρτον ἔχων, Οὐκ οἷδε τὴς σωφρο( μωύης τίω Φρετίων, νὶ τὴς φιλοσοφίας τὸ κάλλος. 
ὧν Ὑδὴ σκότῳ, χαϑούπερ ἐφιϑίον Εἰπων,καν λίθοι κέωνται “ίμιοι, τὸ κοίλλος σύν ἐμφαί- 

γοίσιν, θ᾽ ρδφὶ τίω οἰκοίλν φύσιν, αἰλλαὶ αρΐδῳ τίω ἀγνοιὸν “Μ᾽ ὁρώντων. κὶ τοῦτο ἡ 
μόνον ἡμίν τὸ δεινὸν τοῖς οὖν αἱ μϑοτίαις ὅσι συμιξαίνει᾽ αἰλλ᾽ ὅτι ἡὶ φόδῳ συζωΐϑν διζωιυεκεῖ, χα 
χαϑούπερ Ὧ) δὰ νυκ) ὸς ἀσελήνου βαδίδοντες στέμωεσι, καὶ μηδεὶς ὁ φοζών πϑρῇ ὅτω ὼ οἱ 1Φ 

τίω αἰ μδοτίον ἐργαξόμϑιοι ϑεοῤῥᾷν Οὐκ ἐνγοῦσι,καν μηδεὶς ὁἐλέγχων ἡ, ἀλλα πόϑτω διδοί. 

κασι καὶ «ἰπροτευουσιν τ ασὸ τὸ ((μυειδῦτος "'κεντύνϑμοι, ᾧ παντα, ἰδζῖς δέοις χα! αἰγωνίας χιλιὰς 

δὴ μεςὰ, παγτα αἰξι λέπονται, πιόμτα Φοζοιωῶται. φύγωμϑυ ποίνιιυ πίω ὅτως ὀδγυνη. 5" 

δαν ξωήνχαὶ "Ὁ ΤῸ Ἐ ὀδυωώϊω ζω τίων ϑαγατος ἐψεται,ϑαίατος αἰϑαίνατος. συ ΝΥ 

641 τῆς κέ κολάσεως τέλος. χαὶ ον θα 5 ὦ τὐθαστα ὄντων σϑεϊὶν διενξινόχα σιν (ἢ ιξ 

ποραΐματα ὀγειοφπολοιῶτες οὐχ ὑφεςῶτα. δ δύχϑύσι πλουτῷν αὶ πλουτομοτές, χαὶ 

τομίζοισι τρυφᾶν αὶ τρυφώνγτες, αὶ αὶ ταοότερϑν αἰοϑείνονται τῆς αἰ σ᾿ τὴς ὡς "οὐ ζύτης͵ ἐ- 
ὡς δ τῆς μιαψίας απαλλαγῶσιν, ἕως αὐ (δὴ ὕπνον ἰσοτιναίξωνται. δϑ νήφειν κα ἐγρηγορέναι 
πῶσιν ὁ Παῦλος ὀζρκελθύεται᾽ ὁ Κύριος τὰ αὐ πάλιν. ὀνήφων καὶ ἐχρνορρως,κανυ- 

πὸ τῆς αρδοτίας αλῷ, ζουχέως αὐτέων ᾿ἀἰποκρούετα ᾿ 65) καιϑεύδων ἡ ὀξεφηκώς, Οὐκ αἰ- το 
οϑνεται πῶς αἰ τυ αὐτῆς κατέχεται. μὴ τοίνεωυ χα ϑεύδωμδν. ἐν γάρ νυκ])ὸς ὁ χαιο9ς,αὐλλ᾽ 

ἡμέρφιφ. ὡς οὖ ἡμέρᾳ τοίγιωυ ἐυορημόγως αἰθεπατήσωμϑρμ. συν γαὶρ αἱ μδτίας αἰορημονᾷ.. 
ξερον. λαῆον κακὸν Εἰς αἰοριμοσιούης λθηγϑν γυμνοις, ἢ αἱ μδὲ τλμονῷις ᾧ πλημμελοιώ- 

ζκβιέρχειϑαι!. ὠκῴνο ζ γὺ ὶ Ὀσῶτον ἔγκλημα, πολλάκις 5. αὶ οἱπὸ πενίας ἡμοιτ᾽ αὐ τ΄ 
τὸ ἢ αἱ τόμοντος συσὲν αἰαγρότερϑν χα ἀτιμότερον. οὐνοήσωνϑμ δίωυ «ὧν Εἰς διχαςφήριον 15 

ἀπιόνξω αὐρπαγῆς ἐγέχᾳ Ν᾿ σλεονεξίας, πῶς αἰαγροὶ ὐὸ κατα γέλσι φοι φαίνονται πόρτα ὀμα!- 

ἀιιυτοιῶτες, «ψθυδδνθροι ᾧ ἱταμιξνόμϑμοι. ἡμάς Ὁ ὕτως ἐσμὲν ἐλεοινοὶ αὶ ζα λαίπωροι, ὡς 
ἱμάτιον ΚΖ μὴ δμ ἰασοβίφναι απλως «ὐϑιολλέοϑαι αὶ διεςραμιμίνως, λα, καὶ ἐτερον- 
δώμϑυ τῇ» πάροντα, δ ϑρθουμεϑον᾿ πόύτων 5. ὁ ἡμϑιμὼ “ἿΜ πλησίον χτ κεφαλῆς αἴθεπα- 
τοιούτων, μηδὲ ἐπα οϑανε ,.. 4 δ. αἰσφότερον, Εἰπέ μοι, ἀνδρὸς ποδὸς γωωνάγκα πέρνω 19 
Εἰσιόντος; 4.8 υδραφού, τἰ 2 λοιδορυ ἡ βασκάνου χαζατιλᾳφότερον γμοιτ᾽ ὀρ": πῦϑεν δξχυ 
ν᾽ δυκ4 ζωτα ουτὼς τὴ αἰονφαὶ, ὡς τὸ γυμνοὺς πὐϑέπατήν ; σὺ τὴς ((μυυϑείας , μόνης. χ πίῃ, 

αὗτο (ὦ Ὁ σποϊὲὶς συυδσοτε ἐκων ἔπαϑεν᾿ ἐκᾧνο 5. ἀπασιν «εἰ τολμιῶται μ᾽ ἀδείας, ἐ- 

πεὶ ΕἸ τις Εἰς ἀπέλων πλῆθος ἦλθε, δὴ οἷς συοὲν σσοῦποτε τοιῶτον ἐόμετο, εἶδεν ἀν «ὐ- χιπη 

τοῦ ἀκριζωῖς (Ὁ πολιὼώ γέλωζᾳ. καὶ “λέγω πλῆθος ἀὐέλων ν εἰν γὸ τοῖς βασιλείοις ὠΐῖς 39 
τοῖς ΤΩΡ ἡμῖν, Εἰ τις αὐ᾿ πθρνῶυ Εἰσαγανγων γοῷτο αὑτῇ, ἢ οἴνου μίϑη. χαζοιοκϑείη, ἢ ἀλλο ιν 
ᾧ, (ιούτον αἰοδιμονήσεις, τίω ἐοκαίτίω δίδωσι δίκίωυ. Ε-ἰ ἢ ἐν βασιλείοις οῴκ ἀγεκτὸ ζὰ 

Οιαῦτα Τλμάν, πολλῷ μιάλλον,τοῦ πϑρζαχοῦ βασιλέως χϑρονῶς, ὦ ζῷ γιόμϑνα ϑεωρϑμου 

ἐν Οιαῦτα Ὅλιμῶνϑν, τίω ἐσατίω αὐ πυυφησόμεδοι κόλοισιν. δ] χρύδακα λωῖ πολλίω ἐν 
τω βίῳ τίω ἡσυχίδω Ἐχιδειξωμέϑει, πολλίω τἰω χαδα οφτηζο.. ὦ γὰρ ἔχομϑῳ βάσιλέώ 40 
πὸ ὁρωγτα δϑιωυεχῶς ζρ ὑμέτερα ἵνα, δξζυ ἡμᾶς «εἰ ὅτὸ δωψιλως φωτίζη ὃ φώς ἔχι- 

ασασω θα, ζωύτίωυ Κ' οἰκτῖνα, ὅυτω γάρ Ὁ ἢ ογζωϑθα ὼῷ υϑηόντῶν Ὡσολαυσομὴν αἰγαδϑών, 

ὙΣΡΙΤΙ ᾧ φιλθν,ϑοφπία, τῷ Κυοίΐν ἡμδῷ Ιησῷ ΣΧ ολτοῦ, δὲ δυ καὶ θ᾿ ὃν τῶ" πατοὶ ἡ δόξα, ἀ- 

μα τῷ ἁγίῳ πγεύματι, Εἰς (δ αἰωνας “αἰώνων. Αμέωυ. 
Ομιλ. 
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Ομιλ.ς. 6 ΕΓΕΝΕΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ἈΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ 
δα Θεοῦ " ὑορμι αὐτῷ Ἰωῤύνης. 

Δ ἘΞ Ὲ Εολδ Θεοῦ λόγϑυ δχωλοϑεςᾳ κατεπείλϑντα οὐ αχοϑοιμίοις ἡμῖν, 

ἊΣ ὁδῷ αὶ αξει πσοϑθαϊνων ἡ Τχ (δ) τῷ λόχϑυ κήρυκα, Τ᾽ μσγυμον 
αὐτι Ἰωλργζου ἔρχεται λϑιπον. σὺ ἢ ἀἰχϑύων ὅτ ΓΟΝ Θεῦ ἀἰπεςαί.. 

ΝΠ ΕΦ λυ, μαδὲν λοιπὸν λυ, ϑοόπινον ἐἠνόμιζετοῖ λεγϑυϑέων γῇ ὠκεί- 

ΕΝ νου. ἐυ γα αὐτὸ αἰνὰ τὸ τῷ πέρεψόλυτος ὥπθμτω Φϑίήεται. 
χοοιδης 1ο Ξ ἡ ἀήελος " ασοϑσησρρέυται᾽ οἰγίέλου δὲ ἀρετὴ τὸ μηδὲν ἴδον εἰ.- 
ἐ» πεῖν. τὸ ἢ, ἐδύετο, εὐ ζὰδ αὶ ὃ εἰς τὸ ΦὮ αὐλόδοῳ δηλωτικὸν,αἰλλαὶ ἢ ἰποσολὴς ὅ81ν αὑτῆς. τὸ 

γδ,ἰΐρετο ἀπεφαλμδύος θα Θεοῦ αὐτὶ τϑ,αἰπτεςούλη κρθρ Θεοῦ, πῶς δξῶυ τὸ, οὖν μορφῇ 
Θεϑ ὑπάρχων, αὐδὶ ὃ χροὸς δ πατέροι ἀπο Ῥαλλαϊξίας εἰρῥοϑα! φασι͵ δορὰ τὸ με ασρ9σ-- 

κᾷοῖ, Ὁ ἀρθρον; ἰδοὺ ὃ ὁ ζῶ ἐδαμῦ ὃ αριϑρϑν ασοέσκᾷἢ). αρυ αὐδὶ Ὁ παΐζος ἐρη.); 
ις ᾳ δζωυ ἐρϑυδν ῷ πορλφήτη λέγοντι "ὅτι ἰδὸὺ Ὡσοζύλλω Τ' ἀπελόν μπ “3 «σοόσώποα συ ὃς 

κατασκθυώσει τίου ὁδὸν σα ; Ὦ »»Ὲ ἐμοῦ ὸ σῷ δύο ασοοσώπων ὅδ] δηλωτικόν. τέ ἦλϑῳν εἰς 
εδοτυοίον, ἵνα μδοτυρήσῃ αὐθιὶ τῷ φωτός, “{ τούτο,ὁ δυύλος τῳ δειασύτη οὔοτυρά, ἴσως Εἶ- 
ποιῆις ὀμ'; στὸν δξζυ μιὰ μένον κ᾿ ασὸ τῷ δούλῃ εδοτυράκϑμον αὐτὸν, ἀλλα ᾧὶ ὐοκ)γμόμε- 

γον ἤδοις τος αὗτον, καὶ (Τ᾽ Ἰουδαίων βατῆϊζ όνϑμον αἰ τν᾽ ἀντι αἱ ν᾿ μάλλοι ὠκφήσῃ χαὶ 

20 Δ ϑ:πορήσεις "αλλ ν᾽ γεὴ ζῳᾳροἐῆεοῖ, οὐδ θορυσφο, ἀλλ᾽ ἐκπλήπεοῦ, τίου ἄφατῳ «ἰ.- 
γαϑοτητα. αὐ δὲ ἐπιμείνῃ τις ἔτι ἰλιγξαὖν χαὶ ϑορυξούρϑμος, ἐρᾷ αὶ πσοϑς αὑτὸν τούτο, ὸ πτοὲς 
Ἰωαίνζω εἶστεν ̓  ἄφες ἀρτι᾿ ουτω »ὸ ωρέπον δεῖν ἡμῖν πληρώσαι πάσαν δικαιοσιώζωυ. εἰ ἢ ὼ 

μἱνὲ Ἐχὶ πλῴον ζαεαϑτίη τίς, πάλιν ἐρᾷ, ἃ αὐρϑς (ὧν Ἰουδαίοις ἔφησε, καὶ ωρὸς αὑτὸν" ὀυχ ὅτ 

“πὴ. ρϑρ αὐ, ϑφόπου τέο μὔδτυφίον αὶ λαμιολνω. Εἰ τοίνμω μυὴ δεῖπω τὴς μδοτυρίας ζω-- 
αν 15 της, ἦϊνος ἐνεκέν α'πεφαιλη τοθ οὶ Θεοῦ ὁ Τωαννης; ἐχ ὡς ἀὐού δεονϑῥου τῆς μδτυοίας (ἢν 
ἐπκαῖη, γὸ τὴς ἐστης βλασφημίας 661}) λα" τ οὐ τί; αὐτὸς ὁ Ἰωόλύνης διδαίσκει λέγων, ἥα 
ἡκίπι ἐν πάμτες πιφ'ϑύσωσι δὲ ἀντ, κα αὐτὸς ὃ ὁ Χοιφὸς Εἰπὼν, ὅτι τὐ)ροἱ αἱ, ϑοθπου τίω μϑδτυ- 
να οἰδῳ καὶ λαιμόόμω, ἵγα μὴ δόξη ρᾷ τοῖς ὀμοήτοις ἑαυτῷ αὐϑεπίηηων, νι (ὦ λέγων, ἀλ. 

λος αν ὁ αὔοτυρών αἰξὲ ἐμοῦ, καὶ οἴδω ὅτι αἰληϑής ὅθην ἡ μδοτυοία, ζ (4 ὙῈΡ Ιωδυγίω 

30 ἐδήλου) νεῶ ὁ λέγων, Ὡϑα δι, ϑοόπου τίω μξτυοίδν αὶ λαμθλύω, ἐπήγαγε τίου λύσιν 
ζῳᾳχέως,Εἰπων ὥλλω ζώτα λέγω δὲ ὑμᾶς ἥα σωιϑητε ὡσανεὶ ἔλεγγν,ὅτι ῷ Θεὸς Εἰ. 

μι, Θεοῦ γνήσιος ὸς αὶ τὴς θισίας ἐκείνης τὴς ἀἰκηροίτν ἢ μακαθίας, Φϑείεγὸς δέομαι Ὁ 
εδοτυρήσοντος καὶ γ. μηδεὶς ἐθέλῃ το ποιᾷν, Οὐοϊν ἐγὼ χρδαὶ τῦτο Εἰς τίω φύσιν ἠλάτ- 
τῶμᾳι τίω ἐμιζυύ. φῆ Ὁ τῆς σωτηρίας μοι μϑέήοι τὴς ΥὟΜ πολλών, τῶτε ἀϑὲν Εἰς τῦτο 

34 χα τέδζω ζω πενότητος, ὡς αὶ δύ, ϑοόπῳ τίω μδοτυοίδν Ὠπιτρέψαι τίου ἐμιν. δὰ Ὁ» 
Φ γαμαίζηλον κἡ) αἰοϑενὲς Μ΄ Ἰουδαίων, ὕτως ϑὐληπῆοτέρᾳ ἀὐφις ᾧ θὐκολωτίρᾳ ἥμϑιεν ἡ 

Εἰς αὑτὸν γίνεοϑοω πίς!ς. ὡαστρ δξζω σοίρκρ. «ἰϑεεξλλετο, να, μοὶ γυμνῇ τῇ ϑεύτητι ὠροσ᾿- 
δαλων ὡπλυζῷς Σολέσν, ἅτω ἡ κήρυκα ὀμιϑοϑπον ἐξέπεμψεν, να τῆς συτίενοι αἰκού.. 
οντες Φωνὴς, θυκολώτερϑν (ὦ) τότε αἰκούοντες καστολσέρχωνται. ἐπεὶ τί γέ τῆς ἐκείνου σε ον 

40 ἐδεῖτο εὗδτυρίας, ἤρκει δεῖξαι μόνον ἑαυτὸν, ὁς!ς ζω γυμνὴ τὴ ὀισία,,ὼ καταισλιήξα ιν πὸν- 

ᾷς. δλλα τῷ» οὐκ ἐποίησε δὲ ὅπερ ἐφιϑίω Εἰπών. πϑϑῷς νν αὐ᾽ ἡἠφόμισι μηδενὸς 

δωναϑῥου τίου ἀσσδόσιτον κείν τῷ φωτὸς πρϑλσξολίω ογεγκᾷν, δαὶ τι» ἢ σαίρ-- 
᾿ κοι, ᾿ϑιθού περ ἐφϑίωυ Εἰπὼν πνέδυ,ἡ ὡὶ Ἃ ἡμετέρων ὀμοδουλων ἐγιχεισίξει τίω “-. 

τυρῖλυ, ἐπ) πόρτα ασοῦς Ὁ ἿΜ δ, ϑεύπων ἐποραγματϑύσου σωτηρλλν, ποὺς τίω 
«ξίὰν 
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αξίαν μόνον ἑαυΐ» ὅλα ὦ «ϑὸς ὃ θ) ὐϑαϑεκζον ἀ ὠφέλιμον τοῖς ἀκούουσιν ὁρῶν. ὁ» 

ὅζω ὸ αὐτὸς αἰγεπόμδμος ἔλεγε, τα λέγω δὶ ὑμας ἵκα σωΐϑητε. καὶ ὁ ϑὐαγίελιςὰρ ἢ ἃ 

αὑτὰ τῳ δεασότη φϑεηόμϑμος, Κ᾽ ὃ Εἰπῷ, ἵα μδοτωρήσῃ αἰδὲ τῷ φωτὸς, ἐπήγαϑρ, 
ἥα πϑλύτες πιςεύσωσι δὲ ἀντί" μονογουχὶ λέγων, μὴ γομμίσῃς ὅτι δὼ τῷ αδὸτυρήσων ἤλϑεν 

ὁβατῆιτής Ἰωδλύνης, ἵνα ὦ, τῷ δεαυότη αὐοϑοϑῇ Εἰς αἰξιοττιείας λόχον" νὶ δρὲ τῶν», δλλ᾿ 5 
ἵνα (ὦ ὁμόφυλοι πιςεύσωσι δὲ αὐτθ, ὅτι δ. Οὐτίω προοϑρελεῖν πίω κἰ ασο ίδμ ασεύ. 

δὼν αῷτο" Εἰρηκε,ὰ ἐκ “Ν᾽ Κ᾽ ζωῦτα δόλον. ἐπήγαγε γὉ, οὐκ “ὦ ὀκῴος ὃ φώς Φη5 χιήμν 
συ] ,εἰ καὶ μὴ ασδϑς Ἔ αἰ ασέγοιδυ ζιύτίω ἱςαίμϑμος ἐπθμέλαξε τῦτο, παρέλκει ἀπλως ὃ 
λερόκϑυον, ἡ ζωυτολογία μᾶλλον, ἢ σωφίωεια διϑασκαλίας ὦ. Εἰπὼν γὺ,ὅτὶ ἀπιςα.. 
ληΐα αδοτυρήσν αἴθ τῷ φωτὸς, τ πιύλιν λέγη, οὐκ ὦ ὠκᾷος ὃ φῶς, ἐχ ασιχῶς,ΟΥνὶ 19 
μαίτίιυ᾽ Δ Τὴν ὡς ( πολλὰ γϑ ἡμὴν μείζων ὁ μδοτυρῶν τῷ μδοτυρφυρϑμου καὶ ἀξιοπι- 
φύτερϑς πολλάκις {{) ϑυκᾷ, να μη ις  ἘΧῚ τῷ Ἰωαῤνν το αὐιανο τ] ούσῃ, ὧν ποθϑοιμίων 
ἐνθέως Κ᾽ πονηροὶν ζω τίωυ “ἰανο ίαν αϑαιρᾷ ὲ αεϑῤῥιζον αὐ λμαασαίσας, διίκγεισι, 4ἰς 

ἃ δ ὁ μδοτυρῶν, εἰς 5 ὀκῴνος ὁ μδοτυρούμδμος, ὁ ὅσον Ὁ μέσον τῷ τε μδοτυρουμϑῥου καὶ Ἔ 
αδιοτυρφιωῶτός 81. αὶ τη ποιήσας, α δείξας ἀδρ Ὁ ἀσύγχριτον αὐασερνγέω, ὅτώ μ( "9 
ἀδείας λονπὸν ἢ τῷ λειπογϑμῳ ἐπεξέρχεται λόγω ἡ Εἶτ “)ῇ) αἰτόπτων ζω ταῖς ἿΜ λον 
τοτέρων ὑφορ μοι οἰ σνοίαις, τούτο ὡκ μέσου μζδ' ἀκριξείας ἄρας, ὅτως ἅπασι "' μὴ ἰνίον 
ἐυκϑλίας λοιπὸν καὶ ἀκωλύτως (ὃ τὴς διϑωσκαλίας ἐφεξῆς" οὐίησι λόγϑν. Χ. παν 

Εὐξωμεϑα δὲ λοιπὸν, κ(Τ᾿ τῆς δμγον μῶν τύτων ἐἰποκαλύψεως ᾧ τὺς ὉὃΜ' δογμιώτων 

ὀρθύτητος, καὶ βίον ἡμῖν ϑρμέοϑαι καϑαοϑν, ὶ πολιτείαν λαμιτοραν. ἘΝ, τύτων ὑφελορ .- 9 
δὲν, ἔργων με ϑρόντων ἡμῖν αἰγαϑών. καὶ γὸ ὥπασαιν τίω πίςιν ἐχωνδν, αὶ τίω γκα- 
φώΐ κατὸμόνσιν, πῆς Ὁ) δἰ πὸ τῇ βίου ἀσρλςασίας ὥμϑυ ἔρημοι ᾧ γυμνοὶ, συν Ὁ κω-: 
λύον Εἰς ὃ τῆς γεέννης ἐπενξηϑίώαι πῦρ, ὁ Εἰς ἀπειρον πο τὸς ἀσδέφου χαζᾳχαϊεοῖ, 
φλογός. ὥασερ γα (ὦ ζᾳ ἀγαϑαὶ ποραξόωτες αγαςήσονται Εἰς ζωζω αἰώνιον, ὑυτως (ᾧ 
ζμναντία τετολ μυηκότες Εἰς αἰώνιον κόλασιν αὶ πἶρας ὀυδύποτε ἔχονστιν, δ͵9 πᾶσαν ζζπδει- 1: 
ξώμιϑι απουδέυ), ὡςξε μὴ Ὁ δμόνϑμον ἡμῖν οἰπὸ τῆς ὁριϑης πίςεως κέρδος αἰ αφϑείσαι ἡ 

ΥΜ ἔργων φανλότητι, αἰλλὰ καὶ οντεύθην δὐδυκιμιύσοαινζᾳις,, μ᾽ πϑδρησίας ἰδῷν (Ὁ Χοι- 

φύν, ζωτης γὰρ ἶσον ὀνδὲν τὴς μακαιφμότητος " Εἴη ποτ᾽ αὐ, ἄροιτο δὲ πὸ "ἡμας χιιὶ ἐ 
Ἐχιτυμνίας ΡΜ Εἰρνυϑμων͵εἰς δυζαν Θεοῦ πόῤτα πορ ἥμιν" ᾧν δόξω ὦμα τω μοιολμᾷ καὶ , 
ῷ, το σνδίμαν ᾧ ἁγίῳ, Εἰς Οὐαὶ αἰείνας δὴὦϑ αἰώνων. Αμέω. 39 

Ομιλιζ. 9 ΗΝ ΤῸ ΦΩΣ ΤῸ ΑΛΗΘΙΝΟΝ, Ο ΦΩΤΙΖΕΙ 
παγζᾳ ἀἰ ον πον ἐρηῤυϑρον Εἰς (ὃ κύσμο. 

.49)).. 4 Ια γῶτο, ὦ πολυπύϑητα τέκγά,, καταμέρος ὑμας τοῖς Ὡοτὸ ἦΜ᾽ γ,94- 

φῶ ἐξιαὐνϑυνοή μασιρὰ Οὐκ αἰ, ϑρ9ον πάντα ὠκχέονϑυ,ἑνα ραδία τ 3" 
αἰεὶ χαταόνλουϑρ ὧν ὑμῖνΥ φυλακὴ Ἄμηται. ἡ “ὃ Ἐχὶ τῆς οἰκοδὸ.- 

μίας ὁ Κ᾿ μηδέπω ἿΜ παϑϑτέρων λίθων σφιήξήων ἑτέρϑις χηλαῖς, 

σοι, ϑ69ι ὥπόυτα καὶ θύκαιτασλητον ὑφαζει (4) τοῖχον ὁ ὃ ὀϑαμά- 
 Φὸ τώ νῶν κσοότερϑν παγάσαι ῷ χάλιχανγκρι ουτῶ τὸ λᾷπον καταμικρὸὶ 

Ἐχιτιϑεὶς, σ᾽ ἀσφαλείας ὧπτισαν αἰπαρτίζει πίω οἰκίδν, Οζνς ὀλιηϑηγθόγιὸν ἕνα, σε ὥ- 49 

διαίλυτον, διλαὶ βεδαίαν κατοσκβυάζων αὐτέων. τούτοις καὶ ἡμᾷς μιμούμεϑοι (ὧν 

οἰκοδὺ μοῖς ̓ χαρ κ᾿ τὸν αἰντὸν (ζπον ζμ ὑμετέρας οἰκοδὸμουμϑν ψυχας. καὶ γωρδὲ- 

δοίκα μϑρ μήποτε τὴς “φϑτίρας καταδολὴς νεοπαηϑὲς κἰποωὐρχούσης, ἡ δέυτί- 

ρὼν Ἐιϑύχη ϑεωρη μῶν ἡ τιῖς «ὐὐϑϑτέρφις λυμιζυώηται, τῆς οἱ φνοίας οὐ ϑθρκουσνο ἁ- 
τῷ 

[3 

ιν 
. 
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πόρτα ὄμοῦ ἑατασκῖν. τἰ τοίνιω 641. Ὁ σήμερον γαῖ λθαγνωϑὺ ὁ ζω ὃ φεΐς ὃ ἄλυηϑι. 

γὸν, ὁ φωτίζει πάντα οὐ ίϑεϑπον ἐρήβιδνον Εἰς (ὃ κό κόσμον, χε γάρ αὔω αἰεὶ τὸ Ιωλύνου 
φζαελερραδμος λον, ὁτί ἥλϑων ἡ "γα, εϑοτυρήσῃ αἰ τοῦ Φωτὸς, κὴ ὁτί γε αἰπεςτίλη, ἵνα 

ι πῖπ μή τις᾿ 'αυτὰα αἰχϑύων ΝΣ τίω του  εδοτυφριῶῶτες “«ὐοϑσφατον χῇοισίδμ κα Χ -«-.ξὰ Φ εϑρτυ- 

ς ρϑυδρε τοιαύτην τινὰ ὑπύνοιδν λέξη, ὀβήγατι τίω δρένοιθμ, καὶ Ὁ Ὡρὸς ̓ ἐπίκεινα πασις ΚΟ 

ἊΝ “δέπεμψεν ὕπαρξιν, ὁδωμοὺ λήρρυσαιν δὲ ἱςανϑρεν. ἡ πῶς ἐν! τουτὸ, φησιν," υἱὸν ὦτα ἐ- 

ων χῷ! «δε Θεοῦ δαλορῤάβα,ὶ ὦ πωφέρωτάςνἡ ν ἰδέδοιχας σοὶ Φείἥεις» δλλ᾽ α " υϑβ συ 
ἔρηται Ι ἴις,πώρ: ἣ πρὸ ατελϑύτητον ἐξοισιν αὐ ψυχα ̓ ωἷωω ὼ τὰ σώκατα μα; ταῦτα, (κ- 

μ" ταγελθίσῃ τῆς σθύστως ὡς σεκ δύ ,ϑεφπίνης “Α] αινοίας ὃν ῶ τοιαῦτα ζητῴνδνλὰ δᾷνπι- 

ιὸ φύειν μόνον ὦ μὴ  αἰξεεργαζεοϑαι Ἂ Εἰρημϑέον, πἰοκοῦσαν ἔχοντα Ὑπύδειξιν τοῦ λέϑυντος, 

πίω δεώαμιν τοῦ Εἰρηκότος αὐ Β' ῷ γλρρὴ ὼ σώμιατα ἐργαξόμϑδμον, καὶ ὶ τὴρ ,ίσεως ἀπα- 

σης ἀσυγκρίτως αὐεβέχοντα λέαρχον δὴ φ εὗνϑυ, Τ᾽ ἴζϑπον ἡ ἡμας ἀπαιτήσεις; ἐχαὶ τίς ἐδ 
μι ζυζᾳ καϑεσηκιίας ὦ εἰ Φαϊν ψυχϑς, ἥ ὑγιαλνοντος λογισμοῦ "ἤκουσας ὅτι ζω ὦ φώς ὃ ἐ- 

ληϑινόν. τί [ φιλονεικᾷρ Εἰκῇ καὶ μωτέωυ αὐῥακοντίσοι ἃ λογισμῷ Ὁ ἀπειρθν ζαὐτίω ζω- 

χμΐρις ἃς ἕω; συεξ γὸ οἷς οἷοντε. τί ἰζυτῷ; ᾳ αἰζήτητει: ; τ «ξεργαζ᾽ πὸὶ αἰκαιταλητῆα,; ᾿ἰχρέεις 

εἰμ ῷ ἀὐεξερευνντα ; χα τλμόησον Ἢ ἡλιακὃν αἰκίνων τίω ῥίζαν αὐτί. δὰλ ον δυυυήσῃ, τὸ 

ὁμῶφ ὕκ ἀγαψακ]ᾷ ς συ σὲ δυοραίνεις Ἐχί τῇ Ἱ αἰὐϑενείᾳ. πῶς δίωυ ῷ τοῖς ἷς μείζοσι τολμηρϑς 

μυδῆι, γέγϑνας καὶ Ὡροπετήξιο Ὁ βρονὉ υἱὸς ὁ Ἰωαύνης " ὁ 1 ἢ σαλπιγα ἔχων Ὃ πγϑυματικίω, ὃ ἣν," ἀ.- 

ὑπ τς χρύστις ΚΟ ΣΑΣ πνεύματος σον ἐπεζήτησε σλλέον᾽ σὺ ἢ ὁ τὴς χρύτος αἰμοιραν Δ ἐχείνυ, 

ἀν οὶ σὺ ἢ δειλῶν φλεγίὲ ὑϑρος λογισμῶν, ὑπύβοζεσαι. τὸ μην ᾧ ὠκείνο γγωσιως Φιλονφκᾷο; 

δ “40, ὅτο “πιγαρϑιῶ Οεοῖ δός ὃ μέζον τὴς ἐκείν γνώσεως ἀφικέρ, δουυήσῃ. τοιαύτή 
ἩΝ γδὴ τϑ αἰ φοὐλν ἥθοδεία," ἤξαγει (ὦ ὟὝ τἰϑὰ τῷ Θεϑ δυϑεντων ὁρῶν ἡμῶν ὥ᾿ πειομέ- 
ἰαὴν ἐμ- γὼς ἁστώω ὡς ἔπ πολλῳ ὁ μείζοσιν" ὁτὸμ ὃ ὃ ταῖς ἐλπτίσι ζωταις δελεώσας, ὀκθάλῃ τῇ τῆς τοῦ 

ἀμί Θρῦ χάφιτος, τότε λοιπὸν ὃ' μόνον Οὐδὲν στλιέον πσο σδίδωσι (ποὺς γν, Αἰ ϑΟολος ὦ ὧν) 
ες σγοὲ Εἰς τὰ ππεύτιρα, ἐνθ9α, ἀσφαλώς ὦ βεζαίως διετοίζομϑν, αἰφίησιν ἐπόμολϑεῖν,αἰλ.- 

λο πόρτα αὐξεάγει πλαγωμϑμους ᾧ οὐκ ἔχονίαε δα μοί φῆναι. ὅτω Ἢ ὺᾧ “οϑρτός 

πλάφον ὧκ τῆς τὸ αὐ δαϑείσυ ΔΘ γωγῆρ ἐποίησιν ὀκπεσῴ. πο σδυκίᾳ γὼ μείξογος 
γνώσεως καὶ τιμὸς Φυσήσαις αὐτὸν, ᾧ ἿΨΜ πότε αὐ ἀρχόντων αὑτῷ κᾧ ᾿ ἀδείας Ζείκαλο. ἡ 

᾿ μόνον ἰσόϑκος γέγϑνο, καιϑῶς ὑσὶ οὐτο αὐτοῦ δλλα καὶ Εἰς τίω τῇ ϑανάτυ τυρρινίδαι 
εΝίπην, ο΄ ,ὁ ᾿κατέπεσεν, Ἕ μόνον ΟΣεϊὲν “πλέον πὸ τὴς τῷ α ξυλου βώσιως πϑσλάξων, ἀλλα ἢὶ τὴς 

᾿ γνώσεως 733) χῶν» υ μικρὸ ἰπολέσας ἐλπίδι πλλλίογος ̓ γνώσιως. τὸτι ΝᾺ αἰχαιύφοϑαι, ὃ 

χαταδυεοῖς Ἐχὶ τὴ τῇ γυμνότητι ὅτι αὐτῷ ̓σοήσελετο, ζω γῆς ἀπάτης αἰωτέρω ζαύτης 

ὀγὶι τὴ τὴς αἰαουύης" αὐτῷ τε γὺπ τὸ ὁρᾶν ἑαυτὸν γυμνὸν ὄντα, ὼ δεΐοϑαι λριπὸν τὺς πὸ ὙΜ - 

, ματίων αὐϑεζολῆς, ᾧ ἔτερφι ἀὐτῳῇ στλείονα ὡντόλενέ ἐφυὴη παιϑ τότε. ὁπὸρ ἵνα με ὁ ἡμιᾷς 
45 παγωμϑῳ, πειϑω θα τῶς Θεῷ, δ εδύωρδῳ͵ εὖ ὃς αὐτὸς ἡμῖν προσέταξε, ὰ μι δὲν περ! 

τέρω πολυῶραγμονώρϑμ, ἵνα, μη ὁ ὅἴΜηδη δοθέντων ἡκῶν ὠκπέσωμϑμ αγαϑών, καϑθοϊπξ καὶ 

ὅτοι πεπόνθεισι. “τὴς κω ὀμαρχου ζωῆς ϑρχίω Ἐχιζητοιῶτες ϑρῷ,, ὁ ὺ ἀπἶρ ἡδυυΐαντο 

ἱ χήν ἀπτύλεσοιν,  τεν ζω ζυτούμϑμοι δδερ(ονυν Ὁ» ὅ61 διωυαΐο) δὲ ὑγιοῦς «αἰϑὸϑ Μογο- 

λινοὺς ὀξόπεσαιν πί πίςεως, αλλ ἡμᾷ ́ μὴ ̓μεταίρωρμϑῳ ὃ ὁθλα, αἰώνια, ἃ ἔθεντο ὦ ) πατέρες ἥ- 

40 μῦν, αλλ Εἰκωμῶν πϑμταηοῦ τοῖς τοῖς τοῦ πγϑῦ ματος γύμιοι, αὶ ἀκούοντες οἷς ἰὼ ὃ φώς ὃ «.- 

ληλειον, κηδὲν πλόον Ἰππιζ ταΐρϑμ θύρῷ!. ον εδ' γὸ ἐ ἐνι ζωυ τίου ὑπο ερθηνωι τίω ρῆσιν. Εἰ 
μδρ γϑὼ ως ἀρ,ϑεφπος ὀλυνα, ὐαϊγκη μέσον ἐ) φ, τού διυνῶντορ ᾧ τοῦ ϑυνωμδύα. ὯΝ 3 
ἀρρήτως δ, ὡς Θεῷ τρόπον δξὴ, τοῦ πσϑϑ' ἡ ποΐ κ αὐαχῶρ. ἣν γϑόω) ἊΣ ζωῶτα 
ὀνομκατα᾿ ὁ ἢ) ες ἡ Τὴ αἱ αἰώνων πϑμτων 681 ποιητ ς. ὀυχϑέο ον πατήρ, Φησιν, αἰλλ᾽ ἀδελ- 

φός. 



ἨἩΘΙΚΟΝ 

Ὑῶ. λα, ς. 

ϑιῳ" δ. κ', 

46 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΤΩΑΝ. 
Φος. “ποία ὀμαΐγκη, Εἰπε ΓΙ Εἰ ὥ )ὸ ὼ ἢ πατέρα ὉΤ' ὑὸν ἐξ ὀτέρφις ἐλέγϑνϑυ τὴ 

ῥίζης, χαλῶς δὼ ζωῶτα ἔφυς τότε εἰ ὃ ζῳυτίωυ ἅ φϑϑγϑμϑν ̓  αἰσέξειδν, λέλομϑμ 51 ὦ 
Ι ν᾿ (ὅν 9] 5 “ Μ 9. ἢ .») «λ5 ΠῚ» 

πατέρα (29ς ᾧ δναρχον ἐῃ μῆδε γελυνηοῖ, τ ον ἀναρχον κζ 40), γεβρνημδβον ὅ Οὐχ 

παΐϑς, ποία ὀμαίγκη ἐκ, τὴς εὐνοίας ζαύτης (1) ἀστζὴ λθλϑν ἐκῴνον ἐπεισελθᾷν; ὀυδεμία, 
ἀπεώγασμα γᾺν 91" Ὁ κὶ ἀπαύγασμα ((μωυέπινοέται τῇ φύσει, ἧς ὅ91γ ἀπαύγασμα, ; 
δ δ τοῦ νὰ ὁ Παῦλος τοῦτον ὅτως ὁκαίλεσεν, ἵνα μηδὲν μέσον αὐ ων τύ] θύσῃς ποίξ)ς 

ὰ ὠοδ, τοὺ» ζ᾽ ὃυν τούτου δολωΐγικόν᾽ Ὁ ἢ ἐφεξῆς τοῦ “ἰπσοδείγιματος τίω ὑφορμιϑ 
τοῖς ὀμοήτοις αἰτογτίδν δἰορϑούται. μὴ γι α'παύγασμα, φησιν, ἤκουσας, τὴς ἰδίας αἰ». 

τὸν αἰπεςερηοῖ, νομίσῃς αἰ“ποςαάσεως. ἀσιξὲς ὙῈ» τῶν, ᾧ τῆς δῇ Σα(ξελλιανων ἡ ἊΨ 

πὸ Μαρκέλλν μανίας. ἡμ4ς ὃ ὐχ ὅτω φαιϑὺ, δλλὰ ἢ οὖν ἰδία, αὐτὸν ἢ αὐπουςαῦει, 9 

δα τὸν Εἰπὼν αὑτὸν ἀπαύγασμα, ἐπήγαϑι, δι ἡ χαρακτήρ Ἐ81 τὴς κἰ ασοςασιως αὑν-. 
τῷ, ἡνα τοῦ ἰδίδω κ( ασύςασιν δοιλώση, ᾧ τὴς αὐ τὴς ὄγτα αὑτὸν θσίας, ἧς 651 ᾧ χαρακτηρ. 

ᾧὶ γὸ Ὄρκεῖ μιᾷ λέξῴ, καϑοίκῷ ἐφϑην Εἰπὼν, τὰ αἷδέ Θεού οὔδαφῆσαι ϑυγματα τοῖς 
α᾽᾽,ϑεσΐποις ᾿ Ἄλλα ἀγαπητὸν, ἐν πολλαὶ ((υμιφορέσαντες, δξ ἐκοίφου τὸ ὠρέπον ἐχιλεξώ. 
αἴϑα. ἕτω "ὃ διωνησὺ θα, τὴς ἀξίας ἐφικέοϑαι δοξολολίας᾽ ἀξίας 3 λέγω, κ τίω ἡμμ- ;; 

πέραν δευύα μι. Εἰ γὴϑ τις πσοϑς αὖ τίω τίω ἐγτως ἀξίαν Εἰπῷ δυυύφειϑαι γομείθοι, καὶ 
Φιλοιφχοίη, λέγων ὅτως Εἰδέναι (ὃ Θεὸν, ὡς αὐτὸς ὀιδὲν ἑαυτὸν, (ὅτ. μώλιςα ὅφθιν (ὃ 

Θεὼ αἰγνοών. | 

Ἰαὺτ ὅν Εἰδῦτες ὑϑβωνϑῳ χαιτέγατες αἴ ἀσφαλείας ὼ παρέδοσειν ἡμῖν (ὦ) ἀπ’ 

Ὥρχὺς αὐτότήαι ὁ ὑπηρέται μοόνϑμοι τῷ λόλϑυ, ὶ μι;δὲν «ραμτέρω αὐἰξεοργαζω βῖθα, :ο 
δυο »ὰ» τοῖς Φυτίω νοσῦσι τω γόσον «ἰδιέςαι τὰ δειγαι᾿ τὸ τὸ Εἰκῃ ταλαιτωρφοῖ, ζη- 

τοιωΐζῷς ἁ τὖρ θυρῷ αὶ δυωνατον, τὸ τὸ πϑροξιώαι (ὃ) Θεὸν (ἦν “ἢ αἰυτ τεϑένζος ὅρ9ις ὁμα.- 

πέπειν Ἐχιχειρφωυζᾳς. ὑσίω ἢ ττο κιᾷ τίω οργώυ, Ογοθὲν δεῖ ΤΩΡ ἡμδιμ" μαϑεῖν παὺ- 
ἄς Εἰδύζως ὑμαξ. δὲ τῆς “Σποιοίας αὐ αἰφένϑμοι, τρέκφιϑμ αἰνὰ τοὺς λῤηϑίς, 

ἵνα, διζινεχὼς ἡμας τειχίζῃ. Ἐχὶ ἴγα γὰ» ἐχιολέψω, Φυσίν, δλ ἢ ἐλὶ ῷ [πγά- : 

ον ὁ ] ἴαπενὸν καὶ ἡσύχιον ἡ τρέμοντοί μὰ (διὸ λόγους ; αὐφέντες τοίνυν τίω ὀλὲ,ϑρίδν 
ζωτίω πολυχοραγμοσιωΐζω, μυτρίψωμϑρ ᾷς χαρδίας, πεν ήσωρμϑρ τὰ ἡυδοτηρδβα ἡ- 

μὰν χαϑῶς “ορϑσέταϊζξεν ὁ Κοιςὸς, κουτυμυγώμϑῳ ἘλῚ τοῖς πλημμεληϑείσιν ἡμῖν, ἀνα λο- 

γισω ἅθα μζ' ἀκριθείας τὰ κτ' ᾧδέμασδλοϑεν ἡμῶν ἀπθωτα τολ μυνϑέντο γόῦνον, αυουδεί- 

σώωμϑῳ αὐτοὶ οἰποτοίψαοϑαι πϑντοδουπῶς. πολλαὶς γὸ Εἰς τῦτο ὁ Θεὸς αγέῳξεν ἡμῖν ὁ- γο 
δούς, λέγε γὸ σὺ ἢ οσῦτος Κρ αμδδτίας συ ἵνα διχῳιωθῆς᾽ ἡ παλιν, Τὼ ἀνοιμίθν μὴν τιν 

δὀξηήειλά σϑΙ, Ἂν σὺ "ἐφ 4 λος τίω αἰσέξειὸν τῆς καρδίας μϑ. σγοὶ Ν᾽ μαρὸν ἡμὼ (ωτε- γ»βᾳ 

λξιοθς Ὁ μειῶσαι δὝὦ αἰμδοτη μῶν τὸ μέγεϑος ἡ (Ἀωεχὲς αὐδμΖ' χατηγϑοία ᾧ μφήμη. ἔς! 
ὦ ἑτέρᾳ ζωυτης οὐνεργεφέρρι ὁδὺς, τὸ μιηδενὶ ΔΨ Εἰς ὑμᾶς ἡμδοτηκότων μνησιχακῷν, τὸ πᾶσι 

τοῖς Εἰς ἡμας πλημμεληϑεῖσι συγχωρῷν τὰ πλημμελήματα. βούλει ̓  τοἰτίω μαθᾷῷ; 4 

ἀκυσον τῷ Διλυνὴλ λέλρντος Διὸ ζι ὶ αἰμδοτίας συ ἐν ἐλευμοσιωαις λύτρωσοι ἡ ἐά- 
γομίας σὺ οὖν οἰκτιρμοῖς πενήτων, ἐς ὃ αὶ ἑτέρρ μ ζωτης, ἡ δΨ ἐυχὼν (μωέχεια, ὸ τ 
πσρόσιϑρθύειν ἢ μ(Τ' καρτερίας ταῖς ασολς 4 Θεὸν ἐντθύξεσι. φέρει ἡνα πρδαμυϑίλω ἐ- ") 
μῖν ὦ μικρδρ ἢ λυσιν μη μδοτηνϑμων καὶ γηςεία ὁμοίως, ὑτὸμ μΤ' τὴς Εἰς ἑτέροις Φιλαν- 

«ϑοφπίας γίνηται, ὁ σδώνεσι ὃ σφοδ)ον τὴς ὀργῆς τῷ Θεού Πὺρ γ5 φλογιξζόνϑμον σῴέσει 40 

ὕδωρ, ὶ ἐλεημοσιωώαις δἰποκαϑαίοϑνται αμουρτίαι. ζω τοίνωυ παΐσας ὀδούωμδν 
ὀδὸυς. Εὰ ρὸν τ τοις ὥκμϑυ αἱ σ᾽ “πόντος, ἐν Εἰς αὐτὰ τίωυ οολίεὼ ὀμαλίσκωμϑμυ, ἐν 

μόνον τὰ πλβθόντα " τον ψοιῖθα, πλημμελήματα, δλλὰ καὶ Εἰς μέλλον ζᾷ μέγιζο, κερ- κἀπιηΐ 

ϑανούυϑυ. ᾿ὶ γδ πϑδέξομδυ τῷ αἱ αθόλῳ λολίω' ατοησράλλειν ἡμῖν, ὅτε Εἰς ῥᾳϑυμίλν κὸ 
βίν, 
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βίου, ἅτε Εἰς τίω ὀλεθρίαν «ὐθεεργίων. καὶ δ. ὁ "τρις ΚΤ ὟΝ ἄλλων χαὶ ὀρτόῦθεν ζις 

αἰοήτυς ζυτήσεις, κ᾿ ΟΝ λοηϑμιαχίας (ὲ Ἐχιξλαρῴς ἐπανγ4 ̓ οκ τῷ ορλαζονς ὁρᾶν, χαὶ 

“ἰργϑιωζας, ὶ μηδεμίαν τῆς κτ᾿ { βίον ἰροτὸς ἀτοϑνοιαν ποιουνϑμοις. δολ ἡμιᾷς αὐτοῦ 
Ὡωπίω τίω πϑϑείσϑυσιν ᾿δσποφροίξωρϑμ, γρνλρρήσωμϑμ, νηψωμϑυ, ἵνὰ καὶ ὧν τῷ βραχεῖ 

4 τύτω χέθῳ κοιμόντες ὀλίγα, δΜἪ'ἀϑαναίτων εἰν τοῖς αἰστείοφις οἰεύσι τύχωμϑμ ἀγαϑών,χα-- 
ΘΑΤΙ χαὶ φιλαν.ϑορπία τῷ Κυρίου ἡ μδν) Ἰησού Χολφού, δὲ ὶ χα; κἴθ᾽ ὃὺ τῷ Ἰτωτοίη δόξα, 

ὦμα τῷ ἁγίῳ πγθύμφτι, Εἰς ὧν αἰώγας ΝΜ αἰώνων. Αμέωυ. 

. ππ 

Ομ." ΗΝ ΤΟΦΩΣ ΤῸ ΑΛΗΘΙΝΟΝ, Ο ΦΩΤΊΖΕΙ 
ιο πόρτα αὐ,ϑοϑ πον ἐρχόνϑμον Εἰς (δὸ κόσμον. 

5}: Ὑδὰν κωλύει κὶ τήμερον Μ' αὐν νὴ! δὰ αοϑαι ῥημδν Ωὴῆ" πρώϊω ὑπὸ ὃ 
{0 δογμῶν ὀϊξηγήστως ὁχωλύϑημϑν ἁπασι τοῖς δμαγγωοαϑεῖσιν ἐπεξ- 

ν ἐλϑεῖν. ποῦ τοίνεωυ Εἰσὶν (ὦ) μεὶ λέροντες αὐτὸν ἀληθινὸν Θεὼν; ἐν- 

Ν ζωῶϑα ἃ γὃ φαῖς ἀλυϑινὸν Εἴρηται, ἑτέρωθι 8. ἀδοαλήθηα καὶ ἐΐό- 
ῥν ζωή, δλλ᾽ ὀκείνῳ τῷ λόγω, τὸν ὀκᾷ δνω θα, σαφέφερον ἐ.-. 
ΡΞ, πεξελθυσοκῖθα᾽ κι ἢ Ὁ παρϑν ὀμαγκα)ον τέως ὠκῴνο πχοὺς τίω ὑ- 

1. φωτίζει πόρτα δύ, ϑοφ πον τῦγε Εἰς αὑτὸν πκον. ΕἾ δὲ ἦνες ἑκόντες ζὖν' τὴς Ὁ ϑνοίας ὁ- 
μιθυᾷ φθωλμοιᾷ μώσαντες," μή βούλοινηο κοὐ δαδέξαοϑαι τὖ φωτὸς τῶταε Τὰς) ακῆνας, αὶ ΟΝ 

τίω τῷ φωτὸς φύσιν ἡ σκότωσις ὠκείνοις, λα οὐρα τίω κακϑυργίδν Μ᾽ ἑκοντὶ Ὄὀἰποςε.-- 

δϑιώτων ἑαΐις τὴς δωρεάς. ἡ .ἡ ἡϑ ις εἰς πλϑζᾳς ὀκκέχυτω, υκ Ἰουδαῖον, ἐχ ἕλλζωα, 

ἐβαῥαρον,ου Σκυϑίω, ἕν ἐλεύγερον, ἐυ δούλον, οὐκ ἀύδρα, νυ γευναῖκαι, καὶ ὠρεσθύτίω, 
ἃς ὃ νέου δἰποςρεφορϑῥη, πόμζῷς ὃ ὁμοίως ασοϑσιευδῥη, ἢ κα τῆς ἴσης κα λούσα τιμῆς. ΓΕ) 

οὐκ ἐθέλοντες Σὁ'ολαύσοι τὴς δωρεὰς ζυύτης, ἑαύζοῖς δίχᾳιοι ζοιτίωυ δὼ εἶεν λογίσα οϑαι 
τίω πήρωσιν. στὸμ ΝῚ τῆς Εἰσύδου πᾶσιν ἀγεῳγμϑῥης, ἡ μυϊδενὸς τῷ κωλύοντος οντος, ἐ74- 

λοχακοιουτές Ἧνος ἔξω νϑῥωσι, “Νὴ Ουοδγα, ἕτερον, ὄδννλ ἡ ποῦρῳ τίω οἰκείαν πογηοίδῳ ἐἰ- 
πόλλιιυται μόνον. 

5 10 Εν» ῷ κόσμῳ ζώ, Αλλ᾽ ἐχ ὡς ὅ κύσμου συΐχροιος ̓ ἄπαγε δζο "ὃ ὅν» ἐπήϊατι" 

Καὶ α κόσμος δὲ αὐτῷ ἐϑρεν, Δια τότε σε πώλιν ἐπθναΐγων Ἐχὶ τίω ασο»- 

αἰώνιον ὕπαρξιν τῷ μονο νοίξ, ὁ) ἀκούσας, ὅτι ἔρχϑν αὐτο τόδε τὸ πτρ, κἀν σφόδρα α:-- 
ναϊαϑητος ἢ, καν ἐϑρος, κἀν πολέμιος τῆς δὺξης τῷ Θεού, παγτως ὶ ἑκων ᾧ ἀχῶὼν αγὰγκχᾳ- 
«ϑήσεται τσθ3 Μ ἔργων ὁμολογῆσαι () ποιητίω. ὅ98ν μι! καὶ ϑαυμμοίζειν ἔπεισιν ἀεὶ τίω 

34 Παύλου τῷ Σαμοσατέως μανίαν, πῶς «πος τίω ὅτω φϑνερον αἰλήϑειδν ἀνηολέψαι 
ἤμωη ἐπύλμησε, καὶ ἐκων ἑαυτὸν κωτεκρήμφισειν. Οϑ᾽ίδ γὸ αἰγνοῶν, δλλαὶ ὶ σφόδρα Εἰδὼς" ἡ- 

μαίρτλμε ζω 7. παϑεὼ τοῖς Ἰουδαίοις. καϑεύπερ γῈΡ ὀκεῖνοι πσϑϑς αὖγ,ιϑούποις ὁρῶντες, τὸ 
τὴς πίξεως πσοῤύδωχο ὑγιές, Εἶδυτες (κ οτί αὑτὸς 681ν ὁ μονολιμὴς ὸς τῷ Θεού, οἱ ᾳ. ὃ 
εἦν αῤχονζως ἐχ ὁμολοχϑεῦτες, ἵνα, μι! Φιτοσιοναίγωγϑι Ἄμωνται ᾿ ὅτω ὁ τῦτον γωναρκά 

40 τίν! λϑραζόμϑμον, τίω σωτηολθν φασὶν οἰ ποδδοϑει τίμω ἑαυτοῦ. δεινὸν γ»5γ, ὀντῶς δεινὸν τῆς 

κεγοδοξίας ἡ τυρδυνὶς, κα! σοφῶν ὀφϑαλμὲς ὠχἸ]υφλοιώ ἱκανὸν, στὸν μήνήφωσι. Εἰ ̓ ὸ 

ἡ δωροδυχίᾳ τη ἰσώε, πολλῷ μάλλον ὦ ζωύτης βιαιότερον παϑος. ΟΥ̓ τῦτο χαὶ ἴου- 

δαίοις ἐλευ ἃ Χολοὸς, Πῶς δευύαοε πιφεύειν, δόξαν τρθκὶ ἀγιϑεΐπωι λαμκδαγοντες, αὶ τραν... μῶ. 
τίω δοξὸν τίω δα τϑ μέγα Θεοῦ ὑξητοιῶτες; 

: Καὶ 
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Καὶ ὀ κόσμος αὑτὸν ςέκ ἔγνω [Φησίν]. ἐν ζιῦϑα κόσμον Ὁ σρλῖϑυς φησι τὸ διε- 

φθαρμϑύον τὶ τοῖς γηΐνοις πσοϑφυτηκὸς πο γμασι, 7" χυδαῆον ἡ ζωρ φῶ δὴ τ αὐόητον λαιὸν. 
ὡς οἵγε πῷ Θεοῦ φίλοι αὶ ϑαυμαφοὶ, πϑρτες αὐτὸν ἐπέγγωσαν ᾧ ασθ3 τῆς εἰγσοίρχου πα.- 

ει Ἰωαν, μνγευ ρρισίας, καὶ αὐδῶ πὸ πατειαχου ἢ αὑτὸς ὀνομιαςί φησιν ὁ ραφὸς, ΟΥ᾽ Αὐρμκαὶμ ὁ πα. 
εἢ τὴρ υμδηγαλλιάσατοΐνα ἴδ πίω ἡμέραν τίω ἐμέδω ἡ Εἶδε ἐχϑρη. ὶ ὖδε τῷ Δα(ὶλε 

Ματθ,κβιμῖ, Ὁ Ἰουδοιυς ἐλέγχων, ἔλεγε ᾿ Πῶς δξέυ Δαρὶδ εὖν πνθύματι Κύριον αὑτὸν καλά, λέγων" 

ΕΣ Εἶπω ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μιν, καϑου ἐκ δυξιων μυ; καὶ πολλαχοῦ πσϑϑς ὠκείνοις ἱςαί με. 
“"Ἶ νος, Μωύσέως μέμφηται" αἰδ ἢ Ψ λοιπτῶν “αροφητῶν ὁ Φιπύφολθς. πόρζῳως Ν᾽ “ὧν «Ὧ09- 

-" φήζας ἐπὸ Σα μιϑὴλ ἐγνωκέναι φησὶν ὁ ἸΠέξ)ς αὑτὸν, ὁ τίω πϑλοισίδν αὐτοῖ πόῤῥωθεν 
᾿ Πραξ.εγικ. «ὐδϑλναφωνν, ὅτω λέγων καὶ πόρτες ὡ πσϑόφηται Ὡπὸ Σαμπήλ κ᾿ ἿΨ χαϑεξζης ὅσ! ἐ-- τὸ 

λάλησεν, ἡ κατήγίοιλον ιὶ ἡμέροις ζωύζις. τῳ Ἰακως ᾧ τω πατοὶ ὦ τῦτν, 
ὥασερ δίυ ἢ πῷ παγετήῳ, χαὶ ἐφανη, διελῴβϑη, ἢ πολλαὶ αὶ μεγάλᾷᾳ αὑσέαετο δώοτῃ, 

Λιμμ,κδι α᾽ γαϑοὶ, περ δζῶ καὶ Εἰς ἔργον ὀξίωεγκα. ππὼς δξζυ, φησιν, αὐτὸς ἔλεγε "Πολλοὶ προϑφῆται 
ἐπεθύμσειν ἰδιᾷν ᾧ βλέπετε, καὶ Οὐκ ΕἾδον, ἡ αἰκούσοωυ ὦ αἰκούετε, ὁ σέκ ἤκϑυσον) ἂρ 

δξω ὃ μφτέρρν τῆς γνώσεως τῆς Εἰς αὑτοῦ ὑπαῖυ (ζ δίζυ. ᾧ τούτο καὶ Ὥστὸ τὴς βἥσεως ζᾳυ- κα 

"»““" της, ἀφ᾽ ἧς γομίξοισι τίνες αὐςῆν' αἰπεζερῆοϑαι, πειραίσομαι ποιήσοι φαμερθν.ποδλοὶ “Ννγ, 

ει ἢ φησιν, ἐπεθύμησαν ἰδῷ ἃ βλέπετε. ὡςε ἤδεσαν αὐτὸν ἥξοντα" ἐκ ΟΜ ὠφοινων, καὶ οἰκοιο.. χιθιὼμ 

[- 1 μιήσοντου, ὧπερ ὦ ῳχϑνόμησεν. 'ὶ Ὁ» αὐ,Εἰ μῆ ἡδεστιν, ἐπεθύμησαν. οὐ εὶς ΝΣ ὧν μ.- Ὁ 

᾿ δὲ ἔγνοιαν ἔχει, τϑτων λαξᾷν Ἐχιϑυμίδν διωνήσεται. ὡςι ἤδεσαιν (ὃ ἐὰν τὸ Θεοῦ, καὶ ὅτι ηξέ 
᾿ Εἰς ὀρ ,ϑοφπους. τίνα δΐχυ δεν ὧπερ έν ἤδεσαν: “γα, ὧστερ Οὐχ ἤχουσαν; ζχῶτα, ὦ γι 10 

εὐ ὑμᾷς βλέπετε χαὶ ἀκούετε." Εἰ Ὁ, ἡ φωνῆς ἤκουσαν καὶ Εἶδον αὐτὸν ὠκᾷοι, αἰλλ᾽ σῴκ ἐν χιλδν 

"" ( κὶ, οὐδ ἔστω τοῖς ἀν, ϑοφποις (μωδναςρεφόνϑμον,σ είν μ(Τ τοστιύτης ἀὐδοῖς ὁμιλοιῶ.. εν 4 . 

τα τῆς ἀδείας. τῶτο γϑιεοῦ καὶ αὑτὸς δηλών ἐν αἱπλως Εἶπεν, ἐπεϑύμωσαν ἰδιῷ ἐμδ ἀλ.- “νωὴ ̓  
λα τί; ὡὐμᾷς βλέπετε᾽ συϑὶὴ αἰκοῦσαι ἐμϑ, δυλαὶ τί; ὦ ὑμᾷς ἀκϑετε. ὡς Εἰ ἡ μὴ τίω 
ἔνσαρκον παρουσίον αὐτῷ ἐγκαΐσαντο, δλλ, δῴίφς ἤδεσαιν αὐντίω ἐσομϑδέζωυ, ἧς ᾧ ἐπεθύμοιω, 25. 

α ὅχίς'ϑυον Εἰς αὐτὸν, ὸ μιὴ ἑωρρικότες αὑτὸν εἰν ((αρχί. στὸμ δίχυ ἡμῖν ἐγκαλώσιν ἕλλη- 
νες ζωῦτα λέρροντες᾽ τί ὃ (ὃ ὁμιασδϑεϑῳν ἐποίει γρόνον ὁ Χοατὸς, τὸ ἣΜ' δύ, ϑοϑπων οὐκ ἔλι- 
σχϑπούμϑμος μος, κὶ τί δύ ποτε ὦ» ἐοώτῳ τῆς ἡμετέρρις ἤλϑον ὀῤτιληνόμϑμος σωτηρίας, 
τοσῶτου αἰμελήσοας γόνον ἡμίν } ἐρύρϑυ, ὅτ! δ) “ο3 τοῦτο οὗ τῶ] κόσμῳ ζῶ, πυρϑένοει Ἣ 

ἔργων αὐτῶ ὸ γγώραμος τοῖς ἀξίοις ὦπασι ὠ. Εἰ  δζρᾳ τὸ μὴ πόρμίᾷς αὑτὸν τὸτε ἔπε- 30 
»ϑωχέγαι,ὠλλὰ ρα ἣν ναίων αὐτὸν Ὁ ὡναρέτων ὠκείνων " μένων ἐγνώονδο ̓ Φαϊντο μὴ ΡΝ 

γνωειζεεϑαι, οὶ τθ. συσὲ γι ὁμολογήσυτε ασϑδϑσκυνφοῦο αὐτὸν αἰ τσ τ δῤ,ϑούπων Ν᾽. 
μηδὲνως ὦπόμντες αὐτὸν ἴσοωυσιν. αἰλλ᾽ ὥασερ τὶ τῷ χϑρόντος, δ εἰξὶς δ ὄχζρὶ (ἦν᾽ αἰγνοοιωῶ. ' 
ζμ αὑτὸν, τοῖς ξ-ἰδὺσι [4 πιςήσειεν . ὀυτως συν! “ἰῷ τοῖν ἐμασοϑοϑεν γχόόνων αἀμ- 

Φισζητεῖν γοή, ὅτι πολλοῖς, μᾶλλον Ἀὶ “πᾶσιν ἔγγωςο τοῖς γυναίοις χα! θυ μαᾳσίοις δν᾿- 33 
δρασιν ὠκείνοις. Εἰ) λέγνι ιο, αὶ τίνος ἕνεκεν μευὴ ποίντες πτοϑσεῖχον αὑτῷ, μυηδὲ πάντες αὑτὸν 

ἐθεραστά,ον Ὅτε, δλλαὶ μόνοι (ὦ) δίκαιοι: ἐρήσομαι κα γω, τινὸς ἐγέχαν μηδὲ γὼ πόρτες αὐ. 

τὸν ἰστισι! να τί λέγω αἰϑὲ τῷ Χολφοῦ, (δ) γ" πατέρᾳ (ὃ τότυ δζρὶ τί μὴ παντες μήπ 
τῦτε, μιήτε νων ἔγνωσαν, δολ (ὦ ὥ ἀδ μάτως ὥπόμτα φέρεο δ, λέχϑυσιν, (Ὁ ὃ δαιμο- 
νίοις τίου τῷ πόρτὸς Ἐπιτφέποισι πσδϑιοιδω ; Εἰσὶ ὃ. οὶ ἢ ἕτερον ποῦ τῦτον αἰαπλιῆοισι 40 
Θεὸν, Δνὲς ὃ αὐ», καὶ τίω' αὐτικεινϑβζω ἐὴ βλασφημωούσιν" εἰστύ δια μεν, ἢ ἕδν νόμοις χαὶτ 

εἰστύ πονηο9. ἧννος δαίμονος {) νομίξοισι. τί δῶν χορδαὶ τῦτο , ὅτε Θεὸν αὐτὸν φήσομϑμ 

ἐφ), ἐπειδή ἀνές Εἰσιν (Ὁ τῦτο λέλοντες, ἡ πονηρθν αὐτὸν ὁμολογήσομϑρ δ), (αὶ γ} υσὶ 
τϑτο Εἰσιν (Ὁ βλασφημοιῶτες αὐτὸν) ὦπαγα τῆς πρ᾿ρριφοϑσιωης ἢ τὴς ἐσαύτης ἢ ̓ 

“πληζίας. 
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πληξίας. Εἰ Ν᾽ μέλλοιμϑυ τὸ τῆς ΤΡ μϑηνουϑῥων χρίσεως γορακ)ηοιζεινζὶ δόγματα, 
οὐ εἰὲν κωλύει μαινεα ἢ αὶ ὠζις μωρίαν χαλεπωτατίω. Εἶτα ἥλιον δὰ σσοϊεὶς λυμόμη- 

κὸν ὀφθωλρῦμ {ῃ φήσοι ὄχ (ἂν νοσοιώζας ζᾳς γῆς, δλλαὶ φωτιςικὸν, δἰπο ΔΜ ὑγιωνί 
των λομόλύων (ας κρίσεις" ἡ ζω μδ ὃ Οὐ ἰλὶς πικρὸν ασοϑσερᾷ, ἐ ἢ, τϑηο τὴ αἰοϑήσει 
2.“ “, ΖΏ ἃ ω, ᾽ ! « ἡ ἜΣ) δ 

4 ὠρβωφῶνγ δόκει ᾧ δὲ Θέον Φοτο "τῆς ΤῊ αἰοϑενοιώτων ἰπνλήψιωςη μ ἐδ, ἩἼΠιν 

[1] ἐῇ, ἡ ποτὲ ΝᾺ πσϑόνοῷν, ποτὲ δὲ μηδ᾽ ὁλως γ 8. ποιᾷν, ψηφιοιώτω γε; ἡ ΟΝ 

(ἦν τοιούτως ὑγιαίνειν φήσειεν, δλλ᾽ οὔκ δξεφηκέναι ἡ) το ϑρυπαίειν καὶ μανειῖ, πζωῦ ἐοώτων 
μανίδν 1 ὁ κόσμος αὑτὸν Οὔκ ἔγνω, Φησιγ᾽ αἰλλ᾿ ὧν ὁ κόσμος Οὐκ ζω ἀἰξιος, ὅτοι αὐντον ἐγγω.- 

σαν. Εἰπὼν δὲ ἡ ὥν' μὴ γνόνζω αὑτὸν, ὠνβεοαχεῖ ὦ τίω αἰτίλω τῆς αἰφοίας ξιϑηχεν ὧυ “ὦ 

ιοὸ ἁπλαῖς ΕἾπεν,οτι συ δὶς αὐτὸν ἔγνω, αὐλλ᾽ ὅτι ὁ κόσμος αὐτὸν Οἕοι ἔγγω, «υτέςμν, ὦ ᾧ κά. 

σμῳ μόνῳ πσϑόσηλωρϑῥοι, ὁ τοὶ τῷ κόσμου φρογοιοῦτες ὧν, ϑ9.ποι. ουτὼ γδ Εἴωϑε κα.- 

λῷ ἀὐις ὁ Χραφος᾽ ὡς στὸν λέγη" πῶτορ γι, καὶ ὁ κόσμος σε σῴκ ἔγνω. Οὔκ ἀρᾳι αὐτὸν 

μόνον, να, ὦ Ὁ’ πατέφφι αἰστο ὁ κόσμος ἐγνόησε, κοιϑούπερ ἐλέγϑμϑν. Ουοὶὲν δ. ὅτω 30λοῖ διαΐ- 

γοια!, ὡς ὃ πσοοςετηκέναι τοῖς φοροῦσι, 

᾿ς ἸΤαύτ᾽ δῶ Εἰδυτες,ἰποςήσωτε ἑαϑζὺς τῷ κοσμου,ὺ “Ψ (Ορκικϑΐν ἰποῤῥήξωτε ὥρατ΄- ἩΘῚ ΚΟΝ 
μῖδ, καϑύσον οἷοντε. σε "Ὁ" ὦ τοῖς τυγύσιν ὑμῶν ϑἰιπὸ τάτωνη ζημία οὐ λν᾽ τῶ 

κεφαλαίῳ δἥῥμ Ἴαγαϑῶν. ου "Ὁ ὅδην ἀν, ϑοφιπον κα θρονί βίον ἀγτοηγόυϑμον “δ αγ- 

μ σφοδρώς, διωηϑίώω δχιλαξέο!ῦα ΤῊ ον Ὅς ϑραγοις γγησίως, ἀλλὰ αγαίγκῃ ῷ 

αἰϑὸὶ ζωτα ἐασουδακότα ὠκείνων ἐκπεσεῖν. Οὐ δεωύαοὃε γαίρ, φησι, (Θεῷ δυλδύεν κα Ματϑιεικθ. 
10 μαμμωνᾷ αἰναϊκη γαὶρ ἑνὸς ἔχεαν, ἃ Ὁ ἕτερον μισεῖν. αὶ ζιυζᾳ καὶ ἀυτὴ δ" πορα!μ ἡ 

πεῖρρι βοᾷ. ὦ οριῶ τῆς δΨὼῳ χουν ἐχιϑυμίας καζαγελάσαντες, ϑτοι μάλιςα' Εἰσιν 

(ὧ τ Θεὸ ἀγαπῶντες ὡς χρὴ ὥαυερ δξζυ (ὦ) τίου ἰρχίω, κείν ϑωυμαίζοντες, τοι μαί- 
ὃ λιτὰ παγτων Εἰσὶν (ὦ)" ῥαϑυμοτέραν τίω αἴθ αὑτὸν ἀγαπτίω ἔχογτες. ψυχὴ ἡ ῤκαϑα- 

τ αἷ κἰ σὺ φιλογρηματίας αλούσα, ἐν ῥᾳδίως σϑοῖδ θὐκόλως τοἰδαιτήσνται ἡ ὡράξαι ἡ 
ὃς Εὐἰπῷν Ὁ “πἰροξιμυόντων Τ Θεὸν, ὡτεᾷ ὀτέρε “δινομϑίη δεαυῦτε δούλη, καὶ πανᾳ αἀἶπε- 

νδυτίας ζχιταήοντος τῳ Θεῷ. αγδνήνατε τοίνεου ποτὲ χαὶ διεγέρϑητε,, καὶ ὐὐγοήσαντες 4{- 

109 ἐσμὲν οἰκέται, τίω τύτῳ βασιλείδν αἀἰγαπήσωμδῳ μόνίω, κλαύσωμϑμ ἢ εϑρζιυήσωμϑρ 

β' Ψ ἔμαχοθοϑεν γούων ὧν ἐδυλθύσανϑρ τω μαμμωνά βίψωρμϑῃ αὐτὸ χαϑώπαξ 
4 ζυχϑν (ὃ ἀφόρητον αὶ (ὃ βαριω, ἡὶ νδύωμϑμ φέροντες (ἢ τὸ Χοιςοῦ “' κούφον ᾧ ρᾷ- 

30 φον' ΟΥ̓ εν γὸ Ἐχιτοίῆει τοιούτον ἡμών,δῇ ὁ μαμιμωνάς. «ὅπ! κα γὸ ἐγθροις' κολθυει πᾶσι γ4- 
γέαϑει᾽ ὁ ἢ Κύρλος τθιωαντίον ὠπόνζᾳς ἀαπαξεοϑαι ᾧ φιλῷ. ὀκφορῷ πηλῷ ἢ τῇ σλιν- 
ϑείᾳ πυοϑσολώσας (τῦτο 75} ὅθιν ὁ χουσὺς ) οὐδὲ ζμνυκζις ἀφίησιν ἀναπνθῦ σοι μικρόγ᾽ 

ἀνά: ὥπ! τῆς ὦ αἰξεῆης ζιύτης ἢ αὐονήτῳ φροντίδος" ἀφίησι, κελϑ,ει ἢ (ἀωαΐγην «ἂν 3η.: 
᾿ στευρ9ις οὖν τοῖς ὀυραμοῖς, Οξκ ὧκ τὴς Εἰς ἑτέρως αἰδικίας, διλ᾿ ἐκ τῆς οἰχείας διχαμοσιωύῃς, 

15 ὀκῴνος «Ζ' «ὧν: πολλοῖς ἱἹδρωζς ᾧ ζιὶ ζῳλαιπωοίας ὅτε δυυΐατωι αὐλοα φῆναι κ»λαζομέ- 
νοῖς ἡμῖν ὠχᾷ ὼ χακῶς πείορισι δ (ὧν αὐτύ γόμιπφ, ὼ Ἐἐχττείνει τίου φλόγα ̓ ὧν 3, κάν 

ἠχὴρ ποτήφλον ἡμῖν ἐπιταξη δοιώαι, ψυχροῦ, ουθδ' τύῖτο (7) μιοϑὺὶ καὶ τέων αἰ μοιοίω ἀφίησιν 
ἡμας »ἰπολέσαι ποτέ, δνλα μῶ πολλῆς ὀύτιδίδωσι τὴς δαψιλείας. “πὼς δζω Οὐχ ἐοαῖ- 
τῆς ὁμοίας δ ὅτω πσοϑόσζωυοις δεασοτείας καὶ τοσύτων γεμούσης ἀγαθῶν ἀμελοιωζᾷς, ἀχα- 

40 οἰςτῳ καὶ αἀγνώμονι δουλύδειν τυφοἰννῳρὺ ὅδεν ἅτε ζῶ ὅτε ἐκφ δυνανϑμω (ἶν' πειθορϑμυς 
αὐ ὰ ωροσέγρίας ὠφελφνὺ νὶ Ἴ8η5 μόνον 68] τὸ δεινὸν, ἐδὲ αὑτὴ ἡ ζημία μόνον, ὅτι ὑκ αἱ μυγᾷ 
᾿ολαξομϑύοις, ὀγα ὅτι τσ ϑς τούτῳ καὶ μυρίοις αἰϑεξαλλοι κακοῖς, ὀπτερ ἔφϑην εἰπὼν, (ἄν' πει- 
θυμϑμοῖς αὐῷῷ ὧν Ν᾽ πλείονας ἢ ἐκᾷ κολαζουϑῥων ὐπὸ ζωυτης ἴδοιτις ἐν κολϑιζογδύος ᾿ 

αἰπίας, ὅτι “χοἡ μασιν ἐδιῤλθυ ἡ Ὁ “οισίον ἡϊπηξ ἡ Οἷς δεομένοις τ, ἐπήρκεξ ἁφῇ ὕω μὴ 

(βεγίοιξ, τοπι,.. 44 ὴ 
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αὶ ἡμᾷς παϑωρϑρ, σκορπίσωϑμ, δώ ϑρ τοῖς πένησιν, ἀπαλλαξωμδμ ψυχίω ἡ ΤᾺ οὑς- 
ζυῦϑα φροντίδαν δῥ βλαξερών, ὁ τῆς ἐχῷ “9 ζτα κεινϑρης τιμωρίας ἡμῖν. πο. 
δω θα, ϑιχαιο( κωζωυ ἐν τοῖς εἰ ρᾳαγοῖς, αὐτὶ χουν ΤΜἝἘΛῚ γὴς συλλέξω νϑυ ϑυσαωυροις ἀ.. 
γαλωτοιᾳ, ϑησοιυρεὺς δυυναιϑῥους ((μωαποδημῆσοι ποὺς (ὃ ἐφανὸν νμῖν, διυναυδίες ἡ. 

μὲν χινδυωω θύουσι χορ αι φῆναι, κα ποιῆσοι (δὴ κριτίωὐ ἵλεων τότε, ὃν Ἄμοιτο πϑρίᾳς ὑμας 6). ς 
υϑιὴ ὸ νι καὶ κουτ᾽ ὠκείνζου τίω ἡμέρᾳιν" οὐ , συλαύσαι μ᾿ πολλῆς πἰκρησίας ὯΨὥ - χἶχνῃ 
τοι μασμκέγων αἰγαθών οὗ» τοῖς ϑίροινοῖς, τοῖς ὡς γοὴ αἰ γαπῶσιν αὐτὸν' ὧν δμοῆο πόνζϑι ἡμᾶς 

Ἰχιτυχεν, χσῤίθ ἡ φιλὸν,ϑοςπία Ὁ Κυρίου ἡρϑμ Ἰησῶ Χριφού, μεθ᾽ ἐυ τῶ πατοὶ καὶ 

δύξα, ΩΣ πνθύματ,, γιῦ χρῇ αἰεὶ, χα Εἰς (ὗν αἰαίγεις “Μ᾽ αἰώνων. Αμέω. 

Ομιλ.θιιι ΕἸΣ ΤΑ ΔΙΑ ΗΛΘΕ, ΚΑΙ ΟἹ ΙΔΙΟΙ αὐ 
τὸν ου φερελᾳῦον. 

ΝΜ ωδλτέρων .] ἀμφψημονθίητε νου μίν, μ(Τ' πλιρίονος ποϑϑυμίας 
ἡ ζα ἑξῆς ἐποικοδὸμκησομϑμ, ὡς ἔχ κέρδι4τού;» ποιοιώ τες μεγά- χιίπων 

λῳ. δυτῶ γδὺὸ ὑμῖν τε δ μαϑέφερος ἔςαι ὁ λόγος ΜῈ ἤδοι λερϑίντων τς μίομ, 

μεμγημϑβοις," πμῴς αὶ πολλοῦ δενσοῖθα πόνου, δεινα ϑέων υμδ 

ΔΓ αὶ τῆς πολλῆς φιλομαϑείας ὀξύτερον τοῖς λϑιποῖς οὐνορᾶν. ὁ (ὦ ὦ ΜΗ 

εἰ τὰ διδυνϑνα δισολλες, αἰ εἰ δεήσεται τῷ δὲδοίξοντος, ᾧ συτίζπιτι 

Εἴσεται συ εν ̓ ὁ 5 ἀπερ δὴ λαζη φυλῤῆων, ἡ ὑτω τα λοιπαὶ ασροσλαιμόλμων, (ᾳ χέως 

[2 λὐτὶ μαϑητού διδάσκαλος ἔςαι,ὃ ἐνχ ἑαυῷ “μόνῳ, διλ αἱ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι “γοήσι το χιμῖν, 

μύφ. ὅπερ μάλιξα ζαυτίω ἐσειϑαι κὐδϑσδυχὼ τίω ὠκκλισίδν, στὸ τὴς πολλῆς ὥωτις 

τικμαιοϑυϑμος φιληκϑίας. φέρε δίω ὡς οὐ ασφαλᾷ ϑηστυροφυλακίῳ ταὶς ὑμετέραις 

ψυχαῖς ζωὴ Φργύφλον τῷ Κυρίου χυραχατοιϑωκίξα, ἡ ἴα σήμερον ἡμῖν πο ετοϑέντοω ὀμα- 

ηῆύξωρϑρ, ὡς δῤ ἡὶ τοῦ πγύμιατος αἰ δέχη ΔφῬις. Εἶπεν ὅτι ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω, αἰδὲ 
Ἢ αὐω γόόων λέγων. κούτεισι λοιπὸν λόγω ὴ ασϑϑς (ἂν τῷ κηρύγματος γόόνους, χαὶ 22 

φησιν᾽ Εἰς ζᾳ ἴδια ἡλθερὸ (Ὁ ἴδιοι αὑτὸν κε παρέλϑρον᾽ ἰδίοις ὧν Ιουδαίοις λέγων γωῦ, ὡς 

λοιὸν αἴδιούσιον, "ἢ ἡ παγζῳς ὃ «ὄν' αἱ, ϑοϑέποις, ὡς ὐπν' αὐτὶ γενονϑμοις. καὶ χαϑακὸ ἀ.- ἊΣ 

νωτέρω οἰ απορων (τὶ τῇ αἹοία τῶν πολλῶν ἡ κι Ρ ΤῊς Κοινὴς αἰϑυ ὀμϑμος φύσεως ἔλε- 

ὃν, στιὸ κόσμος δὲ τ [ἐρετο, καὶ" ϑνόμδυος (ἦν, δομίαροον Οὐκ ἐγρώρασεν᾽" ὅτω αὶ οὐ» 
ζῦϑα παλιν Ἐχὶ τὴ ΟἿ Ἰουδαίων ἡὶ τῇ δῇ΄ πολλών δυσαινὰ οΕ δ αἰγνωμμοσιύῃ, σληκῆι- 19 
κώτερϑν τί ϑησι Ἢ κατησρθλλν λέγων, δτι (ὦ) ἴδιοι αὐτὸν ἐυ χῦν ελαῦον, ὼ ζαύτα αὐτὸ ἐλ- 
φύντα τοὺς αὑτοῖς. ( ἐχ Οξ΄ μόνος, δνλαὶ αὶ (ὦ πσξοφηται γαυμαάζοντες ἐλέλϑν π "μη 

εἰδθ' δὲ τ το ᾧ Παύλος ἢ ὑφζερθν Ἐχὶ τοῖς αὐθοις ἐκπληηοκϑδμνος.. καὶ ὦ δὴ “ὐϑΉ5- 

τι ὄντως ἐδθων ὧκ προσώπου τῇ Χολφοῦ λέοντες ᾿ Λάσς, ὃν Οὐχ ἔγνων, ἐδουλβυσέ 

Μη, Εἰς αἰκοζιὼ ὠτίου αἰ χσήχουσε μου. (οὶ δλλόχριοι ἐψεύσαντο " μδ᾽ (οὶ διλλύτοιοι 9 3' μ᾽ 

ἐπα λαιω,ϑησοιν καὶ ἐχωλανὸν “δοτὸ ΟὟ τοίξων αὐδῖν. χαὶ παίλιν, οἷς οὐκ ὀῤηήξλη αὖδὲ 

εἰντν; ὁ ονται" καὶ οἱ Οὐκ ἀκηκόασι, Ἰωήσωσι ̓ ὁ, Ευρέϑίω τοῖς ἐμὲ μὴ ζατοῦσιν" ἐμφϑυὴς 

ἐδνομώωυ τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσι. Παῦλος 5 Ῥωμα,οις ἐχιφέλλων, ἔλεγε᾽ Τί δέω; ὃ ἐπε- 

ζήτει Ἰσραὴλ, τῦτο Οὐκ ἐπέτυχεν, ἡ ὃ ὠκδλογὴ ἐπετυχε αὶ πάλιν" ΤΊ δέν ἐρούυμϑρ: ὅτ! ἔ- 
ϑνη τὰ μμὴ διώκοντα διχφιοσιουζευιχα τέλαξε διχαιοσιοωυζω ᾿ Ἰσραὴλ ὃ διώκων γόμωον δίχιο- 49 
σιώης, Εἰς νόμον διχαμοσιιύης Οὐκ ἔφθασε. χαὶ γδὴ ὅδν ὄντως ὠκπλήξεως ἀξιον, πὼς οἱ 
ὥ ον ἢ ασολφητιχαὶς ὀματραφέῇες βίολοις,καὶ ὦ Μωύσέως καθ᾽ ἐχάφην αἰκϑοιηες Ὁ ἡμέραν 

μυρία αἰϑὶ ὁ α Χολοοῦ λέηϑντος “πΞρουσίας, (ἢ  λοιηγῶν κμῷ ζᾳῦτω ἀσοοφηΐ, ἔζι τε αὐτ' 

ϑεώγϑμοι ἴον Χο σον χαθ᾿ ἐκαίφην αὑτοῖς ϑαυματυρ γτοιρὸ μόνοις αὑτοῖς "οολοζοτα, μή- 
ΝΙΝ π 

χὰ 
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; ΕΥ̓ΑΓΓῈΕ Δ' Ομιλ.θ. 9ι κα 
τε τοῖς μαθηταῖς συγχωρφιωζᾳ πίως Εἰς ὁδὸν ἐθνών ἀπελθεῖν, "ἢ Εἰς πόλιν Σαρδ4.. 

τῶν Εἰσελϑεῖν, μεότε αὐτὸν τϑη9 ποιοιώτα,, ἀλλα αἴω ἡ κοίτω λέχϑνζᾳ «τοῖς (ὰ απο’. 

μιὰ δαζᾳ ἀπεξάλϑαι τὰ ἀἰπολωλόζᾳ οἶα Ἰσραὴλ, " ἡ μά Μ'ι σημείων Ἐὰ ΟΜ πτοο- 

[μι φητῶῖν " ἀκούοντες" χα! αὑτὸν ( μωυελῶς «ὑςᾶν; ὀϑα μεμψήσκονζο, ἔχοντες, ὕτω καϑαί- 
“" “ παξ ἐπήρωσαν ἑαυτᾷν ἡ" ἐκώφωσαν, ὡς μηδενὶ τούτων " ἐνα ὕαι πσϑϑς τίω τοῦ Χοι- μι φρο πίον τ᾿ (5 Φς ἐθνων τύτων ἐἶ ἐδενὸς οἰπτολαύσαντες, εἶτε ϑείων λογίων ποτὲ αἰκυύ. 
ἀξίων. σαντες, Οὐεϊὲ ὅσον ὀγαιρ Εἰπῷ, δυλὰ ἀεὶ τοῖς ὖὟὝΩ κοὐ βαιπαιόντων οὑφρεφόμϑμνοι μύϑεις (τό- 

ἠητθν 20 γ0 Μ Μ΄ ἔξω φιλοσοφία ) αὶ "ποι" ῥ᾽ λήρους ὀϑελίῆοντες αὶ ξύλοις αὶ λίθοις πσοϑση- 
εμωγθδν" λωμϑμοι,ὺ ὅτε δογμάτων ὅτε πολιτείας ἕνεκεν (-ἰδῦτες τ χρυσὸ κα ὐγεὲς (ὺ Ν᾿ ὁ (ίος αὖ... 
᾿ ἐκχϑῆ- το τοῖς ἣμ δογμάτων ἀἰκαθαρτότερος ζω ἢ ἐνατίζερφς, ὶ μάλοι Εἰκότως. (ὦ) γ0 (ἦν γυυς 

μ' ἀλδιπείσυ κακίᾳ γαίεννζαε ὁρῶντες, καὶ δὲ αἰφαῖν δ᾽ ῥεμῷξς, δὲ αἰχφοτέρων 5. ϑερα- 
ἕν πάρορϑύος ὡραγμῶν, ἡ τῇ "νομίζονζῳς ἑορτίω αὶ τιμδιυ, ἔτι ἢ μέζω ᾧ δ ἀκαθάρτων 
μμεπὶ φόνων ὼ πειδυκτονιών τιμώϑβυς, “πῶς οἕκ ἔμϑηον ζωῶτα ζηλϑιώ )) ΕΝ ὅκίῷς ὼ “δὸς 

Ν ὑμὼ αὐτο ᾧ πυθυϑῥα, τὴς κακίας καταπεσόντες, δξαίφνης, ὧκασερ ἐκ τίνος μηγανὴς,ανγωθεν ἤν 

εξ α'π᾿ αὑτῆς δἕ ὀυρφιναΐν τὴς κϑρυφης ὀῥεφόμησαν ο]ϑλαάμποντες. πῶς οἰῶ  Ω γἐ- 

ϑνερὺ ποθεν: ὠκέσον ΠΙαύλε Ἀέχϑντος. αὶ γὸ ὁ μακαίεμος ἐκᾷος ζωῶτα ἀκελξως ΖΝ, 
Οὐκ αἰπότη, ἕως αὶ τίω αἰτίδν δῦρε , ἡ τοῖς ἄλλοις ζιυτίω ἐδύλωσιν ὥπασι, τἰς δέυ 6 1ν 
αὕτη ; καὶ πῦϑεν ἡ τοσαύτη πώρωσις αὑτοῖς ; ἀκᾶσον αὐτο τῷ τίου ὀικονομέδν ζω τίω ἐμιπι- 

ς ἄλυτος λέγϑντος ζαυτα. τί δἶζω ὅτος φησι, τίω Αἱ ἀπόρησιν πολλῶν λύων ζωυτίω ; 
29 Αγνοοιωτές, φησι, τίου τῷ Θεοῦ διχαμοσυγίωυ, ὃ ζητοιοστες τίου ἰδίαν διχαιοσιιωώζων φῆσαι! τῇ Ῥν.,.γν.; 

μὲπῖα διχαιοσιωώῃ τῷ Θεού ἐχ αὐπυετάγησαιν᾽ "δ 9 ζα τα ἔπαθον. ἢ πάλιν Ὁ ἀδρ' τού» ἑτέρως 
ὦ ἵπὸνν. ἐρμηνθυων φησί Τί δέω ἐρθνϑμ ν ὅτι ὀϑνη τὰ μὴ ϑιώχοντα δυχᾳιοσιούζωυ, κατέλαξε δίκαιον. Ῥω.θ.»ν 

σιωζων, δικαιοσιωυζω ἢ) τίω εκ, πίφεως᾽ 1σροφιήλ ἢ διώκων γόμογ διχᾳιοσιωύης, Ε-ἰς νόμον δὲ « 

χαιοσιούης ὅκ ἔφθασε, εἶστε καὶ ὅζρᾳ τί; στ θκ ἐκ πίςεως᾽ πσϑεσέκοψαν "ὺ ῷ λίθῳ ὦ τϑϑσ. 

Ἂν 5 κόμματος, ὃ'ἢ λέγᾳ ἱϑτών ὅ1ν᾽ ὠπισῖα τύτων γέρνει αὐτοῖς αἰτία ΝΜ καχών᾽ ζαύ- 
τίω ὃ ἔτεχεν ἡ ὭΝΓΡοΙα,, ὅγφ ΡΝ παϑϑ τῦτϑ πλέον ἔχοντες ἐλλήνων τῷ νόμον Φίλης 

φώαι, καὶ Θεὸν Εἶδίαι, καὶ τὸ ἄλλω ἁπῶν ὁ Παύλός φησι, (Τ᾽ τίῳὶ τῷ Χριςοῦ αϑρυσίαν 
Οἦδον οἰπὸ τῆς πίξεως κ( τῆς αὑτῆς ὁμοτιμίας καιλουμδμους καικείνους ᾧὶ αυςβιὺ, καὶ συν 
πλέον ἔχοντα (δ ὧκ αἰϑετομοῆς τῷ ἐξ ἐϑγών μ τίω πίςινἐδηρϑησαν κὐσσὸ πονοίας Εἰς 

40 βασκανίδ ἐλϑύντες, ᾧ τέωῦ τὸ δεασότυ Φιλαν,ϑο9 πίον τίου ἄφατον ᾧ αἰ πρραίλλυσαν 
Οὔ ἤνεγχὸν. “τϑη0 ὃ. αὑτοῖς ἐτέρωϑεν (ὦ ὅϑαμόϑευν, δξ αἰλαζξονείας ἢ, ἡ πονπρίας  μισαν-- 

μυπ, ϑρῳηίας γέχϑνε. τἱ »Σριὦ πόρτων ὑμιᾷς ὀμοητότερϑι,  ματι(λοα]εοὺς ὧν τῆς Εἰς ἐτέ.. 

δ᾿ οϑὺυς γινοριϑῥης κηδεμονίας ; " τί ὃ τὰ ὑμέτερᾳ ἠλφιηδ» ἀγαϑο ̓  τῷ χϑινωγοὺς ἐτά- 

ϑυς ἐχῳ ὝΜ αὐὐνδΜμι δυλὰ τυφλὸν ὄγτως ἡ πονηολα, ᾧ Ὗ δεόντων ξυνὴν δύναται (ἀωιδᾷν 

35 ἀχέως. δνρϑέντες τοίνιωυ πω κοινωνοὺς μέλλειν ἔχεν τὴς αὐτης, γϑηρησίας, χα ϑ' ἑαυτών ὃ 
ξίφος ὠϑησαν, τὴς τῷ Θεοῦ φιλὸν,ϑος» πίας ὠκξαλόντες ἑαυτοὺς" ἡ μάλα Εἰκότως. 

Ἐπῶρε γδγ, φησιν, Οὔκ αἰδικῶ σφ᾽ ϑέλω 8. αὶ ττοις δοιώαι ὥασερ αὶ σοί. μάλλον ἢ σελ Ματθικειγὶ 
τϑτων ἀξιοι ΔΜ λόγων ὅτοι. ἐκόῖνος 2)», Εἰ ἐδυοέρφινεν, ἀλλ᾽ ὅμως ἔχων Εἰπεῖν ἡ- 

ὑδν Ο μέρᾳς ὁλοκλήρου πόνος κἡὶ ταλφιπωσίας ᾧ " καύσωνας καὶ ἱδρωζοι ὅτοιὴ τί ἔριον ἐν Ε΄- 
49 πεῖν ; τοιῶτον (ζ ὅδὲν, ῥαϑυμίδν δὶ ἀσωτίαν, αὶ ππὶ μυοία χακοὶ, ὦ δζρ; πόμτος Χθυτη)9-- 

οϑιιῶτες αὑτῶν διετέλοιν (ὦ) ἀσϑόφηται πόρτες, δὲ ᾧ ταὶ αὐτοὶ ὁμοίως τοῖς ἔϑγεσι “πο σιν 
χεκρύχεσοιν πτῳ Θεῷ. καὶ τη» ὁ Παῦλος δολῶν ἔλελν᾽ Ου γᾺν» 691 ὀζρισολη Ἰσδαϊο τῳ, γικβ; 
'τέχαὶ ἑλλίωος, πόῤτες 5 ἡμδοτον χαὶ ὑφερφιῶται τῆς δόξης τῇ Θεού, διχριωθέντες 
δωρεθ τῇ αὐτο χα οἰι. καὶ τῷ; ζ ὡπὸμ Ὁ κεφάλφιον γρυσίμως χαὶ σφίδγα, ( μυετῶς 

Οἰιεγίοίϊ, τομ1..2. Ὠά44 : χατὶ 



ἢ χα. 49» ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ. 

κατ ̓ ὠκθίνζιν γυμνάζει τίω Ὀλπιφολέωώ᾽ λῥωτῴω αὶ ᾧ μείζονος " δείκνεσι κολαίσνως ἀξίοις χα 

Ῥω. β. ιβ. ὦ ̓Οσοι γε ογνόμω ἡμῦρτον, 19 γόμα κριϑήσονται, φησι, τυπές! χαλεπώτερρν, μ τῆς 

Φύστως ἡὶ (νόμον χα τήγϑρϑν ἔχοντες υι ἰαυτηϑ 3 μῖνον, ὀνλα ἡ τω «ϑὰ τοῖς ἔϑγεσι γῷ 

Ησονβ.4. Φ Θεὸν βλασφηριφοϑει γεΐμλοθαι αἢ απο. Τὸ γυβὰ ὀγομιοὶ μοί, φησι,δὲ ὑμας ; βλᾳσφης- 

μιαῖται οὖ» τοῖς ἐ ϑγέσιν. ἐπεὶ δξζυ τῦτο μάλιςα. ἐὦ ὃ δοίκνον αὐζᾶν' ( Ὁ δον ὁ τοῖς ποπίξευ- 

κόσιν ὧκ, αὐξετομοῆς ὐϑάδυξο ΩΣ φράγμα ἰῇ ἐδόκει δ]9 ὁ οἰγοκοαίλθεου ᾧῷ Πέτρῳ χοῦς 
«τῶν ὑπὸ Και ρείας ἐπϑρελϑύντι, ὅτι πῆς ὀύδρας αἀἰχροῦυσίαν ὑγονζας Εἰσῆλϑε ὦ συυ-. 

ἐφαὴν ἀὐύφις᾽ ἃ μα τὸ μϑϑεῖν τίω οἰκϑνομίαν τίω τί Θεού, "ε ἔχ καὶ Χ) ὅτως ἐδαύμᾳ ζω χι σύν 

πωςἢ Εἰς ΟἿ ἔϑνη ῃ κέλομαι τῷ αἰ γίου πγθύματος ὀκκέχυται, τῷς ὀκπλήήεοϑαι ὠδωρυ- 

ϑμοι, ὦ ὡς Οὐκ αὖ ποτε τ σρθϑσεδυκησοιν ὧ αἰδάδιξο) ΤΩ δῶ ἡδὰ ὅτί μάλιςα, αὖ- το χιὐπὶν 
ἫΜαδτο κα ϑηαετο, " κι πῶς αὐ (ὃ τύφον ὠκένωσε, ᾧ τίων ἀλαζονείαν " ζξς. 
λυσε σφόδρα οἰδούσαν. ἡαληθεὶς γὴν» αἰδὲ τοῖν ἐλληνικδίν, καὶ ̓διίξας αὐςᾶν" ὀυδὲ- ἐὔαμν 

μίαν ἔχονζῷς δα μόλαν Ὡἰπολογίδν, τῆν, ἐλπίδα, σωτηρίας, καιτηλχϑρήσοις ὃ ἀκριξαἷς χαξὶ ὃ ύμνοι 

γῆς ΜΝ δογμάτων αὐὖὃὦἶ Αἰ θιφροφῆς, κα ἡ τῆς αὐδὸ (Ὁ βίον αἰκαιειμσίας, ματα ϑησιν Ἰχὶ ἫΝ 
ἄν Ἰουδαίοις ῷ δηϑν᾽ ." ὁᾳ “τὸ τὸ πέϑφητου καταλέξας ἁπθρτα, δὲ ὧν ἐλεϑυ ξ-χ4 ἡ ἱᾳ πὶ 

κέῆος, δτί μμαρφί τίνος ἥσοων, Υ δυλερϑὶ, καὶ Ἰὼ ὑπουδοι, ὸ “πόρτες ἃ μα ἠξιώθησαν, ᾧ οὐονὶ . μ "νᾶ 

Ῥω, γιιϑ, ὧ ὐὔζῖς ὀκξητᾷ ᾧ Θεὼ, δ᾽ οἰξέκλαναν πόῤτες, ᾧὸ ὅσος τοιαύτα " ἐπήγαδι, Οἰδευνϑυ 8 3 

ὅτι ὅσαι ὀγόμος λέγ, τοῖς οὐ τῷ νόμῳ λαλφὶ ἵγα, ποῤ φθμα Φραγῆ, ἡ αἰ χούδικος ’ 0) πῶς 
ὁ κόσμιος ῷ Θεῷ. πόρτες γὸ Ὁ ἡμδοτο, ἃ ὑφερρεῦται τὴς δόξης τῷ αΘερ, ᾧ δὼ ὀπαίρεις 

σαιύτον, ὠ ὀΙινδεῆο; ῃ ω μέγα Φενν: ̓ Ὁ ὁ 5 αὶ ὃ σῦν ἐμπέφρακῇαι τὸ σῦμα, ὑδι σῃ ̓αϑρισία α- 26 

γήρηται, ὦ κῷ' τὸ κόσμου πϑρτὸς ἢ ὁ σὺ γέχοναρ ἰσπούδικος ᾧ ὁ ὁμοίως τοῖς ἄλλοις ὡ 2 

καϑέτιχας. τὰ » ϑωρελ ϑικαιωϑθέοναι. ὀχοίυς ὥ δζωυ μηδὲ, κατωρθωκὼς ἢ ἧς καὶ ΤΌΝ μησίθῳ 

πολλίω Εἶχες ποῦς ᾧῷ Θεὸ, μηδὲ ὅτω τοῖς μέλλουσιν ἐλεζοϑαι κα ὐ σώξεαϑαι δ Φιλφι- . 

ϑερπίον φλοιῷ. ποριθίας γὸ τῦτο ἐλαύτη, Ἐχι τοῖς ὁτέρων τήκεοῦσι αγαλοῖς, κὶ ἡ μάλι- 

φα, ὅτε τ μηδὲ μᾧ, τῆς σὴς τῦτο οἤνδιε γένεοϑαν ζημίας. Εἰ κ ζ γ᾽ ἢ [ὰ ὥλλων σωτηρία τς 

᾿" πος σοῖς ἐλυμαίνετο χαλοῖ, λόγρνα) ̓Εἴχε ὦ ἀλπῖ" χαίτοιγε συνϊδ τῦτο" κ ᾧὸ μεμα- χιοδὲ 

" ϑηκόται φιλοσοφῷ. Εὖ5 μήτι κολαζομϑίου δευτέρου πλεοαζει σοι τὰ ΨΝ μιαϑῶν, μήτι 

ΤῊ Ἂν παίλαντος ἐλφνῆούται θἰνορἕ ἕνεκεν σὺ κότηιις σαώτιν χαβὼ ὧν ὅτε οφς σώζεται δωρελῤῥὀγοῖι 

ὥ δ ὁπερ ὀφέων ̓ μηδὲ, εἰ ϑδοκεμηκότων ἧς, ὕλη τῇ τὴ τ χορ Εεἰςίαι ἔϑγη γρορδύῃ 9 ἡπὶη 

δαίκρεοϑαι σωτηρία. ὁτὸῳ ̓ὶ γὼ αὐτδι[2αὐ  ϑύϑιωος ὠντῷ  Ἀατότο κὶ ὃ ππελσκεκρουκως αὶ γ0 
αὑτὸς, δυαφρρίνης ταὶ τοῖς δρλοτείοις εαἰγαϑοῖς καὶ ὦ μιεγαι Φρϑνῆφ, ὡς αὐτὸς ὀφείλ ων μόνο ὃ 

ἡδέιτος ματασῖν, ὃ ̓βασκὸυίας μόνον ἢ Ὡὐπονοίας, δλλα ὼ τῆς έ χαίτης αἱοίας, ᾧ πόῤτων 
ἣν χαλεπωπίτωι αὐ Εἰς αὐσεύϑιος βασανιχηρίων. πίω Ν Ὦ κακῷ βίζον ἀἰπϑρ- 

τῶν ὧν σεαυτῷ , κατεφύτδυσα, ἢ Υ̓ αὐυβηφδυίων. ͵ 
ἨΘΙΚῸΝ Διὸ χαὶ Ἴς συφὸς ἐλεδν᾽ Αρχῇ ἁμαρτίας, αὐυβηφλνία, τοτές!, βζαὺ ὑπυγὴ ὁ μη- 19 

Χμ... πηρ. τω ὁ 6 «ερτόπλατος δξέπεσε τὴς μαχαείας ὠκοίνης ἐχαγωγη ὕὅτω ὸ δ τϑοναὶ- 

πα τήσοις ἡεθολορα ἀπ᾿ ὀκείνου κατέανέθν τῷ τὸς ἀξίας ὑήροις. ὅθεν Εἰδὼς ὁ μιαρϑς τῆς 

αἱ μαρτίας (της τίω φύσιν ἰχφϑέωυ' ἔσαν ᾧ δ αὐνὴν καιταράγῷ δΨ ὑρλμούν, ζαυτίω ἡ ἡλ- 

ὃς τίωὺ ὁδὸν ὅτε Ὁ’ Αϑαμι στὸ τῆς Ὀσαύτης Κουτεν ΕὝΧΕΙν ἢ ἐασούδειζι τιμῆς. τῇ ὙΣΡ ἐπα 

»“λία τῆς ἰσϑϑεΐες Φυσήσας αὐντὸν, ὅτω καιτέῤῥηξε καὶ Ὁ κατέρόμεν Εἰς αὐταὶ τὸ Ὁ ἄδον γὰ ἰβώ- 40 

ἐφ γα. σεν δ ν ὅτω τῆς τῷ Θεοῦ φιλαν,ϑε»»πίας δλλοταιοί, καὶ κ᾽ τῷ τῆς “εὐννης αἷδα- 

δίδωσι πυρὶ, ὡςὴ τὴς αὐαβηφόυίας τυρωνίς, ζτης ΧῚ ἡμῖν αἴούσο, ἀ ἀπταρ ἡμδένο βίο 

αἰχόθειρτος Ὑ ᾧ, κα συφευσεωθῆω, καν νηϑϑενίλυ,καν γηζείλυ, κἂν ἐυχαρ, κἀν ἐλεημοσύ- 

"ζω, καὶ ὁτιοιοῦ ϑχιτελώρϑμ. ἀἰκαϑαρτος 9}, φησι, ρα" Κυείᾳ σῶς ὑψηλοκαρδιος. γε Ἶι 
χαταφέλλωρδμ 
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ἝΞ καταςελλωυϑυ δίων τϑτοῦ φύσημα τὴς υχς, ὁ δ ὄγκον τῶτον "ὠώψωρϑμι, Εἴν " ἐδς.. 

Ὴ λοινδν τῇ καϑαροὶ, ᾧ τῆς τῷ αἱ φθόλῳ χεινϑῥης αἰπηλλαίθαι κολάσεως. 97| )»ῥτ͵ά- 

᾿ λαζόαῳ αὐτὰ ὠκείνῳ παθῷ αἰαίγκη,ἀχϑυσον τῷ ΓΙαύλιυ λέχοντος Μὴ νεόφυτον, ἵνα, μὴ. 
τ΄ χοφωϑεὶς, Εἰς κρίμα ἐμπέσῃ καὶ παγίδα τῷ δἰ αὔόλου, Φ(γ8| χρίμο; Εἰς τίω αὐτίω, 

ὠργ! 5 φησι, κουταδίκίω, Εἰς τω αὖν τίω κόλασιν. πτῶς δξῶυ δμ' “κς" ὠκφύ ϑι τῦτο Ὁ δεινόν, φησιν » 

μέμληγϑ. εἰμ" λογίσαι»» τίω ἑαυ φύσι, ἡ αἱ μδοτημῶὶ ὦ πλῆθος, ὦ ἿΜ' κά βασανικηρίων ὃ 
μότεϑος, ὁ “δ εν ζυῦϑα δοκϑιώώτων λαμίωρών ὃ πρδέσκαιοον, σον ὅϑρτὰ φέρον, χαὶ 
Ἢ ἐαοινων λύθῶν μᾶλλον μαροιινόμδμον. δ τότες ( μμεγῶς πϑρ᾿ ἑαυτοῖς κού μϑρ (ἂν λο.- 

εἰμί, γισμοις ὦ τοις μόγιςα. χατωρθωκόΐας Ἐχὶ μνήμης ἐχωμδρ,' Οὐκ ὀῤἡμας ὁ ὀζρέθολος ἐ-. 
19 πάρφι διιμήσεται, κα μυρία φιλονεικη, δολ Οὐ αἰ προσκελίσοι τίω ὡρχίω. ὁ Ἀ Θεὸρ. 

ὁ δΜῴ(ωπεινών,ὁ χρηφὸς ᾧ Ἐλχτεικῆς, αὐτὸς ᾧ ὑμῖν ὦ ἡμῖν τὐθδάορι κρυρδίοιν ((ιωτετειμι- 
υϑέζωυ καὶ τοτωπεινωμδῥζευ. ἅτω ΝᾺ δυωησύμθα, ἡ τὸ ἀλλὰ μετ᾽ ἐυκολίας χατορϑοιώ, Εἷς 
δέξου τῷ Κυοίου ἡ μδ Ἰησῷ ΧΚολτοῦ, δὲ αὶ 19) ὃν ᾧ πατοὶ κἡὶ δόξα, μα τῷ ἁγίῳ πνεύμιαι-: 
π,Εἰς ὧν αἰώγας τοὶ αἰωνγων. Αμάν . 

13 ᾿ 

Ομελ... ΕἸΣ ΤΑ ΔΙΑ ΗΛΘΕ, ΚΑΙ Οἱ ΙΔΙΟῚΙΪ ΑΥ̓ΤΟΝ 

ἐὶ φ'ἰδέλαθον. 

"ὴ9 ὟΣ ̓  ΕἸ λον, ϑοφπος ὧν ὁ Θεὸς," ἀἰγαπίητέ, ὲ Δὐεργετίκὸς, πόρτα πο σὴ 

δες ἐῇ πυδαγματθύετω, ὡςεήμας κατ' ὡ-ἰρετίω λφμεπειν, βουλθμι6- 

ΞΞ᾿ γος ἡμας θυδοχίμως ἐῇ. ὦ τῶ, βίᾳ ὧ οὐὐδνα, σον ὀϑαΐκη, 

ὃ, πειθοῖ ὃ καὶ τῷ ποιῷ δῦ, «ὄν; βαλορϑῥοις ὠπόμίας ἕλκει, ὶ ασοϑς ἐν 

ἢν. αὐτὸν ἐχτασᾶται. οἱ 9 τἶτο ἐλθόντα αὐτὸν (ἢ (« ἔλαθον, () 3 

οὐκ ἐδέξομ:». συ σίγα ΝῚ βούλεται ἄκϑντα, Οδ᾽οδὰ' ἱωύα [ιαισμένον ἔ-- 

25 χειν οἰκέτίωυ, δλλ᾽ ἐκόγζις ὡπὸνᾳε ἢ ασοϑαιρόυϑέοις, ὼ νιν αὐτῷ τῆς δυλείας Εἰδὺ- 

ὥς. ὀρ,ϑεφποι δὴ Ὁ», ὧτε ὦ “χορεία καϑεζῶώτες τῆς ΤῊ οἰκεῖ δι οἱ] ακογίας, "ὦ μι βου- 

ἐὐρὴ Ὦ λορϑέίοις" πολλοι τω τῆς δεασοτείας κατέηουσινόμῳ ̓  ὁ ὃ Θεὸς ὀμενδεὴς ὧν, ᾧ" μυϊσὴ; ἐ-. 
με ἡμετέρων ἐν χορείᾳ καϑετηχώς, τῆς ὃ ἡμετέροις ἕνεκεν σωτηρίας μένον ὥπϑωτα ωραὐτο. 

τῶν, ἡμας αὐςβυ' ποιᾷ τότυ κυρίους ᾧ δγοβ το Ν᾽ μὴ βουλογϑϑων Οὐ νενὶ βίαν ̓ φγτίϑι.- 
30 σι, σδυδ αϑα κω. “σοὺς γὸ ὃ συμφέρον ἡμῖν ὁρῷ μόνον. Ὁ γ δ, ὠκογζῳς ασοϑς ζω τίω 

ἕλκχεαϑοι τίω δυλείδμ, ἶσον τῳ μιησ), ὅλως διαλεύειν 621. 4 δέζυ κολδζει, φησὶ, (ὦν Οὔκ 

μπίων ἐθελονζ "αἰ ποαἀχϑύειν αὑτῷ ι5 γέενναν ἠπείλησε τοῖς Οὐκ “λῥεριϑμοις Μ᾽ Ἐχιταγ-- 

δα χ ἀυτν;ἃ ὅτι ὶ μυὶ πειϑονϑμων ἡμϑν σφόδρα κήδεται, λίλω ὧν ὠγαϑος, ἢ ὀἰποπηδώντων 
νὰν, ἐπὶ ἡ φθυσόγτων οὐκ ἀφίφατα " "ΔΛ, ΚΠ τίω ἀσροτέρϑυ τῆς ἐνεργεσίας ὁδὸν΄ αὐπωσεί (θα, 

μμἐμππὶν 10 Ξν : 

ὶ δ Ὁ κολάσεως καὶ ἢ τιμωρλών, πικροτάτίων ὥ σαν, ὀϑαΐκαίαν 3" ὁμῶς, δὴδν ἡορϑτέρᾳ 

ὑπ, ἀτιμάζηται. ἐπεὶ ὸ οἱ γομοϑέτωι πολλάς χαλοπᾶς υχι ὑοδοτηκότων ῴϑιασι μωρίας, ἡ 

᾿ωγτίᾳ δίφς αὐῶν: Οὐκ φποςρεφόμεθες δ ωῦτα,δολα ᾧ μάνλοι μϑιϑυ δ κολάσεων λά- 

μόνα, ν΄ ὧν, καὶ ὅτι μη, ἑνὸς δεόνϑμοι Μ᾽ ΤῸ πμδίν; πολλάχις δὲ στεῖλε ἰδύτερ, ἕνες ποτὲ ἔσονται 

μή, εἰ. 49 (Ὁ μέλλοντες τῆς δχρ δ" γραμμαΐτων αὐ δῥἼ Σἰπολαύσεεϑωι βονϑείας, δίς ὀφεϑντίσαν 
νανγ. τὴς κτὶ (δ ῥίον ὁ ἡμέτερον ϑὐταξίας, ἡιμδυτες ὡ ὧν ὧν “Φιροτῇ ζώνζα ̓ Εἴργϑντες δὲ 

ἤν ΓΧΩΙ τίμωρλών (δυ; αἀκολοίτοις, ̓  χαὶ τῇ ΝΜ λοιπτῶν , ἡσυχία, λυμϑηνομῦμους. Εἰδὲ τῷς- 
' ἵμμω τὸς ϑαιυμαΐξομϑρ καὶ φιλούμϑρ, πολλῷ μάλλον Ὁ Θεὸν ὀκσπληπεοϑαι δὲ! χαὶ αἰγατταν 

ἈΠ πῆς σαύτης ἐνέκεν κηδεμονίας "χα γὸ ὠπεῖρον ὦ μέσον Τ6] τὴς ἢ ὁκείνων ᾧ δτύτυ ασό9- 
Ογίοι τυη.,2. . 44 3 νοΐαρ 

γὐαντν 32 ἐλϑεῖν μὴ βουληθέντες τίου ΡΥ τὴς πείθοι καὶ τῷ παϑῷ ἐν᾿ τίω ἐπιρὰν "ἐπήγαγε τίω.. 

κἀζ «. 
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νοίας τῆς Εἰςἡ μας. ἀφατος ἡδο οντώς, χὰ ," ̓ ὐαβθολρν πᾶσαν δὲν ὃ ὁ πλούτος τῆ ἢ 6 ἔχΘῖν- 2. Ὅλ}. 
φύτητος " τῷ Θεού. σκόπει δὲ Εἰς ἰδαή ἤλϑεν, ὁν τῆς τὶ γέρας ἕνεκεν ( αὐονδνὲς Ἰλν 

"ὰ» , ὑπερὲ ἐφίω, ζω ϑε0ν) διλλαὶ τῆς ἫΜ δίων Ἢ ἐνερτισία φ᾽ χαὶ σον ὅυτως αὐτὸν 

(ὦ ἴδοι εἰς ῳᾳᾷ τε τ δα λνομθῥονὸ ἐπ’ ὠφελεία, τῇ αὐνὖμ »ϑέλαρον,δυλα αὶ Ὁ δεκρούσαν. 

ραὶν τὶ τοῦ μόνον, λα νι ἔξω πν ὃ ἀἰμπελαδος ̓ς ὀκἝὀρόντες αἰπέκ]ειναν" καὶ σγεῖδ' ὅν. 5. χιλίων, 
τὼ τὴς μετὸμοίας ἀδζις' ἀπέκλεισεν, δλλ' ἔδωχον, Εἰ βουληδείεν, μῷ τέο ζὡσαύτω 

αὐ δανομίαν πιΐντα ὑἰσολούσαεϑωι (α πλημμεληϑέντοι «ἰδ τῆς Εἰς αὐτὸν πίτιως, καὶ 

τίς οὐδ Φιούτον Εἰργασμδίοις ̓  δλὰ μαϊλιρω πότων αὑτῷ φίλοις ὀξζισοωϑέεζαι. 

χα ὅτι ὑχ «πλοίς, ΩΝ ψυλαγωγίας ὁ ἐνεχαν ζχοτα φλὺρ ομ.. , λρμιαρὰὺ ὑοῇ τῦ- 
τῶν ἀφίησι φωνίω ᾳ χατα ἐὲ μαικοίδλον Παύρλον ὄπόντα. ὥπ »»» Ὁ ριον λῶ- 10 

κῶν κ᾽ Ὑ φαυφὸν, “ἱ ἑ ὀκοίνου εὔτυρα " γαὶς πολλάϊς βόχων χρρσὶν, ὯΦ μιτενέησε ΣΝ 

σἱ χατέγγω τῶν πότερον αὐιδτηλέντων αὐτο, καὶ 'τῷ διωρθέντι παρυσέδραμδν, Εἰ; τοὺς 

φίροις, ̓αὐνταὲ ἐυθέως “; "Ὁ πρρτία ὀλονζς κατέλεξε, κή κήρυκα, χαὶ διδάσκαλον τῆς οἰκυ- κἀν 
μδύες ἃ ἀπασης ἀὐποφέωας. αὐτὼ, ᾧῷ βλάσφημον, ῷ διωκτίωυ, ῷ ὑδεοις υσϑὼς καὶ 

εὐτὺς αγαλλόμδνορ᾽ ἘλῚ τὴ τῇ τα Θεοῦ φιλὸυ ϑεϑ9πίᾳ, ᾳύὔζᾳ λυεκήρνῆς » Ὁ Οὐδ ἠακιΐεν, ι: 

δλλαὰὶ ὥασερ εὖ» φήλη τοῖς γράμμασι ῷᾳ σέστερον τῷ Ὅλ μιηλέντα καταϑέμϑρος, πα. 

σιν ἐπεδείκρυ, βέλτιον ἢ) νομίζων ᾧ ασεότερον ἀὐτύ «δὰ πόμτοῦ φηλρεθύεο νι, βίο ἐχὶ χήϊων 
τῶ" φόνζωωι ὦ μέγελορ τῆς τῷ Θεοῦ δωρεάς, ἢ συσχιαίσοαι τέο ἀφαχτον ἀντ ᾧ ἀρεκδιήγη- ' 

πνρφιλαηϑεσπίδν, ὀκγοιῶτο, τίωυ οἰκείαν ἅπασιν ὠκποριπτσου πλλυέιυ. δ" τῷ νὼ 

Ὁ χάτω φρέφᾳ ἀῤδιώξεις, ζκ' Ἐβιφουλφς, τοῖς ̓ πνλέμωες Οιε' ΧῸ τῇ “τῆς ὀκιλησίαρ, γιώ μϑὴ 20 

λέγων" Οὐκ Εἰμὶ ἰκδυὸς χαλᾷοϑαι ἸἩὐπύφολοιρ, δίθτι ἐδίωξα τίο ὀκνλησῖδμ τῷ Θεο" 
γι ἢ, Οτι ἦλϑεν ἰησὺς ἀοϑρτωλουὲ σῶ σῶσαι,ὦν ποσϑτος Εἰμε ἐγο. ᾿ πάλι Ἡκρύσατε ἢ 

ὀμώι ἀῤαφροφίωώ “ποτ ὧν τῳ !ουδαϊσμῷ, ὃ στ κα ̓ καβοολίω ἐδίωκον τί ὠχκλοσίαν 

.Ἶ ψΘενύ καὶ 5 ὁπύρθοιωυ «ὑτίω. κυιδούπερ γὰν τίνα, ταυτέωυ αἰμοιζεω ὐποδιδοις τῶ Χοι- 

τῷ τῆς Εἰς αὑτὸν μιφκροϑυμίας, ὃ ὃ δεῖξαι, ἕνα ὄντι ὺ “πὼς ὑϑρὸν ἡ πολέμου ἔσωσεν, ὅτ 1 
κδ' πολλῆς τῆς αϑρρῥισίας κηρύῆᾷ τίω μα ζῶ πασῃ πυδϑϑυμία, αἶὰ τί τῷ 
εϑιχέσοιηο ὁ Χειςφ᾽ μῷῷ Φ κ τύτον δ τοῖς ἀπεγγωκόσιν ἑαυ] “ ἰ “νοτείνει Ω ἐς 
πίδαρ. καὶ δ να Κ, ἄχος, δ τῦτο φησι, πρϑλσίεοϑει αὐτὸν, ἥκω ὧν πεῖ οὐδείξηπα 

"φεϑτον τω παι πασοιν μαχροϑυμίὰν χαὶ ̓ῷ αὐαβθάλλοντα. πλούτον πῇ τῆς γρυσότητος ἐσ, γυοὐὐη 

τες αὐ χσοτύπωσιν πον αϑηύτων πις θύων ἐπ’ ̓ αἰτῳῖ Εἰς ζω αἱ αἰώμον. χαὶ γὸ ζω αἷ- 30 
πάσης ἀὐζι!ς συτγὼ νωμμὴφ μείζονα α Ὀλμοϑέντα, ὧπερ δὼ καὶ ο ὁ βυα(ἰελιςής ἐμφαίνων, 

ἐλοὴν" 
Ἐἰρζα ἴδια ἦλϑε, ΠΣ "ὦ ἴδοι αὐτὸν αϑρέλαζον. Πϑϑν ἤἦλϑῳν ὁ πόρτα πληρῶν 

καὶ πόμταηοῦ πϑρων» ποῖον κενώσας πον τῆς αὐτυ χϑλοισίας, ὁ ὁ πόρτα τῇ ἡ χειοὶ (μέν 

Ἐἴνχυ 

ἀ Δ σχοἦδ, τόπον μδρ ἐδὶ να ἤμειψα. πῶρ δ, τῇ ὃ «τεὴν ὑμας Σ καταξαΐσει τῦτ 19 

Εἰργείσοι». Καὶ "ὧν τω  κὸ [κόσμῳ ὧν Οὐρι ἐδύκει πῆφαι, ᾧ μήπω γωείξεϑδ, ὑ- ὑ 
ζερϑν ὃ ἑαυτὸν ἐφόνέρωσν, τίω ἡμοτέρλν ὑποδεωαι σαίρκα κα] ξιώσας, τίω φλυίρωσιν 

ζυτίω ἃ τίω καταίξασιν, αἵβοισίὴν καλᾷ. λαιωμαίσειι “δ᾽ δἠ τις τῷ αϑϑητῷ μα «|- χδξινηὶ 

Ἀδινομῦρου Ἐχὶ τὴ τῷ ᾽ διδωυσκαλε αἰτιμίᾳ, ὡλαν κζ ϑερησίας τέων Εἰς αὐτὸν γελμ- μιτθῃ 

υδύμω" λὐαγραίφοντος ὕζον. ὗ γὅτο "ἢ υ μμικρὸν τυ α φιλαληλοις αὐτοῦ που τιρμιήθι- 44 ᾿ ὶ 

ον ὦ ἀλλωρ ὃ, Δ αἰλριυόμδμον ὑαυρ δΨ ὑξρακότων, ὐχ αὐ τῷ ϑλονηϑώτος αἰομεύε- ' Η 
οϑιι χρή, γ» (αὐτῃ μᾶλλον ἔλαμψε, χα χω τίω ὕξοιν σού τίωυ τῶ ἢ 
ὑξεικότων τοαύμδμο πσοδνοιδν᾿ ὀκᾷοι δὲ αἰγνώμονες σ᾽ μιουροὶ χγῖδαὶ πᾶσιν ᾿λῤεφλιη- κιύφ 
σαν, Τ᾿ Ἐπὶ Ὄσύτοις τρλδολμονϑμον ἀἰγαϑοῖς, ὡς ἐχ, ϑ88ν αἰ πωσοίμϑροι κἡὶ πολέμιον. δι 



ΕΥ̓ΑΓΓΕΔ, Θμῶλ... φῷς 

μάιπε τῇ δὲ μόνον ἐδλεδησαν, δλλαὶ χροὶ ῷ μὴ τυχεῖν ὧν ἔτυχον ("λαμόαῤοντες αὐτέν. τἧνος δὲ ἴ- 
τύχον ὅτοι; ᾿ | 

15 Οὐτι ὃ ἔλαζον αὑτὸν ἔδωκεν ἀϑζις ὀἰξουσίὰν τίκγα Θεοῦ βυέοϑαι, 

Φησί, τἱ δώ αὶ λέγέε ἡμῶν, ὦ μακαίδλε, χαὶ τίω μ᾽ μὴ δύξανϑῥων αὑτὸν κόλασιν, 

4 ὅπ κα ἴδιοι ἡσαν,ὺ Θ ἐς τὰ ἴδια αὐδαλμόνδνον ὦ αϑρέλοιδον, Εἶπες {5 λέτὶ τούτων 
πείσονται, ἡ ποίλμ αζανοήσονται κόραισιν, γοὗτο οὐκ ἔτι τοδὐσεϑηκας᾽ καίτοι μειζόνως ὀμ" 
ἐὐζιὶ τως ἐφόξησας, ἃ ὃ σχληρθν τῆς οὐ πονοίας ἐμάλᾳξας αἰ τῆς ἀπειλῆς. τίγος Ἐν 
ἕνεκεν ὐπεσιώπησας ; Τίς της, φησὶ, τῆς κολάσεως ἑτέρφι μείζων ἐῤ πστε μοιτο, ὃ- 
τὸν, ασοόκεινϑμης δξοισίας ἀύζις πίκψα, Θεοῦ “βνέοϑα;, μὲ Ἄνων") ̓ λ᾽ ἑκόντες ἑαύζις Ὁ 

μασοῦ: ιοτοσαύτης ᾿κπυςερήσωσιν ϑυδνείας τε ἡ πμήφ᾽ πλίω δόλ συὰ οὐγζιῶϑα ριόνον ἀύζις (ᾷ 

, τῆς πιμιφοἰας φήσοται μέχρι τῷ μονδὲν λφίξᾷν ἐγαϑὸν,αἰλλα αὶ ὃ ἄσζεφον αὐεᾶν' ὁχρδιξε) 

πῦρ, αὶ πυϑϑἸων, σι φέςερον ἀπεκάλυψε τέως ὃ λέγη ζῶ τἰπόῤῥητα ἀγαθαὶ δ Εἰληφό- 
γῶν αὐτὸν, κα) ὦ βοαχή σϑρίφησιν" αὑτὰ τεὶ ῥήματα, λέγων ἅτως ὅσοι ὃ ἔλαζον αὐτὸν, ἔ- 

δῶκεν ἀδζις ἀξουσίαν τέκνα τῷ Θεοῦ βμέοϑαι. καὶ δούλοι,καν ἐλθύϑερρι,κᾶν ἔλλδωες, κὰν 
ι5 βαρόαροι, καν Σικύϑαμ, κἀν ἄσοφοι, καὶ σοφοὶ, καὶ γιναικες, καὶν ὀὐδρερ, καὶ παιδία, 
κάν ρεσθύται, κἀν ἄτιμοι, κἀν ἔντιμοι, κάν πλούσιρι, καν πένητες, καν αὐἤχοντες, καν '- 

διωταί, φησι, πλύτες τῆς ατὴς πξίωντω ιμιῆς. ἡ Ὁ πίς!ς ἢ ἡ τῷ πγθύματος γϑῥις τίω 
ἐϑημαν ἐκ ΝΜ κοσμαικδ "' αἰωμαλίδυ " αἰθεαιοούσα, Εἰς μίαν ἀπύμίις ἔπλασε μορφίω ἡ Εἰς 
μενα ὅα ὠποτύπωσε ραρακτῆφαι (ζ) βασιλικόν. δἰ ζμότης ῤ βοιτο τῆς φιλαν,ϑονπίας ἴσον; 
μην. βασιλάς (ὦ, ὁ ἐν τῇ ἐστιν" διηρτισμένος ἡμῖν πηλού, (ἦν' ὁμοδούλους, τὴς αὑτῆς αὐτῷ 
΄ κοινωνοιυυζῳις φύσεως, “φολλαίκις ὃ αὶ (ὃ) πον ἀμείνους ὄγζῳς, Οὐκ. ἀξιοῖ καταλέγην Εἰς ὃ 

ςρατόπεδον ὃ βασιλικὸν, δὺ δοῦλοι τύχωσιν ὄντες ὁ 5 μονοϑμὴς τῷ Θεοῦ παῖς οὐκ ἀἴπη- 
ξίωσε, ἢ τελώγας, καὶ μαίγϑες, ὁ δούλυς,ὺ «ὦν πλύτων ἀτιμοτέρφες τὸ στενεζέσφευς, πολλοιὶ 
ὃ χαὶ ζὰ σώματα αἰαπήξϑες,ὶ μυοίαν ἔχονζῷις λώξίω, Εἰς ( ΨΜ'ένων χαταλέξαι χο- 

2, 69ν. Ὥσαύτη τῆς Εἰς αὐτὸν πίφεως ἡ ἰοαὺς, τοστεύτη τὴς γγδῥίτος ἡ ,ὐχυρθολή. χαὶ κα- 
μὴ  θαπερητῦπυρθε φύσις τῇ ἣὮΜ μφτάλλων ὀμελήσεισα ὙΥ, «δυσὸν" «ὑτίω οἱπὸ γὴς θύϑεως 

ἐποίησεγ᾽ ὅτω δὴ, ἃ πολλῷ μᾶλλον αἴ! πηλίνων γουσῶς τὸ βωπήισμω ἐργάζεται (ὧν λε- 

λυυρϑέοις, τῷ πνϑυ ματος, τυρὸς δέκζωυ κουτ᾽ ὠκήγον 1 καιοῦν Εἰς (ὡς ἡμετέρας ἐμστεσόνος 
᾿αυχαὶ, καὶ τίω (ὦ Εἰκόνα τῷ γρίκοῦ κατακαίοντος, τέων Ὁ). Εἰκόϊα τοῦ ἐπουρφνίου γεοπα γῆ 

940 χαὶ λέμοαν χαὶ ὡς οἰπὸ χωνθυτηθίου φλύρυσειν ὀψαφέροντος, χαὶ τί δήποτε οὐκ Εἶπεν, 
ὅγι ἐποίησεν αυςὦν᾽ τέκρα Θεοῦ, ἀλλ᾽ ἔδωχεν ἀὐζης ἐϊδοισίδυ τέκνα Θεοῦ ϑνέιϑαι  δερψις 

“τι πολλὴς διᾷ τὴς ἀσουδῆο, ὦξι τίου ἐν τωὶ βαα]ΐοματι τὴς οϑησίας ἡμῖν ἐἰγτυπωϑεῖσαν 
Εἰκόνα, αἰκηλίδωτον δϑλου Ὁ στηρῆσει, χαὶ λθέπα φον" ὦ μα ὃ καὶ ἐμιφαζων, ὅτι τέω ἐΐξ.. 

οισίλυ ταύτίωυ στ εὶς ἡμᾶς αφελέαϑαι δυυνήσετεωι, ἐδρ μὴ πσολλα(ίντος ἑαυῶδν ἀφε- 
νι» )ς λώβθα. Εἰ γὺ (Ὁ οὐδ δυ,ϑ πων κῦρος τίνων πυραίμξα" λαίοντες Ὀσαύτίω ἔχοισι 
᾿ τί ἰχω, ὁσίω “εδὸν (Ὁ δεδωκότες αὐ," πολλῷ μάλλον (Ὁ οὐαὶ τῷ Θεοῦ (αύτης το- 

“τες τὴς ἐμῆς, δ μηδὲν τῆς ἐξοισίας ζαύτης ὀμαίξιον πραξωμλν,πόῥτων ἐσόμεϑα δυ-- 
νατώτερϑι, “᾽φ ὃ καὶ πϑβτων δὴ μείδω τεχαὶ αγαϑώτερρν"" ζαυτίω ἡμῖν ἐγχειδάσαντα 
τίω ἀμέω. ἀκα ὃ καὶ ὠδείξαοϑαι βούλεται, ὅτι ὀυχ ἀἰστλιαἷς φυτὰ ἡ δ ῤις ὅπτεισιν, ἐλ- 

40 λᾷ τοῖς βουλουϑῥοις καὶ ἑασουδευκόσι. καὶ γὸ χαὶ οὖν τῇ δξοισία, κεῖται τῇ τουτων τὸ “λμέοϑαὶ 
τώμα, δ γὰρ ευὴ ἕλωνται αὐθὶ προότερον, σύν ἔπεισινηὶ δωρεαὶ ς νὰ ἐργαεταὶ ἴι. πὸρ.- 

μόμη, σπυχοὺ τούιω τὸ (ὦ χατὠιναγκασμέγον ὠκἝαλων, ὃ αὐϑθαίροτον χαὶ αὐτεξούσιον δεικγυὶ, ὅ-- 
τὸ χα νι Εἴρηκε. χαὶ "ὃ οὖν ἀὐδῖς τούτοις τοῖς υἰὐστοῤῥήτοις αγαϑοῖς ὦ δ 521 τοῦ Θεοὺ, ὃ 
δοιωαι τίω γδριν . Ὁ ἢ τοῦ ανιϑούπου, ὃ αϑαλαῖν τίω πίσιν. καὶ ὦ τῷ (ὦ αὐτὰ ς 

! 

χοὸῳ 

εὐπῖεσ 

) 

-. 
χυ." 
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Ε χοόνῳ πολλῆς δι λοιπὸν τὴς ασουδὰς. ὁ Φρκᾷ ασοϑς τι τὴς χρθαι ρότητος ἡμῖν φυ- 
᾿Ξ λακίω τὸ βατῆιοϑίμω καὶ πιφεῦσαι μόγον,αἰλλαὶ διᾷ, Εἰ μέλλοιμϑυ ζαύτης δζμ' πορτὸς ἀ. 

πολαύσιοϑω τὴς φαιδρότητος, ἀξιον αὐτῆς παρέχεο δ βίον. τῶ ὃ ἐφ᾽ ἡμίν ἐποίησεν ὁ 

Θεός. ὦ ζ᾽ "γὸ ρνιϑίῶαι τέ μυ ικίις ἡ ῤνησιν, αὶ παίντων ὠκκαϑοιριϑέωδαι 3: πσοϑτερον χν 
ἡμὔοτημθμων ἡμῖν, Ὁποῦ βατῆϊσμωτος ὍΛ "τὸ ὃ πώ Εἰς Ὁ ἐξης κοιϑειρϑὲς ἢ μηδεμί.. 9 

ὸν μ ζωτα διξαοῖ, κηλίϑῳ πάλιν, τῆς ἡμετέρρις δα]γν δξοισίας τε καὶ ασουδὰς. «λ' αἱ τι 

᾿ τῦτοὶ Ὁ ἔφπου τὴς ϑρμνήσιωρήμας ἐνέμφησε, τὸ στὸ συγκρίσγως πῶν σουρκοϑίν ὠδίνων ἢ 
αἰπυερφγέω ἔδειξεν, Εἰπων᾽ 

' 13 Οἱ οὐὰ δ αἱ μέν, φεδ οὐκ ϑελήματος σαρκὸς, αἰλλ᾿ ἐκ Θεοῦ ἐγρνήϊδησαν. 
Ἰού᾽» ὃ ἐποίησιν, ἵνα τὸ ἐυτελές χαὶ ζουπτεινὸν τΞ πυϑδϑτόρϑυ τόκϑυ καταμαθόντες, τοῦ δὲ το 

αἱμῶδι καὶ ϑοιλήματος σοροὺς, καὶ τὸ ὑψνλον καὶ ἐπ νὲς πῦ δυυτέρνυ, πϑ δᾳ τῆς γαῤπες, 
Ἐχιγνόντες, μεγαίλζω να; καντεύθον αὐδὲ αὐτο λοίξω μϑῳ ἔνοιὰν, ταῦ τῆς τῷ γεὐβρνηκότος 

«ξίλν δωρέας, χαὶ πολλίω μα' ζωστα Ἐχιδειξώμεϑα, ασουδώύ. ᾿ 

ἩΘΙΚΟΝ δΔέος γδ υἱ μικρὸν, μήποτε τίω καλίω ζαυτίωυ μόλιαμτες φολίω τῇ μῆ᾽ ζαύτα 
βαϑυμία χαὶ τοῖς Ζλημμέλή μασιν, ὠκληϑώμϑμ ὃ παςα δὸς ᾧὶ τῷ γυμφαδνος, τ ἐπ κα 
“ϑλϑώοις ὠκείνας ζακ' μωροἰς,ἤκν' (ὃ οέκ ἔχοντα ἔνδυμα. γαίμια. αὶ γὸ κακᾷος τῶν διι- 

τυμόνων ζῶ ( ἐκληϑη δ. κ᾽ αὑτὸς) λ᾿ ΛΩΝ κ( τίου κλῆσιν ᾧὶ τίου τοστωύτέωυ ἐμμιδω ξ. 

; ὕβρισεν Εἰς “ὦ κεκληκότα, ἀἶχουσον οἵὸν δίδωσι δικώωυ, πτωἧς ἐλεεινίω αὶ πολλῶν ἀξίαν δα- 

κρύων. πρδαλνόμθμος γὰρ [πὶ τῷ τὴς λαμιτορᾷς ὀκείνης τφαπέζης μεταογεῖν, δ μόνον 
Εἴργεταῳ τὴς ἐυωχίας, λα ᾧ ς χείρρις δεθεὶς ᾧ εἶν᾽ πύδιας ὁμοίως, Εἰς Ὁ σχϑτος ἀΐε-. 1ο 

7 δ ὄξωτερρν, Τ' αἰωνίου ᾧ ὠπειρον ολϑφυρμὸν ὍΩ βρυγμὸν τῶν ὀδόντων «ἰ “πτουτησόμϑμος. .) 

μὴ τοίνιωυ, αἰγαιπητοὶ, μηδὲ ἡμῴς δοκεῖν ἡμῖν πσοὸς σωτηφίθω τίωυ πίςιν' ἐλπίζωμδν. δ χρίω, 
δ μμῆ βίον Ἐχιδειξώ θα κοϑορϑν, δ᾿ ὀμαξια τῆς μακαρίας κλήσεως ζω της ἱμάτια 

αἰμιφιασείμϑροι τὐρα,ρω ἄβα͵ σευὲν κωλύει ἡὶ ἡμᾶς παϑὲῖν τὰ αὑτα,ὦπερ ἐκῴνος ὁ δείλαι- 

ος. ὦ γὺ ἄτοπον, αὐτὸν (ὦ κΘοὸν ἐντα καὶ βασιλέα, αὐ, ϑούπος ἐυτελῴς ἡ αγύρτας αὶ μηδὲ 1’ 

νὸς αἰξίοις " μὴ ἐπαιοοώειϑαι, δυλα τὸς οἰπὸ τὴς τριόδοις πτθϑς τέο πράπεζαυ ἀγάν ἐν. γύπι 
κείνων" ἡμᾶς ἢ τοστιύτίων ὀμωμαϑησίαν Ἐ)ιδεικψυοΐ, ὡς μηδὲ τῇ Ὥσεωὐτη τιμὴ μέσ, βῇ- 

“ἶοις, φλὰ καὶ σΩ τίω κλῆσιν ἔχτ τὴς αὐτῆς ὑϑμῳ χαχίας, Εἰς τίου ἄφατον τῷ κεκληκότος 

ἐμυχϑλοινοιζῳ, φιλαν,ϑεφπίαν. συυδ γὸ οἰ τῦο ἡμᾶς 6 χὶ τίου πγϑυμιοιτικζοὺ ζωωύτην 
Ἢ φροικζω τῶν μυτηοίων ἐκαίλεσε κϑινωνίλν, δά μτ' τῆς (υρλτέροις Εἰσερχωῦθα κακί- γο 

ας, αἰλλ᾽ ἵνα ὡσοδυσείμδμοι τί αἰογρότητα, μεταμιφιασώβθα ἃ (ἂν οὖ τοῖς βασιλείοις ἐς! 

ὠυϑύοις ἡμφια οἷ, γοὴ Εἰ μὴ βουλοίμεϑα, ἀξια, τὴς κλήσεως ποράξαι ὠκείνης, Οὐ 

"ἔτι τϑτο χρδοὶ Τ' τετι μκηκότα, ἀλλα παρήμᾶς. συν γὰρ ὠκῴνος ἡμᾶς ἐκθάλλει τοῦ ,,,Ὦ 
ϑχυ μὰ φοὐ τῶν δου τυμέγων “ρρού, αν ἡμεῖς ἑαυτούς. ὁ (᾽ γεὶρ τὸ ἑαυ πὸρ ἰώυσε. καὶ 

.» τὸς γαμῶς ἐποίησε, ὦ τω πραπεζὸν παρεσκεύασε, τὸ τοὺς χα λέσονζῷς ἐπεμνψε,ὸ πα- 15 

ορίλϑομϑμοις ἐδέξατο, καὶ των ἀλλἕω ὥπασαν τεζίμηκε τιμιζυν᾿ ἡμις Ὁ καὶ Εἰς αὐτὸν, ἡ εἰς 
τοὺς παρϑνίῷε, . Εἰς ἢ γοίμωον ὑξράσαντες δρὸ ζ.}} ῥυπαρῶν ἱ «ατίων,τυτές!, Μ᾽ ἀκαϑαρ- 

τῶν οράξεων, Εἰκότως ὀκβόνὸ θα λοιπὸν. ζω ύτῃ γῈ αὶ () γάμον τι μδῇν α του κεκλοι- 
υϑϑοις, ἀπελαιώει τοιὶ ἰτωμους ὲ αὐαμαμυύ τος ὠκϑίγος. Εἰ "ὃ Εἴασι τοις ὠκῴνο ἡμφιεσ “ 

κϑύοις τὸ ἱμάτιον, αὐτὸς ἐν ἐδυξὲ ᾧ τὰς ἀλλες ὑξοίξειν. δλαὶ μηδ᾽ ἑνὰ Ἄμοιτο ζιοὐτου 40 

ἢ πειροιϑίωναι τῷ κεκλιικότος, μήτε ἡ μδῇυ μυῦτε ἑτέρων φμών. φζρκ γὸ τούγ» ωρὶν ἢ) μέοϑαι, 
ζαύτα, παντα ὀμαγέχρατῶ]αι, ἵνα, ον τῇ ̓ γφαμματων ἀπειλῇ (Φφρονιαϑέντες, μήσυγ- 

χωρήσωμδρ Εἰς ἔργϑν ἐλθῴ τίω ἀτιμίαν ᾧ Τὶ κόλασιν ζαύτίωυ, αἰλλ᾽ ἐλὶ τῶν μι αὑτίω 

φήσωϑμ μόνον, ᾧ κ᾽ λαμας ἕκατος τολὴς Εἰς Τ᾽ κλῆσιν ὠκείνζω τἰδαλνώμεϑα, ̓ 
ἧς 
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ἧς ἧς οἰπολαύσευ νοι» παγζω ἡμάς, ἐδιτ ὼ Φιλανϑερπίᾳ τῷ Κυρὶν τμδα! Ἰησοῦ Χει- 

σοί, δὲ ὶ χαὶ μαθ᾽ Κὶ τω πατεὶκὶ δόξα, ὦ μαι τῷ ἁγίῳ πγεύματι, Εἰς τοιὶ αἰῶνας τῶν αἰω.. 
γῶν. Αμέωυ, 

γΟμιλιια, 14 ΚΑΙΟῸ ΛΟΓΙΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ, ΚΑῚ ΕΣΚΗ- 

νωσεν ον ἡμῶν. 

ὙΠανὺ ὑμάς ὡπϑμζς αἰτῆσαι βούλομαι γοήν, “᾿ν ἡ δ᾽αήελιδίν 
ζ ζ αοϑαι ῥημῶν. Ὁ λὰ μιὴ αὐανδόύσοτε πσϑὸς τέων αἴτησιν. ὅτι 
"ὃ βαρὺ τ ὃ ἐπαηϑὲς αἰτῶ, ὅτε ἐμωι ἊΣ λαιμξαήον" μόνον χεί- 

σιμὸν ἐξα! Ὁ διδόρδμον, δλαὶ ὸ ὑμῶν τίς παρέχοισι » 4) ̓Ὁ- 

λα πολλῷ ᾧ πλέον ὑμῶν. ἀ ποτ᾿ δὰ ὅβν ὃ ὁπερ αἰτούμιαι ὑμᾶς; ΤῊΝ 
Ὁ μῶν σωζςαΐτων, ἢ δ δ.) σείξξατον, Ὁ Ἔ μέλλουσαν ὡν ὑμῖν ὀϑάγνω- 

ϑήσεεϑαι δ γν λίων «ὐξοσστίω, Οωτίω πσϑϑ τ ύτων τῶι ἡμερῶν μα λείεμο λέμε 

ιξ Οΐγων ἕ, ἔκαιφος,οἶχϑι χαγήμθρο αναγυνωσκέτω (μεθ π πολλάχιφ αἰδισῳπείτω κα α᾿ 

ἴῶν, (μίας ζῳᾳ ἐγκεί (υϑνα, καὶ μ βασεινιζέτω πόρτα καλώς, καὶ ὐ εἰ “ θῶ τί Ά " ἄϑηλον, ω τχρῇ τί 

 ανϑυ ασδϑε: ποὖν ογλντίων ἐδ δυκοιῶ, Οἕκ ὃν δι᾽ ὲ πόρτα ἀπλοὶ ς Δ  θιχωδαωνίσαντες,κᾧ ὕτως ἀ-. 
μ) μ᾽ ηϑυτῶτε φεὶς τίωὺ ἀκρόασιν. κα [γὺ μικρὸν ὐπὸ τῆς πιαντης ασουδὴς ὦ υ ὑμῖν ἡμῖν ἐξα ι ὃ 

κέρδορ ἡμῷ ἃ Α δὸ ὑπολλῇ ὁ δεησομίθα πονϑ ᾿αγδρ' ὅσωφῆ ποίησε ἢ λεγρρϑέων πὶ ϑυιαμωχὶ 
10 διανοίας ὑμῶν ἥδε φροοπεφω)είσηις πῇ τὴν ῥημῇ μῖδ γνωσε ὑμῷς ἢ  ὀξύτερριὶ ὺ διοραικωώτεροι τότῳ 

τῷ δϑσῳ δυησεαϑε, ν τὸν τίω αἱ ἀκρόασιν μόνον, συ κοθϑς τίω μα ϑησιν,αἰλλαὶ χαὶ ασδῆξ ᾿ 

ἐδρμν [οὶ διδάξαι ὶ ἑτέρους. ἐπεὶ, ὡς γε γιῶ "ὦ πολλοὶ ζ.}} ὠνζιῦλα ,ΩἾραγουρϑων ἀἰκούσσιν, 
ἐ" ὁμϑ πόρτα αὐαγχαζομϑροι ἐφθῷ. τά πε ῥήματα, τὰ [τε ΠΡ ἢ ἡκ(ϑὺ εἰν αὐτὰ ὁ λεχόμδνα, 

υδι οὐ Εἰ οὐναυτὸν ὅλον τῶ ποιονεῦτες ὀζντελοίημθυ, μέγα, ᾳ, χαρπτώσονται κέρδος. πῶς 

23 ὃ, ὑτὸμ ὧκ παρόρρρυ, ν- ὀγζωύο μόνον; ̓ᾧ βεριχουὺ τῶτον τοῖς λέγϑμδοις οολοίζωσι 

μῦν. χαιοϑν; Εἰ δὲ τινες φράγματα" ̓αἰτιῷντο ὼ ὁ Φευντίδαις, καὶ ὁ πολλζω τί τὸ ΥΜμ πολ ικῶ αὶ 

ἿἋΜ ἰδιωδικῶν ἀρολίαν, τρέϑτον δὲ ἐ τϑ ἔγκλημα μιαρὰ, δαυκλϑοῖ, τισότων 

φὡραγμώτων πλήϑή, ὁ τοῖς βιωδικοῖς ἡ στῶ πσϑσηλώοθεῳ δὶ πόρτοῦς, ὡς μηδὲ μικραν 
Εἰς ( πότων ἀναγκαιότερα ἀπτιν “ολίω. ἐπειτο δέ, σκῆψις ζαῦτα κα πεύφασις, χᾷ-- 

Ὶ9 τηηϑρήσαρεν ω αὐ ὰ Χ φίλων (μων σία αἱ ΑΙ ων τοῖδ. λιαίξοις χντειζαὶ, τα ἐ(κωέδρια, 

ἁαῦ ϑέας ἕνεκεν τὴς ΟδὴΨὌ ἵστατων αἰ μίλλης ποιοιώ ται, εἰν αἷς πολλαΐκες ἡμέρας αὐήλωσαιν ὁλϑ.- 
κλήρϑυς [ὸ φίλοις ζμνολύεϑε ἵππολὺ ἂρ Κ᾽ ἐδωμοΐ τίω ΨΜ Ὡραγμάτων ἀορλίαν: ἤμ 

αἰσατὸ Ὥις ἐν “τὕτοις αὐΐ. Εἶπε ἐ οὖν τοῖς δὐτελέσιν αἰαολφασιφοι πϑυταηρὸ ὁ φολέωοὶ 

ἀγῳ βαϑεῖαν διωάαοῦν εἰ ὃ τοῖς ᾧ Θενῦ δίοι αοϑσεχήν,τοσῦτονυ ὑμῶν ζρῶτα αὐβ ήστιρα καὶ ὦ ως 

ἮΝ 13 φιμότερᾳ πϑρτὼν δὴ δοκᾷ" ὡς μηδὲ μιαρλ" οἰέοθαι δὼ τὐπονέμεειν αὑτοῖς φϑλέω: ὃ πῶς 

ἀξιω ὁ ὕὅτω ὀζακειμδῥους, αἰαπηᾷ,! ἡ (Ὁ) ὅλιον τϑτον ὁρᾶν; ἐς] ᾧ ἑτέρᾳ ππεήφασις τῖρὕτω 
ῥαϑύμοις λολρτάτη μὴ κειυτῆοϑαι μηδὲ ἔχεν βιδλία. καὶ «σοῦς ἅ ζ ὧν σλεϊζοιωύζως, 

Νἰ οἴλως τ ρ ζὠτης Ἶ Οἰποτείνεοϑτο, τὴς ρυφάσιως, Ὧ) 4.9 Χι πεγεφέρων πολλοὺς οἷ.- 

δ᾿ χᾳτακεγ οἴεϑαι αὐτῇ ἡ (μμυεγῶ, ὀκῷο δὺ »δέως ἐφρίμώυ αἰντοὺς Εἰ μὴ ̓ πόρτα (ἃ 
40 τῆς πέχνης ἐργανα, ἊΡ ἑκοισύς Ῥ91 δομιρρρς, πλήρη ἢ ὀλθκληρϑι ὄχι, καν μυεία κωλύῃ 

πενία. “πῶς δξώυ οὐκ ὦτοπον, ἐκ κ᾽ “ μη ᾽ αἰλιάοϑαι πινίλυ,δλλα πόρτα Ὡρα ῆεν πον ὁ 

μηδὼ δ νέο, ἐμπόδιον μηϑαμόλαν μέλλονζας ἢ τοσαιύτον ὠφέλειον καρπούομ, ἰδολίὰν 

δἰποϑύρεοϑαι, ἡ πονίαν ; πλίοὐ ἀλλά χαὶ Εἰ ἦνες ὕτω πένητες Εἶο, ἔνεσιν ὧκ Τῆς (ἀωε- 
“οὖς ογζαῦθα, γυονϑῥης ὀμαγνώσφως μηδὲν αἰγνοῷν ὟὴὨὥ  ἐγκειμδῥων ταῖς ϑείαις »ψζαφαίς. 

Εἰ 

{ζῇ « 
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Εἰδ ἀδιώωτο ὑμὴν τοῦτο (ἢ δυκᾷ, Εἰκότως τούτο δυκᾷ, συϊτ!ὲ .ὃ μ᾽ πολλῆς πολλοὶ 
“ἰρα γίνονται τῆς προθυμίας Μ λοχϑνθιίων ἀχροασόμϑμοι᾽ αλλ᾽ ὐδο' τοῦτο μόνον ἐφος-. 
σιωσεὶ ψὅμοι “δὸς " ἡμᾶς, ϑϑέως αὐποοςρέφουσιν θικφιδὲ ̓ Εἰδενες καὶ οὐνόχρτοίψψαιον ἢ: Ἔ μμ 

αγαχωρησοίγτων φυ τ ἀϊμᾷνον δξέκφται, τῷ σώματί μόνον εὐγταιύθε, αϑρώντες ἡμῶν᾽ αν ὕα “ 
μη ὄχι πλέον ταῖς αἰτίαις] βαριωώωρϑρ, ὁ οὖν ταῖς μιέμοψασι ([) καιοϑν «ϑαλωσωρδμ ς Ἷν, ἐμ 
ἀπόμτα, ἴωμϑν Τὶ Οὐ τῷ βὐαήελίᾳ " μητα, ὥρρι γὸ λοιπὸν Εἰς τοὶ πρρϑκείμδμα, καθᾷῴναι 
λον». Ὡλὰ αἰ ϑναάφητε, ὦφο μηδὲν ὑμμαις Δ λεχϑομδύων πϑρελθῴν. καὶ ὁ λόχϑς σαρῇ 
ὀγρετό, φησι, ἢ ἐσκυνωσεν οὖν ἡμῶν. Εἰπὼν ὅτι ἐκ Θεού ἐλμυνηϑηᾷ (ἢ λαξόντες αὐτὸν, ὼ 

! 

“ἴμεν, 

τίκψα Θεοῦ γόηϑνασι, τὴς φατε ζαύτης Ἰιμιὺς τί ϑησι τίου αἰτίδν (ἢ τίου κε ασύϑεσιν. αὐτὴ 

δέίθι, ὃ δέος σαρκα (ὃ ϑλϑν, ὶὶ τίω) τῷ δυυλου μορφίω «γψαλαᾳξῷ ᾧ δεασοτίων. ἐ. το 

ἌἌϑεο ΝῚ υἱὸς ὀν,ϑούπου, Θεϑ γνήσιος ὧν αὐ, ἵνα, ἄν δ)'΄Μ᾿ αὐ, ϑού πω) ες τέκγα ποιήσῃ Θε- 

οἷ. Ὁ "ὃ ὑψηλὸν τῳ τατφῷ πυδοσομιλοιῶ, αὐ ἢ φυ δὲν εἰς τοὺ ὀικείαν οὐ αΟλο- 

τὔεται δύξόν, ὠκφιο ἢ ὠἰπὸ τὴς πολλὰς αγίφησι ζω πεινότητος ᾿ ὅπερ ὅζῶυ καὶ Ὠχὶ τῷ Κυρίου 
οἵ)ϑνε. τίω τε} ἰδίδιν φύσιν σγοδὲν Στὸ ζρυ τος ὑλαήωσε τῆς" συγκαταξασεως, ἡ-͵, Ἂ υπίῳ 

μαξ 'πεςἧν ὄχ πϑρτὸς οὖν ἀδοξία καιϑημδμοις ὁ σχότω, πσοθς ϑῦξαν ἀφατον αὐέγομι ι: μ ̓ 
ὕτω που καὶ βασιλά ς᾽ πὐ)ωχὼ ὶ πένητι [φλεέχϑυϑεος τ᾽ ἀσουδὴς καὶ θυγοίας, ἑαυτὸν (ζ ἐ- 
δὲ ἤσώσεν, ὠκῴνον ἢ πρῦδκ πᾶσι αἰδίξλεωῖθον ἐποίησεν ἐϊ) ὁ λαμιτοῦν, εἰ ἃ ξχὶ ὃ ἐπεισ- 

αἰκ)ου τῶν δ, ϑούπων ἀξίας , Ουνὴν ᾧ ὐτιμότερον ἡ κυδὲς () Θτιλέφερον ὁμιλία 

“πἰρεολανα᾽ πολλῷ μᾶλλον Ἐχτ “ὁ ἀκηροίτο καὶ μακαρίας ἐκείνης ὕσίας, τὴς ἐπείσ- 
αχο ἐχούσης Οστὴν ΟΥοϊὰ γινόνϑιον κυ) ὡσογινόμϑμον, πλύτα ἢ" ἐχούσης ἀκύνητοι κα! πε-- 20 χιυίμν 

πηλότο Εἰς τέλος ζῳ αἰγαϑυί. ὧςε στὸμ αἰκούσῃς ὅτι ὁ λόγθς σεὲρξ ἐλμετο, μὴ ϑορυξηϑῆς, 
μβηδὲ καταπέσῃς. σοῖς ΝΣ ἡ ὁεσία ματόπεσεν Εἰς σαάρχᾳ (τϑτο γὸρ τῆς ἀσιθείας ὅδὴν χὐγηὲ 

Ἀ οὐνοῆσαι } δνλαὶ μϑύουσα δτΕρ Ὧν, ὅτω τῷ δύλυ τίω μορφζω ὀμέλᾳαξε. ἦρος δίχυ -. σι 

γΕΈΧδ) ἔν, ἐλμετο,κέγονται βήματι ίᾳ ΤΨΜ αἱρεζικδ ἐμιφροίἥων τόματα. ΤΩΝ, γαρ εἰσιν ὦ 

λέγϑντες, ὅτι φαντασία τὶς ζω, αὐ τούκρισις ὼ αὐ πσθιοια, οὶ τὴς οἰκϑγοιμίας ἀπόμτα,ῤμω- 2: 
9» αὐὖὦ᾽ πσϑϑ να ρῶν τίω βλασφημίου, ὦ ἐλνετο τέθηκεν, μετοι ολζω ὑσίας, ἄπαπ, 

λα σαρκὸς ἀληθινῆς ἀνάληψιν τὐϑαςῆσαι βουλθνϑμος. ὥασερ δ. ὁτὸμ λέγῃ, Χριςὺς 
ἡμας δξηγϑοασεν ὧκ τῆς κατάρας τῷ νόμν, ρόνϑμος αἰπὺ ἡ μδν κοταφα,ου τῷτὸ φησιν, 

ὅτι ἡ ὀισίω αἰτι τῆς οἰκείας Σ'πεςάσα δύξης, Εἰς χατάραν ἐσιώϑη {τ » γ5} ὑδ᾽ αὐ δὰ: 

μονῶς οὐγοήσοεν, " το (Ὁ σφόδρα λῥόητοι, ἢ ΟΜ κτ' φύσιν απεφερηνϑμοι φρενῶν, τοστιύ-- 30 χὶλ 

τίω" ἔχον ΠΟ τῆς ἀστθείας ἡ τίω πο κνοιων) Ὁ δὴ τοῦτο δδῶυ λέγ, δλλ᾽ ὅτι τίω καθ᾽ ἡ- εἶν 

εδϑέ κατάραν δέξαι νϑνος,ὐκ αἰφίησιν μας ἐωδατος ἐῇ λοιπόν ὕτω ἢ ᾧ εγζωϑα,σαρ- 
χα Φησὶν αὐ ϑμέοϑαι, αὶ μεταξα λόντα Εἰς σαίρκα τίωυ ὑἰσίαν, δι᾿ ααλᾳζόντα αὑτίω, 
αἰεπαάίφου μϑινούσης ὠκείνης. Εἰ ὃ λέγϑιεν, ὅτι Θεὸς ὧν ἀπόντα δυυύαται, ὧφε ἡ Εἰς σείρ- 
κρὶ μταπτεσεῖν ἠδυυύατο, ἐκᾷο ωρὸς ἀὐους ἐρούρϑυ, ὅτι πόώτα δυυύαται ἕως αὐ νϑρη Θε- 35 
ἐς ὦν, Εἰ μωταξολίω ἐδέξατο, αὶ μεταξολίω Ἐχὶ Ὁ γεῖρρν, πὼς ἐν Εἴη Θεός; δὴ 
μεταξαἰλλεαϊ, πύρβω τῆς αἰκηφοίτα Φύσεως κείνης. 89 Ἢ ὁ ποϑοφήτης ἔλεγε Παΐπε 

ὡς ἱμάτιον παλαιωϑήσονται, ἢ ὠφεὶ αἰϑδι(ζόλαιον ἐλίξεις ἀὐρις, ἢ δλλαγήσονται " σὺ κ᾽ ὁ 

αὑτὸς ΕἾ, ὃ τὰ ἔτη σα οὐκ ὠκλείψουσι. πάσης ὙΔ}6΄ αὐωτέγα, μετοιξολῆς ἡ ὀυσία αὑτη. δ- ὠνίν 
τε Ν᾿ κρφῆο τί ὅ81ν ἰντυ,, ὦςε πσδόκόψαντο, αὐτὸν (χὶ τῦτο ἐλϑεῖν. τἱ λέγω κρφῆον" δὴ 40.,,ὐδὲ 
ΟΥ̓Θδ ἴσον, Οὐ δὲ μικρὸν “ἐπ φ, οῴκοιῶ λείπετω τίωὐ ἐχὶ ὃ χεῖρον αὐτὸν διξαοΐ, μμεποιξο.. »):. 

λδὺ, Εἴγε μετα άλλοιτο᾿ τῦτοξ οὐκ δὼ Εἴη Θεὸς δλλ᾽ ἡ βλασφημία πραπείη οἰρτ 
ἫῬΜ τα Χερθντῶν κεφαλίω . ὅτι Ν᾿ δζῳ τῦτο μόνον Εἴρηται δ, ἔϑρετο, να μὴ Φαγτῶ- 

σίαν «ἰ προλοέθῃς, ἄκουσον δζρὶ “ὟΝ ἐξῆς, πῶς ὠκκαϑαύροι (Ὁ) λόχϑν, ἢ τίωυ αὐ πσόνοιὰν Ἂ- 
γατέοπῳ 



ΕΥ̓ΑΓΓΕΔ, Ομ. (ἃ 499 
νατρέπει τίου ππονηροἷν. "τί γγδὲ ἐπαγᾷ ; ἢ ἐσκίούωσεν εἰν ἡμῖν, μονονοχὶ λέγων, μηδὲν ὠτο- 

πον" ἰασο τῆ θύσης ἐἰπὸ τῷ, ἐγλμειο αὶ γὸ (ξ9πὴν Εἶπον τὴς ἀτροέτ]ου φύσεως ὠκείνης, ὁη- 
μμήῆέσι" λὰ σκζωϑωσιν νὴ χατοίκησιν. Ὁ ὃ σκζρυοιῶ Ὁ ζχωτ’ ἂν Εἴη τῇ σκζωυῃ, Δ᾽ ἕτερον. ἔτερϑν γὸ 

' οὖν ἑτέρῳ σκίευο! " ἐπεὶ ἐσγ᾽ ἀν Εἴη σκζώωσις. δ εἴδν γ᾽ ἐν ἑαυτῳ κατοικεῖ, ὅτερϑν 

ς ἢ Εἶπον κτ' τίω ὀυσίδν. τῇ γὸ ἐγώστι χα! τῇ (μυαφεία, ἕν ὅδην ὁ Θεὸς λῤγϑς ἢ ἡ σαϊρξ, 
᾿ συγχύσφως νομϑρης, συ εὲ αἰφόνισμοῦ ἿΨ ὀυσιωΐν, ὁ ἑνώσεως αρρήτν τίγος κ᾿) ἀφρφίφου, 

εἶπ. " Ὁ ὅπως μὴ ζήτη᾽ ἔζῥετο γὸ, ὡς οἶδεν αὐτός. τίς δξζυ ὅθιν καὶ σκέευη, ζω κω τεσκίωδωσεν; 

κε! ὙΣΡ̓ ὄντως, πεπηώχει ηἢώμα αἰνίωτον ἡ φύσις ἡ ἡμετέρα, ᾧ τῆς χρᾳταιῶς ὠκείνης ἐδεῖ- 
εν 10 Τὸ μόνης χεῖρ." σσεὶ )ὸ {ὦ ἑτέρως αγαςῆσαι αὐτίω, μὴ τῷ τίω ὔρχίω [4 ́πλάσαντος, 

μὴ  "αυτὴ χεῖρᾳ ὀρέξϑωυτος, ἡ [στὸ πώσαντος ἀγωϑεν τῇ δὶ ὕδευτος ανα βμνήσει ἢ πγθύματος. 
νρόυν. Μὰ μι Ὁ φοικῖον ἡ ἰπέῤῥηνον" τῷ μυφηθίου. "ΩΝ 9 πθρσὸς γὸ Τυυτίοωυ κατοικεῖ τίου 
μμπιτς σχζρυζω, τίω Ὁ» σείρκοι τίω ἡμετέροιν αὐδιεξαίλλετο, ἐχ ὡς παλιν αὐτίω αἰφήσων αἰλλ᾽ 

, ὡς αἰ απόρτὸς ἐξων θ᾽ ἑαυ. κὶ 5)» ἀν, Εἰ μὴ τοῦτο ζω, αὶ τῷ ϑρϑιου κουτηξίωσεν αἰν-: 

33 ἃς τίω τὖ βασιλικοῦ, κὶ φορῶν αὑτίω προϑσεμυνᾷτο κ᾿ αοὸ παΐσης τὴς ὀω φραΐιας, Ἑ ἰηζ. 

λων, Φιρχαήέλων, εϑοόνων, κυθλοτήτων, Φρχῶν, ἐξουσιών. ποῖος Ἄόηρς, ποία ὄζονοια, τίω 

Ὀσούτίω ἡιμόωυ, τίωυ Εἰς τὸ ὅνμος γελμρηρϑμίω τὸ ἡμέτερον, τίω " ὄντως απ φυὴ χαρ 
φοικὴν τρίδα φῆσαι δυυυήσε!); τίς ἀπελος ; “(ς ξἰρχάγίελος, ἐδεὶς ἐδω μού, ου τ ἐν ὠἐρανῷ, 

δ Ἢ ὈΧὶ γῆς. Τοιαῦτα γαὶρ τῷ Θούζᾳᾳ καπρϑωματα, καὶ ουτῶ μεγαΐλαι χαὶ αἰφυῴφς αἱ 

10. δὐεργεσίωι εἰντν, ὡς μὴ μόνον αγ,ϑοφπίνζωυ γλώῆαν, ἀν αἱ δ αἰγελικζω διώαμω Ζ- 

(αίνειν αὐ δν" τίω ἀκριξη δγήγησιν. 

ὔχουσον τὸ ταοϑφηήτε λέχϑυτος ᾿ Αγαφήσω τίωυ σκζωυΐω Δαξίδι τίω πετῆωκῆδλμν. πεπ]ώ.- Δμν.}. τα, 

γι - Διῤ ὴ ἡμεῖς Εἰς σιγϑὼ τέως (ὃ λόχϑν' κατακλιείσονϑμ, τοσῦτον ὑμῖν αϑρεγίνήσωντες, ἩΘΊΚΟΝ 
ἫΝ ἀμείψαοϑαι (ὃ) τηλικοῦτον ἡ μδ δυεργέτίοωυ ἀμοιξα)ς, οὗ πάλι αἷς ἡμας ζ κέρδος "πε- 

Δ οιφήσοισιν ἁπὸν ᾿ αὗτω δὲ Εἰσι, ὃ τὴς ψυχὴς ἡμιας μ᾽ ἀκριξείας ἐπχιμελῴοϑαι τὴς ἡ- 

2: μετέροις. καὶ »ὸ τὸ τούτο τῆς ἀὐτὰ φιλαν,ϑοφπίας ἔρ.9ν, ὃ μμηδενὸς ῳ χεεία. ἣν ἡμετέρων 

καϑεφηκότοι, αὐτὸν λόγήν κομείζεαϑαι (αὶ αἰμοιξαῖς, ὁτὸμ ἡμεῖς τῆς ψυχὴς Ἐχιμελωμεθα, 
᾿ τῆς αὐ δ! 5819 ᾧ ἐοάτης [τῆς] λὐῤοίας, ὁ μνόίων κολσίσεων ὠξιον Ἔ, τοσαύτης ἀὀἰπολε- 

λαυκόζῳς ἡιυῆς, μυιδὲ τὰ κῦ δυώαμιν Εἰσενεγκεῖν, χαὶ ζζώτα, τῆς κ τύτων ὠφελείας 

Εἰςἡμᾶς αὐἰδεερχουϑμης πάλιν, ἡ μυρίων χὶ τύτοις κειρϑβων ἡμίν ἀγαθῶι. αἰ δὲ 
0 τότων ἀπόρτων δόξω ὀψαπέμψωνϑμ τωΐ φιλαν,ϑοότεῳ Θεῷ, μὴ ὅζρε ΝΥ ῥημῶ μόνον, 

δλαὶ πολλῷ μάλλον α4 Μ᾽ πρραγμῖν, ἦα καὶ ΟΜ μ᾽ ζῦτα τύχωμϑρ ἀγαθῶν" ὧν 
Ἄβοιτο πανί ὑμᾶς Ἐχιτυχᾧ, δ ζω αὶ φιλαν,ϑο»πία, τῷ Κυρίου ἡμδ Ιησῷ ΧΧολτού, 
δὲ αὶ χαὶ «ἴθ᾽ αὶ τω πατεὶ κὶ δῦξα, ὧμα τῷ! ἁγίῳ πνϑύματι, Εἰς οὖν αἰώγας “ΨΜ αἰώ.- 

͵ νων. Αμέώω. 

35 
Ομιλ. 5. ΚΑΙ ἘΘΕΑΣΑΜΕΘΑ ΤῊΝ ΔΟΞΑΝ ΑΥ̓ΤΟΎ, 

δοξὸν ὡς μονολμοις Ὡρῳ παΐδος, πλήρης ρίτος ἡ ἀληθείας, 

ΘΑ γα πέρρς τῷ δέοντος ἐφαΐνμϑμ ὑμῖν ἐπαρϑεῖς χα Φορϑικοὶ το ζω, 

ὅ.. πληκτικωτέρῳ γγρησοίρϑμοι τ λόγων, καὶ κακροὸ κ᾿ τῆς δ πολλοῦ 
βαϑυμίας “δἰσιείνλυτες τίω κατηχϑολδν. δολ᾽ Εἰ ὦ ὐό' τού 

λυπῆσοι ποϑϑελόνϑμοι μόνον ὑμᾶς ζαᾳ ὅτα ἐποραήομϑμ, Εἰκότως 

Ρ) δ ἔχαφος ἐδυαέρανο. Εἰ πποὸς ὃ συμφέρον ὑμῖν βλέποντες, 
τίωὐ ὧν τοῖς λθγϑις ϑοβιν ηϑροίδορϑυ, Εἰ αὶ (μὴ ἰποδέξανδ, βύλε- 

οὃϑ 



ζζα. όςο ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΩΔΝ, 

δε τῆς παρϑμυθίας ἡμᾶς, δλλα συγίναΐγω τῆς Ὀσαύτης δῦ Εἴντε δ ἴχφμοι Φιλοτρργίας, 

ζο» ὑσφῶγα διδοίκαυδι,"μ}" ἀαυουδαι ξίντων ἅ ἡρδυμδν ἢ οὖν ἐθελόντων τὶ αὐτίω Χρίηῃ 

Ἐχεδείξα οι, αἰδὶ τίω ἀκρόασιν φιλοπονίαν, αἱ μϑηώτων ϑυϑιώαι χα λεπώτερφι θωγ.. λιρνοι 
ται. δ|9 (μμυεχῶς αἰαγκαζὸ θα διεγείρειν τε ὑμᾶς  ἀἰφυπνίξζειν, ὥφε μηδὲν δ λεγομί. 
γων τὐϑαῤῥυέῦαι. ὅτω "ὃ ὑμῖν ΓῸ πολλῆς πϑερησίας γε πε ὄξέςαι βιώναι, ἡ κατ᾿ ὑκεί- , 

γζωυ πίω ἡμέραν τὐδας ἴωώαι τοωὶ βηήμιατί τῷ Χοιςού, ἐπεὶ δίυ ἱχανώς ὑδὰ χαιϑηψαμε- 

9. τοϑϑδίω, φέρε τήμερον ἐκ «σρλοιμίων Εἰς αὐταὶ ζς ῥήσεις ἐμξαλωμϑρ. 

Ἐϑκεασείμοθεί, φησι, τίου δοξον τυ; δόξαν ὡς μονολνοις οῬὰ παΐος. 

Εἰπων δδι Θεοῦ τέκψα γερόνανϑρ,ὸ δείξας " “νι Θϑ πιῳ,τω Ὑ λόχον σαίρκα γελμηοϑαι, χὐκόῃ 
πάλιν αὐτῶ τούτο λέγή καὶ ἕτερϑι κέρδος. τί ἢ τούτο ἔςιν; ἐϑεα σαί ἴθ τίωυ δὺξον εἰσιν, δύξ.. κς 
ὸν ὡς μογολμους πρΟοὲ παίξος Οῴο ἐῤ ϑεασείψδμοι, Εἰ μη ϑ(ἐ τοὐ (ω ξόφου σώμαπς κἰ- 
μῖν ὠφϑ». Ε )Ὰ Μωὺύσέως τὴς αὐτῆς ἡμῖν μετέχοντος Φύσεως ἐν αὐχο ἐμειγαν (ὦ καὶ 
" ὠκῴνον “ καιοθν Ὁ πγοόσωπον μόγον δυξαοϑὲν ἰδιῷ,δλλαὶ αὶ σσοσκαλύμματος ἐδέησε τῷ χελχδι 
διχαίῳ τῷ διυυαιυϑέε Ὁ τῆς δόξης ἀχρατον σύσκιαί σοι, ἡμάρ9! ὦ χοϑόσονὴ ὦ παοοφήτν ᾿ χωρέ ' 

ὧν ἀὐθὶς" δεῖξαι "πῶς ϑεύτητα γυμνέω,, αὶ αἰτασοϑσιτον καὶ αὑτας ταῖς ἀγὼ δευναίμεσιν, - χς Ἀημν 
μᾷς (Ὁ πήλινοι ᾧ γητειής ἡδευυήϑηνθν αὐ τνεγκᾷν; ζᾳ τῦτο ἐσκήγωσεν οὖν ἡμῖν γα ὁ ασοϑσ- ψμυιδ 
ἐλθεῖν αὐτεῖ, αὶ ὀζμλεηθῆναι,  ((μυαναφραφῆναι διυυνϑῶμϑμ μῷ' ἀδείας πολλῆς, 124 δα 
ὅδ Ἐ δύξον ὡς ΜΉΝ οὔδα παζος; (28) πολλοὶ ἡ ν᾽ τσοοφητῶν ἐδοξαίϑησαιν, τ χω 

ψ ». β͵ σ΄όξφι “ὦν « "“» “ΚΦ, ει 

β.8ασ. ει, αὐτὸς (1! οΜωύσυς, ὁ Ἡλίας, ὁ Βλιοσα)ος, ὁ ὦ «ἰασὸ πυρίνα κυκλίόμϑρος ἄρματος, ὃ 
ὅτως ἀγαλαμαανόμϑμος, καὶ μξ νους ὁ Δλνιήλ, ἡ (ὦ παῖδες (ὦ τοί, αὶ ἔτερϑι 8. πολλοὶ, 19 
ὅσοι ᾧ ϑαύματω ἐπεδείξοντο, [ἐδυξαίάϑησαν Ί ὦ ἀήξελοι ἢ τοὐορὶ α,ϑούποις φόνέντες,καὶ 

Ὁ ὁ οἰκείας φύσνως ἀπαςρατῆον φως τρ᾿δανοίξαντες γοἷς ὁραΐσιγ,ὐκ ἀγίαλοι 5) μόνον, αἰλλὰ 
αὶ πὲ χεροξὶ μι μα πολλῆς ὥφϑη ᾧ ροφήτῃ “ὃ δόξης, καὶ ζὰ σεραφὶμ ὁμοίως πόρτων δὴ 
τύτων ἀπάγοι ἡμὰς ὁ θὐαγίελιςὴς, ἡ ὁ ΧἸίσεως, ὁ “Ὁ ἢ ὁμοδούλων Ὦ λαμασοόθτητος ἀπὸμ- " 
σας Ὁ ὀζρνοιδν, ασοϑς αὐ Ὁ ἡμᾶς Ἢ αἰγαϑών ἵησι ̓  κϑρυφίω, "αὶ )} «ροφήτε φησὶν δδὲ κι; 
αἀπέλυ, ογεῖὶ τορχαγίβ λου, σγεῖὰ ΔΜ] ὀμωτέρω δυωαὔμεων, σῴκ ἄλλως τινὸς κ{ιφῆς φύσι. λίμηι 
ὡς, Εἶνε τίς 661 αὶ ἑτέρα, δ᾽ εὐὐτοὶ τῷ δεαοῦτυ, τύ τὸ βασιλέως, ἀὐζ ὁ τῷ γνησίου μο. «σήν ἢ 
γοϑυῦς “παφδὺς, αὐτο τῷ πόλύτων ἡρδὼ Κυρίου ἢ τίω δυξὸν ἐθεασοί θα. χὴ ἣ, ὡς, ὧν αὶ λαῖν 

ζῳῦϑει εχ ὁμοιώσεως θην, σοὶ ρα οολὴς, δλλα βεξαιώσεως, ᾧ ὁμαμεφισζινττα δ[9ρισ-- 
μοό' ὡσανεὶ ἔἐλολυ,ἐϑεα σα θα, δυξαν,οἴαν ἔωροπε ἢ Εἰκὸς ζω ἔχειν μονο μὴ α γνήσιον υἱὸν γο 
ογτὰ τῷ πότων βασιλέως Θεού, ἡ τοῖς πολλοῖς ἢ ἔθος᾽ ἐν "ὃ “ὐρδαιτήσομαι ὦ πέτῆς 

κοιγῆς (ωυϑείας ῷ λϑγϑν “πιςωσαοϑα;. '"σσεῖδ' ΝᾺ ποῦς καὶ λλος ἡμῖν ὀνομῶν, στον πρδὸς χὶ 

αὐΚμονίδμ ((μυϑήκης ασούκειται νμῶ Εὐπῷ, δλλαὶ χποϑς τίω ὑμετέραν ὠφέλειαν μένον᾽ ὃ- 
9ῳν συσὴν χωλύοι αὶ ̓ὐτὸ τῆς ΔΜ πολλών (Πμευη)είας ἀδ' βεβαεΐσοω. " τίς δὲ ὅδιν ἡὶ (μή. χιήΐ 
ρα κι} πολλωνιβασιλέα πολλάκις σφόδρα χεχϑσμη μένον ὁραΐντές μες, ὁ πιμίοις ἀπαφρά- 19 

τῆωτα λίθοις πόρτοϑεν, ἐπειδδρ τσοϑς ἴνας δυνγῶνται Ὁ καίλλος ὀκχᾷν, () κόσμον, τίω 
δυξὸν, λέόγχϑεσι (ὅσαπερ ὁν δυυηϑώσι, γῆς αἰλϑυργίδὸς ὦ αὖθος, ὴὟὋ" λίθων τὸ μέγεθος, " 

λϑυκότητα “ἢ ἡμιόνων, (δ) αἰξὲ τὸ ζεύνος γρυστν, τίω" φρωμφίω' τίω «παλίω' ἡ τίλ- ΜΡ ΤΟ 

ὥυσαν. ἐπειδϑμ ὃ καὶ ζωτα καὶ ἕτεραι ποὺς τὐτοιςχαταλέξωντες, μυὴ δεωνηθαΐσιν ἡπαῷ 
ᾧ λόγῳ αὐδαφῆσαι τίω λαμιασοότητα, θύϑέως τῇ» ἐπαίγδεσι " τί δῷ τε πολλαὶ λέγγν! 49 
ὡπαξ ὡς βασιλεὺς, ἃ} αἰ τὸ, ὡς, τὸ βασιλέως ὅμοιον δὴ δῴξωι βουλόμϑμοι τ Υ, «ὐδὶ 

τω λέγϑισυ, ὄν λα τὸ αὐτὸν βασιλέω γνήσιον 4[). ὅτω τοίγιω καὶ ὁ ἐναήελιςής τὸ, ὡς, 

τέθκικο, τὸ πὐρηλλα γμμένον τὴς δύξης ὼ αὐβέχον ἀσυγκρίτως τραφῇ σαι ϑέλων. ὧν ᾿ 

γὸ ἄλλοι πόβτες καὶ ἀπρλοι Ἔ χαὶ πσολφῆται πσολςαΠόμδνοι πόύτα ἐποίοιω, ὧν ἢ μιτ' ᾿ 
ἀξοισιας 



ΒΎΑΓΓΕ ΔΛ, Ομιλ. β. ὅοι. 

ὀοισίας βασιλᾷ ω δεαυύτη πρεπούση' "ὕπερ ὀΐω Ὁ ὺ ὦ) Ὁ οΎ λϑι ἐλιύμαξον, ὁ7| ἐδί ϑοισκεν αὖ-- 

τὸς ὡς δξοισίλυ ε υ ἐγών. ἐφαϑησαν ( δέω, ὁστερ Εἴπον, ἡ αἥελοι μῷ δόξης πολλῆς ἔΧ1 τὴς 

γὴ9 "δ, ἐχὶ τὸ Δλνήλι τῷ Δαρὶδ, Ἐχὶ τῷ Μωύσεως, δλλ᾽ ὡς ϑούλοικᾧ δεασότίω ἔ- 
χοντερράτω πύύτα, ἐπορᾳἤον᾽ αὑτὸς ὃ, ὡς δεασῦ τῆς α) πλύτων χρῳτμ, ὦ ζχῶτα μετ᾽ ἐυ- 

5 πελοῖς 5 φρίμαιτος Ὁ ὁ (απειοῦ Φλνεῖς, δλλ ὅμως καὶ ὅτως ἡ ΚΊίσις (ἢ (ὃ διαπϑτίω ἐπέγνω (ἢ 
τῆι ἑαυτῆς" ἢ ἀἰφὴρ ὦ ἀπ΄ ̓ θφρνοῦ μαΐγϑες κρλών σρε)σκεινήσονζας αὐτὸν, ἀήελων δ" ἐχλος 

εἶμι ̓ς ηρλῖς πθωτουχοῦ κεχυυϑέορ ᾧῷ δεασύτίω αἴξ επύντων καὶ Ὁ ὀἀμυμινοιύτων αὐτόν και ὕτερρι δ 

ὀϊξαπίνης ὀϑεφύοντο κήρυχες, ταὶ πόρτες ἀλλήλοις “᾿ἀπϑυτῶντες ἐυητξε λίζωντο ὦ χυπέβῥη- 

ἡλαῖηι τοι τῶ το μμυφήρλον, ὧν Μ“ “ποιϑμας Ἷ2) ἀπέλοι, ἕν᾽ 2 
τῆς πύλεως ὡ ποιυϑίύες, χαὶ ι τῷ 

ΤῊΝ το Μαρίαν ὁΓαζριὴλ χαὶ πίω Ἑλισαΐζετ, (ὧν ὃ ἣ Εἷς τ᾿ ἱερϑν κρδοοιδνομδίοις ἡ Αἰνα χω πὸ 
ῥὴῇ Συμεών. ορε δὐδρες ὃ καὶ γμιναμκες μῤνον αἰπὺ τῆς ἠδογὴς ἐππερωθηζ,α )λώ χαὶ τὸ Μμη- 

δύπω βρέφος Εἰς φώς ἐἶξελϑον, ὁ 0 ν τὴς ἐρήμε πολίτης λέγω, καὶ τύτν ὀαθήυμος τὸ ἐυαγ- 

γελισοῦ, ἐ ἐσκίρτησεν ὡ τῇ ἡ νηδὺν τὴς μηξϑοὼ ων ἔτι, καὶ παντες μετέωροι ταῖς ἐλπίσι τοὸς 

γα) ῳ μέδλοντοι ἧσαν. καὶ ̓ ζῦτα ἃ ,»" αἶα Τ τόκον ἐυϑεως. "ὅτι ἣ ᾿ Ἐχι πλέον ἑαυτὸν δξέφη- 

εὐ τὸν 12 γῇ, "πολιν ἕτεροι ἀχύματα τῶν ποτέρων ἐφαϑνετο μείζονα. ογ ἔτι δ « αἰφὴρ καὶ ϑἰδανὸς, 

δεα λοι χα ̓ ϑιρχαηξελοι, ονες Γ ̓αὐειὴλ καὶ ἱ Μιχαήλ, αλλ αὐτὸς αὐτὸν ὀμωθεν πὲ τῶν 
ρλρῶν ἐκήρυῆενο ὃ πατὴρ, καὶ μα τε  παΐζος ὁ 0 τ αίκλυτος ἐφισῆαυϑνος αυτω μετὰ χὶ φω- 

γήφ,χαὶ νϑῥων ἐστ᾽ αὐτὸν. τως .ἱ ᾧ ; ζωτα ἐλευ, ἐλεα σα μεθα, πίω δόξαν αὐτν; δόξαν ὦ ως 

μονοϑϑμοις τὐολ παν 5: ὦ δ ζαυταῦ μένον,᾿ δλα ἡ δα Ὁ Ω τα. στὸ Φησιν. 

20 Οὐκέτι χω ποιμϑμερ μόνον, σσ εἶδ χϑοι γαιυάγκες, σοὶ ὀύδρες πρεσζύται καὶ ἡμιας θϑαγίελί.- 
γἥπη ζοντάν, ἡ δλα αὶ Ὁ αὐτῇ ᾿ ἣΜ πραγμάτων ἡ: " φωνὶ,παΐσης σείλ πος. λαιειαθϑτερον βοώσα, 

γγριδίη "ὴ ὕτω" “γεγωνὸρ,ὡς ἐ “ζῦλα αὖϑ ἐυλέως αἰκουαϑέώω ἦχον. αἰπτηλο 2 γέφησιν, Εἷς 

τὰ Συρίδν ἡὶ αἰχϑὴ αὐτϑὶ καὶ ἢ πᾶσιν αὐτὸν α΄ πεκοίλυκό]ε,ὺ πόντα πόρτοϑῳν ἐὐύα, ὅτι βα--: 

σιλάς μ᾿ ὠρκνων κοἸθαλγέγϑνον. ἵτεγὸ δαίμονες πλώτοθεν ἐφυρον ὐ ὠπεπηδων, ὃ τε 
γνηέῃ, 25: ϑζδολος ἐγκαλυψοίμϑμος " αἰεχέρνσυν, τε )εύατος ὑσεξιςατο τὸ τοτε, ὃ μετὰ [τα τίς 

ἢ πὸ λόον ἠφϑνίζοτο, ἡ Ὁ πάσης αἰῤῥωρίας Εἰδιρέ ἐλύετο, Ὁ τ ὧν δὴ γριρους ἠφιιίᾳ μνήματα, 

᾿ (ἔν ὃ μεμηνόζᾳς ( ϑαίμωνες, τοῖς ὃ ἀῤῥώοις αἱ νόσφι" ὰ ζω ἰδεῖν “πράγματα. τὐράδοξα 
ἡθαυμαςα, ζὼ πτερ Εἰκότως ὀπεύμιησαιν ασδοφῆται ἰδεῖν, ὁ Οἵ Εἶδον. τω μ γδ' ἰδεῖν 

ὀφϑαλρμς Αἱ πλωῆορδμοις, ἡ κὴ τὸ  πολεινο ὀκῷο, ὁ πόρτες ἐπεϑυμιήσειν ἐν ἰδεῖν, πώς Τ᾽ 

40 Αϑοὸμ ὐπὸ τῆς γῆς ἔπλασεν ὁ Θεὸς, τῶτο οὐ βεαχᾷ πᾶσιν δχιδεικριύτα, ἢ ὧν τῷ βελ- 
᾿Πηΐονι τῷ σώματος μέρει᾽ (οί τε «ὐδαλελυμδία κα ὦ διφκισμένα υϑένι συγχλλώρϑνα ἀ ἀλ- 

λήλοις (μωαρμοῆόμϑυα, χεῖρ ρς νεχρ οἷς κυουμῦμας, πυδὰς τἴθαλ ελυμδύας αγϑρϑον ἀλ- 

ἢΐω λομδύοις, ὦ ὠτου βεδυσμένα αὐαιπετθωγύμϑυα,κὶ γλοῆαν ἐρύσαι μεγα "τίω πσδότερον α:- 

Ἂν" φωνία δεδελϑμίω. χαιϑούπτερ γι τεχνίτης αὐιφος, οἰκίδν «ἰασὸ γόνου σα, ϑοφϑεῖσοι 

25 λὐαλᾳβων τίω κοινέευ τὸτε Μὲ δῤ,ιϑούπων Φύσγν τω ζιυτης ἴα τε ᾿ὐπιχλααϑεντο ὁρμε- 

πλύρωσε μέρη, τάτε διεφῶτα καὶ Ὁ ἀζελελομδῥα (μέσφιγξε, καὶ ὁ (αὶ, τέλοον πεηϊωκότοι «- 
νέφησε. τί [ἐὼ κι Θἴποι τῆς ψυχὰς τω , ὅδ πλασιι,πολλῷ ϑρυυματςοτέρφιν Τὴς οὐ τοῖς σώ- 

μασιν ὥἔσαιν; μέγα (ὦ ̓γὰ ἡ σωμζ; ἐν ὑγεία, ᾿ πολλῷ ἣ ᾿ μείζων» Ἷμ ὑὸν, κἡ ἡ τοσύτῳ 
ἀίνωγ" βίων, ὅσῳ ψυχὴ σώματος "ἄμεινον Ε ΜῊΝ Ὡ μόνον». αἰλλ᾽ ὅτι ἡ “ ὙἈΚ7}} σωμ ἮΝ φύσις, ἡ 

40 ὧν ̓ αὐτίω ἀγήνο δηρσροος βούλεται, ζύτηε ἐπέται, ὸ τὸ  λὐτιπίπηο Θ οἶδ᾽ ἡ ὃ ψυχὴ κυρία, 

ἑαυ ϑλνοιδύη, κα ΓΙ ἢ πραζ)δων Ὁ ϑξουσίαν ἐ ἐχουσου, εἰ πώντα,αν μὴ βέλη") .» τς) ὲ Θεῷ. 

ἀκυσαν αὖ Ὃ βίᾳ πὸ κατέιναϊκασμένξωυ, υ ἰβουλε ποίησαι κουλὴν καὶ οὐναρετον, ἐπτφ- 

δίων μηδὲ ἔφ: “Ὁ αβοτί, ΩΣ γος ̓βυλομθβον ὃ ὀρσδῷ πεῖσαι “,μέεϑαι τοιαύτην. ιὅϑεν χαν- 

λεπώτερϑν πὗτο ἔςιν ὠκεύνης τὸς ἰατρείας" ̓λλ ὁμῶς “ἢ ὅτο πϑιτωρϑούτο, ὶ πὸῤ Εἶδος κα- 

Οβεγίοιϊ, τοπλ, 2. Ἐες χίας 

«5... .ὦ»» 



Ἰωαγικα.κη. 

όο;. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΙΩ ΑΝ. 

χίας ἡλαιωύσνο᾽ ἡ ὥαπερ ταὶ σώματα τὰ ϑεροιστάέμδνα καὶ «σούς ὑγίοιϑιν μόνον, αἰλλὰ καὶ 
πυρὸς θϑεξίλν τίω αϑωτάτω μέϊεῤῥυθμιζων, ὅτῳ ὁ Ὡὶ ψυχαςν τῆς κακίας δ ἐσχάτης απ'- 

ἤλλαξε μόνον, αἰλλαὶ αὶ πστοὺς αὑτέω τὴς Θἰρετῆς τίου κορυφζωὼ πχαρε᾿ α ὁ τελώνης ὭὀἸπό- 
φολος ἐλμετο, ἢ ὁ διώκτης ἢ βλοίσφημος καὶ ὑξοιφῆς κήρυξ τὴς ἀκύμϑμης αἰπεδείκγυτο, 
μαῦγϑι διδωσκαλϑι Ινδαίων ἐδέοντο, καὶ ληςῆς πὐραϑδείσυ πολίτης ὀύσφαετο, κὸ πόρνη πολ- ἢ 

λῇ τῇ πίφει διέλοιμιπε, ὁ ΣΧαναναία, ἡ Σαμαρήτις γωυή, ἑτέροι πῦρνη ἡ αὖτ, ἡ « ὃ κἱ- 

ρύγμα ΨΜομοφύλων ὀψεδέξατο,ὸ πόλι ὀλόκληρϑν σουγέωυ θύσουσω, ὅτου" αὐδϑσήγαγε τω »ξηα 

Χοις ᾧ, κ8 τῇ πίςει ᾧ τῇ πσοϑσιδρίᾳ δαίμονα, πονηρϑν ὠπελφιϑῆναι τῆς τ ϑυγατοίῃ 
ψυχὰς “ϑδεσκθύασι᾽ ἡ ἕτερφι}) πολλῷ τύτων χείρους Εἰς τίω “ὦ μαι 8.) θύγέως κατε- 

λέχϑντο τάξιν, ὶ πιλύτα αἱ ϑρ9ον μετεοριμιατίξετο "ΝΜ" σωμάτων ᾧᾳ παϑ», δῇ" ψυχῶν αὶ νο- κο 
σήμαιτα, ἢ πασϑϑς ὑγείαν ἡ τίω ἀἰκριξεςαι τέων “δἰρετίω μετεπλιαίῆοντο. ἡ τούτων καὶ δύο καὶ 
τούς ἀρ, ϑοφποι, σεν στέντε ἢ δέκα ὶ Εἴκοσι κὺ ἐκουτὸν " μιόνον, αἰλλαὶ πολάς ὁλοκληθϑι, χαὶ μέν, 
ἔϑνη μ᾽ πολλὺς τὴς ϑυχϑλίας ματεῤῥυθμέζοντο. τί δὺ τις Κξ ἔποι ἥν" ατϑϑςαγματων τίω 
φιλοσοφίδλιυ, τῶν τ δφνίων γόκφν τί Ὡιρετίω, τῆς ἀγί[ελικῆς πολιτείας -τέω θὑταξίαν ; 

τοιϑτογ γὺ ἡμῶν Εἰση νήσειτο βίον,τοιότους “ ἡμῖν θιϑηχέ νόμους, τοιαύτίωυ χατεςησοτο “πολι- ἢ ς δ πὸ ἰὼ 

τείλν, ὡς (ἄν: τύτοις “χφωρδίους αὐέλως θύϑέως γίγεα ῖ,, καὶ ὁμοίους Θεῷ κ ' δια μιν τέω 
ἡμετέραν, κα αἰπόϑτων δύ ,ϑούπων κακίας" τύχωσιν ὄντες. ζω τω δέωυ ἀττόμτα (μωαγα- κι ὐχὼ 

γὧν ὁ θ᾿) αγίελιςὴς, τὰ θαύματα ζὰ ὧν σώμασι, τά ἐν ψυχαῖς, τα οὖν τοῖς φοιγαίοις, τοὶ σο9.- 

φαΐγμαται, τὰ δώρρι τοὶ ̓ ἰπύῤῥητοι ὠκῴνα καὶ τῶν ἐφφινωών ὑψηλότερα, τοὺς νομεσο, τέων πολιπί- 
ὁν,τίω πειϑω,ά μϑηούσας “ἰπὐναέσεις αὶ παϑήματα αὐτῷ; τίω ϑαυ μας ζαύτην ἡ 1ο 

ὑψηλών γέμισαν δογμάτων ἀφῆκε φωνίω λέγων᾽ ἐθεασεί ἄθα τέωὐ ϑύξαν ἀυτυ, δόξαι 
εἰς μονοδινῶς οὐρα παΐζς, " πλήρη χαξλτος αὶ ἀληϑείας. αὶ γὸ δα τα θαύματα μένον χει 
αὐτὸν ϑωυμαίζομϑι, αἰλλα καὶ δζρὶ τὰ πα ϑύματα᾽ δή, Π) ν᾽ πσδυσνλώθη τῳ φαυρῷ καὶ ἐμα- 
ς,γώϑη, Τὴ ἐῤῥαπίοϑη, ΚΝ, ογετήυοϑη, Ν᾽ ἔλαξω ἐχὶ: κόῤῥης πληγαῖς χὐ ρα τῶν 
ϑυερτετηθέντων αὑτῶν. αὶ γὸ ᾧ (χὶ τύτοις αὐτοῖς τοῖς δυχϑόσιν ἐπονειδίςοις ἐῃ), Ὁ αὐ' βὴ- 5 

μα πάλι ἀξιον ἐχιφϑέγξασϊ, ἐπεὶ καὶ αὑτὸς δὺξὸν ὃ ὠράγμα ὠκαλεσιν. καὶ δ) δὴ μό- 
γον κηδεμονίας χα αἰ γαίπης ζῶ τοὺ γνόμϑμα, αἰλλὰ καὶ δυυνάίμεως ἀφώτε. τότε ΝῚ χα 
θρχίγαωτος ἠφανίζετο, χα) κϑιτάρϑ. ἐλύετο, χαὶ δαίμονες κατησχίγοντο χα] ἐδειγμιατίζοντο 

εϑριαμιξϑύονϑροι, καὶ Ω χοιοϑγθαφον τῶν αἰ μϑοτιών τῷ ςαυρῷ πυδόσηλούτο, Εἶτα, ΩΦ 

ζωυζᾷ ἀοράτως ἔγωυ ματοργᾷτο, ἐϑετο τινὰ ὶ ὁρφιτῶς, δενκψιωύζῳ οἷ ὀγτως μονο ϑμὴς γο 
ζω ̓ ὸς τῷ Θεού, αὶ τῆς κτίσεως πάσης δεασοτης. Εἴ ΚΣ τῷ μακαοία σώμφιτος κρεμιαμϑμό, ΄' 
ἀπέςρεφε ὡ ὁ ἥλιος ζ ἄκτινας, ὠκλονᾷτο ἢ ἡ γὴ κ᾽ ἐσχοτίξετο πᾶσα, κα τάφοι ὥ λύερ- 

βήγνωωτο, ᾧ ὃ ἔδαφος ἐτιναίοστι», καὶ νεκρών δῆμος ἀπειρος ὠξεπήδα, αὶ Εἰς τίω᾽ πολι 
Εἰσμει" ΜῈ τῷ μνήματος ἀντι λίθων ἡρμοσμϑμων τῇ ϑήκῃ, ἔτι ᾧ ἢ σημόμτρων Ῥχικάμέ-. "5! 
νῶν; αὐίςατο ὁ νεκρὺς, ὁ ςτυυρωϑεὶς, ὁ πσοϑσηλωθεὶς,, ὸ τὴς δευνα εως" τὴς πολλῆς τότε (ὄν' 9 ὟΝ 

ἔγδεκα μαιϑηζς ἐμπλήσας, ἔπεμπε τοῖς κιτὶ τίου οἰκουνθμζωυ ων, ϑοϑόποις, ἰαϊξ γιὺς χρινοὺς χιπειὲμ 

τὴς φύσιως ἐσομδύος απασης, ὶ (δ βίον ὀρθωσονζῷς, τίου ΔΨ ἐρανίων δογμάτων γνώσιν γοῥδα 

σϑρμταηνΐ διριασερφιώζᾳς γῆς, ᾧ τίωυ δ δαιμόνων λυσονζᾳς τυρφονίδω, ὁ τὰ μεγαλᾳ 
Ὡἰτόρρητα διδεύξογζως αἰγαϑαὶ, ὶ δαήελακϑμυς ἡμῖν ψυχῆς αἰϑανασίδν ἡ σώματος ζωίω 
αἰώνιον, τοὶ τὸ νῦν κι χυβθαίνοντα ἔπαθλα, μιν δέποτο ἑξοντοι τέλος. “ζωωτ᾽ ὅζωυ, καὶ πὸὸ τύτων 49 

πλείονα εὐνοήσοις ὁ μακαίθλος ὥπ, ὼ ἤδει Ζ αὐτὸς, γοάψαι ἢ οἕκ ἡγέογετο ΓΝ ὃ μὴ 

χωρᾷν (Ὁ κίσμον (Παντα "ὃ "α; γράφηται χαθ' ἕν, 96᾽ αὐτὸν δίκαι (ὃ κόσμον χωρῆσοι ᾳ 
»φαφόμϑμα βιδλία) ζιυτ' δῶυ ἀπϑμΐζᾳ λογισείμϑμος, αὐεξῥησυν᾽ ἐθοασοί ἴθα τίω δὸξὸν 

αὐτ, δοξὸν ὡς μονοδυθς τδᾳ πρίβ9ς,πλύρι χάίοτος ᾧ ἀληϑείας. 

π 

χα πί ὧν | 

ΠΩΣ 

Τοι' 



ΕΥΑΓΓῈ ΛΔ, Ομιλ ιν. 603 νον α. 
ἡ Το" "τοιούτου ἃ ϑεα μῦν (οιούτων ἢ κα] αἰξιωθεγᾷς ἀκυσμν Ὀσούτης ἢ φσυλαν- ΗΘΙΚΟΝ 
᾿ῃ σανίᾷς δωρεάς, βίον ἀξιον Ὁ δον Ὠπδιείκνυδ, χρὴ, ὦσε ὦ  ὠκέσε ϑ'πολούσαι κα λων. 

δὶ ζη» "ὃ ἢ “ρολ μος εἸΚύσιος ἡ μδν Ἰνσούς ΣΧ ολφὸς ἵνα μὴ μένον “ὲ εὐζοῦ δυξὸὰν ἴδωμϑν 

τῶ» ἀυτῦ, λα ἡ Ἔ μέλλυξ ὅζῳ τατὸ "φησι, Θέλω ἵνα σαν εἰμὲ ἐγὼ ᾧ ὅτοι ὥσιν, να ϑεωραῦσι γωαν, γ. 
κα δοξὸν δ ἐμζωυ. εἰ ὃ αὕτη ἡ δῦξα ὅτω γέγϑνε λαμπσᾳ ἡ τὐδεφαρής, τ αὐ τις εἴποι δὲ 

ἐκείνης "5 ὙΣΡ οὖν γῆ Φανέται ΦΘαρτῇ, Οὐνδὲ' ον ἐχικήρ9ις σωμιασιν ὄντων ἡμδῇ  δλλ᾽ ἐν 
ἀχηξατῳ ἡ αἰγήρῳ τῇ κτίσει, ὦ μ᾽ Οσαυύτης λομβ “πρότητος͵ ἴθ᾽ σης σατο λόγω τραςη- Ι: 

εἰ σαι δεωνατόν. " ὦ μακαίθλοι,ᾧ πεισμακαίφιοι, ᾧ τῦτο πολλάκις, (ὦ) τὸς δόξης κα]αζιου- 
"μ᾽ μϑροι ὠκείνης ϑμέεϑαι ϑεαταί. «αἰϑὸ ζωτης ἢ ὁ πσδοφήτης φησὶν, οϑητω ὁασιθῆς, ἵνα 

1ο μι" Ἴδῃ τίω δυξλυ Κυρίου. δλλα ἡ μδμ) μηδένα “μοι "δὶ ϑέεϑαι, μηδὲ αἰϑέατον αὑτὴς γε-- ᾿ 

νέαϑα; ποτέ. Εἰ γὸ μὴ μέρλοινϑν ἰπολαύσεοϑηαι ζούτης, ἐὔχφιουν καὶ “Ὁ ἡμδ} Εἰπεῖν" , 

Ι 

κα λοι ζῶ ἡμῖν, Εἰ μὴ ἐδωνήϑημϑν. ὅἱ "5 ζωΐδν ᾧ λύαπνέομδν τί δὲ ἐσμεν, δ τὴς ϑεω--: 

οἰας δὲποτύχωιϑν ὠκείνης, αὐ (ὃ δεαυθτίω (δὲ ἡμέτερον μηδεὶς ἡμίν συγχωρύσῃ ϑεασει-- 
οϑαι Ὅτε Εἰ ὙΡ Ω ἊΣ φώς ὦ ἡλιακὸν μεῦ ϑεώϑροι, πϑωτος θχναΐτν πικροτέραν “ὐπὸ. 

15 μϑυοισι ζωίω, {{παϑὲν Εἰκὸς ὧν ᾧ φωτὸς Ὡποςερηθενζᾷς ὠκείνου: ογνζκέϑα ὦ νον 

τύτω μόνῳ ἡ ζημία ' ὁχᾷ ἢ ̓ εἰ μάλοα τῦτα μόνον( καίτοι Ὁ εἰ τῶτο μένον Ἢ Ω δεινὸν, ςυ τὲ ὅ- ' 

τως Ἶχον Ὁ τὴς χολοίσεως ζω δλλαὶ τοσύτῳ χαλφπωτερον,ζσον ὁ ὕλιος ἐκῴνος τῶτε κρεῖτ.- | 

τῶν ἀσυϊκρίτως 681) νιῶ δὲ ἢ ἑτέραν δ) πσοοσϑοκῆσαι ζιμωρίδν “ἢ "ὃ ὠκῷο ὃ φώς ὕχ Ι 
ηὴ ὁρώντοι " οὐκ Εἰς Ὁ σχότος δεῖ ἀπενεηϑύιαι μόνον, δυλα αὶ χω ξοϑεω “ᾷ πϑυτὸς, αὶ τήχε- 

10 θεω, κὶ βρύχενν (ἦν᾽ ὀδονζᾷς, ὁ μνεία ἕτεροι παλχαιν διιναί, μων δὴ αἰξίδωμϑν ἑαὐύζες ϑζᾳ 
τῆς βεφιχείας ζωτης ὀλιγωφίας ᾧ ὀψέσεως Εἰς αἰώνιον ἐμιπι )ονζῳς κόλασιν, δλλαὶ χρη. 
γϑρησωμδμ, νήψωϑι, πλώτα ρα ΐξωρδν ὦ ποραγματίσωμεϑοι, ὡςε ἐκείνης τυχεῖν τῆς 

ὐπολαύσεως, ἢ πόρρω γμέονο τῷ ποταμοῦ τῷ πυρϑς τῷ συρϑμϑίου κ πολλοῦ ροίδξν “ο3 
τὸ βήματος τὸ φεικ]οῦδ, ὁ) ἀπ ἐμιπεσόνεοι ἐκᾷ γχοὴ ὑρειν δ 9, πόντος, ᾧ ὁ πῆς 

25 χολάσεως δξαιρησθυϑμος σοεὶς, ὦ πατήρ, ου βεήτηρ, οὔκ ἀδελφὸς. τα ἀὐοὶ (Ὁ π-:ο..- 

φῦτῳι βουύσιν᾽ ὁ ὦ λέγων" Αδελφόρ[ἀδελφὼ) Κὶ λυξούται, λυτρώσεται δν, ϑφϑνπος; ὁ 
δὲΤεζεκιὴλ τῦτε τι πλέον ἐδήλωσεν, Εἰ πων᾿ Εδω φῇ Νώε Ιως ᾧ Δανιήλ, τοὺς ἐουρ' 
αὐνὖι ἀ ὰὲ συγατέοας καὶ μη ἥξελωνται. μία γὸ πσοϑςασία μόνν,ἡ ϑζγ' “ἿΜ ἔργων 'δδὴν ἐκῷ, 
ὦ Τ' ζωτης αἰπεςξερημϑίον ἑτέρωθεν στ ϑίεναι Ούκ ἔνι. ζωωπ᾽ δίζυ διϊωυεκῶς ςρέφοντες χα 

20 ὀῥαλογιζόυδροι, ὠκκαϑαρω δ ἡ δὴν" Δ βίον ἢ λαμ τσολν πονήσωμϑμ, ὡςφε μῷ" “ϑὴρησίας 

ἰδεῖν Ὁ Κύριον, ἡ ΡΜ ἐπηγίελνδμων τυγεν ἐγαϑών,γδρπι Ἂ φιλαν,ϑο’πία ᾧ Κυρίου ἡ- 

εδὲὐ Ἰυσῦ Χο φού, δὲ ὶ καὶ θ᾽ ὃ ῷ πατοὶ ἡ δοξα,ἁ μιᾳ τω ἁγίῳ πνϑί ματι, Εἰς (ἦν αἰωνα 
αἰωνγων. Αμέυ. 

39 Ομιλιγ. 1. ΙἸΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΤΥΡΕΙ ΠΕΡῚ ΑΥ̓ΤΟΥ͂, ΚΑΙ 
κέκραγε λέγων᾽ ὥπ' ὦ ὦ ΕἾπον, ὁ ὀπίσω μὉ ἐρχόκϑμος, ἐμισοϑοϑεν μα 

, γέγϑνεν “ὅτι “ὐξτὺς [1 ὦ. 

1ε7. ,δι. δι, 

 Γὰ με εἰς κειὸ πεέχουϑρ ὺ κϑπιοΐρϑη : μὴ χ' πετραν απείρομδυ; ἘΝ 

μὴ προ Ἐ ὁδὸν καὶ Α αἰχϑύϑοις ἡμῖν λόμϑανοι ζὰ ἀσέρματα πίηονε 
τά ταὶ ἀγωνιῶ γὸ σφόδρα αὶ δίδοικαι μὴ ῥόνητος ἡμῖν ἡ »κὠργία “,μη- 
ΝΥ ταῦ ὶ ̓ ῦτα οὐδὲ μέλλων αὑτὸς εἰς τ' τῷ κόπτὸ΄ τότυ οὐ ῬαΟλάτπηε- 

οϑιαι μιιαϑὸν. κὶ γὰ οἷα “δ᾽ γηπόνων, ζοιαῦτα ἡ αὶ “ἿΜ' διδασκόντων 
ιν, ὁ μϑὺ Ὁ γεωροθς κζ' τοὺς " οὐγιαισιαίοις πτο λλαΐχις μάλϑοις, 

ΟΠ γί, τοῦι. 2, Ἐεε»ν Ν 

ἰ᾿ 

"μμω.). 
ὑμμηχὶ 



7 
ΧχὸνΝ ὦ. ὅδ4. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩ ΑΝ. 

κυ τίω ζιλαιπτωοίαν ἐκείνω, ὶ τοὺς ἱδρώζα, δὼ μηδὲν ὀξονέωι ὟῇΨ πόνων ἀξιον ἡ γῆ, “ἢ 

συ ενὸς ἐτέρει" δυωνήσιται “δ πόνων" τίωὐ αὔδα μωϑίαν θύρᾷν, δλλ᾽ αἰ πσοφρέφᾳ μετ᾽ αἱ. χὰ “ 
Δέιης ὼὶ κατηφείας οὐπὸ τῆς ὥλω «δὸς τίω οἰκίαν κὺ τίω γωνώκᾳ χαὶ ζᾳ παιδία, Οχοζια, ΡΣ 

ἔχων αἰπουτῆσοι τὴς φιλοπονίας τῆς μακρὰς τω ὀὠτίδοσιγν. ΧῚ δὲ ἡμδ συ οἷν τοιοῦτον 
"ὅᾷι, καὶ γὸ ἡὶ γεωρχϑυμδύη γῆ μιηδένα ὄξενέϊκη καρ πον, ἡ δ άπϑμτα ἐχιδειξα νδμων πὸ. ς ἢ 
γον, ὁ ἡ ζωτης καὶ ἡ μδμ κύριος καὶ αὐδεύψυται κενάς ἡμιας αἰπαἷξ χονϑμοις ἐλπίσιν, δλλαὶ δὼ. δλχω ἶ 

«,Κορ.γ.5. σε ζιὶ α μοιξαίς᾽ Ἕκαςος γ)5» Φησι, Τ᾽ ἴδιον μιαϑὸν λήψετω ἢ χτ' τον ἴδιον κόπον, Ὁ κ, ἢ 

τζ, βι.. 
τιζ. γον. 

ποραϊμῖὶ τέλος. χαὶ ὅτι ὅτως ἔχει,ώχουε Καὶ σύφησιν, ἠὲ ἐμ, 3.95 πῈ οἰ σεΐδτυρε τῳ ὼ 
λαῷ τύτῳ, Ἐδὼ αἴροι ἀκούσωσιν, ἐαὴ αἴρρι (ἀωώξσι. χα "ὁ Ιεζεκιηλ δὲ" φησιν᾽ Ἐδὼ ὁ σχϑ.- 

πὸς πσολείπῃ τὶ (ζ φυγεῖν, “( δὲ ἑλέο δ, δέοι, τέων ψυχέω δξείλε» τίω ἑαυ κν ὁ πτρ9σ- το ἡ“ὰ 
ἐγὼν μηδεὶς ἡ. δλλ᾽ σίίφς χαὺ ἰουολν τὐδαμυδίου ζω τίω ἔχοντες, καὶ αἰπῷ τῆς Εἷς σινὴν 
ἡμαξ αἰμοιζῆς ϑαβῥοιῶτες, ὅτῳ ὑμϑδί Ὁ ἔργον ἰδωμϑυ μεὴ ασδοκότγον, φυὴν ἀἰμεινον ᾿ 
κείνων δμκείμεϑοι “ΝΜ γεωργῶν τῶν φεναζόντων αὶ οϑρζωυοιώτων, τῶν ἐΐκοι λυτήονϑμων καὶ 
αἰδυνομϑῥων. τῷ ΝῚ διδϑωσκαίλυ συμιπαάθφα, τῶτο κηδὲμονία παΐζς. ἐπεὶ χα ἹΜωύσιν, ι 
ὄζον" τῆς ἀγγωμοσιώης ἀπαλλαγάδσωι τὴς Ἰουδαϊκῆς, χαὶ λαιιπσοϑτέραν ϑοχίω ἔϑγοῖς τς ὰς ἢ 

Ἐξο,λθ,9. ἑτέρα λαίῴν χα! πολλῷ “μεέϊξονος(Εασον γάρ μέ, φησι, ταὶ Ζξολείψω ἀὐζες', καὶ ποιήσω σι δεμένη β 

Μαγϑ,α.κβ. Ὧ ἀκροατίω, ᾧ στὸν ζὐζϊηται, λέγϑντες, Τούτο ἢ ὅλον γέλϑνεν να πληρωθῇ ΩΝ ῥηϑὲν δζρ 49 

Χκγ. 
Ησ, ζ. τ, 

Εἰς ἔϑνος μέγα, ἡ αῷτο) δΩὃὦ ἅγιος ώ καὶ Θεοΐ δούλος χαὶ σφόδρα ν φίλος γνήσιος χαὶ χιὐδμ ἢ 

σλυνάγος, συ ἀκούσαι ζωτίω ζέον τίω φωνζω, δλ Εἴλετο μᾶλλον ὡπολέαϊ, εκ β 

τῶι ὧπαξ κληρωϑώτων ἀυτῳὶ ἢ γώέις ὠκείνων δζρισωζεοϑαι καὶ ῳ αἀξιωμφτι 4) μείζονι. 

τοιοῦτον 61) ἡ ἢ πυροεςῶτα ψυχῶν. καὶ γὸ ἀτοπον παῖδας (ὦ ἔχοντά ἦνα φαύλες, μὴ το 
ἐθελῆσοιι ἑτέρων κλ»νϑέωαι πατέρρι, δλλα τῶν τἷν ἀντί φιώτων ᾿ μαϑυζὶ δὲ ἐγχειθι- 
εϑέντα, ἑτέρυς ΞΖ ἑτέρων αἰμείξειν ἀεὶ, καὶ γιῶ μϑύπότων, αἶυϑις δὲ ὠκχείων, χαὶ μ' 

" ατο πάλι ἄλλων" ασρϑςασίὰν ἡμαξ αῤπαζεων, πσϑὲς σευδγα οἰκείως ὀζακειμδέοις. ἀλ- χιτίν 

λα αξὶυμδν μὴ Ἄβοιτο ἕᾳῶτα «ἰπυοτή σαὶ ποτε. πεποίθα μὸν "»» ὅτι μᾶλλον αἰ κοσεύ-. . οοπέ 

τε ὡὖν τῇ πίς τῇ Εἰς Τ' Κύρλον ἡμϑμ," Ἰησοιῶ ΧΧοιφον, ὁ τῇ αἰγαάπη τῇ Εἰς δλλήλυς 15 

καὶ Εἰς πϑῷς. (τα ὃ λέχονϑμ, βουλόνδμοι τίωὐ ἀεουδύέω Ὠχιζαϑίωαι «ἰὼ 
ὑμετέρον, ὶ Ὁλχὴ μεῖζον ζχιδοϑίωῶαι τὴς πολιτείας Ἔ τίω -ϑρετίω. ὅτω γὸ ἡ Ψ Ὗ 
παδόκεινϑμων ἡμῖν λόγων Εἰς δ᾽ ὃ βάθος καταϑεῖναι δευνήστοῦς (ὶ νοήματα, δὼ μη8ὲ- 

«ἰα πονηρίας " λήμη τοῖς ὀφθαλμοῖς Ἐχισκο τῇ τῆς οἱ ανοίας, ὁ Ὁ δϑραιτικὸὲν αὐτῆς ἢ ὀξὺ κν 
! ͵ ᾽ ᾿ ' 7 εν λιῶ 

((ωπυραίυση , Ὧι ποτ᾽ ὀίω 591 δ’ “δοκείϑιον ἡμίν σήμαρϑν ; 30 χϑὴ 

Ιωαϑνης μδοτυρᾷ οὐδὲ ἀντ  ᾷ χέκρ γε λέγων᾽ «ὅτ: ζῶ ὃν Εἰἶ πον ὁ ὀπίσω μν ἐρηϑρϑμος 
) “ ε “ ᾿ ᾿ φοςε ,» Ὶ , 

ὀμετσδοοϑεν μα γέλϑνεν, ὅτί πε ἡ τὸς μιν ζω. Πολις θην στ ὁ θυαγίελιςης, ὀϑὼ χαὶ 
κατω (Ὁ Ἰωλρνΐω φρέφων, καὶ τίω μδοτυοίαν ἀυτὶ πολλαηϑδ αἰδεφέρων. ποιεῖ ἢ ἐχ ὡ- 
πλαύς τῇτο, δλλα σφοδρα (ἰωετῶς. Τὴν Ν᾽ πολὺ ὦ θαῦμα Εἶχον τῷ ὀμδρὸς τὰτε 

͵ . ᾿" « "»Ἅ [ω] Ἁ " ᾽ 

πόρτες (Ο) Ἰουδοηοι (ἐ ὃ αὶ ὁ Ἰωσηγτῶος τῇ τότ τελθυτὴ ῷ πολέμον λογίζεται , δὲ 3 χ διό, 
αὑτὸν τε δεἰκνίσι μιηδὲ πόλιν τῇ, τέων ποτε μι δϑττολιν ἤσαν, αὶ μυικροις' "(ἀωείροι αἶθὲ ψιλοὶ 

εἰστε λόχϑις ἐγκωμίων) αἰπ’ αὐτο τοίνιωυ «ἦν Ἰουδαίους εἰντρέψαι βουλόμϑμος, ((μωεχὼς αὐ.- ΚΝ 
ὧν λυαμιμνησκᾷ τῆς τῷ πσδοδρόμα μδοτυρίας. ᾧ (ἢ ὥ' ἀδλοι αήελιςαὶ τῶν παλαι- α, , 
οτέρων μέμψηται πτδϑφητ ον, ἢ καθ᾽ ἔχοι σον ταῖν ἐστ᾽ αὐτῷ ἡμονῦμων, ὀκῶ αρδοαπέμπεσι Χ 

Ἡσαΐου τῷ παροφήτα λέχϑντος, Ἰδού ἡ πϑρλένος ον γαφγὶ ἱξά,ἡ τέξεται ὑόν ἡ στὸν ὕζι- ἱ 

(σὰ θύηται ὁ πθρταηθλεν ὅτως ἀκριξαῖς ὀμαζητῆται,ὡς ὼ Υ̓ ἄωρϑη ἡλικίομ σφάπεοῖ, ὑπὸ 

π.λα,., ἢ ρωδυγὶ Ἱερεμίαν εἰς μέσον ἀΐοντες “' λέχϑντα, Φωνὴ ἐν Ραμ ἠκουύάθη,θρέῶος καὶ κλαυθμὸς 
ἡ ὁδυρμὸς πολύς, Ῥαγὴὴλ᾽ κλαίουσω ζρ' τέκμα αὐντὺς ἡ ὦ Ὡσηὲ μεμφηνδμοι, ὅτῳ ἐἰξ Αἰ- 5. ἐν 

. ! πῷ 



ΝΒ 
ΕΥ̓ΑΓΓῈ ΔΛ. Ομιϑλ. "γ. ᾿ ᾿ οἷον χρῷ Γ 

! ᾽ " 4) γύτῆου πάλιν αϑαθαμν, Ἐξ Αἰγύπου λέροντος ὠκαίλεσω Τὶ ἐών μν. χαὶ πὸρτουχοῦ ΤΌτο ησ, μα, 
ν 2 ; Ι ; ων ὦ 2, ; γ»ὧτε ὸ ᾿ λοφω-- ποιοῦσιν. οὗν ὃ πρανοτέραν τίου μϑρτυοίαν “ρακοιδυμὺ δε πεελαντηυΐας μοι Φλὰ 

ΝΕ 
ἢ ᾿ " τὺς τὸτε ῃ γότεϑ9ν ἫΨΜ ἄλλων φλεγξαιυϑμος, αὶ ζους ἀπελϑλονζας “ ὑτὸν, τῦτον Εἰς μέσον ἄγει  ἀ ζώτα αὶ αἴθε λνόμδνοι, οὐπαοδείξαντα αὶ βαιαπίπανζο, αὑτὸν, τῦτον Εἰς μέσον. ὑονα αν εὐ λύλοτοΐα ἀἘμπιτοναν δίδω, δολὰ τῇ μι ώφο- “)- ᾿ 

ἫΝ » ᾽ 

ὑπό ς (ως ὦ», δ ύὼ δα! “ Ν᾽. εἰ μὴ τίω «τοῦ διύλῳ μορφζω ἐλάζεν, Οἕκ αν "Ἂν ατῶν ἀἱοϑενέια συγχαΐζᾳ ανῶν. ὠασὲρ , ἢ ζει αἰχραὶς τῶν ὁ δάλων (ὧδο- 
1) Ἂς. κίε "4 γέν ὅτως Εἰ μὴ τῇ Οὐ διλε Φώνη (ᾳ( ὠκϑας ᾿ μος δ 

[ἢ Ὄρεὰ ἰζόζεν ΙΗ .ι» ! ζ ! ν ἐδίξονῶ, (δῆς ὃ τϑύτῳ, ᾧ τερον 
, "γ8 πολλοί τῶν ἰπδομων Ὧν λολ» , “᾿ς Ἵ 

; ς ὑψάςσιν, ΟΥκ ἂν οἵ 
λ κὰ ἷσι ολε “«- : λ ἊΝ 

» γι βυαξεῖ ἐγα τί καὶ ϑαιυ μοὶ. ὅη, γὸ ὃ αὐ, ἦνα «ὐθὲ ἑαυ" μέγα τι ΩΝ 
κατοσκόουκί( ἐμ 

᾿ ΝΥ 5... 
ἔτεα φ το 77ον ποιῷ τίωω κὔοτυρίλν, ὦ πέρ οίφαιται πολλοῖς ἣν “ὦ έχῳ τον τὰν γμωνδεκίραν 

᾿ Ἰσων "καὶ γωρὶς πότων Εἰωξα σὶ πὼς (ὦ) πολλοὶ “ΕἸ τυρήσων. Ὁ χωθῖς πότων ΕΞ ἰὼ) Ν μ΄, , 
, αἤμοίται εἶνειμίαν "ὑχμεῖρ τόκα δἰδεεέ παι ᾧ πυλαὴ σεὶκ τω (ιευλαίρου ΜΕ ἢπ ἡ (ἰμύοφον αὑτοῖς Ὀϊεητζέχειν μαῖλλον Φωνζωυ, ατὶ “ἘΝ μι ΤὐἹωαΐνα πολλαχις χαὶ ᾿ “τς ὄχ δὰ τῶν ἡ δι πὸ τ ὐρφινοί γέχϑνεν ἀπειξ ἡ 9 "Ὁ ᾿ εὖ ἀπϑι! ᾿ 

ΟΧ9 ᾿ . Κλ» Ρι,,! “ πω αἰαϑένειδν Ὁ ὙΜ αἰαϑητ ν αηόδωτῶν ὠ- 
εἰ ὑ4. (ωεχῶς. Ομ γὺ ἀμαξεβηκότες τῷ Ἄβο " 3 ᾿ ἧς ἀν, ϑοφπίνης ἐδέοντο, ἐκειώπι παλλαγμτες, κ) τῆς ἀνωδαν ἰκϑειν ἡδυνάντο Φώνηφ, ὧν σφόδρα. τῇ ον λο ἀν 

ὲἐ ὦ ᾿ὀκείνης ἤλρντο᾽ (ὦ 3 ἔτι καΐτω φρεφόμδνοι,ὶ τν 
4 Ὅλ κενὴ πόρτα ἐπεί)υντο, αἰ ο΄ ἜΗΝ 4 Ψ 
"“ Ν “"" 

ἐ Ὁ ζαπεινοτέρᾳις ζχυτης ὀδεοντο ὅτὼ 29 Ὁ0 ἰὼν» 
πλέρ,ς ρος πγρϑιαλύμμασι συγχέχαλυμμένοι,τ' ἰουπαινοτὲρ δεῖτο διδουσκαίλων ἑτέρων, δον, Οἰπτὸ 

» 
. :»., ΔΑ ᾿ 

3 ᾿ 
κἀς Δλώνο, ση' χόρτιϑενεανὲ ἐγυμῳ το αμϑυπῶν, ΟὐΝ ᾿ς ὕδατι, ὠκάνος μοι Εἶπεν" ἐφ᾽ 
δεῖνι τῶν αὶ σφιν ἐπαιδήει Ο γ πέρεψας με βαπῆϊζ ᾧ, φησὶν οὐ Ἀπ ΟΚ ν 09 μὸν ΟΥΤΟ ἐα πνρὲ ΤῊ δ όθυῶν ἐπα δυο. γον, δ ταῖν. (ὦ, Ὁ ἔτι παῖδες ̓ σϑοῦοι,"κὶ πσοὸς τὸ ὕ. 
Ν 210 ὃν ὸν ἰδιης ὦ ανθυμα τὸ Θεοδχαταξαμον,ζ τ᾽ ἫΝ διδασκαλον ἀὐϑρωπον Δι" ἐ- 

- 
. 

᾿ βέμρυ {ες ὀκο μηδέπω φθάσαι δεινάρδνοι ἀῤλοκα, ὅἱ ἦ δξέιφναν, αὐ αἰεδιτερῇ εὖ! εἰ τορα, χ! "λλαὶ τὰ ἀνωϑεν ἀπαήέλλοντα. Ὧι δίων ἢ, . 
΄ς αἶορλήντοάλνς αϑονν ἐσεϊίνοσς ἢ ἐν δ Ὅλ! αὐτὶ ἄρτον! εὶ ὠστ’ὶ χε λέγων. Τὶ 691 το,χεχρ αγέῖ μετὰ 2} ᾿ ᾿ “τος, 5"... 7 νἀ πάσνι υὐανηρύδω ἃ ὦ αἰοκηρύδᾷ τ! ἢ μὔοτυρ ἃ κρεκῆν: «δ ἀθοι Οἶπο, 

᾿ ς ἀγα ᾿ " Ἃ ᾿ : - τοτολνς “ταση “ϑυ ᾿ τσϑϑοϑεν μι γέρρνεν, δ7| οτος με ζω. (ἡιωεσκιασμένι ἡ αὔρτυ 25 οογτίσω (3 ἐρχὸ ᾿ φούμα Ν ᾿ δ ΕἾπεν ΝᾺ ΡΝ ἔδιγὸ υἱὸς τὸ Θεού, ὁ μονοδρὴς, 
κα , ἔτι πολυ τὸ ζᾳ πεινοι ἔγουστε. ου Ἐπ δ δ ᾿ ΝΜ ἡέαρνεν βία. Ὁ ἴφ᾿ ἀλλα {(, οὖν ἕω ον Εἶπον, ὁ ὀπίσω μιὰ ἐρχόνϑμος, ἔμ πτδλοϑέν μα γέορνεν, 

ε ι ἱφ᾽ ἄλλα Ὧ ; ζδντ' ζου οὐ Εἶπον, ὁ ͵ τὴ Ὁ. γκᾳ| ς σὲ 
Ὁ) ησίος ταῖς τ , αἱ μητέρες, ᾿ ταὖν ὀρνίθων τοὺς νεοῆους Οὐκ ἐνθέως, ὅτι τρζτος μὰ ἑε, χαϑουπτερ γδνΡ αἱ μητέρες," ταῖν ἐρίων τοὺς νεσῆους οῴα ἐυθέως, ᾿Ὰ 

ὴ ΟΤ] ὩΘῬ τος μὲ ἘΡΝ ! ὑπασαν ἀλλὰ γι μὰ τοσῦτον ὀξαϊγϑεσιν, ὅσον 
ἡμέρα, μιὰ τίω πῆνσιν ἐκδιδούσχοισιν ἀπ "ἢ ἘΝ 
ογημέρα μία τ ἐφ, ἢ ὠΐφις" αναγιτκύσουσοι προσ τον, πσδοςηλίάσι τῇ πηήσει πά- ξω δι ἐϑαι τὸς καλιάφ,ιω ὃ ἀδθις ἃ ΎΝ ὸ ὕτως ἡρέ 'χὰ 

ἐμπᾶ, }9 ιν σλζ ! ωὶ ἐρα ἐτέρμαν πολλῳ πλέονα, ((μυωουσι,ὺ τὼς γέμα χαὶ Χ 
οἷο, λιν, χαὶ τῇ “« Ὅυτ' μέρᾳ " "Ὁ αὐτὸ Σὲ ὅϑπον ὶὶ ὁ μακαέμος Ιωαννης Οὔκ ἐν- 
εὐβι(ά. Ν Ἐχὶ τὸ Θϑσυκον απ ρέστι ὕψος , ;"»ν᾿»ν ἢ “ ἐδ διαΐξεν 

μι ἢ νι ππι 4,, δ] ἣν δλλαὶ τίως μικρὸν τὺς "γῆς λυαπήΐωαι ε ᾽ ῥυυνο. κως ἘΠῚ τὰ ὑψηλοὶ «ὃν Ἰουδουΐες ᾿ς ᾿ Οὐδὲ γὰ ον νὰ τῶ μικρὸν ἐὠὡἕτίως, ὃ ὧν ἀ.. 
"Δ ῳ (ῆων ἰω ὁ Χοιςὸς. »ὅ ΡΨ. 

ἢ , Εἰπὼν 07] εἰντύϊ κροιῆων ἦν ,' ΄ »"»νκᾳ λ " ἀπόντες ἐτϑες- Ἂ ζι τῇ ϑὅτω ϑαυ μασίου, τῷ Ιωϑῥνου λέγω, ἢ «ξιφλυοις, Ὁ “τ διωυηϑιῶ 393 Χοῦοι ΓΝ . Ἵ ᾧ συνδπω φόρμέντα σεϑὲ γὼ ματουργήσαντα ἣ “ χον, αὶ δ ἀγίξλον ογόωιξον ἐῇ), (ὃ ιασούδαιξεν ἐὺ ταῖς Δ ἀκροαν δ 
5 Ι ; ι “ἣν Σὐ ϑαΐσαι ἐασούϑωζεν ἐἰν ταῖς Χρ ΜΩ͂Ν 

᾿ πτὶ εἰῆονα τῇ. τέως ον Τότο χα Τὺρ ᾿ “- ; πυοκμτ πο αὐ μαρευρρεἡπικὁ μαρτυφρύμήνοι μέζων, τῷ ερδδνι ἡναρδίου τιρίτν ὁ νοία!6, ΟἹ ΤῸ μια ρτυξϑέω ᾿ ὁ μηδέπω φανείς. καὶ ϑρρι παῖς (ωοτώς Εἰσείγει ζώτα ἐλθών, τῦ δέλθυ χα) δι φαμομο μι Σλλα ἡ πρὶν ἡ Φδμῆναι, αἸακηρύῆει. τὸ 
; 

49 τίωυ μαυρτυρίαυ οἱ γὸ Φανέντοι μένον ὑῆιδείκψυσιν, δῶν ᾧ Μαϊϑαῦος λέγ, ὁτι πόμτων ἐρ- ᾿ὸ τ θ0Ὶν ὃν Εἰπιν, τότ δηλθιώτος ὅ61ν ὠασρ ὁ ε ΤΕ Ἴ μὸν δι για" 

ν σῦτ' "δον; ; ῬΩ τς βαπῆϊξω ἐν ὕϑωτι 9 ὃ οπισω μό ἐρηθμῦμος, Ματϑ.γεια. τϑμων πιτρϑς αὖντον, ἐλεγν Εγω ὑμὰ .ὗ " “ςᾳ ! αὐτὰ γος 
ἣν 

«Ὁ ΗΝ ΓΝ »ς ͵ δ (4 ἱμόρτα, τῷ κ᾿ ασυδήμυχτος . 
) Ι ξ ς υ ὅς Ἴ,,Ὁ [45.:...} Είμε ἰχφϑὸς ἃ σοι 

ε ! ! ! 
ς Ι 

ἰχωθοτέρος ᾿ - »͵ οό,, ῳ ἐν άδικὸς ἡὶ μωρτυοίω μηται φϑυξν- γννέγεκεν ὁ τσϑ. τὰ Φόνηναι τῶτο ὁποίησον ; ἵνα, : 
Ό ᾿ ΟΒιγίοιξ, τοηλ,. ἙἘες 3 φ) 



Ἡσ.νγ. ζ. 

ἔοὅ ΧΡΥΣΟΣΤΙ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΩ ΑΝ. 

τος, τῆς" αἱ φνοίας ἤδη ΜἪ'ἀἰκουσοίγτων πρλκοιταιοεϑείσης τοῖς ἰδ ὶ εἐὐτο λρφϑείσι, ἡ μῆ- χιν,: 

δὲν τὴς θ)τελούς αἰθεξολῆς λυμαινουϑβης αὐ τῇ ". Εἰ (ὦ γ. μηδὲν μηδόλως αἰκούσαν. "ὀρ ἢ 
τος ΕἾδὸν (ὃ " Κύριον, αὶ ὁμοῦ μτ᾽ τῆς ϑέας αὶ τίου Δ λῤγων μιωρτυφίον ἐδίξομτοῦ, ελδιαν 
ὅγωϑαυ μας" δ ὶ μεγάλίων, βύϑέως ἐῤ ὃ τῷ ορίματος ἐντελὲς πσφλσέφη τῳ μεγέθει Ὁ τολῶῦν, , 
λεγϑρϑύων. ὕτω ΝᾺ θὐτελὲς αἰθεέκεντο οὐδ μια ὶ κοινὸν ὥπασιν ὁ Χελφὸς, ὡς ἡ Σαιμιουρεί-., Ἐξ ριὰ 
πδὰς γωυώχας ἢ πόρνας ὁ τελώιας μ(τ᾽ πολλὺς τῆς αἰδείως ϑαιῤῥᾷν αὐτοῦ τσθϑ σιέναι καὶ δια. τὸν 
λέγεοϑαι. ὁπ δυ ἔφῶυ, Εἰ ἐμοῦ ἢ τῶν ρημοώτων τ ύτων ἤκουσαν, ᾧ αὐτὸν ἐθεαίσαν. 

το, καὸ κατογίλασαν τὴς μυυρτυρίας τῷ Ἰωδῴγου" γιοῦ ἢ αρὶν 5 φανῆναι “ ΣΧ Θλφθν, πολλαί. 
κις αἰκϑοντες Ὁ) εὐνεϑιζόνϑμοι τοῖς λεχϑνϑίοις «ἷδὲ ἀντι τοιυδρτίον ἔπαορν, νὶ τίωυ' τῶν βη- 

μ' διδϑασκαλίδλν ὐπὸ τὴς ὄψεως τ μιαρτυρηϑεντος ὐκξαίλλοντες, διλλαὶ “ὐπὸ τῆς πίφε- κ9 
ὡς τῶν ἤδὴ λεηϑέντων ὸ αὐτὸν λαμασόότερον {ὴ νομίξοντες. ὡ ἡ, ὀπίσω μιν ἐργόμϑμος, ὁ 

μετ᾽ ἐμὲ κηρύσσων δυχ ὁ μετ᾽ ἐμιὲ διρόμϑμόρ," ὅδ. πτῶτο γϑιῶ ὶ ὁ Ματϑαῖος αὐνίδεται λέ. χιμα, 
γῶν ὀπίσω Ὁ ἔρχεται αὐήρ, νὶ αἰξιὶ τὴς ἐκ Μαρίας δ μνήσεως τι λέγων, δλλα αὐϑὲ τῆς 
““ροισίας τῆς χτ Ὁ κήρυ «Εἰ Ν᾽ αἰθὶ τῆς ϑρνήστως ἔλεδιν, (σέκ δι Εἶπεν, ἔρχεται, 

ΔΛ ἦλϑο ϑρνηνθιος γὸ ζώ, ὅτε ζμῶτα ἐλέγετο τί δἕῶυ 581 Ὁ, μια γαϑὲν μα γέγϑνειλαμο κ᾿ 
καϑότερος, οντιμότερος. Ἔ μὴ γὸ, 52} πὐϑίτος ἦλθον κηρύηων ἐγώ, φησιν, ὐπὸ τῶτυ ἡ νᾳ 
μαΐξονα ὀκείνν με {ἢ νομίσητε.πολὺ γὸ ἐλῴῆων ἐγώ, ἡ ζοσῦτον ἐλαίηων ὡς μυνδὲ εἰς δούλν ᾽ν 
γαξιν ἀξιος 41) καταλέπα, 370 γαΐρ ἐς! Ὁ ἐμνωροοϑέν μὴ γέϊόνεν, πῦρ ὁτέρως κρ αιδολῶν ὁ 
Μαΐθαγος ἔλετν" ἐκ εἰμὶ ἰχϑμὸς λόσαι “᾿ ἱμαντα ὃ ὑποδήματος αὐ στι ὃ ἐδὲ Ὁ μνωροιϑὼ 

ΜΥ γέγονε, αἷδὲ Ὁ εἰς ὃ τὴ »πϑλόδου Εἴρηται, ὅζρε ὁ ἐπαγωγῆς διιλόν ὅ81». εἰ δ ὅτο ἐξούλε- :ο 
ὁ Εἰπεῖν, αἰδεῆον ὃ ἐπαλϑκϑμον ὦ Ὁ, ὅτι προ τὸς μδ ὡὦ. “ἰς Νὴ ὅτως ἠλίθιος χαὶ α- 

γόητος, ὡς αἰγνοῆσαι, ὅτι ὁ ἔμεοϑαϑεν αὐτο βυόνϑμος, τυοῦτος ἀντϑίώ; Εἰ" 3. αἰδέύπαρ- 
ξεως ζω τῆς αροϑαιωνίμ, Οὐοϊὲν ἕτερϑν 681 τὸ λελόνϑμον, δλλ᾿ ἢ σι ὁ ὀπίσω μου ἐρηαϑνος, 
ἐμιυοϑαϑὼν μὰ γέγονεν." ἄλλως ὃ ,ὁ αἰαὐἴδαύητον Ὁ τοιοῦτον, ἡ ἡ αἰτία, εἰκῇ παροσέρῥνωῦαι . χὸμ 

τομυδυτίον γϑ, Εἰ τῶτο ἐζφούλετο δηλαΐσαι, ἐχοίω Εἰπεῖν " σι ὁ ὀπίσω μὰ ἐρηλιϑνος : 
ποῦ τὸς μὰ ζω ὯΝ, ἡ ἐμτοϑοϑὲν μὸν γέλ»νε. τὸ ἃ Ὁ} τόϑτον ἐἢ), Εἰκότως ὁῤ ἴἰς 
ζωτίω δοίη τίω αἰϑν Ἔτη Ὁ. πορῦτον δμέοϑαι, ἐκέζι τὸ τέῶτον Φ1) αἴτιον. 5 ἡμῆς δοη 

λέγϑυϑυ, σφώδρα ἐμ ἔχοι λόγϑν. ἴξε δ᾽ δήπου τῦτο πόρτες, οὶ νὶ (α δῆλα, νλά ᾳ ἀδα- Μιχα 
λα ἀεὶ αἰδιολογίας σγξται. Εἰ ὃ. αἰθὲ ὀνσιώσιως ὁ λθηθς ἰώ, ςύκ ζω ἀϑηλον δὴ, ορότο 
νονϑρον, στον ἔδιει 4ἢ. ΓΡῸΝ ΠῚ αἰδὶ ὠμῆς “ αλέγοται, Εἰκότως τίω δοκουσει α- 1ο 

πορλὸν δὴ λύει. ᾧ γὃ Εἰκὸς ζω πολλοιῤ ἀπορῷ,, πόλιν ἡ ὧν ποίας τσοοφάσεως ὁ ὕξερον 

ἐρρόνϑμορ, ἐμιασόϑοϑεν γέλϑνε᾽ τα τές, ἐντιμότερος ἐφόρη. ζωύτης τοίνων τῆς ζητήσεως 
φίϑησιν ϑύϑέως τίω αὐγίδμ᾽ ἡ ὃ αἰήϊα, τὸ προῦπτον 1) αὐτὸν. Ουὲ ΝΣ ἐκ Φινός, φησι, κπσοΆκ9- 

σὴς «εξ τὸν με ὄντα ὀπίσω ῥίψας, ἔιμισοϑεϑεν γέορνεν, δλλαὶ ροῦ τὸς μι ἰώ, Εἰ ᾧ ὕξερος 
σύνεται. δ πώς, φησι, Εἰ τὸ τῆς ὠκφόώσιως τῆς Εἰς αὐ, ϑοῦποις ἢ κ) τὴς (λ- 

λούσης ἔψιοϑαν Δ αὐνὖμ δόξης "λέγη, τὸ μηδύπω τέλος Εἰληφὸς ὡς ἤδη γεγρηνδῥον ἰδ 

λέγά ΠῚ »»» Εἶπε ̓ “δυήσεται ̓  δλλὰ γόλρνεν . δὴ ἔλος τοῦτο "οἷς “σϑοφητευοῦσιν 

ὀύωϑὰν ὥδην,ὡς αἰδὶ γελρηρϑρωὼν πολλαχοῦ αἰδὶ μϑηόντων δγρελέγεοϑαι ὁ ,ϑιώὼ Ἡσαΐας 

κὐδὲ τῆς σφαγῆς ἀντι! λέγων, Οὐκ ΕἾπεν,ὡς πσούξατον Ὀχὶ σφανγἀω ἀἰηϑησεῖ) (ὑπερ ώ. 
μέλλοντος) δολ Ὡς “ὐϑλξατοι Ἐχὶ σφαγάὼω ἡφϑη χατοι σγεδ πω (ὥρκωϑεις ἰώ, ἀλλ ὁ- 49 

μιϑο τὸ ἐσόνϑμον δ πσοοφήτης ὡς γεγμηώϑρον λὲν . χα ὃ Δαζιδῴ ξαυρὸν δυλών, οἵκ ἐ- χοί! 

ψγχαμη, σταν᾿ ὀρύξουσι χεῖροὶᾳ μὰ ᾧ πόδας, αἰλλ᾽, Ὠρυξὸν χεῖρος κεν ᾧ πύδως, ὸ διεμεοίσαντο (ὰἀ χιπαν 
ὙΔ μβι0. 

τωάνιγικς, τῷ μηδέπω ϑιμνηθιντος,δυτως" ἐΛΕ) ΡΟ ἐοϑίων αὐρτους μυ' ἐπῆρεν ἐπ ἐμὲ γἢρρνισμό διὸ εἰμ 
οὐδὲ 

ἱμαδια μὲ, ὁ ὁχὶ (ὃ ἱματισμόν μν ὄξαλον κλῆρον. καὶ αἰϑὲ τῷ ασοοϑότε" δέαλεονϑιος χὰ 



ΕΥ̓ΑΓΓῈ ΔΛ, Ομιλ γι "Ὅ07. χίζα, 

δι ον ᾧ φαυρῷ λνομϑρων" Εδωχθρ εἰς Ὁ βρωδμα μν χολίοὺ, καὶ ἰς Ὁ δίψαν μιν πόλι. φὰς ξένα, 
μδολὺ σαΐν μοξος. βούλειϑε καὶ τὸ ἐξὴς ἐπαγαγωμϑρ," ἡ ζωτα Ὡπθγ ; ἔγωγε οἴριφι εἰ γὰρ μὴ 

κτ' π᾿λότος διωρύξα υϑμ τὸ χούλον, αἰλλά κτ "βάθος διεσκαψανϑν᾽ ςέκ ἐλθ΄ἤονα ἢ τῦτο 
ἡμιγῶ ἐκείγυ “πϑνον ἔχει χαὶ διδοίκα ϑν μὴ κατατείνλντες ὑμας αἰμέτρως, “οιήσωνϑν αγασιεστιν. 

Διὸ τέλος Ἐχιϑώμδρ τῷ λόγω τὸ πυϑϑσῆκον. "ποῖον δὲ ὅ91 τὸ κασφλσῆχον »" δοξολογία ΗΘΙΚΟΝ 
ἴωιπ ωρόπρυσοι τῶ Θεῷ. πγέπει ἢ ουχ ἡ σοὶ ῥημῶν μόνον, αἰλλαὶ πολλῷ μάλλον ἡ δ τῶν 

“πραγμάτων. Λαρνψάτω γὸ ὑμδ! Ὁ φαΐς, φησιν, ἔμιπσοϑοϑον τὴν δ, ϑοϑπων, ἥα ἴδωσι ματϑ. «,ἐ-. 
τὰ καλθ ὑμδμέργα, καὶ δυξαίσωσι “' πατέρῳι ὑμδὴυ “Τ᾽ ον τοῖς θυρρινοῖς, ᾧ γ)ὰ» οὐ ϑὲν φωτει- 

μἐμτνῆν. γότερον ὁ Φρίφης πολιτείας Ἐ81, κοιϑούπτερ καὶ τις ἔλεγε δ) σοφών᾽ ΑἹ 5 ὁδοὶ ἢ δίχαψων ὃ- τωρ, δ. ιπ. 
το μοίως φωΐι λα μιποισι λοίντευσι 5 Οὐκ ἀὐδρῖς μόγον τοῖς ὃ φεῖς ὁματῆοισι δχ ἔργων, ὃ 

εγχ' ὁδηγϑυσι τος τω ὀρϑίω ὁδὸν, αἰλλλαὶ καὶ τοῖς πλησίον ϑσὶν ὠκείγων. " ὠχχέωμϑν πού Ὁ 

μας. ὀλάιον ταῖς λθμαπᾶσι ζῴώταις, ὥφε. ὑψηλότερον μέοϑαι τὸ πῦρ, ὦφε πλούσιον Φλμέωναι τὸ 
ἋΣ φώς. Ὁ ) θλαίον Τῷτο οὖ γιοῦ μόνον πολλζου ἔχει τίω ἰαμω, αλλ στὸρ καὶ αἱ ϑυσίαι ζώϑοιων, 

“πορηυδοχκίμοισε πολλῷ ῷ ζζπῳ τίωω ὠκείνων δουψα μιν. Ἐλέον γ, Φησι,ϑόλω,ὼ κὶ θυσί. 
᾿ Ὥσιε. τ᾿ ἡ 

ις ἀν᾽ ὁ μαλα Εὐώτως. ὠκῷνο  γὸ ἀλψυχον τὸ ϑυσιαφήθλον, τη» ὃ ἔμψυχον ̓ καχεῖ (ὦ ματθιθ..γν.᾿ 
Ὁ Ὠχικεΐνδμον ὥπθω τῷ πυρϑς να δωπόμη, καὶ τυλόυτᾳ Εἷς κόνιν, τὸ χοῖται Εἰς τί- 
Φρριν, αὶ Εἰς τίω τῷ ἀέφος οκαπνος ὀμάλύεται φυσιγ᾽ ογζωῦσα ὃ σϑυὲν τοιούτον, δλλ᾽ ἐ- 

τέρϑις φέρει «ἂν» καρποιᾷ. ἡ ζωῦτα ὁ Παῦλος ἐδήλωσε λέγων. τῆς γδ φιλοτ]ωχίας ἢ 
Κορανθίων ὦν' ϑησασρρες διηγρύμϑμος ὅτως ἐγραφεν᾽ ὅτί ἡ δχωκονία, τὴς λειτυργί ας ζύ- 

10 Τῆς ὁυ μόνον δὶ πρρησαναπληρϑύσαι ζ ὑφερήματα 1} αἰ γίων, λα ὸ αὐθιοσεύουσα, ὅρῳ 

πονῶν ω σιών τω! Θεῷ. ") παλιν, Δοξάζοντες ῷ Θεὸν ἔχε τῇ αἰσσοταγῇ τῆς ὁμο-. β.Κορ.θ.")ν 

λογίας ἐδλαεὶς τὸ θ᾽αγίδλιον, ἢ αἰστλ ὁτητι τὴς κοινωνίας τὴς Εἰς αυζῶν ᾧ Εἰφπόμᾷς, 
Νὴ τῇ αὐ δὴ διήσει αἰχύρυ δ ζχιποθοιώτων ὑμαξ, ὁρᾶς Εἰς. δ) .σραεῖδν ὀϑαλνομνϑμίου 
αὐτίωυ,  ὦνον τῷ Θεοῦ, καὶ (ἡωοχεῖς θυ χα “ὟΜ 6) παθόντων ᾧ ϑερμοτέραν ἰγαγτίω .9ύ- 

ες σωμϑῳ τοίνιων, ἀγαπητοὶ, ϑύσωμϑμ Εἰς τα ᾧῷ ϑυσιαφήρλωκαθ᾽ ἐχας΄ ζω ἡμέραν. αὑτὴ 
οὺ ὁ δος καὶ νηφείας ἡ πολλών ἐπέρων Ἐ91 μείδων ἡθϑυσίαι᾽ μόνον δ ἐκ δυιχῴίου γίγηται χέρ- 

δὸις, χαὶ πόνων τοιούτων, καὶ πάσης ἠχαθτοροι πλεονεξίας ὼὸ αὐπαγὴς ὦ βίας. πιιαύζᾳς δὴ 

ἣν ορλσίεται πσοήσφορας "ὁ Θεὸς, ζιὶ ἢ ἑτέρας ἡ οἰποςρέφεται ᾧ μμισιῖ, σνξεδ γὸ βούλε: 
πῃ ἐξ δλλοτοίων “ιμά οϑαι συμιφορών. ὠχάϑευρτος γα  βέξηλος ἡ τοιαύτη ϑυσία, 

εξ 40 ἢ πϑοξιώεις μᾶλλον δ, ἥ "ὐξιλεώσαιε ᾧ Θενν. δ πασῃ δεῖ χε ηοϑαὶ ἀσουδῇ, ὡξςς 
ΓῚ »ΦΙ!Ι ͵ ν ῇ ᾿ ! »ῷ σι ι κ᾿ 

μὴ ἐν ζαξειϑερριπείας (6) τικιύνϑμον δξυξρίξεν. εἰ γὸ ζὰ δόστερφα πποϑσενεγχων ὁ Καῖ, 
καὶ Οὐ οἱ ἠδικηκὼς ἕτερον, ἔδωκε δίκέιυ τίω ἐοκαίτέωυ, ὑτὸν ἐξ αὐῤπαγὴς χαὶ πλεονεξία; 
πσοοσφέρωρϑ ἧι, πῶς ὁ πεισό ῖθα. χαλεπώτορᾳ ; “] σ το αὶ τὸ Εἶδος τὴς ογτολῆς 

ζτης κα ἔδειξεν ἡμῶν ὁ Θεὸς, ἥα ἐλεαΐυϑιν, ἐχ ἵνα κολάζωρϑρ (ἦν ὁμοδούλοις, ὁ 5, 
8: ὅτερων λαιμρήνων, ἡ ἑτέρῳ διδοις, Οὐκ ἠλέησεν, δννν ἐτίμωρήσα, καὶ ἠδίκησεν αἰδιχίδν Ὁ 

ἐηαϊτέω. ὥασερ ὅχο ἔλοιιον Οὔκ δ τέκοι λίθος ὀυτως συ ἀπτζωώεια φιλαν,ϑονπίαν. ᾿ 

στὸμ 75} τοιαύτίωυ ἔχη ῥίζαν, Τέκ ἔτι ἐλεημο(ώη τὸ ποιούτον 21. δ}9 αὐ Ρακαλώ μὴ 
«οοὴς Οὗτο ὁρᾶν μόνον, σπὼς γϑρέχωνϑν τοῖς δεομϑῥοις, δλλὰ καὶ ὅπως μὴ ἐκ τῆς Τ ἐτί- 

βών αὐὐπαγὴς.Εἷς »Ὁ δ γθιϑιος, καὶ εἰς χαταρώρϑρμος νος φωνῆς αἰκούσε") ὁδιασότης; ἐν 

49 ὀυτῶς ἑανοδν μα ἀχριξείας ἄφωμδυ, δυωυησύ ἴϑα τῇ Ἐ Θεοί “έιτι πολλὴς Φιλοανϑοφπί- 

ἀς ὼ ἐλέυς χρὴ συτνώμης τυχῷν ἐφ᾽ οἷς ἡμυδοτομϑρ πόρτα ᾧῷ μ(φκρὸν τϑτον γόνον, χαὶ Τ 

ἡ ίῳ τῇ πυρὸς ποτωμὸν ἐκφυγεῖν᾽ 9 Ἄϑοιτο παγζῃς ἡμας ἀπαλλαδμζῳς, Εἰς" τίω ἿὟΨΜ ' ὐρανων 
ὥωῃμ. ὀμέλϑεῖν βασιλείαν, γρριτί καὶ Φιλαν,ϑ 95 πίᾳ τῷ Κυρίου ἡ μϑῇν Ἰησῷ Χολφού, ὅθ τῶπα- 

ἰὼ τοὶ ἡ δόξα, κᾳ τῶ ἀγίῳ πνθύ μοι, Εἰς τὸς αἰωνας ἿΜ αἰωγων. Αμμζωυ. 

ΣΡ. λαικῇ, 

Ομίλ, 
Ἶ 

ἢ ἱ 



4. 

χΧ' ᾶ.. 

Φιλιχ. τ. 

6ο8 ΧΡΥΣΟΣΤ. ἘΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΙΩΔΑΝ. 
Π . 

! 

Ομιλ. (δι, ιό ΚΑΙ ΕΚ ΤΟΥ͂ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ Η. 

μᾷς παῖτες ἐλαίξομϑν, ΣΝ διὰ Ρίτος. 

ΝΜ Ῥωώζυ ἐλέγϑιδυ, οὐ, Τωαήγης τίωι Ὡἰπυοίαν λύων ἫΜ μϑυηόντων Ὡρὸς 1. 

κα ἑαυτὸς ζυτῷ, πϑλενὸ ἢ Κύειος ὑφερον Ἐπὶ τ κήρυγμα, ἐλθὼν «ρώ- 

, ω ἐἰτεῖγε γέγ9νε καὶ λοιμααυοότερος, ἐπήγαγμν, ἡ δ ΤΙ πε ϑτος μὰ ζῶ. 
ν᾿ χα μία (αὕτη αἰδα" Οὔκ ϑὐρχειϑεὶς 5 κείνη, θιϑησι κα ὁ δυυτέ. 

ἐαν πάλι, ἐὸ γιοῦ φησι ις δὲ ὅξιν αὗτη: ; ὑκ τῷ πληρώματος αὖ. ᾿ 
σῷ, Φησί, πάντες ἐλσίθομϑυ, αἱ τὸν δὰ χοῦίτος, χα! ΜΕ τϑς- τὸ 

τῶν λέγ παλιν καὶ ἀλλέων, ποίλν ἢ ρωτίω ; ὅτι ὁγόμος ἦθ' Μωυσέως ἐδυγη,ν χοριοχο 
ἢ ̓ ἀληϑα φζᾳ ἴησῷ Χολφού ὀΐνετο. ταὶ , Φἰ ποτε 661, φυσι, ὃ ̓  ὧκ τὸ πληρώμοιος αἰὐτύ ἡ- 

μίᾷς παντές ἐλαϊζοιϑρ; Ἐχὶ ΝᾺ "οὐ τίως αἰκΊέον ῷ λόγϑν. ἐν μεϑεκτίω, Φησιν, ἔ ἔχει τίω 
δωρθόν, δλ' ἀὐῥηηγὰὴ καὶ ἀδδίζα ὅ6 7 πάντων δἕ καλαῖ, εἰς ζωὴ ὰ Ο ἀΐδφωὶς κα! ἐὐό-. 

ἀλήθηα,ςἕκ ὦ οὕ τ (μῶν ἿΜ ἀγαϑών τ τ σλούγον, δλὰ χα! εἰς τὸς α ἰλλοῖς ἀπϑιῆας 13 

αὐπρολύζων αὐξδ,κα κῷ τὸλίρολ ὑσου μϑμων ̓πλτρηφνὺ συυδνὶ ἐλοιουκϑρος ἐκ τὴς 

Εἰς ἐπέρες λορηγίαρ, ἀλλ᾽ «εἰ πηγάζων, καὶ ὺ πᾶσι τ ὅτων μοταδιδὸες ὁ καλώ,, Τὶ ὃ αὐ 
υϑῥει τελειότητος. ὃ ὃ ἐγώ φέρω,μκοεϑεκτόν τὸ ὅφ ("ἢ ἐ ἑτέρν 5» ἐλαῦον αὐ ,) χα μιαρόντι 

ζ( πόρμτος, χα) οἷονεὶ ςαγῶν " ἀτελὴς πρὸς ἀξυοσονά ἀφατο, χαὶ πόλϑιορς ἀἰπειρον᾿ μάλ- χἰνη 

λον σγοὲ ζώ» τ ̓ οἴδαδεημα τ Ῥαφῖσαι ϑιωυαιτ᾽ αν, ὁπερ Ὄλιχερθμϑυ ἐἰ εἰ πεῖν. καχϑιὰ 10 

μδὲ γ πο πελβίγϑες δὺ ̓δξέλῃς, ἐδ" ὕτο τὸ πελάγϑε ἡλοίΠωσακ,ὶ κα) ἀφανὴς ἡ ἐλοατ. Ἰσιυήηη 

τωσις᾽ Ἐχτ τῆς πηγὴ κείνη εἰκ ἐσ Οῦτο εἰπεῖν" Δλλ᾽ ὅσον δὰ τῖς ϑρύσνι), μϑμά μηδὲν 
ἐλαηουμθμη. δ] χοὺ μάλιςα ἐφ ἕτερον “ούδεγμα ἐλϑῷ, αἰαϑενὲς (αὶ αἰΐ χα! ου 
διωυαμδμοι ἘΣ ζυτϑρν ὐθατῆσοι, μῶλον ἢ χοῦ πσοϑτέρου χθργωγθεὺ ἡ ἡμὰς πυρὸς 
Υ̓ ἔνοιλν Ἐαροκμδριωυν ἥν νιοῦ. αἰσσοϑὼ 9 α ΟΣ ἐξ) πύρ9ς πηγέω͵ Εἶτα Ὡτὸ Ὁ πηγῆς ἘΠῚ 

ὀκείνης μυφλας λϑαπῆεοῖ, λύχγυς Χ, ἡ δὲς τοσούτες κὸ τοὶςς πολλακις᾽ ἄξφᾳ οἷν ἔχ αὖ.- 

τῆς μϑῥᾷ πληρθτητος ὃ πῦρ κὶ μῷῷ ὧ ματα δριοναι τοσύτοις τὴς οὐεργείας δ ἀντ; πὸρτί 

πῈ δῆλον ὅθδ1ν.Ε 1 ὃ Ἐλὶ τῶν  σωμιαύτων τῶν μεραζῶν, μὴ «λαῆνδοων αἰ πὺῦ τῆς ἀἰφαμρρέσε- 
ὡς  θὐρέϑε τ Τιούτον, ὦ κῷ ὃ ΣΝ ἑτέρρις ζᾳ Ὁ ἑαυ δεῖνα ὈχΟλατῆς}) πολ- 
λῷ μάλλον Ἐλχὶ τῆς ἀσωματυ ἡ ακηραίτα διιυνάμεως ὠκείνης τού συμερήσεται. Εἰ "ὃ 30 
ἔϑαν υσία ὅ4] ῶ μεταλρφμβαμόρδμοι, ν᾽ σῶμα, Ἂ ὁ μεείξεται. ὲ υ ἐμερίξεται, πολλῷ μάλλον, 

ὁτὸμ ὐϑὶ “νεργείας, ὁ λῥ)ϑό ἡ, καὶ ὠϑεργείας τὴς δξ α' ἀσωματε εἰσίας, οὐνὴν Εἰκὸς τοιοῦτον 
παθεῖν. ΡΤ τού» αὶ Ἰωδῴνης ἔλεδν" ὀκτοῦ πληρώματος ἀντ η Πη μεῖς πόρτες ἐλάδονϑν, 

Ἢ ὁ (ἐμυαϊρᾳ τίω «υτῷ εδρτυείαν τῇ τὴ τῷ βαυῆιτού, ὃ γδῤικ τὸ πληρώματος ἐτν, ἡμᾷρ 
πόῤτες ὑλαίδογϑμ, ὁ ἣ τῇ πυολδρόμα ΓΙ ΡἈ ῶ, λα τῷ μαγητῷ. δ 8 , λέγη, τοιούτον 691" μὴ 33 

γομμίσητί, Φησιν, ὁτί ἡμφς (ὦ συηνόμδμοι πολιω τῳ χεόο, Χὴ ὑ «λα ἐ τραπέζης κοινώωνήο 
σαντες, “σρῖτι μδοτυροόνϑμ. Κ᾽ δ δὰ ὁ ο]ωδιης ὁ μηδὲ Εἰδὼς αὑτὸν το  γότυ, ὁ μηδὲ 
συτζενόμϑμος , δλὰ ὥρσϑτοι μένον, ὅτι ἐξα εἶχε, κῷ "δ᾽ ἀἄΐδλων αὐτὸν ϑεασαίμϑινος, ἐξύω, 

πρέϑτος (Ὁ ζω, ̓ὀκῶλεν πόρτα λαθών" ᾧ ἡμεῖς 5 ) πόρτες δώδεκα," ὡ πειακέσιοι χἰκῆλ ἡ 

τοιοάλιοι, 2) πωταχιοίλιοι,αὶ πολλαὶ “ἢ Ἰουδαίων ν μυφλάδερ,ὦπὸῳ ὧ σπληρωμα Ῥω πι- 40 χω 

κῶν ὝΨ ὅτι, καὶ ὺ ἿΨ γε, ὰ Ρὴ αὖϑις ἐσονϑρων, ἐκ ἢ πληρώματος αὐτο ἐλοῖοο ιϑν. Φ ἢ νὴ πα 
ἐλαϊξορϑδρ: ̓δρν δὠτὶ χε ιτόρ, Φησιν. δυτὶ ποίας, ποίδω » αὐτὶ πῆς παλαιάς, τίω καινζω. Ὡ 

ὧασε ἌΣ μῶ διχαιοσιεύη, αὶ ϑιχσιοσιούν (Κατα διχαμοσιούζιυ 72, Φησι, «ἴω οὖν νόμῳ γ.: 

νόδιο ὠμεμτῆορ) ὶ πίςίφ, ᾧ πίςις (ἐκ πίφεως γδῤ, φησιν, Εἰς πίς)ὺ ἐοϑεσία, ψολεσία 
ὧν 



ΒΥΑΓΓΕΛΔ. Ομίλ. ιδ, όο9 
ε΄. 
χα 

(ὦνη ἐοϑεσία φησὶ) δόξα ᾧ δύξα (Εἰ "Ὁ ῷ τυταργϑόᾳϑμον δῳ δόξης, πολλῷ μάϑλο: 8. Κορ... 
Ὁ μϑμον ον δόξῃ) φᾧ νόμοφᾷ νόμος 9) νόμος γ δ, φησι, τῇ πνθ ματος τῆς ζωῆς ἡλξυϑέρω-. Ρωιυ Φ΄ ̓ 

Ϊερ, λα. λα. 

᾿ Ἐξρ.η. 
ϑὴ σ με) καὶ ϑ λᾳτεία ὃ λφτρείᾳ (Ων ω λατρεία φησί" ̓  πάλη, Πνόύματι Θεῷ λατρθθοντερὶ 

β ὸ δ Δ  σ γῖκη ὠ Ὁ ἀζαηνη (Διαϑήσομαι ον ὑμῖν ἢ δ(ᾳ ϑήκέιν καιρίων, α τ ̓ τίῳ 4 ικίω, ζω 
Ἵ δεδέμόω. τοῖς παιτῷ οὐσιν ὑμδμ] )ὺ ἀγιασμὸς ᾧ αὶ σἰγιασμῤονὴ βωὠεβιμα αὶ βατῆισμα, ἡ 9υς 
σία ̓  θυσία, ὦ "αὺς ὺ ναϑρρὸ ὺ αξετημη κα Ὁ «αἰδετομη᾽ ὅτῳ ὺ ἡσῥις ὼ ὺ χϑέις. δ ὀκῴα ὦ ᾿ 

ὡς πύτοι, ζωτα ἢ ἣ ὡς αἰληλεια, ὀμφονυμίλῳ τινα, δ λ᾿ βιχὶ (μερωνυμίὸν φυλοίῆρντα᾽ ἐ ἐ- 

" πεὶ ὁ ὦ τὸς τύποις, ἢ ὦ τῶς Εὐρωσι, ἠο ὁ ὀζρ τὴμ " γφαμματων ἫὟῬΨ λρυκδῖν " (χὶ τῇ τῇ μὲ- 
Ἢ λανος γξώματος ἐγηγοραῆριδιοῦ, αὐϑεσπος λέγεται, ὁ ὁ δυξα μῆνος τίου ΔΨ χρωμάτων 

10 ἀληλειλν᾽ ̓  ἰζὰ ν}} Δὐδριαύτων δ τα" χρυσίο, τέ πηλιρς, ἀὐδριαῖς «ποῦσυγθρῥυται" ων 

γι (ὦ ὡς τύπος, ὩΣ ὃ ὡς ἀλήθεια, μη τοίνιρν ὡς ἀἰπὸ τῆς ἦμο ὁνομῖν; ὍΝ χοινονίας, ὥψτ- 
τητῶ τξαγμώτων νομίσῃς, λα μηδὲ δλλοτοίωσι. εἰά “« ̓γὰ τύπος ἐκ, οὐκ εῷ “- 
λότοια τὴς ἀληθείας" 5 σκιδρ ̓ ἐφυλαῆν, ἐλαῆω τῆς ἀληθείας ἰώ. τί δζυ Ὁ μέσην 
γϑτων απόμτων; βούλεοϑε ἐπεξέλθωμϑμ ἕν ἢ δυο δὰ Εἰρηνδμων  αγερχαιεισεί μδροι; ὕτῷ 

ι δὲ ἄλλα ἔςαι ὑμῖν δέλᾳ ᾷ ὀψοίθᾳ πόρτες ὡς ὀκῴα Κ “ παίδων δλιδϑάγματα, 
ἥχῶτα ὃ» ,, ϑιμναίων καὶ ὦ μεγάλων λύδραΐν νᾧ πὸ (ὡς λυ, ϑοφποις, τοὶ ὡς ἰγίέλρις γενομολέ- 

ΤῊΤΟ. πϑλα οἷ ὁ ποιήσοιο, δεῖ τίῳ ὌΡ χέων; βούλεϑν Ὁ σπὺΡ φοθυσίας αὐ, “5 [ ψ μέσον 

ζωτης κακείνηριἰκείνη βήματος ἰῦ τιμή ον οἷ δαὶ ὃ ὈΆγμα ὑπ δ κτἰδὸ κ ἐκεί. 
γῆς ; Φησίν᾽ Ἐγώ ἐπα,Θεοί ἐφε καὶ ἠοἱ ὑψίτου πότερ᾽ αὐθ 4 8 (τι ὅτι ὧκ Θεν  ξξμνήϑηρω. 

20 πῶς ὦ τί τίν ξόπῳ, ὅζῳ λουΐξον παλισγνεσίαρ ᾧ ὀψᾳχσηνώσφως πυθύματος αγίν. καἰχείγοι 

ὕχο Τῇ ων φγοσνηϑείον ἔτι πγϑῦμα δουλείας εἰχο(λῴλρι "Ὁ μϑῴοντες ὕ' ὅτῶς ἐπιμδίηρ 
τ κλήσει ζω τ) ἡμᾷ ὃ ἢ ἐλθύλεροι νόνϑροι [τι] ούκ ὀνόματι, δννια τράγματι τίν 

"δὴν 

ὍΧμ. σβ.ςς 

ἐμδυ ἐδέξα μια. ἡ ττο ὁ Παῦλος δολών, ἐλολν" Ου γλγῤ ἐλῴθοτο πνεῦμα δυυλέί- Ῥω ποενν 

4ς πάλιν Εἰς φύζογ" ΝΩ ἐλρίδετε πνεύμα φολεσίας, ο ῳ»Φῳφ ἢ χραζουδν Αξξαὸ πατήρ. )» 

Ὡς ηϑώτες χὰ λύῳϑεν, ὕνῳρ ἐὺ Εἴποι τίς, Δῤάκοιχειωθέντορ, ὅ τος ὠκλήϑηρνϑν ὅμοῖ. ἡ τῆς ἐἰ- 

»ιωσιωης 1’ ̓Ὅπον εὐ τίς καταριαΐοι, Τὲς ῥὲ Α ὥξκἰς9 ὥχφνος, πολλέμῳ ἡδψαται κανζωύϑα 

τίωὐ Δ) αφοραν. ὀκήνοι ̓γϑν θρΐκα μὴ Εἰδωλρλῥξριω, μηδὲ ἐπρρβρν » μιδὲ ἐ- 
ὡ, μοίχϑυόν, τῶτο ἐκαλριρῦ Ὁ δ ὄνομα ̓ ἡμᾷς φ ὃ οἷν οὖν τῇ τῆτων ᾿ἰποχα » ἘΔ Τὼ τῇ Μ' 
ὶ μηζώων κησει γοό θα ἄγοι. ὃ φεῦτω ἀπ᾽ αὑτῆς τῷ πρηβνματος τὴς Ἰθηηφοιτάστωρ, 

10 ῶ “ἤς τυγχόμουϑῳ τῇ {1.1} δωρρῶφ" ἔπειτα Ἀ Ψ ἐκ πολιτείας πολλῷ ᾧ μείζονος τῇ τὴς ἰουδὰρίχης. 

(τύχα ὑμδαι ὃ τ] λϑὺς ἁγιόρ ἐξε. ὧσι Ϊΐ» ὀκείοις τὸν ̓  αἱγεωσιρύη δ ἿΨ Εἰδωλιζᾷ εἰ 4.- 

πηλλάςται νόμων ΚΑΙ ἢ ἡμῖν νχ ὅτως, Ὡλ ἤᾳ ὴ ἀγία, ᾧ Ἡσὶ, ᾧ σώματί ὦ πηδήματι. 

μν αὐτίω ἔμιοιλν φἶθαφίσαι" ἐ ἐπεὶ ὼ ὃ Θεὸς αἶγες λέγετε, δλ ὃχ ὡς ἡμᾷς. ὅτι » ἤκυσε 

μην, ὦ ὑπ ̓ χόμπος ζα ῥήματα, ἄκουσιν ὀκείνοις (ὦ ̓  φησιν Οὐ ̓φοιβασεοϑε, ῳ ἰ ὐξικαϑαολξτε Δώτο π.}: 

Εἰρμωίωω διώχετε κὶ χ) κα αὐγιασμμὸν, ὁυ χρεὶς σϑήϊεὶς ὄψεται ῷ Κύρδμον. ὦ, Ἐπιτε λριῶτῃρ κοι, «0.α. 

μδῆω ̓ 55 αγιωσιεύζευ ον 4όδῳ Θερύ. καὶ ἰγὸ Ῥρκ᾿ φ, «γος, ὄνομα 'χὶ σϑύτων, ὦ αὐ λέγηται, τίῳ 4β...ν 

ἡμμῷ τίῳ Φωγζωὼ αὐτίω φὰ ἿΜ σεραφὶμ ̓φερρηυδῥίω ὁ 0  ρόφητης γ Φησι; Οἴμοι ζῴλας Ηρ. τον. 
", νι Μή 

μιν!» ἐγὼ, οτ δὐ,3 πος ὠγὺ ὁ ἀἰχοίδοαιρτα χείλη ἐχών, ΩΨ μέσῳ λφοῦ ἀκαλερτα χείλη Ε. γτος 

ἡλῳί. ἐγώ οἰκῶ. καήτοι καὶ ἀγεος ᾧ καϑευρϑο ἑω᾽ δυλαὶ πσϑὸς τίω ἀἰγιρσιωδν με΄ πίω αὐῳϑεν 
ἮΝ " ) 20 χρνόμϑμοι, αἀχαϑανοτοί ἐσμεν. ἁγιοι ἀήξελοι, ἁγιοιπβρχάγίελοι, ὐ αὑτᾷ τὰ σεραφὶμ ἱ 

τὰ ἰχεραξίμ᾽ δλαὶ ἡ ζώτης τῆς αἱγωσιμης. ̓ἐτίρᾳ πάλῃ Δα Φοραὶ ἡὶ ποϑφήμας ,ᾧ 

ἢ ποὺς (ὲ χὐτύρεθυσας δεινά. ἐγζωω ὺ τοῖς ἴς ἄλλοις ᾧὕπασῳ ἐπεξρλϑεῖ, δυλαὶ μαχρὸς 
, ὁ λόγος οὐ πολυ ὃ μμάγχοε' δ 9 ππραιτίρω “παυσάρϑμοι ππφρελϑῷ, ὑμῶν ἀΦησομδρ 
Ὀλδέμν πὶ ̓ λφπέμδμα μετουχάφάσαι ἔξες! γὸ καὶ ὑμῖν καὶ οἶκον ζωῦτα συλλέγουσι ((μωιδεῖν πἰρ χ»- 

ΦοροΎ, 



Φη 

ἝΝ. 8. φι 

ὅϊτο ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΙΩ ΑΝ. 

Φοραν, ἢ τοῖς λοιποῖς ὁμοίως ἐπεξιέναι, Δίδῳ δ ῤ,φησι, σοφῷ αἰ φορμζω, ᾧ σοφώτερος 
ἔςαι. "ὦ ΝΣ Ὡρχ ΠΡ γεδι, χ "ὃ τέλος ἔςαι Εν υμδυ. γῶν ὃ ὀύαζκαον πάλιν ἀψανῖ 

τὴς αἰχολυϑίας. Εἰπών, ἐκ τϑ " πληρώματος ατ ἡμιᾷρ πόρτες ἐλαίδορϑν, ἐ ἐπήγατι, ὺ 
ΡΝ δὐπὶ χούμος, Ὅρρῖτι "ὃ ἐ Ἰουδοῆοι διεσωζονη». ον Ν᾽ οἱ δ πολυπληλεῖν υμας, 
Φησιν, δλλὰ ΟῚ ὌΝ πατέρα, ὑμας ἢ ὀξελεξαμόω. Εἰ τοίνεω οὐκ δξ οἰκείων ν κατορλώ- 5 
μὦν ἐξελέγησαν αὐ Θεοῦ, δέέλον ὁ τί γϑρῖτι ζώτηςε ἐτυγν τὴς ζμης" ἂν ἡμεῖς 3 ᾿ χοέμι 
παΐτι, ἐσωϑημδν, ἀλλ᾽ ὀυχ ὁμοίως. ὁυ 7» Ἐχτῶος αὐζεϊς, δλ' ἘΔ πολλῷ μείζοσι ὴ ὑψα- 

δλοτέρρις, "δυ τίνων τοιαύτη σϑλῆμν γάρλς. ὁν δ. δὴ μόνον αἱ μϑοτημόδς συγχώρησις ἡμῶν χιὸ ϑὼ 

ἐδδϑν (ἐπεὶ κν' τ κοινωνούθεϑυ ὀκείνοις" πόρτες “ὃ ῥεδρτον) ἀλλα χα! διχᾳιοσίγ», καὶ ὺ αγι- 

ασμμὸς, καὶ ἰοϑεσία, χαὶ πγϑύματος χέει ̓φωϑροτέρᾳ. πολλῷ χ᾽ δανψιλεξέρᾳ. ἰσς Οὐ. ἴον, χυσνϑ 

τὴς τὴς λάφιος ἐλνόμιϑα τῳ Θεῷ πόλει: οἱ, Τὐιέτι μόνον ὡς δοδλοικαλαὶ χα ὡς υἱοὶ χαὶ ὡς 

φίλοι. οἰ 9 ὅπ Φησι, δ βιν λὐτὶ ἡ ϑριορ. ὃ Ὑ»Ῥ τα ; Φ γό δ νὸν ὺ αὑτα ὥχίς ἐῶ, ἡ ἀδ' 

ὃ ϑυέοϑω " α᾽,ϑορ πον. Ζξ Οὔ ὄντων (ὦ Ν᾽ χατορθωμῖν ππευὐπηρχμέμων, ὐω ἐλά- καὶ ἡμῖι 
ζονϑυ τίω μοί Ο ζω. πῶς δ, Φ μηδ ὄγτες ; δλλαὶ Θεού! πόυτα γὴν τῆς Δ εργεσίας χα- χ ππῃ 

σέίρχοντοι) ζωὴ δνέοϑαι ὃ μόνον ὧξ οι ὄντων, λα δ δνομδύοις θύϑεως καϑιν ἃ τρα- ις 

κίε, καὶ Ὄ ζᾳ μὴ ̓ τρακια, καὶ . τῦτον ὧν τῇ φυστι λοίᾷν ᾧουὸ γὺ μόν, ὼ ζω ἐν ν ( μωειδύτος κριτη- 

ἐὸν ἀϑδέκασον ἡμῖν ̓αἴϑλκαταθέοϑα, (ὦ τοιήσαντα, χορὸς ζῶ μεγίνηφ κν Φιλὰν,βϑε»- 

πίας ἀφατν᾽ ἈΣ Ὁ ἄρ νόμον "ὶ τον αἰαφϑαρώτα λϑακϊήσαοϑηαι ὄχ, τῷ ἡ γραταῆού, χά- 
οτος ἰώ. ὃ ἅ ̓ γὃ ἐπορῦμον (ως, «ἄν τίω παῖ δολεῖσαν οὐτολζω ̓οἰδαχορώῆρονίᾳ, χ9. 

λαξζεοϑα καὶ Χ ἐμφρᾷοϑαι" ὃ ὃ ᾿ ἀμνόρϑρον υὶ τ» ἰῷ, λα παλιν δίθρλωσις, Ὁ συήνώμιη 29 

οὐκ ὀφφλομδῥη, δλλ᾿ Ὡὺὸ ἐλέου καὶ χόρτος διδουϑρη. ὅτι δ χόῥιτος ζῶ ᾧ ἐλέους, ἀἴχουσον 

Φ( φησιν ὁ Διαξίδι' Ποιών ἐλ ϑημοσιιύας ὁ Κυρμος κα κρίμα πᾶσι τοῖς α δικουνϑιέοις, ἐγγώρλ- 
σιζαι ὁδους αὐτεῦ τῳ Μωυσεί, τοῖς μοῖρ Ἰσραὴλ αὶ ϑολήματα αὐτνὶ κα ὁ παλιν Χρηφὺρ κα ὃ β- 

ϑη70  Κύεμορ᾽ αἱ τῶτο νομοθετήσει οὖ ὁδῷ Ὁ ἀεδρτόρμονζᾳι. ἐλεημοσιωνης, δὲν ἄρα ὁ οἷ- 

ΚἸρ δ καὶ χθριτος Ὁ φρνόμον λαίᾷν. δζῳ τῦτό φησι, ὡδρν αὐτὶ ἡ σρίτος. ἔτι ᾿ϑερμότερον Η κι αήηῃ 

ἐπαιγωνιζόμϑμος τῷ με). 4 δ" διδονϑῥων, ἐπα γ λέγων" ὁ 'ομος, δ Μωυσέως ἐδόϑη, χα. Δι 

ἢ ἡ χογιοὺ ὦ ἡ αἰληθῴα δ [ησοῦ Χελτοῦ ὀλύεν. Εἴδετε πῶς ρέμα ἐνὶ ῥήματι ὶ χ μικρὸν, ᾿ ὑμιῃ 

ὁτε βααῆιτης Ἰωαήνης, ὃ ὁ τὸ μαϑητὴῆς πὐτὸς Ἔ ὑψηλοταπίω ὧν ἀχριαίζας οὐναγϑισι γώ. 
σιν, (ατ63 τεθ9ν τοῖς ζαπενοτέρρις ἐδυμφάσεντες: ἢ ὀκᾷος ἃ δ ὃ αὐδὲς ἑαυτὸν συγκρίμαιᾳ ὯΝ 
" ἰσυβρίτως αἰπὸρ των χαβύροντα, ὁ ουτῶς αὐτὰ « ̓ζωτα δείκρεσι τί ἰαυβοχγέω, λές 4: χιἀσίμω 

γῶν, ὃς ἐμεατοαϑὲν μὸυ γέγϑνον, Εἶτ ἐπσ' σιγῶν Φ, «οτος μουν 6 τ ὃ ὀκείνου (' 

πολλῷ μεῖζον ἐποίησε, “τῆς ἢ ἀξίας τῆς τῷ μονοδυούς ἔλαιον. ὁυ »ᾺΡ τσϑϑς ἰωαΐνων, 
αλλά ποὺς (ὃ ἐκείνου μάλλονϑαυμαζορϑμον δα Ἰουδαίοις ποιξται τίω' σύΐκρισιν, Τ' 
ἹΜΜωύσεα λέ; »ω. 

170 νόμος γα Σ φησιν χα, Μωύσέως ἐδέϑυ,Ἱ ῃ ἡϑ»ὶς ὐν ἀληθέα δῳ [νον Χολφοῦ ἔλύοτο, 4} 

Κα ϑέα τίω (ώεσιν. ἐυ ὦ ϑϑσώπου ποιήται τίου δξίτασυ, ἀλλα ' τῶν πξαγμζῦ. 

τούτων »»» υὐποδερθέντων, πολλῳ ὁ μείζονα δξ λϑαίγκης αὶ ὧν αἱ ἀγνώμονας Εἰρως ζω )αῬα- 

δίξαιϑαι τίω ψνφο χαὶ τίω κἰ ασυνοιὸν αἰδι ἘΞ Χοισού, στὸν γ)» τὰ “πράγματα μαβ- 

τυρῇ, ᾷᾳ μηδεμίαν Ε ἔχονται ̓νανυψίλυ, ὡς πσϑὲς ΡΝ Φυὸς ποὶς ἀπίρϑειὰυ κι) ποιοιω- χοαἰθώ, 

τὰ, ̓ λὐαμφισξήτητον χ᾽ τοῖς αἰγγώμοσι τίω ἌΡ Φον παείφησιν. οἷα, γὰ» δῦ αὑτὰ ἰ οθώ- 40 

σιν (ὦ) ποιήσαντες, τοιαῦται ιδιᾳ φαμόμϑμα. δ|8 μοί λιςα, πϑύτων αὐόυνποτῆος ἡ ζιαν τί- 
τῶν ὅ91 εδρτυεία. ὃ δϑφι ὃ ἡ πῶς ἡϑόπαηθη ποιῆται τίω πἶαεσιν καὶ ὸ Ὡϑᾳ τοῖς αἰοϑενεφί- 
οϑις. ἐγὰ χατασκβυαζᾳ τῷ λόγῳ τέων αὑπερχίω, ἄλλ τ δ ὁ ὀνοχκοί των γυμνο 
τίω δῴαφοραν κοὐ δαδείκρυσι, χάριν κὴ αἰληλήδν δὐτιϑεὶς γόμιῳ, ἡ ὦ δ ἐδρετο τῷ μὰν 

“ολ 



ἙΥΑΓΓΕ ΔΛ, Ομ. δ. 6: ᾿κεζα. 

πολυἢ ῶ μέσον ἑματόρων. ΩΝ δὴ )ὰ» δχρακονώνϑρα ωῶ, ὃ ἐδλϑη, λα(ξόντος “Ὁ ἑτέρα ἠὠ δέν. 

το ὁἰς πϑϑσετάγη δοιραι᾿ Ὁ ἢ, ἐλμενο ἡ χάρις ᾧὶ ἡ ἀλήθα, βασιλέως μετ᾽ ὥξεισίας πϑμ. 
Τ΄α ἀφιέντος τὰ αἰμδοτήματα, ἡ εὐυτῦ κατασκθυαάζοντος τίωω δωρεὸμ ̓ 8,9 ἔλενρ᾽ Αφέων- Μαρ. 6, 0. 

ταί σοι αἱ αἱ μδοτίαι!. ὸ πάλι, ἵνα ἢ Εἰδῆτε ὅτι ξεσίαν ἔχει ὁ ἡος Ὁ δμ,ϑούπου ἀφιέναι α:- 

ς εδρτία, Τὶ τὴς γῆς, λέτει τῳ! αὐϑαιλυτικῷ, ἐγερθεὶς ἄρον τίωὐ κλίνω συ, καὶ ὕπαγε Εἰς 
ἡ (ἢ δικόνσν. “"ὁρᾶς πὼς ἡ χάρις ο δὲ ἀὐτν, σχόπει ὃ χαὶ τίω αἰληϑειὸν. τῶ δὼ 
μῇ “- χάεν ὺ ζυτα, ᾧ πὶ κν ῷ λῃφίω, αὶ ἡ τοῦ βαπῆϊσμωτος δωρεα, αὶ ἡ "τὸ πνϑύματος χά- 
{ ἢ. θς ἡ δὲ αὐτν διδονϑρὴ δείκνυσι, ὦ ἕτερρι πολλα" τίου ὃ αἰληθήλυ σαφέφερον Εἰσὸ θα, δ 
μι ὧν' τύπους χαταμαθωμϑρυ. (ἐς »)Ὁ υϑιηόσας "πλάϊ, ὧν τῆ χανῇ ὀικϑνομίας τσϑ9λα- 
ιππνςς 0 ὄωτες πσοϑδιέγφανψαν οἱ τύποι,ὡς τύποι ἐλϑών ὃ ὀποτέλεσεν αὐ Ὁ ὁ Χοιφς. ἰδωμϑμ τοῆυν : 
μέψ'͵. χαὶ (ἦν! τύστους οὖν ὀλίγϑις. συ γ»5 0 ἀπόμτα διελϑεῖν τὸ “ν᾽ τύπων τοῦ γηϑρόντος χαιο9" ᾿ 
μὲς. " ἀφ᾽ ὧν οὐρα ϑήσομα τίνα μιαῆόντες, τ) τοὶ λοιπαὶ Εἤσεαϑε. βείλοοῶς δέ ἐπ᾽ ἀὐτϑ τῷ 

Μ" παϑους ρξζωῖθα ; τ δξευ φησιν ὁ τύπος; Λαΐζετε Φιρνίον καὶ οἰκίαν, κὶ θύσετε, ὁ ποιήσαιτε βξοϑι 
γι ͵ 

μὸ ὡς αυρϑσέταξε αὶ “γομοθότησεν ᾿ ὁ ἢ Χολφὸς ἐγ ὕτως. αὶ γὸ πσοϑφα!ἢς προ δμέαζ, δον ᾿ 
ι3 αὐτὸς ἀὐῷ εν, θυσίδω ἑαυτὸν ὁ πσοϑσφοροὶν ᾷ, πατρὶ πσϑόσιγέγχων. ὅρφι πῶς ἐκ ὁ τό. 

πος ἐδὺ,ϑη δζρε Μωυσέως, ἡ ὃ αἰληθήα ἐμετο δζορ Ἰησῷ Χρλτοῦ. παλιν ἐν ᾧ ὁρ4 Σινα Ἢ 
μλψμιί: Αμαληκ ῦδμ " Ἐχιςρατϑυόντων, αἱ χεῖρες δὴ ἐσηοίζοντο τῷ Μωύσέως αἰρόνϑμαι «ἰασὸ Λα- | 
«ἤσίνι, ρῶν καὶ Ωρ ἑκατέρωθεν ἐξώτων᾽ ὁ Χριφὸς χρθαι δ μόνϑμος, αὑτὸς δὲ ἑαυ ζρὶ χᾷροις ἀϊέτῳο | 

ο ᾧ ςαυρῷ. Εἶδες πῶς ὁ ὥ τύπος ἐδὶ δοῖο,κ" ὃ αἰλήθφα ἐγίνογο, πάλιν ὀνόμος ἔλελω" ὌὮχι- 

1ο καταάρφιτος πτᾶς, ὃς Οὐχ ἐμρϑῥᾳ οὖ πάσι τοῖς γεγφαμρδίοις ῳ ῷ βιξλίῳ τϑύτῳ ̓ Ἀἢ χάρις 

τί φησι; Δεῦτε ποὺς μὲ πόρτες (Ὁ) κοπιῶντες αὶ πεφορτίσυϑῥοι, κα γώ ὀϑαγταύσω ὑμᾶς. 

αὶ ὁ Παῦλος, ΧΧοιτὸς ὑμᾶς ἐξηρόρφισεν ὧκ τὴς κριτάρας τῷ νόμϑ, γενόμϑμος αἰ χὸ ἡμον 
κοτάρα. 

Ἐπεὶ δυ ποσκύτης υσολελαύκαμϑμ χάξατος ἡ αἰληϑείας, ωὐδακαλώ, μὴ δίῳ ὦ μέ. ἨΘΙΚΟΝ 

:5 γύϑυς τῆς δωρεὰς ϑνω θα ῥαϑυμότερϑι. ὅσῳ γδ μείζονος ἠξιωϑημϑυ τιμῆς, τοσύτῳ ἢ 
πλιώονός ἐσμεν Φρετὴς ὀφφλέται. ὁ ΚΡ μικραὶ θϑερτετηϑεὶς, κἀν μικραὶ Ἐχιδείξηται, 

μων δ᾽ τὴς αὑτῆς χαταγνώστως ἀ Τιὸς ὅ61γ᾽ ὁ 8 πσοὲς τίωὐ" λὐωτέρω κϑρυφζωὐ τὴς τιμῆς ὀϑα.-- 

(αἰς, Εἶτα χαμαίζηλᾳ ὦ ζῳπενὼ Ὀχιδεικγύνϑμος, πολλῷ μείξογος ἐςαιχολέέσετως ἀξιος, 

δρλαὶ μή Ἄμοιτο οὐδὲ ὑμδᾷ τοια ύτο κἰ ασυτῆ σα! ποτα, σπιεποίθα νϑν »ὺ ἐν Κυρίῳ, στ 
19 ποὺς (Ὁ ἐρανὸν ζις ψυχαρ ὑμδῇ! ἐτδερώσατε, ᾧ τῆς γῆς αἰπθρμέφητε, καὶ ἐν τῳ κόσμῳ ὄν: 

τες, αὶ ζιὶ τῷ κόσμου μετοιχειοάζεοϑε. αἶλλ᾽ ὁκίφς ᾧὶ πεπεισμένοι, αὶ πταυὸ θα ((μευεχὼς τοι- 

αὖται αρὐοοικαλθεώτες. ἐπεὶ ᾧ οὖν τοῖς ἔξωθεν ἀγαίσιν, εὶ (ἦν, αἰαπειηωκέζα, σὐνὰ ἐδ 
ὑπήϊΐος χειυϑῥους, αἰλλαὶ «διὸ ἐνερηϑεοζας, (ἄν ἔτι τρέχονζας ἀπόμτες πσοϑτφέποντω (Ὁ)9-- 

ὄπ. ταί. ἐπ’ ἐκείνων Ν᾽ ὡς" λμϑόνητω ποιοιώτες, ἡ ὃ διυυαΐ ϑροι «9 τὐδακλήσεων 

)ς ἀὐριξ αϑαςῆσαι Ὄὐποῤῥα ϑμίῷς καϑαί αἕ τῆς νίκης, ὕπτω παύονται χαταγινώσχοντες ἐν ζοῖν 

Ὁ, οὐκ ἐφ᾽ ὑμδου μόνον “διῥμνηφόμτων, ἀλλα ἡὶ ἘχῚ [ν᾽ αὐαττεσόντων, Εἰ βουληϑεῖεν μεταῦα.- 
λέαϑευ, 81 ι πτοϑσδοκῆσαι γγοηφὸν δ}9 πόύτοι τοροίηομϑρ ποδακαλοιώτες νει δί ζογτες, 
πσοϑτρέποντες, ἐπουμνομῦτες, ὧφο τ ὑμωτέρριν “οραγματεύσα οἱ, σωτηρίθμ. μὴ τοίνεω τῇ 
(ἰωεχεῖ τὴ αἰξ ς ὃ πολιτείας δυδγεροίνητε κοὐ δα νέσει. γὸ ῥαϑυμίθν χα τεγνωκότων Ῥ 

49 λελόνϑμα, αὐλαὶ “γρηςεὶς σφίδρα ἐλπίδας ἐργτωι αὐδὲ ὑμδ! υ πτολεύ μας ὃ μόνον, 
ἄλλα αὶ ασοϑ: ἡμᾶς (ὧν: λέγϑνζε ζωτα Εἴρηται, Ὁ Εἰρήσεῖ . χα γὃ αὶ ἰὐξὶ τὴς αὐτῆς 

διοόῶθα διδασκαλίας. Εἰ ἊΨ δ “ὖ ἡμδν λέγεται,αἰλλὰ χαὶ πρϑϑς ἡμκῶς συσὴν κωλύει 

ζῶτα λέγωϑω ( (ὃ ( γὸ ἐυρὼν ὑπ εύϑιωον ὄντα ὁ λόχϑς διωρθώσατο" () ὃ ὀκῶς ἢ 
απηνλαγμένον, ὡς ποῤῥωτάτω πάλῃ ἀπήγανν) συ, ̓ ὸ ἀῤδὶ ἀρδοτήμδν ἐσμὲν κα- 

ϑουρ9ὶ, 



Ὧν α. ὅτ» ΧΡΥΣΟΣΤ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΩΛΑΝ. 
κι ροί. ἥ τὸ ἔχυ ἰατῷ εἴα κοινὴ ζᾳ, τε φαρβμάκα ὦπασι πορδόχειτα  κἡὶ ὃ γεροιπεία λοιπὸν κὶ 

χοινὴ, αἰλλαὶ χοροὶ τίω ΔΙ “χ,φώνδῥων ασδϑαίρεσιν οὗ. ὁ γὸ ϑέλων δεόντως μέτου χείδάσοι 
Ν᾿: ὦ φαρμανων, αἰ πωνώτότι ὃ ϑεραιπείας᾽ ὁ μὴ θπχηθεὶς τῶ τραύματι, μεῖζον ξ ργαίσα. 

το ὦ κακὸν, χαὶ Εἰς τίωὐ χα λεπτωτάτέωυ χατέςρεψα τελϑυτέοωυ, μὴ τοίνιωυ ἰλιγωμδν ἰα.. 
τοϑυόνϑροι, αἰλλα πολλῷ μᾶλλον χαίρωμϑρυ, κἀν πικροὺς Φέρῃ ζας ὀδέωας «ἧς διδαισκα.. 9 
λίας ἡ μεθοδεία. πολύ γὴν ἥδιφον ἡμῖν ὕζερον δχιδείξεται (ὃ καρπὸν. πόμτα δίζ Εἷς 

τῦτο πραπωρϑρ τ, ὅπως καϑαροὶ τραυμῶν αὶ πλυγών, ὡς (ἢ τὴς αἰμδοτίας ὀδόντες ο᾽»- 

φϑέασι τῇ ψυχη, Εἰς (ὃ αἰωνα, ἀπαρωμὸν ὠκῴνον, ἵνα ἀξιοι τὴς ψλως βρόνϑρμοι τῷ Χρι- 
σϑ μὴ τοὺς τίμωρητί χα Ἢ» Ὡποτομοις δυωάμεσι κῦ τίω ἡμέραν ποραϑυϑαίνϑρ ὠκείνξω, 

οἰλλαὶ πῆς δυιυναγϑμαις «σοὺς τίω κληρονομίδν Εἰσαγαγεῖν ἡμὰς δὴν" ὠξαναῖν, τίωυ' ἡτοι-. το 
μασμένίω τοῖς α'ἰγανπῶσιν αὑτὸν ἧς ϑροιτο πὸρζᾳ ἡμὰς τατέχαν, Κορε κϑμ' Φιλϑν- 
,ϑοφπίᾳ τῷ Κυοίν ἡμδὲ" Ἰησῦ ΣΧ ολτού, ᾧ ἡὶ δῦξα χαὶ Ὁ κρώτος, Εἷς (δν' ἀἰοίνας ΝΜ κω 
γῶν. Αμάυ, ' 

Ομὶλιε. 18 ΘΕΟΝ ΟΥ̓ΔΕΙ͂Σ ΕΩΡΑΚΕ ΠΩΠΟΤΕ ὁ ΜΟ.,; 
νολ νης ὑὸς, ὧν Εἰς (ὃ κόλπον τῷ πα, ὀκεῖνος δξηγήσευτο.᾿ 

»..9 “σ᾽ δῇ Ωγ οομῖ χαὶ δ) ῥημάτων ΤὟΜ) ον τῶς γραφαῆς κειρϑῥων ὑχ ἀπλώς 
γβς} ΠΥ δ᾽. ἡμὰς ὁ Θεὸς ἐπακούειν βούλεται, ἀλλὰ ΚΖ πολλῆς τὴς (ἰωέσεως, 

ΟΣ τὸ μϑὺ μακαθλος Δαζ(ὶδ πολλαχοῦ τῶν ψαγδ! παοϑέ- 19 

ραφε τῶν ἑαυτῇ, Ὁ Εἰς ((υωεσιν,ὶ ἐλέρ᾽ Αποχάλυνον κἂν ὁ- 

φϑολ μοι μύ, καὶ κατϑροήσω ζ ϑαυμαισια σῳ ἐκ τῷ γέμυ συ τὶ 

δτθηον χα τῦτι παῖς αἰ πυοτιϑεὶς δείκνυσιν ὅτι διῷ, κα ϑούπερ δ᾽ο- 

Ὑλμ. ριη "Πἢν 4 

ἢ “ΠΕ γοῦν" ἐ ῷ βαϑ 4 κοίνϑμον κατοιμάϑη, πάσης ζω ύτης αἰπαλλαγήσε") ὁ ἀτοπίας ἐπεὶ 

πνθυματικῆς οὐνοίως Ὁ πλῤ ἐκλαίξωρμϑμ, φέρε,αὐωϑεν τὸ χωθλον διερϑυνησω ῖθα.. Θεὸν ὁυ- 

δεὶς ἐώρφικε πώποτα. ὧκ ποίας Ἐχὶ τῷ ἦλϑεν ἀκολουθίας ὁ δὐαήελιςής δείξας πολλίω 

3 τῷ Χοισού δωρημόν τίω κἰφίβἝολιωὺ,ὶ τὸ μέσον ἀπειρον τύτων τε ᾧ ξ δ. 6 Μωυύσίέ- 
ὡς οἰκϑνο μυηϑάντων, ἐπείγᾳ ἡ τέωὺ αἰτίδι θυ λουον τὴς αἱ αφορᾷς. ὠκᾷος ὦ γὸ κὑπσηρέ- 40 
τὴς ὧν, ζα πεινοτέρων γέσονε πραΎ ΩΣ δ. σἰκονος" ἔν ἢ, δεασότης ὸ βασιλϑὺς κὶ βασι- 
λέως υἱὸς ὧν, τοὶ πολλῷ μείθογω ἡμῶν φκόμισε, ((μυὼν ἀεὶ ῷ πατοὶ ἃ ὁρῶν αὐνὶ διμωυεκώς. 
"δ ζν, τῶτο λεγε, Θεὸν συνεὶς ἑώροικε πώποτε. τί δξζυ ἐρφῦνϑρ τῷ μογοι λοφωνοτίτῳ Ἡ.- 

στρΐα, λέχϑντι, Εἶδον (Ὁ) Κύρμον ὨχῚ ϑρϑιου ὑψαλοῦ ὁ ἐπηρυδῥου καιϑήϑμον» Ὁ ᾧἸωαΐνῃη 

. 

χιλον } 
γῃρ ϑυσαυ 
ἐξιδηνι 

Ι 
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ἐπι ὰ Μ' 
»» θιὴ 
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ἙΥΑΥΓῈ Δ᾽ Ομίλι κε: 613 χα 
ἃ μδοτυρφιῶῦτι αὐτοῦ οι ζωῦτα ἀπει, ὅτι εἶδε Ὁ δόξαν ἀνε τί ῷ ἰεξουιήλ ἊΝ ἊΣ ὼ αὐτὸς 
Ἐχὶ χϑρϑυθὶμ καϑϑαϑυον αὐτὸν ὁρά. Χὴ ᾧ Δόνυήλ ; ὦ ἘΡΨΕΤΟ Οὗ φησιν᾽ ὁ παλᾳιὸς 

ἿἍ ἡμερῶν ὦκα ϑητο. ὙῈ ὁ αὐταῖ ῷ Μωῤσεὶ λέγνν, σηφξον τίω δόξον σι, ὅππως γνω. 
φῶς ἴδω σε: ὁ ὃ Ἰαχως ΟΣ τούτῷ τίω φεϑσηγρειὰμ ἐλαξον, Ἰσοκῆλ χικλυϑείς, Ισ-- 

ἢ ἐαϑλ γοβὸ ἢ τ' Θεὸν ὁρῶν 41, ἃ ἕτερϑι Ὁ, αὐτὸν ἐωροίχᾳσι. " “πῶς δζχω ὁ Ιωϑύνης φησὶ, 

Θεὸν οὐὐὶὶς ἐ ἑώξαχε. πώποτε; ; δηλῶν ὃ ὁτί σπόρτο, ὄκῴα συγκαταραάστως ζω, οὐκ αὑτῆς ᾿ 

γῆς ὑισίας γυμνῆς οψις. εἰ γαἱρ αὐτίω ἑώρων τίω φύσιν, οέκ δ᾽ ἀφύρως αὐτίου ἐθεαί.. 

σοιντο. αἰ“ γάρ ὡς αἰορῃμαίτιφος αὐτῊ χαὶ ̓ ἀζμωδοτος αὶ ἃ ἠγραπῆο" Ν ἐ κοίϑθη,), 
οὐδὲ ες ἐφηχεν, ουδὲ «ἰξιπατᾷ, ζωῶτα δα πόὐτω σωμῦ; ἥν πὼς δ ὅφην, αὖν τὸς οἶδε μέ- 

οὶ 9 γος. χα  χούτο 96. “οοφήην φ μὲς ἔλενν ἐ ὀμιφαϊνων᾽ Εγω ὁροίσεις ἐπλήϑευα, ὃ ὧν Ωσ, (8... 

"ὴ χίρσί ἱ σϑοφυ ὡμοιωϑέω, τύτές!, συγχατέοζω " καὶ τῶτο, ὅπερ ἥμέξω, ἐφαϊώωυ. ΩΝ 

γαρ ἔμϑηει στ ὁ νὸς δ ἀληθινῆς Φόνηήστεϑαι (ὐρκὸς, ὀῤωλεν αὐςὧν ππξρεγύμναζο ὁ ὁρᾶν 

"οὐ Θεοῦ τίωυ εἰσίδν, ὡς ἀὐδζὶς διινατ' ζώ ἰδὲν. ἐπεὶ αὐ Ὁ στε ἔβίνὸ Θεὸς ὁ ου μένον (ὧθ9. 

Φῆται, ἀλλ᾽ συ ἀτίελοι Εἶδον, τε ρας λοι, δλλ᾽ ἐδ ῳ ἐρωτήσῃς ἀὐζις, αἰχούσῃ φϑὶ 
ΓΙ (ὦ πῆς ἐσίας συυδὲν δἰποχρινομδίους, " δύξομ ἢ ἐν ὑΝίροις᾽ ὀναπτέμιπονζζς ῷ Θεῷ, χμῇ πὲ 

μὲν!" ΗΝ Εἰρίωωυ, ὧ αὐ ϑεύποις " αὐδοκίλυ, κὦ οὐδὰ ἣν χερὶ ἢ " Ἃ ̓σεραφὶμ ἐς 
; ἦμι πίϑυμήσῃς ᾧι μιαϑεῖν γτὸ μιυφίκοι πὸυ ὕ ἁγιασμοῦ μέλος αἰκουσῃ, τὸ οι πλήρη ς ὀυρᾳινὸς ὺ ἡ 
μἱλώ.. γῇ τὴς δύξης αἰτε. α᾽ ΧΩ ἀὐϑωτέρω διιυαίμεις ἀξεζωσῃς,᾽' " φρὴν ἄνλο ϑύρήσεις, ἡ ῃ οζιὲ ἐν ἐρ- 

ΜΝ “ αὐταῖᾳ ὅ:] Ὥ  αἰγᾷν γ Θεόν. Αἰνήτε γα εὐ πόν, φησι, πεῖσαι αἱ Ι διυνώμεις αὐτν, μόνο δὲ 
μὴ ἐν 20 ὁρᾷ αὐτὸ ὁ [ ἡ τὸ ̓ πγόῦμα τὸ τὸ γιον. "ἡ γα χἱιφὴ φύσις ὡπασα πῶς ἡ ἰϑῷ διυύαται 

ν Ν δαὶ ἀκίιςον; Εἰ γάρ αἰστλαἷς τῆς ὁποιασθιω ἀσωμάτε διωυάμεως, κα τοῖγε δνητῆρῦ ὀυσηφ, ὧν 
ἐμῃὴ διινα θα διξαεϑεὴ λωειάυ" σωφῦ, χαὶ τῦτο πολλάκις Ἐχὶ ἀγίέλων ἐδεί (γϑη, πολ- 

ἡμεῃ : λῷ μάλλον τῆς ᾧ αἱ “τομάτν και ᾿αὐϑιμήτο ὁσίας. Κι] πότο καὶ ὃ Παῦλος φησιν " ὧν ὌΝ 

μι ὁ Εἶδε ουϑλὶς λύιϑούπων, σὐτν ἰδῷ διυύαται. ἀρ δῶ τῷ. πατεὶ μόνῳ τὸ  δἰαίρετωντοῦ- 
μι πί 422} χσούσες!, ᾧ ὃ ὃ “ῷ Οἕκ ἔτι ; ἀπατι ᾿ ἀνλα α ᾧ ὁ ψῳ "" δὶ ἢ ὺ αὐτῷ, ἄκουε Παύλου 

ἀμη τούτο δολοιῶτος ὁ λέγϑντος, οι εἰ ἐἰκῶν ὅφην «δα ξ τοὶ Θεό τοῦ αἱ αἰοραίτα. εἰ 5. τοί αἱ ἀοροίτα 

ὑπ. χων, ὦ αὐτὸς ἌΝΝΑ ἐπεὶ Οὐκ ἂ οἴῃ εἰκων.. " εἱ ὃ ἀλλαγοὺ φησι, θεὸς ἐφόνε- 

“ ρώϑη οὖ (κὶ, μὴ λιυμασῃς ̓ὅμη Φανέρωσις Αἰ θ᾽ τὴς (ῴρκὸς, ὁ ου μόν κῦ τίω υσίαν γὲ-. 
μην ἐρα- 2 Ρνεν ,. ἐπεὶ ὅτι χαι αὐτὸς αἰόρατος, ὀυ μόνον Δ, ϑεθίποι,, διλλαΐ καὶ ταὶς λίω διυυάμεσι, 

δ, 39 ᾿δείκρυσιν ὁ Γ Ἰαύλρρ᾽ Εἰπὼ "δ, δὰ ἐφλνερώϑη  (φρκὰ, ἐπήγαλμ, στι ὠφϑὴη ἀγ-- 

αμην, γέλοις. ὧξε καὶ τοῖς αν λοις τότε ὦφϑη, ὅτε στίρχαι πεειεδαλλετο " απ τῦτι ἣ ) ἐχ ΙΝ 

μ᾿ ἑωρὼν αὐτὸν ὅπως, (η4. ̓ αὑτοῖς ἀύρφιτος κἡὶ σία ζώ, "Ψ! πώς, φυσι, ὁ Χοιφὺς Εἶπε, ἢ 
δ. Μὴ καταφρονήσητε ἐγὸς ἣν μικρῶν τϑτων " λέγω ΑΙ ὑμῷ; ὁτί (ὦ ἀγμ; Ἅοι αὐ Μματθ. κ᾿ Σ ἢ 
"Ν πορτὸς βλέπυσι Ω σρέσωπον τα ᾧ παΐζος μου τῷ οὖν τοῖς θερμοῖς: ̓ τί δὰ δῶ, αὺ πϑεόσω- 

43 πὸν ὁ Θεὸς ἐχό, καὶ ὦ ἐἰρανοῖς αὐἰξεύγραπῆαι ν λλ Οὐκ αὖ τς ὅτω μανείη, ὧξε ζω- 

τα Εἰπῴ. τἰ πόϊ δὰ ἔν ὅ41 Ὁ λερόνϑρον ; οασερ ὁτὸμ λέγη, Μακάέμοι, (ᾧὮ κυϑαοοὶ τῇ Ματϑ, ει ' 
καιρδίᾳ, ὅ1| αὐτοὶ ὶ ᾧ Θεὼ ὄψονται, τίω κι ΚΤ ὀζρινοιὸν ὃν φησὶ τίω ἡμῖν διιματίω, χαὶ 

ἀῶ, τίω εἰ ἐνοιὰν τίω «ἰδὲ Θεού" ὅτω Ῥὰ αἰγίέλων" ἰ ὀκληπῆέον, ὅτι “(6 τίωὐ χαϑωροὶν 
πὶ τὸς. αὐτῶν αἱ ἄγρυπνον φύσιν, Οὐδὲν ἐτέρϑν, Δ ἠῷ, Θεὸ ἀ ἀεὶ φόλυτάζωται. ὀζὶ τίκὶ Ἦ 

ἦς ΑοΧριοός Φησιν᾽ συνεὶς γυώσκει ῷ πατέρα, ΕΟ μή ὸ Σ τ ὅξω, πλύτες .ῳ ἀγρίᾳ ἰσρδ, 

μή ροιγο" Σλλ᾽ ὅτως ὑδεὶς ὄδων, ὡς ὁ όρ. ὥασερ δὰ Εἶδον αὐτὸν" ̓ πολλοὶ Χο ) πίω ἐγ-- , 

ἀϑεϑέσοιν ἀύφις ὄψιν, τίω ὃ εσίδν σεείεὶς ἐδεάσατο᾽ ὕὅτως ἴσινϑῳ πολλοὶ ᾧϑώ, τίω ἢ ᾿ 

εἰσίλν Τ οϊεὶς ἀδεν, ὃ 6, τὶ ποτὸ ὅφιν, Εἰ μή μόνος ὁ ϑυνϑεὶς δ ἐντὶ. γραῦσιν ΝΣ ὡζύλε, 

τίω ἀκριθη λέγει ϑεωρίαν πε κουταληνω, ἡ σαύτίωυ, ὅσην ὁ πατηρ ἔχει αὐἷδὰ τὸ παν-- ] : 

ΟΒεγίοι, τοι. 2- ΕΕ δὺς. ᾿ 

"ἰ ορῃῇν 
: 



ἴωαγι 4. 

Ἡσμγ.:. 

Ἰοανγ δι κῖ. 
κι. 

όι4 ΧΡΥΣΟΣΤΙ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΩΑΝ. 

δὺς. καθὼς 7 γυώσκᾷ μα ὁ πατὴρ, κἀγὼ γνώσκω () πατέροι. ὃ καὶ ὁ ϑαγίελιφὴς ὅρᾳ 

αἴϑ' ὅσης φϑεήετω τῆς αἰδεσσίας. Εἰπὼν ΟΣ Ρῦτι Θεὸν φυτεἰδὶς ἐωώροικε πώποτε, σγχ ΕἾ. λ. ἀκ, 
πεν, ὅτι ὁ ὸς ἰδὼν δξογήσοιτο, δλλ᾽ ἕτερόν τί πλέον τῷ ἰδεῖν ἐϑηκαν, Εἰπὼν, ὁ ὧν εἰν ᾧ κίλ- 
σῳ τϑ παίρος. τὐγὸ ἰδεῖν Ὁ καὶ ἐὺ τῷ κόλσῳ ονδιωπιοῦ,, πολλῷ πλέον ὅν. ὁ "Ὁ » 

ἁπλοῖς ὁρών, καὶ πόύτως αἰχριξη τῷ φωνονϑμα τἰω γνωσιν ἔχει "δ 5 τοῖς κόλποις ὐδζιτοί.- 3 
ἕων, συσνὲν αἰγνοϊσειέποτε. " ἀἰκϑων δέ ὅτι σϑοδεὶς γινώσκ4 (Ὁ) πατέρα, 6] μὴ ὁ ἡὸς, ἥα. χεῖρ. 
" μὴ λέγης, τι Εἰ [καὶ ] πλέον αἰπόϑτων ἂδε (δ) πατέρᾳ, δλλ᾿ ὑχ ὁσος ὅφὴν ὀιδε᾿ δὰ ύον πὶ, 

τϑ, ὃ τε βυαγίελιςής ον τῳ κόλητῳ αὑτὸν δζρκιτάοϑαι φησι τῷ παίζ9ς, αὐτὸς τε ὁ Χ οιςὺς ἡ μιδμὶ 

τοσῦτον αὑτὸν Εἰδέναι φησὶν, ὅσον ὁ πατήρ (δὴ 4(ν. ἐρώτησον δξζωυ τὸν ὀυτιλέχοντα " αἰ οοί τς, 
Εἰπὲ, γινωσκᾷ τὸν μον ὁ πατήρ ὁ ἐρᾷ πϑρτως, ἂν μυὴ μιαίνηται,δτὶ ναὶ. μ᾿ τῶ, κακῴο" ἐ- χο χελοίω 
ρω θα παλιν τί Ὁ,αἰκριθη τινὰ ὅρασιν ἢ γναΐσιν αὑτὸν ὁρᾷ αὶ γινωσκφινὸ 870 ὁτῷρ ὅθὴν δϊδὲ σα. 
φώς; πόῤτως ᾧ ξ ἐρᾷ, "πο [ἀν τύτα λοιπὸν συναΐγαγε Ἔ ἀκριζὴ Ὁ ἐὰ αὐϑὲ τῷ παΐῷς χαϊδὴ 

κατάληνο αὐτὸς δ᾽ ἐπο,Οἷι ὡς γνωσκά με ὁ πατὴρ, ὅτω καὶ ἐγὼ αὐ“ γνωσκω᾽ κα δυλαχοί, ϑϑμμι 
ὑχ δῷ, Θεὼν ἣις ἑώρφικεν, Εἰ μή ὁ ὧν ἐκ τῷ Θεοῦ δχρὶ τϑτο, δαῆρ ἐφίω,ὺ ὁ 8ἰαήέλιζης τὰ 
κῤλπν μέμφηται τλύτα ζωῶτα ὅζρ; τῷ ἑνὸς ρήματος τῦτο ὑμῶν ἐμεφαίνων, οι πολλή Ὁ ἐσί- κα 

«ς ἡ συγμθια καὶ ἡ ἐεύτης, δ.ι αἰπαιροίλλάκτος κὶ γναύσις, δι ἰσν αὶ ἀξωσία, καὶ γὸ 1. ἐτερφυίσιον 
εὖ τοῖς κόλποις δὲ ἔδγεν ὁ πατὴρ ἘΔ Κ'δ᾽ δ) αὑτὸς ἐτὸλ μησε,δοΐλος ἀγὴὶ Μμ πολλῶν ΕἿς, 

ὧν ᾧ κόλπῳ “απ φεοῖ, τῷ διασύτυ. πῦτο γ)δ» ἡο γνησίψ μόνον, τὸ πολλῇ τὴ παρρησία ἈΠ μὰι 

“δὲς τὸν γεδρνηκότα χφωμϑμυ, ἡ συν ἔλαῆον ἔχοντος. βλέ κ᾿ ὦ ἴδιον μαθῷ, ἀκυ-. 

σον τί φησιν ὁ Μωύσηὴς «αὐδὲ τοῦ παΐζος. ἐρωτήσοις γὰρ Εἰ ἐρωτηϑείη τροοὶ ΡμΊνδαίων, τίς το 
δἀπεςαλκχῶὼς αὑτὸν Εἴη," τί κελϑύεται “διστοκρίνα ΔΆ, αὐτοῖς, ἤκεισιν᾽ Εἰὐστὲ, δι ὁ ὧν ἀπί- χιἡπὶ 

ξκαλκέμε. Ὁ ἢ,ὁ ὠν,τῷ αἰεὶ [ὴ σημιδμικὸν 641 καὶ τοῦ ὀμούρχως 4) καὶ τοῦ ὅγτως ὁῃκ κυ- Ν 

οίως. τούτο ᾧ Ὁ, οὐ Φρχῃ ζω, ἐμιφαννει, τού αἰεἰ (4) δυημλωτικὸν ον" τούτῳ ὃ ἡ ογζῶϑα "λέϊπιὸ 

κέγρηται ᾧ ρυτῳ ὁ]ωανης, δεικψυς δὴ, ὀύαῤγως ᾧ ἀἸδίως οἰ ᾧ κόλπῳ τῷ παΐζ)ς ϑβιγὸ δὼ 
ηδς. ἵνα" Ν μή δῷ τίω τῷ ὀνόματος κοιγωνίων ἕγα, τίνα' ἿὮΜ χάει νοιϑμων μων Ἂ) 2: Ἀ᾿ πίε 

νομίσῃς αὑτὸν, πυοῦτον ζ πσοϑσκάτη Ὁ ρον, δχριρϑιω αὑτὸν Μ᾽ χτ' χάφαν. Εἰ 
μη τῦτο ρκάσοι, δλλ' ἔτι χάτω κύτῆφς, τῦτε κυριώτερον ἀκυε θνοκκᾳ, Ὁ μονολμής. Εἰ 

ἡ Αὐ ἔπ παλνχάτω βλέπεις, χρηοαιτυίσο αὶ, φησι, αὶ αἱ, ϑοφπίνζω Ἴνα: βῆσιν εἰπῷ χ. πὶ 
κὖδι ΦΘεὺ,Ὲ ὦ κόλπν λέγω, μόνον ἥα μηδὲν ἰανυτήϑυσης χασιφψόν. Εἶδες φιλὸν,969- 

“πἰίόν ὦ κηδὲμονίθν δεασῦτα ; ὀμαξια, βήματα " αὐθετί ϑησιν ἑανῷ ὁ Θεὸς, ἵγα καὺ ὅτω δζᾳ-- χ0 χιόυπϑε 

Θλέψης ὁ μέγα “ι ᾧ ὑψηλὸν εὐννοήσῃς" ᾧ σὺ χούτω νϑράς; εἰπε} μοι ἄζγος ἐνεκεν ὁ κόλπος ἑωπί Νὴ 
οἱ χἰδείλητῆαι, ὃ παχὺ τῦ ὀνομίᾳ ὦ (ὡρκικον; ἵνα σῶμια τὸν (εὐ κἰ πσοτϑύσωμϑμ; 
ἄπαγε, ὅδ μῷς φησι. ὅμιος δξίω ἐνέκὰν Εἴρηται ; Εἰ γδ} μήτε ἡ γνησιότης τῷ οὐ χϑϑί- 
ξαται δζο. τότνυ, μῆτ δ, μὴ σῶμα 4 ᾧ Θεὸν, αι αἷς πσοο σέρρμτήαι ὧ ῥητὸν οὐοὶ- 

μίαν χεείον “πληρϑιῶ "(ἧος δξζω ἕνέκαν Εἴγηταρ Ἢ "ὃ Ὡσποφησο καί συ ΤΡ “πιωϑόμόμϑμος. 15 

οὐκ δϑδηλον, ὅτι δὲ συσὶὲν ἔτερϑν, ΣᾺ ἢ ἥα «“πσολάξωυϑῳ δὲ αὐτὶ ὃ γρήσιον τῷ μόνοϑυϑς, 

ἡ Ὁ ((ωαΐδιον τῳ πατοὶ  κῴνος δξηγήσατο, φησι. 4 ὡἰξηγήσειτο ; ὅτι Θεὸν συνδεὶς ἑωρρικε 
πώποτε, ὅτι Εἰς 561ν οΘεός; ὄνλα τῦτο (( αὶ (ἢ λοιποὶ πσοϑφῦῆται, ἡ Μωὐσῆς αἴω αὶ 
κάτω βοώ᾽ Κύριος ὁ Θεόρσυ, Κύριος ΕἾς ὯΔ" καὶ Ἡ σαΐας᾽ Ἐμιαγοϑαϑέν μιν Οὐκ ἐλμον 
ἄλλος Θεὸς, ᾧ μετ᾽ ἐμὲ οὐκ" ἐς! "Ὧι ὀΐω πλέον ἐμαϑοκνϑῳ αρθκὶ τῷ ψού ὡς εἰν τοῖς κόλποις 4ο χἶπς 
ὄντος τοῖς παταχοῖς ἢ ΩΝ τῷ μονοϑμοιῖ ̓ ωρώτ ον ἃ ἡ αὑτὰ ζωτα τὴς «ὐνεργείας [8] ἈΜΝῚ 

ὃ ὠκεἰνου᾽ ἔστειτα πολλῷ γξαιοτίραν ἐδυξα μεθα Τὶ διδασκαλίαν, κα ἔγνωμϑυ,Οτι πνῶμαο χιπινὶ 
; Ὁ ᾿ , , ᾽ ᾽ “- γι ἐπι 

Θοος, ὁ «ὅν τσφϑσκυνόνζας αὐτὸν εἶν πνεύματι τὸ αἰληϑεία δι παοοσκεωφν" αὶ ἔτι ὠΐο' τῦτ, τα 
͵ » κα Δ" . " , : ς«« ε Μ ω 
ὁτ! Θεὸν ἰδὼν αδιωίατον ὅτι σϑοὲὶς αὐτὸν γινώσκει, μὴδ ηὐς "ΤΙ πατήρ Ἐ41 γνησίου μονο- ορῖμ 

᾿ διυούς 



ΕΥ̓ΑΓΓῈ Δ, Ομιλ.ι, δι χία; 
“δνούς" ν τὰ ἄλλα ὅσα «ἰδὲ αὐτο διολίθη. ΘΗ ζηγήπωτο, τίωυ τρανοτέρουν ᾧ σαφετέ- 

δα δείκρισι διϑοισκαλίαν, ζιῶ ἐν πϑὸς Ἰουδοοις μόνον, δλλαὶ ἡ «σοὺς ὦπασαν ἐποίησωτο 
πίω οἰκϑυνδμζω, ὁ κοιτώρϑωσε. τοῖς ἰς μϑ “ὦ πσεφήταις, σε εἴς' Ιουδαῖοι πόῥτες “ρόστι. 

ον "τῶ μοολυφἠῷ ἐῷ τῷ Θεοῦ πᾶσα ἡ οἰκουνϑῥη ἢ ἷξε, αὶ ἐπείαϑη. ἡ τοίνων ἀζήγησις 
; οὐρα τὸ σαφέςερον τὴς διδασκαλίας δηλοῖ ᾿ δίχα! λόγθς λέγεται, καὶ ὁ μεγαίλης βου.- 

λῆς ἀνε λος. 

Ἐπεὶ δζζυ ὸ ὁ μείζονος Χ) τελειοτέρας χατηξιωϑηγδν τῆς διδοισκάλίας, οὐκέτι ἐὰν (9- ἨΘΙΚΟΝ 
φημ, λα ἰδ’ τὸ 9 οὐ λαλήσαντος ἡμῖν το α Θεοδὲ ἐπ᾿ ἐχαίτων ἽΝ ἡμεραν τϑτων,πολ.-- 

λῳ ὁ μείζονα κα ὺ ἀξίαν. πολιτείαν ὑχιδειξωμέϑω τὴ τὴς ἐμῆς. καὶ Ἂ") ὠζοπον, αὐτὸν νϑῈ καταξῆς- 

10 γὼ τοσῶτον, ὡς μηκέτι δχοὶ Υ̓͂Μ δούλων ἡ ἡμῖν ἐθέλειν τ 6 λέγεοϑαι,δυλαὶ δὲ ἑαυτῶ ἡμᾶς ἢ 

ἽΜ «αεητέρων, μμηδὲν Ἰηαδείξαοϑαι πλέον. ὀκᾷϑοι μϑὺ δὲ δῶ, Μωυσέα." ἡμᾷ ς ἢ (ἡ Μωυσέως 
δεαυότίω διδείσκαλον ἔχοεϑ. ζωτης δέ τῆς τιμῆς αἰξίαν φιλοσοφίαν Ἐχιδειξωμεϑα, 

β χα μηδὲν ἔχωκϑυ κοιγον πσρῦς τίω γέ. δζῥ "δ τῦτο ἡμῶν αἴωνεν ἐκ των ἐρανών δι- 
ϑασκαλίαν ὀκόμισω, δα ὀκᾷ μεταφήσῃ τίω δχρνοιθν να μιμητοωὶ τῷ ὁ διδαισκαλου Ἄνω. 

15 με χῷ ᾿ς δωωύα μιν τίω ἡμωτέραν. πὼς δὲ ὅ21 μωμηζ 4’ “δμέοϑαι Χοισού; Εἰς τὸ ̓ϑνωφό: 

λὲς ἄπϑωτοι ,πὐραγμματϑυομεένους, καὶ μεὴ τοὶ ἑαυτοῦ ζποιώζα. Καί "ὃ ὁ ο Χεινὸς, Φησιν, Ῥω. 44, γ). 

ἐἰχὶ ἑαυτῳ ἢ γρέσεν, δνλώ καϑῶς γέγραπται, Ὧ ὀγειδεσμοὶ τῶν ἀκιδιξοντων σε ἐπεπεσαιν. 

ἐπ᾽ ἐμὲ. μηδεὶς τοιγαιφϑεοὺ τ ἑαυτῇ α ᾿γνίτω. ὗτω γαρ τις τὸ , ἑαυτοῦ ᾧιτῴ, δῤ τὸ τοῦ 

πλησίον σχϑητη" χα) γ»ρᾷ ς ἐκείνων ἡμάτερφι" σῶμα ἐσμεν ἐν καὶ ἀλλήλων μέρηχαὶ ἡ μέλη. 
15 μὴ τοίνωυ ὡς διεασασμένοι ὀζρκεωμεει" μεηδεὶς λεγέτω, ὁ δεῖνα, μοι Φίλος Οζν ἐν, οσὐοὶὲ 

συζίενής, σϑ ἴδ πίτων, σϑεῖ ε ἔχω τι κοινὸν “τεὸς αὐτόν᾽ πώς «αελσελδύσομαι : "πως .19- 

| 

λέξομψι ; Εἰ γὸ καὶ μὴ  συήήενὴς μηδὲ φίλος θήν, ὄλλ᾽ αἴϑενπός ὅ41 τῆς αὐτῆς σοι με- 
τέχων Φύσεως, ῷ αὐτὸν ᾿ ων δεαυύτίωυ, ὁμόδουλος αὶ ὁμόσκηνος. νγὸ τα αὑτῷ γέ γέ 

φΡνΕ κόσμῳ. Εἰ ὦ τῆς πίςεως μετέχει τῆς αὑτύς, ἰδού σΌΙ καὶ μέλος γέλιο. ποία ἢ φιλία 
4, τοσιιύτέου ἔγωσιν ἐργαίσοιεϑαι διυύατ' δ, ὁσίωυ τῆς πίςεως ἡ ; συηζένεια ὁ ;οὺ »» ὅσζω φί- 

λυ ασοϑς φίλοις Ἐπχιδεθφυοϑαι ἡ τίω ἐγύτητα, τοστευτέωυ ἡμαξ ἔχειν δεῖ τίω στοὺς 

μπιλωίαι ϑλήλες οἰκείωσιν ᾿ ὄνον ὁσίων ος αποῖς μέλος. τότε ὦ τῷ πω Τῆς φιλίας κα" Χϑι- 

γωνίας ἀδλιζωυ μείζονα οἰκείωσιν οὐκ δὺ ις δὕοϑι ποτέ. ὥσπερ δὼ οὐκ ἂν ̓διωώαιο λέν, 
ποῖον μοι! οἰκειότης ἡ ὁ ἐγύτης πτϑἧς ὠΐ' (χατωγόλασον »Ὃ τῷτο) ὅτως Οὐδ αὐδὲ τῷ ! 

νήδη ἐς 10 διλφοῦ διωήσῃ τῷ Εἰωῴ. Οἱ γ πότερ Εἰς ἐνσῶμα ἐξανηϊεϑημδ, φεσι. , ΓΟ ἀμ, εἰς αἰκεριβωγ. ᾿ 

ὃν σώμα: ; ὡςε (ΜΆ ᾿ διεασείοαϑει, Σλλα τῇ “ὐδϑς δολλήλους (μωύδῳ ὠὀΦ φιλίᾳ, σώματος ἐνὸς 

μιῶξυ ἀχολυθίαν ἀζοτηρῷν. "μὴ δὴ καταφφρνόύμδυ δλλύλοων, ἢ να μη ) ἑαυταὖν αὐβίδωρϑν. ὀυ. ᾿ 
μἷς ἂν δεὶς τὰ πο’ τ τίωυ ὁ ἑαυτῷ σαΐρκα ἐμίσησεν, αλλ ὀκτρέφει σι ᾿ εΐλιπει αὑτίω. Ω ὅτοοί οἷ-- 

.9 ἡὰ; χίδυ ἅ τον μίαν ἡμῖν ἣν κόσμον ἔδωκεν ὃ ὁ Θεὺρ, “πόρτα ἐξ σα διένειρϑμ, ὁ εἴα; λύηψα. πᾶσιν ἥλιον, Ἶ 

υἑωῇ μὲ 15 ἐγα ὀϊξέτενεν ορϑῷον, Γ θερμὸν, αἱὰν αὐῆχκα τραπεζὸρ, τίω γάδ᾽ ἐδωχε καὶ Ὁ ἑτέρων ζωστης 

Φηβίν. πολλῷ Ὁ μείζονα πάπεξόμ, ἄλλώ ἡ ζωτίω μίλν (ἴσασιν ὦ συμμύφται [ λεγϑνϑιον) ὃν ἐγᾳ ι 

ὑτον “λυνήσιως ὦ αὑπτισιν ἐχαρίσατο ὦ πνϑυκκατικὸν, μία πᾶσι πουτὶς ἡ ὦ» τοῖς ϑρλνο μος Ι 

τὰ ποτηξίου τῷ τυ πόρτες πίνομϑμ. 5 ἡπῳ ὥ “πλουτυιῶτι πλέον κἡ Ὁ Διμιώτερον, ζῇ, πέ ᾿ 

γητ! ἢ ϑυτελέςερϑν καὶ Ν ἐλσιῆον ἐδ ὀπδοίσοιτο, Συλα παγίᾳμ ὀζίσης ὁκάλεέσι, ζι ᾧῷ γι ὁ ομ40. Ἵ 

49 τί κος, ῳ πνέυματιχκᾳ ὁμοίως πϑρέρα᾽ ποθεν ἡ λύωμα λία πολλή κτ' βίο; ἐκ τὴς τῶν | 

πλουτόγτων πλεονεξίας τε κα Γ ἀλαζονείας. ἀλλὰ μὴ, ἀδελφοὶ, μηκέτι Οὗτα νέϑο, 

μον. μηδὲ δ καϑολιδ ἡὐαϊκαιοτέρων Εἰρ ὃ ἀδό (μμαλγόντων ἡμας ὐπὸ Τ᾽ γηΐνων κα "δ. Ὶ 
τελῶν δἰ ϑιρω αθοῦ,, πλούτια υ λέγω ᾧ ποίας, ᾧ συτξενείας (ματικῆς, κ "» ἄϑρας υ φιλίας. Ι 

τα γὺ παντω σκιὰ, ἢ σκιᾶς ϑύτελοζεσα, ζοῖς τὸν (μωδεσμον ἔχουσι τὴς αὐγάστης ὀῤώϑεν, ᾿ 
(βεγίοιβ, ἴυμλ,2, Εν ποῦόπν Ι 



κα. 

α.Χορ. ς.ζ, 

616 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΆΡΞΡΤΩΑΝ. 

τῦτον δΐζυ φυλῴδω δι αά ῥῥαγῆ, σον ν ὀπειστλ)εῖν δυυυήσιται Ψ" πνίυμῶν } πονηρῶν αὶ 
Δι φιφϑιωύτων 'τίω τοσοωυτίωυ ἕγωσιγ᾽ ἧς ἧς ϑίύοιτο παγίς ἡμας  Ἐλντυχεῖν νδηι καὶ Φιλαι.- 
εϑοφπία, τὸ Κυείου ἡ] Ἰησὸ Χρκςοῦ,͵ δὶ ἕω χα Ὁ ἃ τω πατοὶ ἡ ἤ δῦξα, ἀμᾳ τῶ «ἁγίῳ 
πνϑθυ μαι, νι καὶ αἰεὶ, καὶ Εἰς τὸς αἰωνας ΨΨ αἰώνων. Αμάώυ. 

4 
Ομιλ. σ΄. τῷἍ ΑΥ̓ΤῊ ΓΑΡ ἘΣΤΙΝ Ὴ ΜΑΡΤΎΡΙΑ ΤΟΥ 

Ιωδώγου, στα ἀπεφήλὸν τεῦ αὐτὸν (ὦ Ιουδαῖοι ἐξ Ἱεροσολύκιον ἱερς 

ἡ λδυΐᾷςε, ἥα ἐρωτήσωσιν αὐτὸν, σὺ ἧς Εἰ, 

ΟΡ Ἐγὼ καὶ βασκὸυία, αγαπητὶ, δεινὸν ἡ ὀλέθριον τοῖς (δασκανοισιν, ἐν 10 
τοῖς βασκαινορϑέοις. ποοέτος γὰ» αὐ(ᾶν' λυμαίνεται καὶ ὁ αἰ αφλί- 
ρει κα λαύπερ ἰὐ ἰὸς Ἴις θανατηφόρος ἐϊια ϑήμϑμος αὐτὴὸὦἋν τας ψυχαῖς, 

Εἰ δέπου καὶ ὧν φϑονουμδμοις «ὐαΘλαψήε, μικρᾷ κα οὐθενὸς 
αξίλυ. βλοίξζωυ, καὶ ̓ μεῖζον τῇ τῆς μίας [οὶ κέρδος ἢ ἔθυσα. χαὶ Οὔο 
Ἐχὶ τῆς βασκανίας μόνον, ἀλλα καὶ ἔχτ ὙΜ ἀἴλλων αἰπϑωτῶν, ὧχ ς ις 

παϑῶν κριχώθ, αλλ ὁ δράσας καχῶς, ἕντ' ἔδιν ὁ τι βλαίιω δεξώρδνος. συ οἷ ἡ αὐ, εἰ μὴ 

τῦτο ζω αἰδικαῖαϑει μιῶλλον ἢ αἰδικεῖν «αϑοσέταξεν ὁ ὁ Παύλος τοῖς  μιαιδηταις, Διαὶ τί ἐχὶ 

μάλλον αἰδικεῖεϑε, λέγων᾽ ἀζρι τὶ ἐχὶ μᾶλλον Ὀἰποφερᾷαϑε: οἷδε γὸ αχριξώς, ἱ τω πείλον 
κριχώφ, ς αὐλα ' τω ποιοιῶτί τιχώς, τὸ ὀλειϑρον ἐπορϑμον πόρτα, ζωτα δὲ ΠῚ πϑρ.- 

τὰ δχΑΣ τ ἐβασκανίδλυ ἐ ἐρηται τίω ἰουδαϊκδωυ, Φ Ἂ Ὡἰστο Τμ πόλεων ὀκιχυλέντες “σοῖς Τὸ 10 

Ἰωαϊνίων, αἱ ΝΜ ̓ἀμδρτημῆν καταγνόντες Τἦμ οἱ οἰκείων, 4] Ιβαπῆισαίμϑμοι, ἀδοὶ μα ὃ βαπῆι- 

σμα,καϑαΐπερ ἐκ τίνος μετα μδείας, πεέμεπεισι ἐ ἐρωτῶντες αὐτὸν, σὺ "ς αὐ ὀγτῶς νήματα 
ἐχιϑυων χα οεις, χα 'Εἰ ̓πτϑότων χαλεπώτερον. ὅμεα πονηραὶ χὰ ̓ μοιχαλὶς χα ̓δεφραμ- 

ὑδύη, τ' ὃ ὁ βααὔίσαοϑαι, ὅτε τον βααῆιςω «ἰξμεργαζη καὶ πολυτοραγμονᾷο : Ὁ ΧΑῚ "ἡ 

φέρει τῆς ἀλογίας αἰλογώτερον ροιτ᾽ α"; ; πῶς ἄξιητε; ; πῶς δξωμολογεῖοϑε τὰ αἰεϑρτή- ἃς 

ματα; πὼς ἐπετρέχετε τῶ [βαπϊίζοίι: ; πῶς αὐτὸν ἡἠρωτᾶτε οἷδε ἢ πορᾳκ)έων ,ζαῦτα γὸ 
ὑμὴν ὥπόμτα ἄλθγως ἐπνείῆν», τίων " Ξ,οχέω χα "Αἰ ανύϑεσιν ἀγνοούσιν. αλλ σὐοῖν 
τούτων Εἶπεν, Ουυὲ «γεκαλεσεν ὃ μιαιχφίειος Ἰωλύνηρ, τὴν ὠνείδισεν, αἰλλαὶ μᾧ Ἰλτεικείς 

αἱς ἀπαὶ σης ̓ πἀποχρίνεται “σοὶς αὑτοις. τὐνος " δζχυ ἕνεκέν 1» ἐποίει Α ὀκῷο, 'μαϑεν ἃ ἀ.- 

ξιογιὥςε πᾶσιν αὐ ἷΜ χατάϑουλον τίω καιϑυργίδῳ “ἡνέοϑαι ὁ Φανεροῦ. πολλάκις τς Ϊν- γ0 
δαίοις ἐμδρτύρησεν ὁ ὃ Ἰωλόνη, τῳ" Χοιφῷ, κα ὺ ὅτε ἐρατῆϊζον ὐΐοις ζ μωεγῶφ ἀὐτύ σοϑς (ἂν 
τόζκς ἐμάμννο, χ᾽ ὁ ἔλολυ" ἐγὼ ὥ ὑμας ; βαπῆϊζω: ὕδατι,ὁ ὁ 5 ὀπίσω με ἐρηῤνϑυος χων 

οὗτερνν μῃ ἡ δα ν᾽ αὐτὸς ὑμας  βαπῆϊσει ὧν πνϑύματι αἰγίῳ ἡ πυρί. ἔπαϑον Ἦ Ἧι πσοἧς αὖ- 
τὸν ὀ ,ϑοόπιον παϑος. Εἰς γαρτίω τὸ κόσμου δόξαν ἐπῆοημϑροι, ὧ" ει πξύσωπον βλέ- 

ποντερ, λϑαΐξιον ἰῇ) οἰὐγόμεξον αὐπουταοσιεϑαι αὐτον ν τῶ Χοις ᾧ. τὸ ὦ γαρ Ἰωαύνζω πολ- 33 

λο τᾶ ἐδειεμεεύτα, λαμωροι ζω" ὲ φέϑτν ζ δυο καὶ ὕ Ἐχίσημον κὶ .) «ἰξεφόρές. ξἰρχιερέως 

γάρ ὦ ἡ. ἔπειτω κἡὶ δίαιτα, ἐν ᾿σχληφφιγωγία, Ἵ ἘΠ λυιϑερπίνων πόῤτων χαογία. 

ἡ γάρ ἐαϑητος χαὶ ̓παπέζης καὶ ᾿ οἰκίας αὶ φοφῆς 3 αὐτῆς αόριδων, κτ Δ πίω ἐ ἔρημον Τ ἐμασθ9- 

“ὃν διέτειξε ὄνον. Ἐχ1ὴ τῷ α Χοιτοῦ πὸ " πθιμιυανηΐον ὦ. Ὁ τε γαρ μος ὠτελὲς (ἐὺ 
πολλάκις , απξλύφερον, λέγοντες ἐκ ὧν αν ὁ ὃ ᾧ τύζιονος εὐ μος; ὡχ, ἥ μήτηρ ὐτεῖλ λέ- 49 

γέται Μαειαίμι Ἢ ἡ ὦ ἀδελφοὶ αἰντοῖ Ἰαάίκωζος καὶ ὦ Ἰωσῦς; })ν ὦ ἡ δυκέσω ὃ αὐτῷ πατοὶς ἐ() 

τοσῦτον ἐπονείδισος ωὖ, ὡς ο τὸ Ναλαναὴλ λέγειν ὧκ Ναζαρέτ δουυαταὶ τί αἰγανὰν ει)" 

ἡ ἡ δίαψτω ἢ χϑινὴ, τὸ τὰ ἱματία Ὁ, σὐεϊὲν σρλέον “ν᾽ πολλών ἐ' ἔχοντα. τὶ [Ὁ ἀξ ἐένφιο ζώ- 
γί δερμιατίνζυ, συοὲ Ὡπὸ τριχῶν ῶ δυ μα Εἶχω, Οὐδὲ μέλι ἡ ακρίδαις ἡαϑιεν ̓  σλλώ 

πᾶσι 

53 
“. πῶ 

“- ἰναἡκῇ 



ἘΥΑΥΓΓΕ ΔΛ. Ομϑλ. όι; 

πᾶσιν ὁμοίως διητᾶτο,  συμνποσίοις “Ορεγίνεηρ ποννραῖν δύ, ϑοϑΐπων ἢ τελωνοΐν, ὥςε αὐ- 
ὧν Ὠασάοϑων. δεῖ ὑὶ (Ἰωυιέντες (ὦ Ἰσδούοι,α, ᾳ' ζεῦτα αὑτῷ ὠνείδιζον καθώς κὶ αὐτὸς 
φησιν, Ἡλϑεν ὁ υὸς τῷ αὐ, ϑφόπου ἐαϑήων ἢ πίνων,ὁ λέγεσιν, ἰδοὺ δ ϑοϑρπος Φα γος ᾧ ἀνο- 

πότης, τελωνών φίλος ᾧ αἰμϑοτωλών. ἐπεὶ δῶ ((μυεχῶς ὁ Ἰωδλώνης ἀφ᾽ ἑαυ πσρὺς ἐχᾷ- 
4 γον ανῶν γερέπεμιπε ᾧ δυχϑιῶτο, Ὁ" αὑτοῖς τελέςερον εἰ), αἰομευυόμϑροι Ἂ δυοφραί- 

γογτες ὦ βυλονϑμοι τῶτον μιᾶδλον ἔχάν διδεύσκαλον, φδνερως ἧς τῷ οὐκ ἐτόλμησαν Εεἰ- 

πῷ,, πέμπουσι Ὁ “σοϑς αὑτὸν πσοοσδοκϑυτες δχα τὴς κολακείας αὐτὸν ἔχιασάσα.ϑαι εἰς 
Ὁ ἑαυτὸν ὁμολογῆσοι ΧΟΑφόν, κὶ τοίνευ Ἴναὶς θὐχατα φρονήτες πέμυπουσιν,ὡς Ἰχὶ τῷ Χολ- 
σοῦ, ὠκῴνον (δ 25} βουλόνϑιοι καταογεῖν͵ εὐ πυτρέζας ἀπέζήλορ, καὶ Ἡρωδιδυουὺς παλιννᾷ 

1ο χοιούτας ἡμας᾽ ἐγζωϑα ἢ ἱερᾷς ἀλαΐζε, ἢ ἐγ ἀπλώς ἱερᾷς , λα ἦν δὲ Ἱεροσολύ.- 

μίφι, τυτέςι, (ἄν ονδι μοτέρος (οὐνὴ Νὴ ἀπλώς τα ὀπεσημωήναο ὁ θυαγίελις"ρ) καὶ πέμ- 
πρίσιν ἵνα ἐρωτήσωσι, σὺ τίς Εἰ " ὁ μιζυῦ ἡ ϑβννσις αὐτο πῶσι κωταδολος ἑω, ὡς καὶ λέγῳν ἃ. 
πλμζῳ,, τί ἄρᾳ ὃ παιδίον τῷ τοῖς αἱ ὦ Εἰς δλίω τίω ὀρεινίω ὁ λϑγος ἐζηλϑω ἔχ. ὦ ὅτε 
πϑρελϑετο πάλιν ἐχὴ (ὃ Ἰορϑλύίω, πᾶσεωι αἱ πόλεις αἰστερώίσυσαν, ᾧ ἐΐξ ἱερρσολύκιον 

15 ὃ ἐκ πάσης τῆς Ἰουδαίας ἐπυρθύοντο βατῆιαϑίμϑαι πσοὺς αὑτόν. τί ζω ἐρωτῶσι γμῶ , ἐχ 
«» “ Ι “ ὡ Ι! ,, ᾿- 

ὡς αγνοοιουτες (πῶς ΝᾺ ᾧ τοσύτοις (ξζποις δνόμϑμον δηλθυ; λα βουλθμδνοι Εἰς “στο, 
ὅπερ Εἶπον,αὑτὸν ἐγαγαγεῖν. ἀκουσον χρῶ πὼς ᾧ ὁ μαχάομος ζπξ ασοθς τίω ὀζχνοιὸν κἷϑ 
ἣς ἠρώτων, νὶ ἀπρϑς τίου ἐρώτησιν αὖ τίωυ αἰπεχρίνατο. Εἰ ποντων Ν᾽ ,»συς Εἶ, οὐκ ΕἾπῳ 

βθύγίως, ὅπερ ἐξ ὐϑείας ἐω Εἰπεῖν᾽ ἐγὼ Φωνὴ βοώνγτος τῇ ἐρήμῳ "λα τί) ὅπερ ὑπῶ» 

10 τῆδυον ἐκᾷιοι, τῦτο λύφλεν. ἐρωτηθεὶς γ», φυσι, τίς ΕἾ, ᾿ 

20 Ὡμολόγησε, αὶ Οὐκ ἡρνήσουτο᾽ ᾧ ὡμολϑγησεν, ὅτι σέκ Εἰμὶ ἐγὼ ὁ Χοιοός. 

Καὶ ὅρᾳ. σοφίδλν β᾽αήελιςού' ποίτον ὃ ἀδζ, λέγή,ᾧ τίω ρει τῇ βατῆιτοῦ δηλώδ, 
υδ εἰ ὶ ᾧ τίων πογηοίθν ἡ τίω ὀϑοιὸν τίω ὠκείνων. "καὶ ὁ Λυχαὶ δὲ φησιν, ὅτι, ΡΨ ὄχλων αἰσσο-- 

ὑνιν πηθυόντων αὐτὸν {) τὸν Χοιςῦν, πάλιν ὀμαιρᾷ υ πύνοιδμ. τῦτο οἰκέτιν θὐγνώμονος μυὶὴ μόνον 
νέμω ' 23 μὴ παάζεν δῦξαν δεασοτικίω,δολ αὶ ἢ δζρικρουεοϑαι διδυνϑύζωυ να ὖμ πολλών. Δλλ 

ὑλῶν. ὦ ἅ ὄχ Άϑι δ ἀφελείας ᾧ ἀγνοίας Ἐχὶ ζωτίω ἦλϑον τέων “ἰσσονίον "ὅτι Ὁ. Οὐτὸ πογνμ- 

ἡν φᾷς γνώμης, ὡ ἧς Εἶπον, ἡρώτων αὐτὸν, ποοϑσδοκϑίτες, ὅπερ ἐφίω, σὲ τῆς κολακείας 

ἡμέ αὑτὸν Ἐχιασάσειαϑαι Εἰς ὅπερ ἐασούδαζον. Εἰ). μυὴ τῦτο ατρόσιδύκων, οὐ δὼ 6... 
ιν τως ἐφ᾽ ἑτέρλν ἦλϑον ἐρώτησιν, αἰλλ' ἡγθμαϊκἼησειν ὁΐ ὡς αὐ άδοντα Ὀἰπυκρινανϑβου τὰ ἐν 

ἐμὴ " φοϑοτώῤ πέσεν, ὁ Θἰπον αἴ μὴ ὃ τῦην ὑπιυβόίμιμδοῚ μὲ τὸ πὔρδκρυϑαρὸν ἐιάπημ- ἐρησοϑνοι; αλὰ ὡς λοντες Ὁ κατα Φώξ9ι Ἄνούϑμοι, εΕΦ ἐπέρον ἐρηϑνται,Ὁ λέλϑισι᾽ 

μἰρ 21 Τί δὼ, Ἡλίας Εἰσυν ἡ λέγη, οέκ Εἰωϑ. Καὶ γὰ» ὦ τῦτον πυϑσεδὸ- 
νυ κωγήξειν͵ κοιϑως καὶ ὁ Χαλφὸς φησιν. " ἐρομϑῥων γὸ ὙΜ μαι δ), πῶς δ (Ὁ) γραμμωτᾷς 
ὅμως λέγϑισιν, ὅτι Ἡλίαν δὲῖ ἐλϑοῖν τυοϑτον, αὐτὸς ἐλελν, ΗἩλίας ὥ ἔρχεται, Ὁ) ἀσοκοισαςῆσει 

ὼ η5 πόμτω. εἴῳᾳ ἐρωτώδσιν “ 

Ο τρόφήτης Εἰ σύ; ὁ ἐπεκρίϑη, ὃυ. Καὶ μέω «αϑοφήτης ζωδ, αἶνος δξώ ὁ-- 
νέκεν Ἔρυζπα: πάλιν ασϑϑς τίωυ τ[ θ᾽νοιὸν βλέπων ΦἽΨΜ ἐρωτώντων. παοβοτδύκων γδῤ δι- 

ζζα; 

να ἀαροφή τίω ἐϊξαίροτον ἥξειν Δ οἱ Ὁ λέγήν Μωυσέα Προφήτέω ὑμὴν λϑαφήσει Κύριος ὁ Δώτωνμιε, 
Θεὸς ἐκ δΨ ἀδελφῶν ὑμδως ἐμέ" ἀὐού ἀκούσιοϑιᾳ. «ὗν ἢ ζω ὁ οιςύς, δζρα τοὶ το ἐν 

4. λέχϑεσι, πτφοφήτης ΕἾ σύ ἕνα Μ᾽ πολλωῖν αὐνρῆθνϑμοι᾿ ἀλλὰ κ᾽ Ἐ αριϑρου" ὁ πσοηφή- 
Ὁ. ΐ͵ ᾿ ἢ “! 7 "ΑἸ οὦὮἷῖςς πόρνην 4 » 

τῆς εἰ σύ; ὠχῴνος, Φησιν,ο ΟΝ Μμωύστως ποδϑανακχηρυλθείς; ὄζον δὰ ΜὉ καὶ Πὅτῖ Ἡρνησουτο,ὸν 

ὦ, τυοϑφύτης τῇ), αἰλλαὶ ὦ, ὠκεῖνος ὁ προφήτης. 
22, Εἶπον δῶν αὐτῷ, τις ΕἾ, ἵνα οἰπύκρισιν δῶ ϑῳ τοῖς πέρι ψασιν ἡμαξ τὶ λέγης αἷϑὲσε- 

ταν αυτῷ; Ομρᾷς τοὺς ζ᾽ σφοδρότερον ἔχικειμδμος ἡ" ἐπαίγονζᾳς,  ἐρωτείνζῳς πά- 
Οἰμιγίοῖ, [ΟΠ], 2. Ε ἔξ ἕ 3 λιν» 



ἰ κα 4, 6ι8 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΤΩΑΝ. 

λιν, Χὶ Οὔκ αφιραμδες ᾿ 45 5 Μετ ̓ Κχτεικείας πσόϑτερον ἀκ ςκ ὥστις αἰ ασονοίας ὁμαι-. 

οϑιῶτα, ὶ τότε τίω ὥσαν τιϑέντω : 

23 Ἐγώ Ὁ», Φησι, Φωνὴ βοώντος εἰ τῇ ἐρήμῳ ̓ βϑιώατ 1 ὁδὸν Κυείου,καϑῶὸς ΕἸ. 

σεν Ἡσαΐας ὁ πσδοφήτης. Ἐπειδὴ γὸ μέγα τὶ ἡ ὑψηλϑν ἐφϑεγζα;» αἷδι ̓ Χριςοῦ, 

ὡς παοὸς τίων ὠκείνων κ' πσοιοιὸν, Ἰὶ (ὃ πυφοφύ τίου ἐνθίως χα τέφυ λιν, αἰξιόπισον καὶ οὐ- 5 

τεύϑον (ὃ Ἄϑλρν ποιών. 
24 Καὶ Ω ἀπεςαλμδύοι ἧς ἤσουν ̓ὧκ ἿὮἋΨ Φαωυρισειων, φησι" 

, 25 Κα ἐ ἐπηρώτησειν αὐτὸν κ᾿ εἶπον αὐτο" ἀ δυ βατῆϊζεις, Εἰ σὺ ςέκ Εἶο  Χοιαὺς, ὅτε 

᾿ Ἡλίας, ὅτεὸ αοϑφηήτηρ: Ὁρᾷς ὡς οὐ ματίωυ ἔλεγϑι, ὅτι Εἰς τοῦ» αὐτὸν ὦναγα- 

᾿ ΣΝ ἵν ἠξουλογτο;  Χ) ὺ ἐξ ΚΝ “μ ἄ ἐδο' οὔκ ἔλεηϑν, ἴα μὴ χαταφωροι Ἄθων) ὦ αὐπασίι. Εἶτα 10 

ΤῊΝ Εἶπεν, οὐκ Εἰμὶ ὁ  Χειοὺς, παίλιν ὄκφνοι συσκιάσαι βουλόμϑμοι αἱ ἀπτρ ἐνδὸν ἐτύρθνον, 
Ἐχ() Ἡλίαν! ἔρχονται ᾧ ς (Ρ πσροφήτίω. ὡς ὃ ἔφησε μηδὲ ὠκοίνων τις ἐῇ), ὐπορούμε- 

νοι ἌΘΙ ΠΡ. Ὁ ὦ πδσωπεῖον ρίψαντες, γυμνῇ τῇ χεφάλῃ «ἰωὶ δυλεροὶν αὐ» ε ἐμφαψιοισι 

γγωμιίιυ, λέγϑντες᾽ ᾧι δίζυ βαήΐζεις, Εἰ σὺ δέκ εἰ ὁ Χοιζος; τὰν παᾶλι συσκιάσαι 

βουλόμϑ οἱ, κ᾿ τὰς ἄλλοις τυθϑ- σιϑέασι,᾽ Ηλίδν, ἡ τὸ «ερφήτίω. ἡ, γὺ κϑλβχεία 1 

ϑχ ἰούσαν "ππυσκελίσαι, ἐγκλημιατι ̓ππολσεδύκηναιν αὐτὸν ΜΟΙ αἰεγκίζω εἰ. καὶ τῶν 

πῷο οἼΕρ οἵχ ἰώ" δ λ οὔκ Ἰοσαν. ὦ τῆς Δύοίας, ὦ τῆς ἀλαζονείας αὶ Ὁ τῆς ἀκαίρου αἷδι- ΔΙ 

ἐργίας. ἀπεφζαάλητε μαϑησόνϑμοι πΣ υτἰς Εἰνὰὶ Ὁ πόθων, ϑἰχὶ χα! γόμυς αὐτο ϑϑησοντέρ. ᾿ 

τὐτο δ πάλι λίαγχαζατων ζῶ ὁμολογῆσαι ἑαυτὸν Χ ολφόν. αὐλ' ὁμῶς Ογοῖδ' γιωῦ ἀγα- 

νακ)ᾳ, συ ὲ λέγ ᾧι ζοιούτον πσοϑς ἀΐοις δή Εἰκὸς᾽ ὑμῴς ἐμοὶ ὀζμταήεοϑε  τομοϑετᾷ- 10 
τε λα πολλίω πάλιν τίωυ' ἐχπείκειθν Ἐπιδείκψυται. 

26 Ἐγὼ Δ γῇ, φησι βαπήϊξζω ς ον ὑδϑατι᾿ μέσος ὃ ὑμϑυ ὅτηκαν, δ ὑμής Οὔκ οἴδωτε" 

27 Οὗτος ὅφηγ ὁ οπίσω μὰ ἐρηόνϑμος ὃς ἐμησοϑοϑέν μα γέχϑνεν᾽ αὶ Οὐκ Εἰ αὶ ̓ἀἴξιος α΄ ναὶ 
λύσω 1 ἱμαντά τοῦ αὐπεδεματος. 

Τί αγὸς Φῦτα λοιπὸν δ" ἔχοιον Εἰπεὺ (Ὁ Ἰουδαῖοι; ἀπαραίτητος "ὺ καντεύθον ἡ ἢ κατ᾽ 15 

αὐὴὋ κατηγϑθία, ασύγίν Ἰωφος ἡ κατακρισις" ἀΐὶ κα 9 ̓ἑαυ δ τίω ψῆφον ὄξέλογκθν. πῶς 

ἡ τίνι ἴξϑττῳ ; αἰξιόπηςον ἡ ἡγήσειντο ἐὴ (δι ωανίω, ᾧ ὅτως ἀληϑη, ὡς μὴ μένον ἐτέρρις 

" μδτυρριῶτα, δλλαὶ καὶ αὐτῷ αἰϑὲ εαυτοῦ λέγϑνη πιξεύσαι. σϑοὶὶ Ὁ» αὐ, Εἰ μὴ ὅτω ἵν. μη» 

διέχειντο, ἐπεμψὰν Εἰσόμϑροι πὸ στ (ῷ αἷδί ἑαυτῷ. ἴξε “ὸ δ' δ τί μόνοις εὐκείνοις μάλικα μ «Ἱ 

φἰδὲ ἑαυτῶν λέχϑισι πιφευορϑῳ, ἡ ὃς αἱ ̓ἀπόμτων ἀληλεσέρφες δ νομί ομδϑε. κα ὦ αὶ ὅν μόνον. 20 
αι ζ Ὡποφροίῆον αὖτ τὰ φύματα, ἀλλὰ ὃν ἡ γνώμη αἴθ ἧς πεῖς αὐτὸν "55, ἐξά. ᾧ χἴομ, 
ὃ μῷ πολλῆς ὄξηλϑον τῆι τῆς κὐρόϑυμίας πρὸς αὐτὸ, ει ὶ ὕςερον μοτεξάλλοντο. ὧπερ 

ἴωαν. 4.λ9, ἀμφότερα δυλων ὁ Χολφύφε λελν᾽ Ἐκεῖνος ζω ὁ αύχρορ ὁ χαιόμϑμος" ὦ ὑμιᾷρ ἡϑελύσωτε 

πσϑϑς ὥραν αἰγαλλιαοϑέωζαι οἰ οὖ τῳ φωτὴ ἀντ, ᾧ καὶ Ὀὐπύκρισις ἢ ἀντ πάλιν ἀξιοπιότε- 
οον αὐτοῦ ἐποίει. ὸ γάρ Μὴ ΟΜ τίω δέξου τίω) ἑαυτῷ, φησιν, αληϑής 691, ἡ αἰδικία οὖν 5 

αὐταῖ οὐκ ἔς. Ων ἣ ΟΥκ ἐζήτησεν, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἕτερον ἀἰὐρις ἴθαπεμπει" “Χο ὦ: Ὥτοσα.- 

λώτες ἢ Μ αἰξιοπίςων δὲ αὐζις αὶ ὶ τὰ ἰσερτάα ἐ ἐγντῳ" ὦτε μηδ μόνε, αὐδις ἐ εἰ "κα- απ! 
ταφυγάμ μηδὲ φἶ αίτησιν Εἰρῷ ἀπιπὸμ, »» ἡπίννῷ ὰ Χοὺς ὦ ᾧ. σίνος γαρ ἐγεκεν ὅκ ἐ-' (ἡ 

διξαθϑε τὰ εἰρηυϑμα “αἰθὶ αὐ ὅρα ω Ἰωαινοτυμεᾷς ἀπεσαλκατε τὸς Ω ̓ἀρώτῴα ἐχονζᾳι, 

ὑμιῴς ἡ ἡρωτήσειτε δὶ αἰνῇ ὑμᾷς ἡκόσοίε ἀπὲ αἰπεκρίνατε ἢ βαπήικης' πα ἐκεῖνοι παἰξκέργιων 40 

ἐπεδείξαντο, παύτα ἠρευνη, ἡ ὡς ὑπωπῆευσατε, πὸνᾳς εἰπον᾽ αὶ ὅμως μῷ “π, βῆσιας ποὶς 

λὴς ὡριολόγησε, ΔΩ ̓ ἐρ μήτε ὁ ΟΧ οτος, μήτε Ἡλίας, μήτε ὁ ὁσϑεΦήτης᾽ καὶ σσ εἶδ ὠοδ 

ἐπι ̓άλλα ᾧ ἐδὶ6 «ξε ηἰς εἰ δια, ἡ ὁ διελέρθη αἴθὲ τὴ τῆς ᾧ οἰκείου βατῆϊισμαπ ὃς Φυστωῳ ς᾽ ὑπ! μι- 

χρὸν ὦ θὑτελὲς (ἢ ὕδατος γγλέον ἐν οσυυϊν"" Εἶπε τίω ΛῸΣ ὀργίων τὸ βαιδίσμιατως τῇ γ.δηπᾷ 

ΟΣ 



ΞΠΎΑΓΓΕ ΔΛ. Ὅμω. (ζ΄. 619 «ῳς α. 
᾿ ρα τῇ Χρλτοὺ διδομϑνου" πλύγατε ω ὁ Ησαϊὰν (Ὁ προφήτίω εδδοτυρφιῶτα αὐωϑῳν 

ἴδον ὃ τα πολλοῦ τῷ γεύου, ! τὸν Ἢ Κύρμον χαλθιωτα, “4 8 δζροκονον αὐτῶ ὁ πο ρέτην 

2:12} ὀομαζοντα. 1 Ἄϑιπον ἐδὲ!; σχί πίφευσοι τῶ εἰδοτυρηεντι χὶ πὐοσκιουῆσοι νὼ ὁμολθγῆ- 

ΡΝ στα Θεὸν; ὅτι Ἂ ἦχί κελαχείας ζῶ ἡ μδϑτυεία, αλλὼ αἰληϑείας, ἐδεύψυ δὴ αὶ ὁ ξόπος χα) 

Ἢ , ΤηΦιλοσοφία τοῦ εἰδοτυρήσοωντος. δ) δὲ καάκφ)εν. “σστϊεὶς (ἢ) πλησίον ἑαυψ ασοϑτίϑη- 
μἰδὲ -ῳ σιΐ, συ δ ὄζον ἀυπιῖ ,λϑοέσοιαϑτω φμώω, ἐτόρῳ (της τὐϑαχωρῷ ἐθέλοι, ὁ ζιῦζᾳ “σε. 

κήνο, τῆς ὕσης᾽ ὧτε Οὐκ ἐμ συλ ὁ Ἰωαΐγνης μι Θεῷ ὄντι τοῦ Χοις-ᾧ ζαύτης αὐ “ξέςη πῆς κἷλ.-. 

τυρίας. Εἰ ΝΝ ἡ αφ᾿ ἑαυ ζαὐτίω! ὡς μείζονα ὥσαν τῆς οἰκείας Φυσεως διεκρουσοι», αλλ 
Οἵκ ἂν ἑτέρα φυσει πάλιν αὖ τίου! ἀνέθηκε ζουπεινοτέρα.. μέσος δὲ ὑμδίν" ἐφνκεν, ὃν ὑμιῷς οὐκ 

το οἰδαιτε, ( ἰκὸς "» ζω αὐτὸν ᾧ ανα μ(φμίηϑαι τοὶ ζαώ,ὡς ενα, πολλώνγ, τε πϑυταχοὺ 

τὸ ἀΐτυφον αὶ ακόμπαςον διδρύσχοντο. Εἴϑυσιν δὲ «» Το γνῶσιν λέγ τίω ἀκριζξ», δή, ὡς 

ὅφ1 κν πῦϑεν. τὸ δὲ, ἰστίσω μα ἐρη υϑνος, (ἀμωεχῶς “( ϑησι, μονονουχὶ λέγων μὴ νομκίσητε ᾿ 

Ὁ πᾶν ἐν τω ἐμῷ κ4ο ῦ, βαπτίσματι. οὐκ λυ Εἰ τῶτο τέλειον ἀω τερος ἀνῆλϑε μέ] ἐμ 

μὲ πϑρέξων ἕτερον λα πο αισκθυὴ πτῶτο ἔςιν ἐκείνου χα] πιτοϑοδυποίησις. ἴα ἡμέτερφι ἡ 

τ ς σκιαὶ χαὶ Εἰκων᾽ ὠλλον γ,6 5 τ τίω ἀλήθειαν ἔχιϑήσοντα χρρῳ γμέοϑει. ὡςε δ τὸ ὁπί- Η 

σω μῦ ἐλδεῖν, τῆ το μαίλιξα εἰντῳ δείκγεσι Ὁ ἀξίωμα. Εἰ) τού» ζω τέλειον, οὐκ δὼ 
δυύ τέρφυ ἐζυετάτο πος. ἐμιπτδροϑὲν μιν γέρρνε᾽ τυτέςιν, ἐντιμότερος, λαιμασδίπερος. 

αὐδηλὴ" Εἶτα ἵνα μενὴ οἰἰσωσιν οἰπὸ συγκρίσεως δὴ τίω " ὑπὸ οολίω, Ὁ ἀσύγκριτον πο ραςῆσαι 

χϑλη, - Τβρουλουϑυὰς, Φησιν᾽ αὶ σφι Εἰαὶ ἱκανὸς λύσαι Τ᾿ ἱμδυτα᾿ τατέςίν,ουχ απλιώς ἐμιτσθ9- 

Ἦν 2 οὅεν γέγϑνεν, δλλ ὀντῶς, ὡς ἐμὲ μηδὲ εἰν τοῖς ἐσχάτοις ἦν τύτν ὀζρεκόνων ἀραθμηϑίώωι 

ἀξίιον τὴ, τὸ γὸ ««πσόδημα λόσοι,της ἐφατης Ὁ. κ»νίας ὅᾳ1. 
“ 7 

β 
| 

β 
Εἰ. Ἰωδρνης σέκ ἀξιος (δ) ἱμώόυτα λόσαι, Ἰωϑώνης, ὃν μείζων οὖν ϑιρμιητεῖς γωυαικϑίν ἩΘΙΚΟΝ 

τς ὠγελθιε᾽ πού ἰαξομϑμ ἡμᾷς ἑαυτες ν Εἰ ὁ τῆς οἰκόμϑμης ὀρτίρροπος, μάλλον ὃ μείζων 
ἼΜΗ ̓ (οἷ "Ἢ 5» αὐ Τρ, φησιν, ἀξιος ὁ κόσμος) συ εἰὲ ἐν τοῖς ἐσχαίτοις ῇν "ϑχακονησαιϑμων ἐ- 
μη 15 αὖ τὸν καιτωλέγέοϑα! φησιν ἀξιον ἐὴ), “ἰ ἐρούνϑμ ἡμιᾷς (ὦ) μυρίων γέμοντες χα κδζ (ὦ τ- | 

ΚΝ σῶτον “Σ'ποδεοντες τῆς Ὄρετὴς τῷ Ἰωάννου, ὁσὸν συ σὲ ἢ γὴ τοῦ ϑραινού; ὗν (Κ δώ φνεῖὶ τῷ. 

ἐδ ἐμ λῦσου (δὴ ἱμόμτα τοῦ κ( πσοδὴ ματος ἀξιον ἐἢ) ἑαυτὸν Φησιν᾽ (ᾧ, ὃ τὴς ἀἰληϑείας ἐγϑροὶ το- 
ω ,» στεὐτέευ ἐμόμησοιν μιαψίδν, ὡς ἡ τοῦ Εἰδύναι αὖντὸν, ὡς αὑτὸς οἶδεν ἑαυτὸν, "ἀξίοις ἐὴ λέ- 

Ἡσυδε- 24! ἑαυτοῖς. τί ζχυτης τῆς οὐρα πληξίας χήρον: τί ζφύτης τῆς ἀλαζονείας μιαψικωτέδϑν: 
ὑμέμ ,}9 καλώς τίς ἔλεγε σοφὸς ἀἰγήρ᾽ Αρχὴ ιἰπυβηφανίας, ὃ μιὴ Εἶδιναι (ὦ) Κύριον. οὐκ αἱ χα- Σερ δι Ι 
ψήπισιν τίωςϑη καὶ " Δ. σθολος γέλϑιεν, σέ ὧν ὀζμξολος πσδέτερον, Εἰ μή πῶτο Ὁ γόση μα ἐ- 
ἰζλθ, γόσῃσῳ, τούτο αὖ τὸν τὴς ϑϑρησίας ὄξέξαλεν ὠκείνης, τῦτο Εἰς τίω γέεννὸν ἔπεμψα, τϑ-- 

" ΜΜμχακϑὲν ἀὐτίον αὐτω πάντων ἐνετο, ἰχϑιυὸν Ν᾽ ὦ καθ᾽ ἑαυτὸ ὀζεφϑεῖραι πᾶσαν ὌΡΕΣ ! 

ἡυχλς, κἀν ἐλεημοσιρύζωυ ζύρη, κἀν θυγέω, καὺ γηφείαν, καὶ ὁτίοιώ. ΤῸ γὸ ὑψηλὸν εἰν αἶγ-- Λυκ. ἐν, 

35, ,ϑόφποις, ἀκάθαρτον, φησι, δα Κυρίῳ. Οἕκ ὦφφι πορνεία, μόνον, Ξ σὲ μοιχεία, μολιώειν 

ΕἸἴωὴ ὧν χρωρϑμοις αὑτῇ, δυλια ᾧ αἰ σρνηφανία, ᾧ πολλῷ πλέον ὀκείνων. δζατί ̓  ὅτι 
πορνεία, Εἰ ἡ ἀσυζτίνωςον χακὸν, δλλ᾿ ὅμως ἐχά τίς τί ξχιϑυμίαν Εἰ πεῖν᾽ αἰλαζονείᾳ 

Ἢ σστῖδ' αἰτίϑν δι, Εὕοϑι τίνα, σε οδ' οἷδυδήποτε πσϑόφασιν, δὲ ζὼ ἐν τύχοι σκιᾶς χϑιὼ συΐ- 

γνώμης, δλλ᾽ συοὴν ἐτέρϑν ὅψη αὕτη, δφροφη ψυχὴς ὼ γόσος χαλεπωτάτη, ὀυδευμιύϑεν 

49 ἀλλοϑεν τικ)ομϑυη, ἡ ἀξ αγοίας. συν ΡΝ αγοητότερον αἰλαζόνος ἀὐν,ϑοόίπο, καὶ “πλοῦτον 

ἥ τὐδαζεξληρδμος, καὶ πολλίω κεκ)ημδίος τίω ἔξωϑαν συφίαν, κἀν ον διωυαςεία, καϑεςη-- 

χῶς͵ καν ὠπϑυτω ζῷ οὐ αἱ, φρο ποὶς ἐῃ) δοκοιτα ζηλωτα αὐξεφέρων. Εἰ Νὴ ὁ ἔχ: τοῖς 

δγτῶς κα λοις α λοιζονθυόνϑμος ἀθλιος χα ζαλαᾳίπωρος, καὶ πότων ὠκείνων (ὃ μιοϑὸν αἰ- 
πύλλισιν, ὁ οὖν τοῖς μυη δὲν ὄυσιν ἐπταιρόνϑμος καὶ ὅζρα τίωυ σκιδρὶ ἡ Ὁ ἀῤ)ος τοῦ Δδρπτυί τοῦ» 



όλο ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ. 

Ὁ ὕδην ἡ πϑρούπει δύξα) φυσῶν ἑαυΐι, πῶς οὐκ δὼ Εἴη πάντων καταγολαούτερος, ζω 
ποιών, ὅπερ δι τις ποιήσειε πῆωγὸς καὶ πένης, πόρτα ὦ ᾧ “δον λιμῷ τηκοόμῦνος, Εἰ δὲ 
συμᾷαίη ποτὲ μίον νυκῖα γρησὸν γον ἰδῴν ,δχρὶ τῦτο γαυρέμϑμος ; ἀϑλιε χα ζαλαίπω- 
ρὲν τῆς υχὴς σὰ “ἱ φιῷϑειφφυϑμης χαλεπωτάτῃ νόσῳ, χρὴ τίω ἐοαύτίων πειόνϑρος 
πινίδω, μεγαφρονᾷς δὴ Δδυσοδ ζῴλαᾳιτα, ἔχεις τίσα καὶ τόσα ., ὁμι πλῆθος ἀύδραπο- κα 

δὼν εὥλλα ζῦτα ὁὺ σαί. αὶ Εἰ μὴ πείθῃ τοῖς ἐμοῖς ῥήμασιν, τὸ τῆς πείρφις δ ωρο- 

λαξώτων μόμθανο. ἐδὼ δὲ ἕυτω μεϑύης,ὡς μῆτε ἐκ ὖὟὙὝὟ ἑτέροις συμβαινόντων ζᾳνζᾳ παι- 

δυύεοϑαι, μικρὸν αὐαί μεῖνον, καὶ Εἶσνν δχρὶ ΟὝΨΜ Εἰς σὲ συμξωμομδῥων, ὅτι σοι τάττων Ὀφελος 
συσὶν, ὅτε ψυχορῥα γῶν, ὁ σοὶ ὡροις μιᾶς, σὐοε ῥοπῆς βροιχείας κύρλος ὧν, ἀκὼν Εἰς δὲ 

"δόζω αὑτά “καταλείαψἀς,ὁ τύότος πολλαχις ὃς σῴκ ἐθόλεις. πολλοὶ γ ουδὲ ζχισκῖ. το »' ὅτῳ 

“αἱ αἴθ αὐνὴὖὝ, (ἀωεχωρηϑησαν,αἰλλ᾽ ἀπῆλθον αἱ, ϑ69ον βουλθνϑροι « αὐνὴδὖὍ͵ι  ἰπολαύεν, μ 
υ συγηωρόμϑμοι ἢ, δλλ ἑλκόμϑμοι ὼ ἑτέροις αὐτἕ ὅξιςαίνϑροι, καὶ μ' βίας τὐθαχωρϑι- 

τις, οἷς εἰς ἐθούλοντο. ὅπερ να μιὴ πάϑωρϑν, εἰντεύθεν ἀδὸ ἐβρωνϑύοι χαὶ ὑγιαίνοντες α6.- 
περω θα αὐταὶ πρϑϑς τίω πόλιν τίω ἡμετέραν. δυτῶ γδ 9 αὐ ἿΨμ  ἰπολαῦστι δυωνησ. 
αἴθα μόνον, ἐτίρως δὲ' ὀυδαιὅς᾽ ϑυτως Εἰς ὦσυλον ὶ ἀσφαλῆ πον αὑτὰ ᾿ἀἰποϑησόμιθα. ἐς 

θὰ ὅθην, εκ ἐς!ν οὐοὴν ἐκ4 Μ δοωναρϑρων αὑτὰ ἀφελέαϑει. ἐκ ἔςι θαγατος, ἐκ Εἰ- 

σὶν αἰληϑεῖς δζρϑηχαι, ὀυκ Εἰσὶ δχριδοχοι κλήρων, ἐν συκοφαντίαι ἡ Ὀπχιζουλαὶ, λὰ ᾧ 

ἀπελθόντα οντεῦϑον πολλαὶ ϑχεφερόμϑμον, οι σι πλωτὸς ὅθ1ν αὑτὰ καυρποῦοϑαι. “ἰς δὲν 
ὄντως ἄϑλιος, ὡς μιὴ ϑολῆσοι τοῖς “ολμμασιν οὐτευφάᾶν τοῖς ἑαυ δὲ ὅλου; μετακομίσω- 

μϑν τοίνιω ἡ δ 4 πλοῦτον, ὁ μιοταϑώνϑυ ὀκέσε. υἰκ ὕνων ἡμῖν διήστι, χαὶ χριμυΐλων, χα τὸ 

ὀχυμῶν, συ πλοίων ασϑϑς τίω (ιιαὐτίω μεταϑεσι (ὑ δ αὶ ωτηρήμας τῆς δυσχϑλίας 
εἰπήλλαϊξων ὁ Θεθ:) δλλαὶ πενήτων ἡμῖν δῷ μόνον, Ὗ χρλών, ἣν δϑαπήρων, Μ' ἀἰρῥώτωιν. 
ὐζ! τίω" Οιαύτίωυ Εἰσὶν ἐγκεχειρασμένοι ματάϑεσιν, ὄντοι ζᾳ “οήματα ποραπέμιποισιν 
εἰς Τ᾿ ὀυρᾳνογ, οι τοὺς ἢ; τοιούτων χουμΝ κυρίους εἰς πίω ἢ αἰωνίων ἀγαϑών κληρονομίαν 
εἰσοίγουσιν᾿ ἧς ἕροιτο παγζκ ἡμας Ἐλιτυχῴ;, χούπι αὶ φιλαν,ϑοφπία τῷ Κυρίου ἡ- 13 
δὴ Ἰησὺ ΧΧοιφοῦ, δὲ ὃυ καὶ κἴθ᾽᾿ ὃυ τῳ πατολη δῦξα, ἄμα τῳ ἁγίῳ πνθύματ,, νιώ καὶ ὠ- 
εἰ, ὶὶ εἰς (ν' αἰωγας ΤὟΜ αἰώγων. Αμώυ. 

Ομιλ.ζ.28 ΤΑΥ͂ΤΑ ΕΝ "ΠΒΗΘΑΝΙΑ ΕΓΕΝΕΤΟ ΠΕΡΑΝ σιν 
τῇ Ἰορδϑμου, ὅπου ζω Ἰωόῥνης βατῆϊξων. 19 Τὴ ἐπαύριον βλέπᾳφὶ γο 
Τησῶν ἐρχόμϑμον ασοῦς αν, χαὶ λέγη ᾿Ἶδεὸ ἀμνὸς τῷ Θεοῦ, ὁ ρων τίω 
ΣΙΝ τοῦ κόσμου. 

Ἡ Ἐν)α αἰ γαϑον αὐ ρῥησία νὼ Ὁ ἐλ ϑεροσομῷν καὶ πανται δυύτερρι ζϑοοθ 
ἣ ; ὁμολογίας τῆς εἰς “' ΧΚρΑφόν᾿ ὅυτω μέγα και θαυ μιαφον, ὡς Τ᾽ υἱὸν πὸ 4 

ν΄ Θεϑ Ὁ μονο)μῆ Τ᾽ τοιοῦτον ανακηρυῆειν ἔχι τὸ Παΐξος. καίτοιγε 
μέ ὐκ ἴση κὶ ἀνγίδοσις. σὺ ̓ γὃ ὁμολογεῖς ἐχὶ ὃ γῆς, (ἹΣ δὲ οὖν Οἱξου. 
5) δανοῖς᾿" ἢ σὺ (δ, αν, ϑούπων δεόντων, αὐῶς δὲ Ὠχὶ τοῦ παΐξϑς ΔΖ, 

"ὦ, ΦΕῪΨ Ὁ ΜΝ αἰγίξλων αἰ παγτων. ζοιούγος ὁ Ἰωα νης ζω, ὃν πλλῆϑυς, ὁυ δὲ 

ζαν, Οέκ ἀλλο οὐονὲν δὝν ἀν, ϑοοπίνων ὑφορώμϑρος, ἀλλὰ ζαῦτα παύτα καταπαὴΜ, (Ὁ 49 
τῆς ασροσοούσης ἐλίϑποίας τὰ οὐδὲ τῷ Χοισοῦ πᾶσιν αγακηρύῆων. δζᾳ γὙῈ ἘὺΡ χαὶ 
ὧν Ὅπον Ὠχισημαίνεται ὁ θιαγίελιςής, ἵια τίω χϑέρησίδν δείξη τῷ μεγαλοφώνου κήρυ- 
χός. Ὁ δ ον οἰκίαι, σὐυϊὰ οὐκ, γωνία, Ου εἶδ οὖν ἐρημίᾳ, δνλώ τ Ιορδλύζω χαταλαθον, 
ὧν μέσῳ τῷ πλήθ4, παρόντων ὠπαντων ΕΜ ο πο εντυ βαντιζομδβων (βωήἷϊζωτι Ν᾽ 

ἐπύφησοι! 



ἙΥΑΓΓΈΛ. ΟὈμιλ. (ζ. ὄντι ᾿χὺν ἀ, 

ἐπίέφησειν ὦ Ισδα)οι) τίω γὼ μαςὼὡ ὠκείγην ὀμεχκήρυξεν ὁμολογίδν αἰδὶτῦ Χρλφού, 

3 ὑψηλοῖν ὀκείνων κὶ μεγάλων ἢ ̓δἰποῤῥήτων γέμυῷ, δυγμιάώτων,ὶ ὡς ἰἶκ εἴῃ ἱκανὸς λύσαι 
τὸν ἱμόρτα Φ' αἰ ασυϑλκίατος ἐστι, ὀζρ Ἢ τὸ φησι, ζοῶτα ἐλμει ἐν Βυϑτωία᾽ ὅσα ἢ ἢ ὀμτιγρα,- 

φῶν ἀχριξέφερον ἔχει, ἐν Βυθαιξαρά φησιν. καὶ γὸ Βηθαινία, εἰχὶ πτέρριν τῷ Ἰορδαῦν, οὐ Ὠχὶ 
; τῆς ἐρη μια ζω, ὄν ἐγίος πὸ ὝΨ Ἱεροσολύμων. οὖν" ὃ τόπους καὶ δὲ ἑτέρον αἰτίδυ Ὠχισν.- 
Αἰϑήνεται. ΓΣΥΟΣ πράγματα κὶ παλαιαὶ διηγ {ον ἔυϑηεν, δλλαὶ χσο9 μικρϑ συμξαὐτα Ὁ 

ὦν, (ἄν αϑὸόνίας καὶ θεωιδῥεις μδδτυρας ποιᾷται Ὁ λεχϑνϑμων, κα Οἰποδειξιν καὶ οἰπὸ ἢ τόπων 
“πϑϑέ χε )ϑαῤῥών »ὺ ὁτί σ᾽ υἱὲ “ἜΣ ἑαυ, πσϑϑσετέϑη τοῖς λεορυϑμοις, δλλαὶ τὰ ὀγζο. αἱπλώς 

ὡπὸνίᾳ κ᾽ ἀληϑείας δξηγεῖτο, τίου ἰπὸ ΦἿΜ' τύπων οδοτυρίον τρῬαλαιμμ(αν4, ἐἰπύδει- 

1 ἕιν, ὁτἦρ ἐφίω, ου τίω τυχούσαιν τὴς αληϑείας ἐσονθμέω «τῇ ἐπαύφιον βλέπε 1" Ἰησοιὼ ἐρ- 

Δθιϑμον ασϑϑς αὐτὸν, χαὰ λέγει" ἰδὲ ὁ αἀμψὸς τού Θεοί ὁ αἴρων τίου αἱ μδοτίαν τοῦ κόσμα. 

διενείμκαντο «ὃν: γα οϑι)ς ὡ ὡαήελιςαί" χα! ὁ ΜΜατϑαῖος ὥν Ὡρὶν ἢ δὲιϑῆναι τὸν βατήι. 

εἶν φ΄ἰω Ἰωλύνέω γρόνος Ἐχιτεκον, ἐπείγεται ασϑϑο (ὧν ἑξῆς. “ ὁ 5 ϑυαήελιςης Ἰωδύνης ] 
μόνον Οέκ ὄχιτεέμψει, δλλα τούτοις μαίλιςα, ὦ ὠκα ατοίςᾳ. κακῴος ἅ, συ ὦ ἐλϑεῖν 

τς Τὸν Ἰησθιο Σ πὸ τὴς ἐρήμν, τὰ μεταξὺ σιωτγτήσοια, δ, ὅσα ὁ Ἰωαλγης ἐφϑέγξα»», ὅσοι Ὧ) Ἰν.- 

δαοι διτοτείλαντες ἐλελϑνρὺ τὰ ἀλλα πόρτα (ὐωτεκιϑν, μετεπήδησιν θύϑέως Ἐχὶ Ὁ δεσ-.. 

μωτήρμοι. αἰκόσοις γ) 5, φησιν, ὁ Ἰησῶς οτί ϑρεδόϑη Ἰωωνης, ὀμεχώρησεν ὠκᾷθεν. ὁ 1ω- 
ὀώνης ἐχ ὅτως᾽ λα πω «ἃ Εἰς τίω ἔρημον ὁδὸν αἰπεσιώπτησεν, ὧτε ( ποὸ τοῦ Ματϑαίν 

λᾳβϑείσαν, τα ὃ τ᾽ τίωυ χοί)οδὸν Τ ποὺ θρας “ἀνοιϑμέω διηγεῖται, ὁ πολλιὼ διελθὼν τότε 
λο ἐπα γέ. Οὐπω δ δ βεθληνϑβος ὁ Τωόῤύγης εἰς τέων φυλοικην ἡ τίνος ἐνεκέν, Φησι,νμῶ αὔἶδα.- Ἰωαν..γ.κΦ', ' 

ὙἸνεΊτα «σοἧς αὐτὸν οἸησῦς, ὦ 'χ ὡπαξ, δλλα καὶ δεύτερον το ποιεῖ, ὁ (ὦ δ Ματθαῖος 

οὐῶη ὀϑαγίαίαν αὐταὶ τίου “πϑλοισίδν γε μποϑαι φησι ὅρῳ ὃ βαϊπῆισμα." ἐπάπι "Ὁ ὁ Ἰησῶς, τί 

μεθα. ὅτω ωρέπον 61) ἡμῖν πληρώσαι πᾶσαν διχαιοσιωύζωυ. ὁ 5 Ἰῳδώνης τὸ τπίλιν αὐτὸν κρδανα- | 
ΜΗ θ΄ φρνέναι ἔλεγε τ᾽ ὃ βαπῆισμα, ἡ τῶτο ἐντεῦθεν " ἐδήλωσεν. ἐγὼ γ , φησι, τεθέαμαι ῶ 

μὔνὶ- τς πνϑῦμα κατα (ννον ὡστὶ αὐθεφεροὲν, ἢ μον ἐπ’ αὖ τὸν. ἥίνος δξῶυ ἕνεκεν χρθοιγίνεται πσϑ3ς “Ὁ 
ἠλείων γωλώγων; σὲ γα «πλώς ἡλϑον,δλλά ασοὶς αὐτὸν ἐπορδύετο. ἐρηθϑνον γάρ, φησι ωρὸς 

αὐτὸν βλέπ αὐτον. πἶνος ὄξζυ ἐνεκέν ἔρχοται ; ΚΝ Ν᾽ ἀυτὸς αὐτὸν ἐβα τισι μα πολλῶν, ὦφε 
μέμπ, μβήδεγα οἰ προπῆουφ, ὅτι αὐτὸ τὴς αὖτὴς αἰτίας, ἀφ᾽ ἧς ὁ (Ὁ) ἄλλοι, ασοϑς (ὃ Ιωῤώνίω " ἡ. 

πείγετο, δ, ὡς αἱ μδο τήματα ἐϊξομολογησύϑμος, καὶ Εἰς μετόμοιλω λουσόμϑμος οὖν ζῦ πο- 
9 ταμῷ᾿ ΟΥΟῚ τῦτο πραγίνεται, διδοις μα τω Ἰωϑώνη ζῳυτίω πολιν δορθώσαοϑει τίω ᾿ 

αἰ ασύνοιαν. ὦ γάρ τῳ Εἰπῆν, ἴδὲὸ ἀμνὸς τὸ Θεοίο αἴρων τίω αμοαυρτίαν τῷ κόσμου, 
πᾶσαν ζῳυτίω ὀΔἀὐϑαιρεῖ τέ «(ασοψίαν. ὁ γάρ ὅτω καϑαρός, ὡς αὶ τὰ ἑτέρων αἱμαρ τή- 

Ἰχ ίᾶτο, " » πολούεαϑει δευΐαοϑαι, ἔνδολον ὅτί ἐχ ὦφε ὄξομολογήσαοϑτεῳ αἱ μδοτήματα πα-- ' 
δϑιγίνοται ἜΝ ὧφε δοιώαι ἀφορμέι κείνῳ τῷ ϑαυμας ᾧ κήρυκι, δ δυυτίρα φωνῇ τοῖς 

15 (α ἀσϑότερρ αἰκηκϑόσιν ἀκριξέφερϑν ἐν γεῖναι ζοὶ Εἰρηνόμα, ᾧ πσοϑοϑεῖναι ἔτερφι στάλιν, Ω 
ἢ, ἴδε, Εἴρηται, δια ὦ πολλοις πολλάκις Ἐχιζητῷ αὐτὸν “Σπὸ Μ Εἰρνυϑῥων, καὶ ἐἰπὸ μα- 
κροδ τῷ γχϑὸν᾽ ΟΥ̓ΚῚ τῶτο σϑρόντα δενυὶ αὐτὸν, ἔλελν᾿ ἴδε, ὧδ ὅθην ὁ πτώλαι ζητύμε. 

γος, ἔπ’ ὁαμνός. ἀμνὸν ὃ αυτχαλῷ, τῆς πσδοφητείας ὀψαμιμφψήσκων Ἰουδαίοις τῆς Ἠ-- 

σαΐν, κὶ τῆς σκιᾶς τῆς κτ (ἦὸ Μωυσέα ἵν᾽ “ἀπὸ τῷ τύπου μᾶλλον ὐὐΐοις πρόσω γάγηται 
40 “ϑὸς δ) αἄἰλυθέον. ὠκῴνος δ᾿ δζζυ ὁ αἰμνὸς εἰ δενὸς καϑυύπαῖξ αἰμουρτίδν ἔλαθεν ̓ ὥν 3 

τὸς οἰκυνϑύης απτάσης. κινδειμεύσσοιν γαρ ἀυτίω ὡσολέσ, τουχέως ἀπήλλαξε τὴς 

ὀργῆς τὸ Θεοῦ. 340 Οὔτς ζω, πεεὶ ϑ Εἶπον, ὀπίσω ΜᾺ ἐρηθμϑνος ἐμιπσοϑοϑὲν μδ ᾿ 

Γέγϑνεν. Οράς κανζϑω πῶς ὃ ἔμισοθεϑεν ἐρμιωνευει! Εἰ πὼν γάρ ἀμνὸν, καὶ Ϊ 
ὅτι ρει τίω ἀμαρτίαν τῷ κόσμου, ἴϑτε φησίγ᾽ ὅτι ἐμιασϑοϑέι μὰ Γέϑνε, δυιλών, ὅτ ὅτο ᾿ 

“ Ι 



Ν 

κ᾿ ᾶ. 

Πρεαξ, ι0.4. 

δ: ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ἸΩΑΝ. 

ἐς! ὃ ὄμασδγεϑιν, ὦ ζω αἰμδοτίας λαξᾷν τῷ κόσμι, ὃ βανυήίσοι ον πνθύματι ἁγίῳ. ἡ 
Αγ» ἐμὴ παρεσία, σρλέον σεν Εἶχε τϑ κηρύξαι τὸν κοινὸν ὃ ὀικορϑμης θὐεργέτίωυ, ἡ ὃ ᾧ' 
ὕδατος βατῆισμα τ Ῥχοδῖν ̓ ἠἢ τῦτυ, ὃ χαθώραι πλύζις αἱ, ϑοθπτος, αὶ χασάσααϑεῳ ,Ν 

αἰ ρακλήτε τίω ονέργήαν. ὧτ ἐμισδϑεϑεν γέσρνέ “δ, τοτές!ν, ἐδείηθη μα λαμιασοϑτ- 

69θ,ὃτι χροξ τὸς μὰ ζω, αἰαγουνέοϑωσοιν (ὦ) Παύλου το Σαμεσοωτέως τίω μλμίλῳ "δεξαι- 5 5,2, κ 
μϑιοι τὸς ϑτω φανεραν αλήϑφομ λῤϑιςαίνϑροι. 

341. Κα γώ οὐκ ἤδειν αὑτὸν, Φησιν. αὐύποτό)ον ὦ ζωϑα τίωὐ μδοτυοίλυ ἐρ- 

γαίϑοται, δεικὺς αὖτέωυ εκ α᾽͵, 69» πίνης ἤσαν φιλίας, δλλ᾽ δξ οἰποχαλύψεως ϑείας γελρη- 
αϑρίωυ. οὐ ἤδειν γο αὑτὸν ἐγώχφησι πῶς δξῶυ δὺ ΕἾης αἰξιόπιτος μὅδτυς "πῶς ὡὐ ἐτέρες 
διδοίξᾳς, αὑτὸς αὐγνοών ; σέκ Εἶπεν, οὔκ διδα, αὐζον, δλλ᾽ Οὐκ ἤδειν αὐζόν " ὡςε ζωύτη μά. το 
λιςα αἀξιόπιφος ἐῤ λμοινρ. “τῶς γὰρ αὐ ἐχαρίτων» ᾧ αἰγνοαμϑμῳ; 

Αλλ᾽ ἵα φανερωθῇ ὧ Ἰσραήλ, δα τθη ἦλϑον βατῆϊξων εἰν ὑϑωτι, Οὐ πίνω 
εἷος βαπηϊημαζος ἐδεῖη», Οὐ οδὲ ἀνγρλζωυ τινὰ αἰτίαν Εἶχεν ἐκᾷνο ὦ λοδίξον," Ὁ πσδεοδόποι- 
σαι τὴ Εἰς Χοιςον πίςει τοῖς λοιποῖς ὥπασιν. ὃ Ν᾽ Εἰπεν,ΐνα καϑούίρω «ὄν: βατῆιζομδυυς, 
ἐδ ἵν ἀπαλλάξω αἱ μδοτη μῶν ἦλθον βαναγίζων᾽ αἰλλ᾽ να φονερωθὴ τω Ἰσραήλ. πἰ γὺ, τ’ 
Εἰπὲ μοι, τῷ βατῆϊΐσμιατος γωοὶς Οὔρ οὐγί κηρύξαι, ᾧ ἐπα γαιγέαϑτω ςῇν; " ὄχλοις ;αἰλλαὶ Χ ὕχλνί 

ῥαδίως ὅτως δας. συϑὲ Ν᾿ λὺ ὕτω (ωέδραμον πόρτες, Εἰβανῆΐίσματος χωοὶς ὃ ἐμῶν 
κήρυγμα ἐγίνετο οὐκ αὐ ἔμαθον τίω στὸ τὴς συγκρίσιως αἰ σύῥοχέω, Ὁ γϑιῶ σλῆϑος δξ-: 
ἡ χάτο,ούκ αἰχϑυσόνϑρον ὧν Δ εὐν,αλλὰ αἰ! βαω]σαν, ἐϊξομολοχϑυ ὑϑροι ΓΝ αἰ μδοτίας 

αὐἷμ. οὐρα ρόμϑμοι ὶ ἐδιδασχοντο ὰ αὐἰϑὶ τῷ Χολοοδ, καὶ τὸ βατῆϊσματος τὸ " μέσον. 10 δέμψν 
χατοι τῷ Ἰουδαϊκϑ τῦτο συμνότορον ὦ, ᾧ δα τῦτο πόμτες ἐπέτφεχον "ἀλλ᾽ ὅμώς ὶὶ ἅὅτως 

εἰτελὲς ζῶ. “πὼς δξώυ ἔγνως αὐτὸν ; δχρὺ τῆς τῷ πγθύματος καϑύδι, φησίν. ἵνα. 5 μή τὶς νο-- 

μίση πάλιν, ὃτι ον χρεία, καϑήήχει τῷ πνθύματος,κα θοίΐπερ ἡμιᾷς, ἀκέσον πῶς ᾧ ζαυτίω 
ὀναιρᾷ τίω «σον, δυριες, ὅτι ἡ τῷ πνθύμοτος καθοδὸς ᾿Ρ τῪὸν κηρύξαι ῷ Χοιφὰ 

μόνον ἐάρετο. Εἰπῶν γὸ,καγω οὐκ ἡδὲν αὑτὸν, ἐπήγα μ᾽ 2 
Αλλ᾽ ὁ πέμψας με βατήϊζειν ἐν ὕδατι, ἐκ φύς μοι Εἶπεν, ἐφ᾽ ὃ αὐ ἴλης τὸ πνϑῦμῳ 

καιταξ γνον, ̓ ὴ μϑβον ἐπ’ αὐτὸν, ὠκφνὸς ἐςὶν ὁ βατωήίζων ῳ πνϑύματι αγίῳ. 

Ορᾷς ὅτι τῶτο ἔρχϑν τῇ πγθύ ματος ζῶ, τὸ δεῖξαι τὸν ΣΧΚραφτον ζω ὦ 5) ἡ ἡ τϑΙωδ. 
νου αδοτυρία ὀϑυποιω]ος᾽ Θουλόμϑμος ὶ αὐτῷ αἰξιοπιφυτέρλν ποιῆσαι, λϑήγαδν αὐτίω Ὠχὶ 

τὸν Θεόν, αὶ τὸ πγόῦ μα τὸ γιον. Τ᾽ 75} ἐμδδ τύρησεν ὁ Τωδώνης ὅτω μέγα ἦι ἡ θαι μα- 39 
φῦν, ὁ ἰκθμὸν ζξν' ἀἰκούονζοις ἐκπλῆξαι πϑϑζο, δἤ,ψτι τὴς οἰκωμδῥης απαάσος ζῳς αἰυδδτίας 
λαιμθλύει μόνος αὐτὸς ὼ οἷ, πσοὶς τοσῶτον οιοκᾷ λυΐξγν “ὃ δωρεάς τὸ μέγεϑος΄ κατασκδυα,- 
ζει λοιπὸν ζω τίω τίωυ πἰπέφασιν. ἡ ὃ καιτασκξυὴ, οι ἡὸς 521 τῷ (Θεού, καὶ ὁτί Οὐκ ἐδιᾷτ 

βαπῆίσματος, κὶ ἦι ἔρχϑν τὴς Ὁ πνϑύμοαιτος κοιϑύδιῳ γέχϑνε τὸ δῆλον αὖντὸν ποίησαι μόνον. ἐὺ 
γαἱρ ζώ τὸς τοῦ Ἰωαήνου διωναἰμεως πγδῦμκα διδύγαι᾿ καὶ δυιϑλούσι το (ὦ) βατῆιξόνϑμοι ὑ 35 
ἐὐτῳ λέχϑντες᾽ Αλλ᾽ Ουτῖδ' Θ ἰ πνϑῦ μα ἀγιόν θην, ακηκόα μϑρ. ὀυκ ἀρ. τοῦ βατήϊΐσματεος ἐ- 
δεῖτοο Χοισὸς, ἐυκ ὠκείνου, ὀυχ ὁτέρυ “νὸς, αἰλλαὶ μᾶλλον τὸ βατῆισμα ἔχοηζετῆς διιυά- 
μἑως  Χριφοδ, τὸ γα ἐλλῴπον,τούτο ὦ τὸ κεφαίλαιον πότων Μ᾽ αὐγαϑῶν, τὸ πνϑυβια- 

τος ἀξιωϑίωαι τὸν βατιφόμνϑμον. ζιυτίω δξῶυ τίω ζ΄ πνθίκατος χορηγίδν «το σέ ϑηκε 
μόμϑμος. 40 

3: Καὶ ἐμδοτύρησιν Ἰωαΐνης λέγων᾽ ὅτι τεθέα μα! τὸ πνεύμαι κοιταθαῖνον ὡσεὶ φήθεε- 
δὲν, ὦ ἔμεινεν ἐστ᾽ αὐτὸν. 

33 Καάγὼ ὀυκ ἤδειν αὐτόν" αὐλλ᾽ ὁ πέμψας Μμ(Φ βωπίιξειν εν ὑδεωῖ, ἐκῴος μμ9Ι Εἦπυ, 

ἐφ᾽ ὃν αν᾽ ἴδῃς τὸ πυοῦμᾳ κρυτοι αἶνον, αὶ νϑμον ἐπ’ αὑτὸν, ὅν: ὅδιν ὁ βωπίϊζων ἐν πγεύμιατ 

ἀγίφ. 



ἘἙΎΑΓΓΕΛ. ομιλ.ιζ. ύ:3. 

ἁγίῳ. 34 Κα γὼ ἐώραχᾳ ἡ μερδοτύρηκᾳ ὅτι ἔξ ἔβθινο υὸς Ὁ Θεοῦ. Σιωέχως 
., 2} "1 “Ἱ . .ν,} ἢ Σ᾿ 

εἰχέθονν ὃ Ἧτο ουκ γδὲιν αὑτὸν, τἰϑησιν. “ αἶνος ἐψέχόν κα) ὅζᾳ τ ; συζζένης ἀὐτο ἰὼ κῦ' σείρκα. Ιδυὺ λνκιανλρ. 

' νῷν γάρ, φησιν, Ἐλισοίξετ' ἡὶ συγζενής σου, χαὶ ἀυτὴ (ἰωειληφῦα ον. ἵν᾿ δξζυ μὴ δοξη χα- 
“ΜΗ εἰξειϑαι δζῳ τέων συγένειδων, (ἀωεχώς φησι ὦ, οὐκ ἡδὲνν αὐτον᾿ ᾧ κτ' Ἅθηϑν ἢ τοῦτο 

ς (μωέξζαρε. δ ἀπόνπι γθόνον Ἐχὶ τῆς ἐρήμα διότοιξε [ ὧν Ι τὴς πατρῴας οἰκίας ἐκ- 

ὥς, πῶς ὀΐω, Εἰ οὐχ ἡδει αὐτὸν αυτο9 τὴς τῷ πρϑ' ματος καϑόδου, ἡ Εἰ τότε τοστον αὺ- 
τὸν ἐγνώρασε, κσ29 τῷ βαδίσματος διεκώλυεν αὑτὸν λέγων ᾿ ἐγὼ χρείθ ἔγω «πὸ σοῦ 
βα)ιοϑίωαι τῶτο ΝΣ τικμιήφλον τῷ σφόδρα αὐτὸν Εἰδέναι κὦ. δλλ᾽ οὔκ ἐμσδοον καὶ 

κσϑϑ9 πολλοῦ τῷ χθόιου, ᾧ Εἰκότως, αὶ ἡ θαύματα, ὁσακῖρ ποδὸς ὑγτος ἐγίνετο, δ, 

ιο α ἰθέιδν' μαάγυς, ἡ ἀλλά ὅσαι “ιαύτα, πσο9 πολλοῦ συμ εθήκει τῷ χρόνου, Τῇ ἴωαν-- 

γύ σφόδρα κ) ἀντ “ταιδὸς ὀντος ̓ ὦ ἣ τῶ μεταξὺ πολλοῦ ὄνουνϑρυ ὅ ὁγου Εἰκότως πά- 

εἰήγα. σὰ ἀγνώξος “ωὠ᾽ ἐπεὶ, Εἰ γνώραμος ζω, ον αὐ Εἴ πεν, ἵνα. Φανόρωϑη! τῷ Ἰσραηλι,ῦζοι Ἔ- 

Μ" γ» ἤλϑην βατηίζων, ἐἰγτίζθεν ἡμῖν λοιπὸν δῆλον, στι ᾧ ζᾳ συμιᾷα ἐκᾷνα, ἃ πουδιχᾳ {) φα- 
σι τῷ Χολφοῦ, ψεύδει, ὁ πλώσματα νων ἐπεισα ϑντῶν ὅν. Εἰ Ὁ ὧκ συρξτης τρξα.- 

τς φϑμος ἡλικίας ἐγοαωματϑργή, ἐκ δῦ ἔτε Ἰωδμγης αὐ. ἠγγόησιν, θδὲ Ὁ λοιπὴν σλλῦθος " ἐδὲ- 

ἡ,8η δὺ διδασκάλι τῷ Φανερωσοντος αὐτὸν. νιωῦ Ὃ αὐτὸς φησι ὅζ τὸν οὐ δα εγϑνέναι, 

ἴα φόνερωϑῇ τω Ἰσρκήλ, "καὶ δὶ τῦτο ἔλεγε παλιν ἐγὼ χρείαν ἔχω οἰ πὸ σὰ βατῆ!ιδῆ- 

γα!. ὕςερον ἢ ὧτε σαφέςερον μμαίγων, τοῖς ὀχ λοις αὐτον ὀκύρυῆε,λέγων ᾿Ω ω ἃ Εἶπον" 

ὀπίσω μι ἔρχεται ἀνήρ, ὃς ἐμιασϑϑοϑὲν μα γέλϑνεν. ὅτι ὼ ὁ πέμψας με βατῆϊζειν ενύδα.-- 

τι, ἡὶ ἢ τῦτο πέμψας με ἵνα φδνερωθῇ τ Ἰσραήλ, αὐτὸς αὑτῷ καὶ πσϑ9 τῆς ὃ πγθύματος 
καϑύδου αὐτὸν απεκαλυο, δ 9 αὶ Ὡρὶν ἢ το βα δ μέοϑαι, λεῖν " ὀπίσω μὰ ἔρχεται ὃς ἔμι- 

σϑϑοϑεν μιν γέχϑνεν. αὶ τοίνων ἤδει απ" αὐ τὸ ἐλθεῖν ἔχ ὁ Ἰορδϑυίω ἡ πϑρᾷς βα.- 

πῆξεν δλλ᾽ ὅτε ἤνδηε βαπῆιζεοϑει,τότε αὐτὸν ἔγνω καὶ ζῶτα τῷ παΐθος αὐτὸν ἐποκαλυύ.- 
“ψαντος ῷ πδοφήτη, ἡ Ἢ πγθυμιατος διίξουτος βατῆιόνϑμον Ἰνδούοις᾽ δὲ ὡς καὶ κὶ κοίϑοδὸς Ὁ 
πνϑύματος γόνον ἵγα "Ὁ ἡἸωλυγα μυὶ κατα φροννθῇ μϑρτυφία λέχϑντος" ὅτι κροϑ τὸς μὲ ζω, 

αὶ ὅτί τ πνϑυματί βατπηϊξα αὶ ὅτι κρινᾷ δ οἰκυ ϑρέω καὶ ὁ πατὴρ φωνζω ἀφίησιν ἀνακηρυ ων 

(δ υἱὸν, ἃ Ὁ πγδῦ μα ἔπεισι, τίω φωνζω ἐλχον Ἐχὶ τίω χεφαλζω τῷ Χειςοῦ, ΤΩΝ )Ὲ 
ὁ ἐξα ζεν, ὁ 5 ἐξατῆϊίζε:», ἵνα μή τις Μ᾽ πϑρόντων αὐθὲ Ἰωαὐνε νομίσῃ λέγεοϑεῳ Ὁ 

Εἰρηνδμον, ἔρχεται Ὁ πνϑῦμα δ ορϑούνϑρμον τίωυ τοιαύτίω «᾿ πσόνοιαν. ὡςο στὸμ λέγη, οὖν 
30 ἥδειν αὐτὸν, ἐμασόϑοϑεν λέγ χοόνον, δ Τὶ ἐγὺς ἢ βατηϊσματος' ἐπεὶ πῶς αὐτὸν ἐκωλνε 

λέγων, ἐγώ ρείδν ἔχω αἰ πσὸ σῷ βατῆιαϑέιζαι ; σπτοὖς δὲ καὶ τοιαῦτα αὐθὲ αυτελεγενπτούς ὅν 
οὐκ ἔχίς-ὀυσαν οἱ Ἰαδοαγοί, φησιν» Φὐεδ γ μόνος [ωδῴνης εἶδε Ὁ πνϑῦ μα οὖ εἴδει «ξιςεράς. 
7| Εἰ Εἶδον, δνλαὶ τὰ τοιαῦτα ὄχι ΝΜ τῷ σωματος ὀφϑαλρδ" δεῖται μόνον, δλὰ στο 

τύτων Ὁ κ δρονοιὰν ὄψεως, ὥςε μὴ φόντασίδν αὐτιηϊζω τὸ ράγμα νομίσαι.Ε ὃ θαυ- 

35 μωτϑρχϑεώτα ὁρῶντες, αἰπηόνϑμον ταῖς ἐικείαις χερσὶ ἢ γενοσηκότων καὶ ἢ ταϑγηκότων, ὦ ὅτως 
αὐτῶν; τσϑϑς ζωϊω ἐπθραίλρντο ") ὑγείου, Ὄσϑηον ἐμέϑυον «ζασὸ τῆς βασκαγίας, ὡςε ὁ- 

νάντία, τοῖς ὁρωμϑῴοις “Σ'τοφαίνεοϑαι ᾿ πῶς ἐὺ ἰπὸ τὴς ἐχιφοιτήσιως τοῦ πνϑυ ματος μόνης 
ἀπεκρούσαντο τίω ἐπιςίδν ; τινὲς δὲ φασιν συνϊδ' πανζᾳς ἀὐρις τεθε οἵο, ΔΛ 5 μόνον Ιω- 

αἰνζιν, ᾧ «ἦν: Δἰγνωμονέφερον αἱ σκεϑμοις. Εἰ γὸ ἢ αἰοϑητοῖς ὀφθαλμοῖς διυνατὸν ζῶ 
ἰδεῖν ὡς ον Εἴδει αἰθεςερὰς ὃ πγϑῦμα κατιὸν, δνν᾽ὁμως κνὶ ὅρα τϑγο πάσοι αἰαίγκη πᾶσι 

κουταδυνλον ἐΠ) ὦ σράγμα. ἡ γὺ ὲ Ζαηθρλας οὐ αἰοϑητῷ ἀδὲι πολλαὶ τιϑέατωι, ὁ Δα- 
νὴλᾧ Ιεζεκιηλ, καὶ κοινωνὸν τὴς γέας θδένα ἔϑρν "αὶ Μωϊσὴς ὃ πολλαὶ εἶδε κα οἷα ΤΨΜ ἀλ.--: 

γἰέαμαν λων σϑοϊεις᾽ καὶ ὃ μιεταμορφώσεως ἈΦ Ἐχὶ Ὁ ρος ὁ παπες ἀἰπηήλάνον οἱ μιαϑητα δ. δὲ 

Ὁ χῸ δ δράςασν ὄψεως ὠκοινωγηῷ, ὡπϑμῖες. ὁ ὅτο διιλοῖ σαφοΐς ὁ Λυχος εἰπών δι ἐδ εἰξὸν 
εαυτ' 

2 Ό 

2 νι οῚ 



6:4 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΙΙΩΑΝ.Ψ 

ἑαυτ μὔϑτυσι τοῖς πσδοχεχειρϑτονήνδῥοις ὐπὸ τῷ Θεοῦ, κα᾿γω ἑωροικ αὐ μαμδοτύρυκα, ὅπ 
ὧδέ ἐν ὸ “ὸς τῷ Θεού, ἡ πού ἐμδιοτύρησεν, ὅτι «ὗτ1: θην ὁ νὸς τῷ Θεοῦ! αἰμνὸν ̓  γὸ αὐτὸν 
ἐκάλεσε, χαὶ ὃτί πγϑύ ματι βατῆϊζξειν ἤμϑιο, Εἦπω᾽ ον ὃ Θεοῦ, ἐδωμο. χαήτοιγς 
κ᾽ Ὁ βατγῆισμα ξυνὴν αὑτὸν ὀμαγραφοισιν Εἰὐρνκότω (ὦ ἄλλοι ϑὐαήελιςοιὶ, δ αἱ τὰ με. 

ταὐϊξὺ σιωπτήσοιντες, ζὶ μ(Τ τίω σύλληνψον Ἰωῤῴνου διμόγδνα, τῷ Χοιςφοΐ θευώματα λέγϑυ- 5 

σι ἀφ᾽ ὧν φοχα ζεοῖ, Εἰκὸς, δι ἡ ζῶτα ὶ πολλῷ ἕτεροι στὰ εἰονα κοὐ αλέλειπδ)αι. χα 
'πρύτο αὑτὸς (Ἷ ὁ θυαήελιςὴς τασϑϑς ῷ πίλει τῆς συζρριφῆς ἐδήλωσε, τοσατον )ὸ ἀπέ. 

φϑν τῷ πλαῖσαι τί μέγα «δὲ αὐτν ὅτι τὰ Ζ δοχϑιῶτα ἐπονείδὲςα, τὴ πύμπτες " ὁμοφώνως "μην 

καὶ κ(τ ἀκριξείας ἔϑηκθμ αἰπείσης, ᾧ Ούκ αὖ δύ οφις Φϑ᾿εἴδνα. αὐ Ὁ αὐ αλιπόιτα ἐδὰ δ ζρι- 
οὐτων᾽ “ἦν δ ϑαυμῖν, (ὰ μϑὲ "άλλοις εἴασαν, (αὶ ὃ πλώτες αἰπεσιώπησαν. ζαῦτα δέ μοι τὸ χὠ 

ἐχ ἀπλοῖΐς Εἴρηται, δλα πσϑὸς τίω δΨὦ ὀλλίώων ὀυωαευυ δ. ἱχθμὸν Ν᾽ τῦτο πὸ φι- πιμχένν 

λαλήθοις αὐτὸ ζ»πι δάγμαρὸ τῷ μηδὲν ασοὺς γδρν λέγηνιᾧ διωήσεοϑε αὶ τω μ( ἢ 
ἄγων ὀπλίζεονι τῇ ἢ λόγων κἰ πσοϑέσει ποῦς ἀὐθις " δυλλα “πτροσέχετευὶ γὸ ἀτοπον, 

Κ ἰαίξ)ν μ᾽ ἀκριξείας κ᾿ χὺρ τὴς τέχνης αἰγωνίζεαϑτι τῆς αἷστιν, καὶ (ζ) σκυτοτόμον, ἢ ὁ 
ὑφούτίωυ,ξ παγζι «πλώς (ἄν τεχνίζας Τ' ὃ χοισιδνον δὴ φαΐσχοντα, μὴ δυυΐαοϑα λέ- τς 
ΑϑΥ Ἀ πῸΡ τῆς οἰκείας «ὐθασαῖν πίφεως. χαίτοι ἐκῴα ὦ φκλοφϑώντα, Εἰς χοήματα τίω 
ζυμίον ἰώφγκε᾽ ζωπτα ἀμελούνϑμα, αὐτίω "ἡμῖν αἰ αφϑείροι τίω ψυχέω. δ θ.. Χύμι 

μος ουτως ἀϑλίως δῴκκείῶθα, ὡς ὠκείνοις ἅ ὥπασιιν ἰπόνεβμων ασουδύω᾽ ἿὟΨ ἢ ὀύαγ- 

χαίων ἢ ὦ σωτηρίας κἰ πύϑεσις τὴς ἡμετέροις 8], πτύτων ὡς σι εἰνὸς αἰ ξίων κατα Φρϑνᾷ!.᾿ 
τοῦ οὐκ ἀφίησι (ἄν ἑλλώσας τῆς οἰκείας ταγέως κοιτατελώστῃ πλόιης. ὑτὸρμ ΝΣ ἀὐξὶ 10 

ὥ ᾧ ψεύδει (ωιςά ϑμοι πόρτα ποραήωσιν, ὡςε συσκια σαι “ν δυγμῶν τίω αὐογουυδζιν" ὔ 

ἡμιής ἢ, (ὦ τὴς ἀληθείας ϑεροιπτάυταὶ, μηδὲ ο. φι6ι Ὁ φομα διωὼ θα, πῶς ὶ πολλωὺ ἢ 
δόγματος κατα γνωσον.) τίω! ἀὐϑίνειαν ; πὼς Οὐκ ἀπατέίω αὶ μωϑλαν τα ἡμέτεῤφι «(χῦ0. 
“ἤθύσοισι; πῶς ἐυ βλασφημήσυσι τὸν ΧΧολςον͵ ὡς Εἴρωνα ἡ αἰπατεώνα ἃ τῇ Ψ πολλώ; ἁ.- 

γοία πσϑϑς τίω ἀπατίρυ δἰπογθυσείμϑμον : ζω της δὲ ἡμᾷ ̓ς ἀἸτίοι τῆς βλασφναίας, Οἵκ τς 

ἐθέλοντες αὐγρυπνῷ οὖν τοῖς ἐν δυσεζείας λόχϑις, δλλαὶ πξεργα ἀϑέμϑμοι ζωτα, ἡ 

τῆς γῆς μερλμψώντες. ὰ ὀρχιςού νϑμέις ἐροδν,χαὶ ἐωυιόχε, ᾧ τοῦ τοῖς ϑηρλοις συκίθύοντος, 
πόῤτωκυξὴ “δαγματθυ6}), ὦφε οὖν τοῖς αἰ γῶσι τοῖς αἰ πὸ αὐτὸ μὴ ἔλοιῆον ἐγὼν ἀπελ- 
ϑεΐν ἃ μακρους ((ουεἰ ρουσιν ἐπαίνους, τοὺς τὸς κατογϑοϑεζας αὐ Σἰπολογίου (Πμρυτιϑέν- 
τεςρὸ μινείοις βάλλοντες σκώμμασι «ἔν: ογαντιουμϑμοις ᾿ αἰαῦβ' ὃ “οἰκιϑμισμού" πσδϑκχαι- 9 Ἂ" 

ψϑύων λόγων, πείντες χάτω νέύοισι, ὁ κρώιται ᾧ γασμώνται, ὁ καιταγελααϑέντες ὀϑαχωρ96- ΜΝ 
σι. καὶ πῶς οὔκ ἀξια ζωῶτα μυρίας ὀργῆς, ὁτὸν ὁ Χραφος αἰτίμότερος ὀρχηφού Φαμνῆται 
πἷϑύμι, Εἴ γε απ ΟΜ ἐκείνοις πεσραγμϑῥων μυρίας ὡὀοτολογίας μεμϑηοτήχᾳ- 

πα, χαλτοιγε πλωτῶν ὑγτων" αἰογφοτέρων, χα 0 ἦμ τϑ Χοιφτούϑαυμώτων, καίτωτε τί ὁ» χε, 

κυρϑύδιυ δχτασασεινϑρων, συν οὐννοῦσα! τι ἃ μεραμνῆσαι ὀῤέχεοϑε : πις’δύομδν Εἰς πα- 39 
τίρρ ἡ ἐμὸν ὦ γιον πγϑῦμα, Εἰς ὀύαςασιν σωμώτων, Εἰς ζωϊω αἰώνιον. δ τοίνειν ἔρηται 
τίς ἐλλήνων, τὶς ποτέ ὅν ζγ ὁ πτιτήρ, τίς ὃ ὁ εἰος, τίς ὃ ὃ πνθῦμα Ὁ" ἅγιον; ἡ πῶς ἢ ὑπ᾿ χάγηνῇ 

μάρ,πρες λέγϑντες Θεθς, ἡμῶν ἐγχαλότε πολυθείδν » τί ἐρᾷτε τί ὃ δἰποκρινφαϑε; πῶς Ἔσο. ὍΝ 
κρόσεοϑε τίω πσοοσζολίω Μ λόγων πύτων : τί 5,,αὐ σιγώντων ὑϑδπαλιν ἐπεγέγκϑι δι. 5 

τερον ζητημια, τί δὲ ἔδηγ ὅλως αϑαΐφξα σις ἐρωϊ; αἶρᾳ τὸ οὐ τότῳ ᾧ; σώματι πάλιν ὀψα- 49 
σησύθα,, αἴρᾳ ον ἑτέρῳ ποδὶ τον ἡ Εἰ ον τύτῳ, τίς χρεία αἰο' καταλυϑῆναι: τί 

πυρὸς ζωῦτα ἐρᾷτε; τί ἢ, ὁ. λέγη" αἰστί γιοῦ, καὶ μιὴ εἰν τοῖς ἔμιτσοϑοϑεν “ούγοις πεμε- 
Ὁ ὁ Χρικος: γιῶ ἔδοξεν αὐτῷ ἀγοϑνοῖσοι “δ, ϑοϑίπων, (δ) ὃ ἄλλον ἀπόντα γούνὸν 
ἡμδι κατεφρόνει; , ἡ ὸ ἀῦλα ἔτι σοὺς τύτοις τύτων πλείονα ὄξεταξῃ , Ουϑὲ γὸ αἰαγχα!- 

" 

". νἱπύ 

φοἱ! 
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ΕΥ̓ΑΓΓΕΛ, Ομωλ, κ,. δι; 
ον πολλαὶ ἐφεξῆς ζητήμαιτα τιϑέγτοι, ἡ λύσεις Ὡὐποσιγάν᾽ ὡςε μὴ (30 ἀφελεςέρρις ζω. 

τῇ οὐ αθλώναι., Φρκῷ ) ὦ πὸ Εἰρηιϑἕα πσοϑς ὃ  ἰποτνάξω, ὑμδ (Ὁ ὕπνον. τ δ, 
αὐ ζωτα ζξετάζωσιν, ὑμῴς ὃ μηδὲ δΨ ῥη μὰ αἰσα αχούειν" δυυύηοϑε ἀπλωώς τύτων, αἶα 
μιχρ αν αἰ ασοφισῦ θα, δίκίων, Εἰπέ μοι, τοστούτης σπλαίης ἀγτιοι “διμόνϑροι τοῖς ἐν τῷ σχϑ. 

2 ἘΠ κυιϑηρϑέοις ἐζουλόμέων, εἴγε φολὴς ἀπηλαύετε “πολλή, Εἰς μέσον αἰπόῤτων ὑμῶν 

μιαρφ6 τίνος Ἑλλίωος φιλοσόφου βιθλίογκαϑ᾽ ἡρδν ̓Εἰρνρδιίον ἄγαπῖν, ἃ " ἑτέρϑυ πάλῃ 

ρεσξυτέρφυ τότυ, ἡ ὅτω γϑιὼ ὑμας διρινέφησα ἡ τὴς πολλῆς νωθείας αἰπήγαγον. Εἰ δ᾿ 
ἐκῴνοι,ὦφε καθ᾿ δέ" ὐπῷν τοσοιώτα, ἡ γούπνησειν᾽ τίγος ἀμ Εἴημϑμ ἡμιᾷς συήἠνώμῳς ἀΐξι-. 
οἱ, Εἰ μηδὲ (ἐς πὐδϑσξολοὶς Κι καθ᾿ ἡμὴ Εἰσύᾶβα, ἀποκρούσοιοϑτῳ κῆϊνος ὃ, ἐγεκεν ἡ πα- 

το ρήηθηρϑυ ; (έκ αἰχούεις τῷ ̓ ὐποσόλν λέγοντος ᾿ Ἑτοιμοι ἔσεαϑη αὐτοὺς οἰπολογίδμ πϑμτὶ τω, τιν. γιες 
αἰτοιῶτι ὑμας λόχον αἴξ ὰ τῆς οὖν ὑμὴν ἐλπίδος ὁ Παῦλος " ὃ. πὸὶ αὑτὰ πο αινῷ, λέγαν᾽ 

δ α: 

Ο λόγος τῷ Χοιφοῦ οὐγοικείτω ὡ ὑμῖν πλοισίως, Φλαὶ 4, φασι «τὸὲς ζωῦτα (Ὁ κηφή- χιλ, γι, 
γῶν " ἀρχϑτερϑι; Ψυχὴ ἐυλογηρδῥη πᾶσοι αἰ ᾿ ἡ ὁ πορθυόμδμος αἰπλαΐς, πορθύεται 

πεποιθείς. τῷ» γὸ πόρτων αἴτιον δὴ χανϑέν, ὅτι ουὐνὶ ζωις μδδτο οἰας »εαφών ποὺς ὃ για... 
ι4 δίον λήίςανται οὐ αγῴν (ἢ πολλοί, ἐὺ γὸ (ὃ) αἰόντον εὐ ζυϑε φησι, οὐ ᾧ οὐδὸν εἰ- 

δύτα, δολὰ (δ ὐπόνηρον, (ὃ μὴ κακοῦργον, (ὃ (ἀετὸν. ἐπεὶ Εἰ" πῦτο ζω, ὐθιοῆὸν ἣν 
" λέγη, Γίνεαϑε Φοϑνιμοι ὡσεὶ ὄφεις, ὃ αἰκέραιοι ὡσεὶ αὐθεςεραιί, δλλὰ τί ζωῶτα “οὶ λέ- 
γεν, Εἰς συ ϑὲν δὲον ἐπύμτώντος τῶτε τῦ λύγν; «σοϑς ἡ τοῖς Εἰρηνϑμοις, σγεῖν ζὰ ἄλλω 

ἡμῖν κατώρθωται, ταὶ τῷ βίου ὸ τὴς ζωῆς λέγω, δλλὰ πλύτοϑεν ἄθλιοι, ᾧ καταγέλᾳςοί 
10 ἐσμεν, ᾧ αἰτίώαϑω Ζ δλλήλες «εἰ “αδόχειρϑι, δ͵ϑρθούοῖ, δ, ἐφ᾽ οἷς αἰτιω θα. καὶ ἐγκαλύ- 

ἐἴθα, ὀκγηροί. 89 αρακαλώ γε ριον ἡ δ" αὐ νδὋ᾽ δ μουϑῥοις μὴ μέσα τὰς κατη)»- 
οἰας ἴςαοϑαι μόνον (ὁ ὃ Φρχῷ τόρ δειλεωσαοῖ (ὃ Θεὸ) δ Δ᾽ Ῥρίς ἔων πόύτοϑῳν ἐ- 

πιδείξα οἵ, τίυὐ μεταξολίω, να Εἰς δόξλυ τ Θεού βιώσαντες,  ἐὐδοὶ τῆς νϑηούσης ὡ- 
᾿πολαύσωρμϑμ δόξης" ἧς Ἄθοιτο πὐρζως ἡμᾶς Ἐλετυχῖν, χόῤιτι κα φιλαν,ϑε 5 πία, τὸ 

ες Κυρίν ἡμδβ Ἰησϑ ΧΚοιςού ᾧ ἡ δόξα, Εἰς (ὦν αἰωνας ὟΜ)᾽ αἰώνων. Αμέζω. 

Ομιλιῃ.34 ΤῊ ἘΠΑΥΡΙΟΝ ΠΑΛΙΝ ΕἸΣΤΉΗΚΕΙ Ο Ι1Ω- 
αἰνης,ὼ ἐκ δ)ῬΨ μοῦ») υτδυο᾿ 36 Καϊέμολέψας τῳ]ησοῦπε- 
δαπετομῦτι, λέγ᾽ ἴδεὸ ἀμνὸς τῷ Θεοῦ, 37. Καὶ ἤκθυσαν ἀντ ὦ 

29 δυο μα ϑηταὶ λαλοιώῶστος, ἡ ἠκολθίϑησαν αὐτῷ. 

Αϑυμόγ πως ἡ ὀρ, ϑοφπίνη φύσις, ἢ ὀξύῤῥοπον «σοῖς ἀπώλειον, ἐν 
ΩΝ τίω πῆς Φύσεως κατασκβυζω, αἰλλαὶ ποδὶ τίοὐ ἐκ «οοϑωρέ- 

στως ῥαϑυμίλυ᾽ δ) πολλῆς ϑιῴται τὴς κἰ πσομνήσεως. ἡ ὁ Παύλος 
ΝΕ »" “Ὁ 2 . ᾿ , ες 

ΝᾺ ᾿ “4 τῦτο »φάφων τὸς Φιλιω πησίοις ἔλεγε Τα αὑτὰ ρα Φεῖ ἐ- ΦΙλΙ τη. γ.4. 
ν᾿, 

χ μοὶ (ὦ οὔκ ὀκρηρϑν, ὑμῶν ὃ ἀσφαλές. ἡ ὦ γ) ῳ ασέρματα πα- 
: οαλαξούσαι ἀπο, ἐυθέως ὠκδίδωσι (ὅν κουρπιοὺς,ὺ ὶ ϑίῴται δοῦ-- 

τέροις χαταξολὴς ἘΧῚ ὃ τῆς ψυχῆς τὴς ἡμιετέρφις ὀυχ ὅτως, δλλ᾽ ἀγαπητὸν πολλάκις 
ασείραντοι καὶ πολλζωὺ δχιδειξαμϑρον Ὠχιμδέοιδυ,ἁπταξ θοῦ δρουηϑέεναι (ἢ κουρπὸν πο. 

49 λαῦᾷ. «τοῦτον ζ᾽ γδῤ δυσκόλως οὐιξλυᾷ τῇ Δ᾽ ανοίᾳ ζὰὶ λεγόνϑνα,, δχρὶ ὃ πολλίω ( 
ὑποκεῖαϑαι τίου σκληρότητα, μυσίαις (ἀωέχεσί, πῶς ἀχφώγοις, ἢ πολλοις τῇ ἄν ἔχι- 
(ουλέϑονζᾷς, ὶ αὶ ασέρματω δἰ σρποζονας . ἔπειτα, στὸμ παγῇ ᾧ ριζωθῇ,τῆς αὑτῆς πά-- 

λιν δᾷται «σπουδῆς, ὥςε πρϑὺς οἰκμδω ἐλϑεῖν αὐτὰ, ὁ ἐλϑόγτα μεῖναι αἰσινῆ, ὁ μηδὲν ἴθᾳ- 

ὁλᾳθίεσαι χοροὶ μηδενός, ἔχὶ (ὦ γὸ δΜασερ μῶν στὸν ὁ φεύχως αἰγϑβρτιοϑοῆ, ἡ τίου οἱ- 
Ομ γίοῖ, τοῦ. δ᾽ ὧρε ςς χείδυ 

Ψ κεν ΕΡζ ΕΑ μν ὃ ετ ΘᾺ ἘΣΧΕΣ 



ἴααν.διμί, 

6:6 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ.ϑ. 

χείλν ἰχιὼ Ὡπολϑίοη, καὶ ἐρυσίξης ἀ αὐχμοῦ ᾧ ΛΜ άδλων αἰπόμτων ἐνκόλως κατα ρο᾽ 

Ἰὰ 5 δ Μ δυμάν ἐχ ὅτως, ὅλα ᾧ κζ' ὦ πλείως ἐργαοϑίωαι ὦ πόΐ, πολλάκις ἐπελ- 
ων χεκϑν Εἷς ᾧ κλυδώνον απώλεσε, ἡ τα μῖν δυσκολίας πτρλσοόλούσης ἡ δι,ϑ69,- 
πωνάπαταν Εἰδότων ἔχιζουλθυσαντων, ὶ ἑτέρων πειρφισμαὖν ποικίλων ἐπενε,ϑέντων, ἐλυ.. 

μῆναν, ζζωτα ὃ ἡμῖν ἐχ ἀπλώς Εἴρηται, δον ἵν τὸν αἰκούσῃς ὕ Ιωλώγου (αὶ «αὐτὰ φθεί ς 
,ϑμϑβου, μη" φλυωρίας καταγνῷς, μηδὲ «ἰδ ,ῆδν ἴνα ἐὴ γομείσῃς καὶ φορτικὸν. ἐδούλετο δ' ἐτιψρ 
κιὼ ὦ νον “ΔΘ Δ.» γ 5 ! ς.,ι,, 2, »»ν λίω ὡὴ 
“ γϑιατταῖξ Εἰπων, αἰκουοϑίωαι" Κ΄ ὃ 'ὶ πολλοὶ τοῖς λέφρυϑμοις σϑϑσαχον ἀξ Ὄρχς 

[9 ᾧ πολιωὺ ὑπνον, ἢ δυυτέρα. πάλιν αὐςἂν αἰφυπνίξει Φωνῆ, σχϑπτι δὲ᾽ Εἦπον,ὁ ὁ- 

πίσω μά ἐρχόρδνος, ἐἰμειτ9οϑέν μα γέϑνε᾽ ὅτι ὑχ ἰχόμός Εἶμι λόσαι (ὃ ἱμόῤτα τῇ ὑ. 
πυδυμιατος᾽ ὁ ὅτι αὑτὸς βαπηῆϊζει οὐ πνεύματι αἰγίῳ ὶ πυρὶ αὶ ὅτί ὦ πγεύμᾳ τεθίαιττ χα.- το 

ταῦ αῆνον ὡσεὶ αὐθέφεροὶν,ὼ ψϑμον ἐστ᾽ αὖντὸν᾽ ἡ μερδο τύρηκεν ὅτι (ὖντ, ὅ91ν ὁ ψὸς τῷ Θεού, ὑ. 
δεὶς πσολσέοεν, σϑ᾽τεἰλ ἠρώτησεν, σοϊὲ ΕἾπε᾿ ἃ ζιῶτα λέγης, ὶ ὐαῷ νος, καὶ δὲ τί; Εἶπε 

πάλι, ἰδὲ ἀμνὸς τῷ Θεοΐ, ὁ ρων τίω αἰδοίου αὖ κόσμου "συ τω καϑηα» τῆς α- 

ναιαϑησίας αὐ. ὅρα 1929 λοιπὸν ὀιαἰκάξεται αὶ αὑτὰ λέγην πάλι, καϑούπερ “ιγαὶ σκλη- 

δϑὶν ὁ αὐένδυτον γώ τὴ νεώσει μα λρίήων, ἡ τω λόγῳ " καϑοίπερ αἰρότξῳ πεπιλημδέζω αἷἰ- τς, ἤει 
νεγείρων τίω Δ ϑένοιαν, ὧςε Εἰς ὃ βαλος ζὰ ἀσέρματα χαταξαλῴ;. "Ὡσ' δὲ τῦτο οὶ χὐπίν 
μακρὸν φὐκτείνει λόγϑν, δῆι ἕν μόνον ἐασούδαζε πρϑσωγαγεῖν ἀὐις καὶ κολλῆσοι τῳ Χο. ἰὰ 
ς΄ῷ. ἤδειγὸ ὅτ! τῷτο κατοϑεῖξα ψϑροι , πειοϑέντες, αὶ δεήσονται τῷὁ μδοτυρήσοντος αἰτῶ λοι- 
πον, ὅπτρ δξζω ᾧ γέγονεν. Εἰ γον (Ὁ Σαμδοήται λέχϑεσι μ(Τ' τίωϑ αἰκρόασιν ἰντε τὴ γωυαι- 
χὶ, Οὐκέτι δζρα τέων σζω λοαιλιαὺ πιςεύομδμ (ὠζὶ »Ῥ» οἴδαινϑῳυ ὅτι (ὖντ' ὅ21γ ὁ σωτὴρ ηἶ το 

κόσμου ὁ Χοιτορ) πολλῷ μάλλον Φ μμαϑηται ἔζάχιν ἐχέρωϑησαν λὺ, δ δὴ ἡ ,έγϑνν." ἐλ φρπ ἐ, 

δόντες γδ ἢ αἀκούσαιντες μίαν ἐασέρὸν αὐτοί, Οὐκέτι παοῆς Ἰωαὐνίωυ ὑπο έςρεψαν, δ, τὸν πὶ 
ὀυτῶς αὐτῷ οϑσηλωϑησαν, ὡςε τίωυ ἰωαΐνου ο[9"ωνίον ὀμαδίέξαεϑει, ἢ ἀὐδὶ κηρύῆεν ἰκεήνι 

αὐτὸν. ἐνρίσκει γ)ὰ «ὅτι φησι, () ἀδελφὸν (δ ἴδιον Σίωφνα, κὶ λέγη αὐτῷ" ἑυρήκαμϑν δ πιγὸ͵ 
Μεουίδυ, ὁ ὅ1 μαϑερμάυυθυόμϑμον, ὁ Χοιφὸς ϑέα δὲ μοι κακῷο, πῶς, ὅτε (ὦ ἔλεε " ὁ ὁ- 15 χιΐη 

πίσω μα ἐρχόμϑμος, ἐμιασδϑοϑὲν μα γέγϑνερὸ ὁτι οὐκ Εἰμὶ ἰκόμὸς λόσαι (ὃ ἱμόμτα πῇ ὑ- 
σποδάματος ἀὐτι, σοοδνα, Εἶλεν᾽ ὁτε ὃ κὐθὲ τὴς οἰκονομίας διελέηθη, ἡ ὄχι ὦ ζῳ περότε- 

Θ9ν ῷ λόη»ν" κατήγαγε,ζοτε ἠκολουϑησαν (ὦ) μι, ϑηταί. δὶ τῷ» ἢ μόνον 68] κα ιδῴν, δολ:͵. χεΐμῃ 

δι ἢ ὧχ δυτῶς (ὦ πολλοὶ αγϑϑσοίηρνται, ὁτὸρ ̓ ι μέγα αὶ ὑψηλὸν αὐθὰ Θεοῦ λέγηται, ὡς 
δ τὸμ χφησὺν καὶ Φιλδὶν,ϑόϑ πον ἡ Εἰς τίω Μ᾽ αἰκουόντων αἱ, ϑοϑέπων σωτηφίδω λμῆκον. ἢ- 10 

κουσταν γϑιωὼ οἷι αἰρᾷ τίωυ αἰ μδοτίλν Ὁ κόσμου, ὶ ἐνθέως ἐπέδραμον. Εἰ γ)Ὲ 9 ὅδην " Ὡπθ. χὐπμε 
λουσαεϑαι ζὰ ἐγκλήματα, ὥς ἐγέχάν, Φησιν, ὀυαξὀγόμιθου θές ἢ 'χωρὶς πῦγων ἐλβυ9ι- ἕ 

ρώσων ἡμαξ ̓ πῶς δώ Οὐκ ἐσώτης ὀμοίας αὐ ίθειϑαι τίω δωρεαν , αἰκϑυέτωσαν (ὦ 

κοιτηχούϑμοι, ἢ πτϑς ἐκαΐζᾷι αἸάπνοα:ς τίω οἰκείθμ αγαξὀμόρϑι οἱ σωτηοίθν. πάλιν εἰ- 
φήκει, Φησὶν, ὁ Ἰωαΐγνης ὁ λέγ᾽ ἴδὲ ὁαμνὸς Τ' Θεοί, συ εδν ὁ ΧΚοιφὸς αἰϑλέσται , νλὰ "9 

πόύτα ἐκεῖνος. ουτω ἡ ἐχὶ Ὁ νυμιφίου τ΄. οὐκ αὐτός ἐς λέγη ασοβς τίω νὐμιφίω τίως, 
δλλα πθξεσι ἐζ συγῆ, ἐτερϑ! 3." αὐτὸν δοιλούσι, τέω νυμφίω ἐγ χειείζοισι ἢ ἕτερφι᾽ αὖ- χιμῆ 
τῇ ἢ Φαμέται μόνον, ᾧ ὀυκ αφ' ἑαυ ζυτίωυ ὠπεισι λαξων, διλ᾿ ἑτέρυ χραϑὸντος αὖ- 
τίων. “τὸρ ὃ λφθῃ το ραδοϑεῖσαν, ουτῶς αὐτίω Αἰ α τίϑησιν ὡς μηκέδι μεμγῆαϑηῃ ἥμκα- 
τεγίυησοίγτων. Ἧτο ὁ ὅχτ Ὑ Χοιφοῦ γέγϑνεν" ἦλϑεν οὐριμεσόνϑρμος τίω ἀκκλοισίαν. Οὐδὲν 40 

αὑτὸς Εἶπεν, δλα Ρελ νει μόνον᾽ 65 φίλος αὐτῷ ὁ Ἰωαίνης, τίωω δέξιαν οὐγέϑηκε τῆς 
͵ ' Ι ᾽ ͵ ᾿ ἢ ιν» ͵ γι ! 

νύμφης, αἱ οἱ ΤΥ λόγων ἐγχειρίσας φυτά ζας ψυχαῖς Ψ αὐγιϑοϑπων. λαξων αὑτὸς λϑίπο, 
ὅντως αὐδις διέθηκεν ὡς μωικέζι ατοὶς (ὃ ἐγχήφισαντα ἰπελῆεῖν. ἐν 7» 8 μγονδ, δρλώ 
ν᾿ » ᾿ “ “ ὶ «κι ͵ ᾽ .- ὦ " 

ὁ ὑτερόν ὅ91ν ογζιῦϑα χρηοατηρῆσοι. κα ϑούπερ γὰρ ὅλη ἦΜ γαμων, ὀνχ ἡ κρρὴ το : 
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νυμφίον ἀπτισιν, αὐλλ᾿ ὥπ’ γσϑς ἀυτίω ἐπείτεται, κἂν βασιλέωφ υἱὸς ἥ, καν. ἐντελῇ ὅμα καὶ 

αἰεἰβριμινϑμίωυλιν ϑεραπῥαιμίδοι και τεγϊνήστιν ὅν, μοὐλλ γ᾽ ὅτω καὶ ἰγζωνδ"γέλρνον. σέκ εἰς δὶ ἐ- 

φονὸν 'αὐϑλϑε ἢ λό, ϑεϑίπων ἡ φύσις, δνλ' αὐτὸς αὐτοὺς Ὁ θὐκαπαφρόνητον ζῳυτέωυ καὶ ὀὐτελῇ 
ποὐδοαιγφχϑνενὸ γενορδύων ἃ  “γοίμων, Οἴρς Εἴασιν οὐ (οὐδ μϑύῳ αὐ! λοιπὴν, λα οἰ δαλαθὼν 

; τοὺς Δ θιν ἀνήγαγε τὸν πτυτρικόν, τί ϑή ποτε 9 κωτ' ἰδίου φῴ μθανᾳ ἐδ μαϑηζ (δ 

ἑαυ ὸ δέ τότον ἀδζις ὑχρλέτ ἢ) ὃ Ιωδώνης, ὦ ὅτως ἀύους πο δαδίδῳσι ῷ Χοις ὦ, δλλὰ 

δομοσία, μα πόρτων ὠΐροῖς φησιν, ἰδὲ, ὁ αἰμρὸς τὐ:Θεϑ; ἡ μὴ δόξῃ συσκάγης ξ1) ὃ ἔργον εἰ 

ὥ "ὃ Ὁ» ἐὐτύχατ᾽ ἰδίδω ἀρ ορικλυϑεντες απήεξ, ὸ ὡς χαξν στῶ ηϑρ
όχοντες, ταχέω εδὰ 

ἴσῳς ᾧ ἀπεπήδησαν" νμῶ ὃ ὧκ τὴς κοινῆς ϑμονϑῥης διδασκαλίας χαταδεξαμϑμοι τί
ω ἀἶκ9-- 

1ρ΄ ληύϑησιν, (δέσαιοι. λοιπὸν ἔμϑμον μιαϑηταὶ, ὡς καὶ ὁχρὶ πίω Εἰς ΤΌ διδωσκαλον χαίδαν ἄἶκ9.- ς 

) αϑήσαντερ, ΟΝ Εἰλικρινως ἀ ασϑϑς Ω κέρδος. ὁράΐναες πὸ ἑαυ. ᾧ Ζ δχυασοοφήπω 

ἃ Ὁ ὐσύςολοι πϑρτες Ὥύτοντα αὖ τὸν ὠκήρυῆον, (ὦ ἅ᾽ ““πεὶ τῆς κι σοίρχαι "“εσίας (κα 

"Ὁ Ὁ ῥμάλημυ" χ᾽ διμόνος ϑρόνται.}}9 ὸ φίλον αὐτὸν τ ιυυμιφίν φησιν, ὅη αὶ ὧ) τοῖς 

“αὐμοις μένος αὐτὸς πῦρελμειο, αὐτὸς πόρτο ἐποίησε καὶ ἐπετέλεσιν, αὐτὸς ῷ πορϑγματι 
.5 δι πτχζω ἡδδέοαιὶ ἐμολιέκψας φ Ἰησῶ αὐθιπατοιώτι, λέγφ᾽ ἴδε ὁ αἰγὸς τῇ Θεοῦ. φξενὲ γὸ 
πῇ φωνὴ μόνον; δλλα, αὶ τοῖς ὀφϑουλιμοῖς ἐμ τυρὶ ἐδαύμαζε αὶ Χρλφον, γαύρὼν αὶ ἀἰγᾶλο. 
λήμνϑμος. ᾿ 4“ ποιᾷ ζν λϑηγϑὺ τ ραικλήτικὸν τίως, λα θαυμα ζᾳ μόνον ᾧ ὠκαλήῆετω ὔ 

Δαἰρώζᾳ, ᾧ τίμς δωρεαν αὶ αὑτοῖς πῶσιν ἐφ᾽ "ωὖ χϑρ με», δηλοῖ, ᾧ Ὧν ξσπον τῷ χαϑαρμού, 
ἃ γὰν αἰμνὸς ἀμφότερᾳ ζωζῳ ἐμιφαμιᾷ. καὶ οὐκ Εἶπεν, λυψόύϑμος," ὁ ίσως, δον ὃ α)- 

10 βὼν (καἰ μδοτίας τῷ κόσμυ, " ὡς αἰεἰ τῷ. ποιοιῶτος αὐτῷ. καὶ Ὁ ὕτε μόγον ἔλαζεν, ὅτὸ ἔ- 

ποῖον, αἰλλ ἐξ ὀχοὺν. ῥέμδι τῷ αὐδώτος ὠμὰ Τι ἰμῦρτιαρ, οὐδε ἀεὶ φαυρῥ μϑιορ (μίαν 
Ν᾽ αἱ αμδολιῶν πὐδλφίνογκε ϑυσίδῳ) αἰλλ᾽ ἀεὶ καϑαίρων δζρα τὴς μιᾶς ὠκείνης. ὥασερ 
δῶ "ἡμῖν, ὁ λόχος, Ὁ ϑξαίρετον δείκϑυσι, ᾧ ὁ αὸς, Ὁ ἐξνυλλαγμϑμογ πος (ὦν ἀλλυς ἐμ 
Φαννᾷ ̓ ὅτων, δ αἰμψός, ὧς Χοιφος, ἀὸ “ππορφήτης, ἡ ὃ φώς 2 αἰ ληϑινόν; ὸ ὁποιμζι ὁ 

ἐς καλὸς, ἡ ὅσα ὸν ἐπ᾿ αὐτῷ λέγηται ὀζρὸ τὴς τῷ αὐρ, ϑ09υ αυδϑόϑήκης; πολὺ διήωυσι ὃ διω- 
σάσυϑμον. "ἢ ὃ αὐμφοὶ στιν πολλοὶ, ἡὁ πσόϑφηται; ἡ Δεατοὶ, “ὦ 4ο, αἰλλαὶ πόῤτων ἐκεί. 

γῶν αὐτὸν αἰφίφησι “πολλῷ. ᾧ μέσῳ αὶ σοί τῳ ὐβιϑρῳ τύτῳ ἠσφαλίσατο μένον, αλλά 
τῇ τῷ μονολνϑς πσδϑοϑήκῃ. Ονεῖδν »ὸ αὑτοῦ κθινὸν πσοὸς τίω κτίσαι. Εἰ δί Τἰν ΝΟ οὲ χω 

εὴν ἔξ) ϑικέ, ὃ ρα ϑυκθὐτὶ ζωῦτω λέγεις, (ἃ γ5}} δὔῥ ὀχαιοῖς τότε τῆς ἐβέρας μ᾽ ὧς, 
20 δῶ ΟΡ ζω ὡς δεκούτη, φησὶν) ἐσφάλϑαι στφφόδρα, ὁ τοιούτός μοὶ δοκά. 7} )Ὰ» ἿὩ 

πολλαΐν ἡ τῇ (ὐρκὶ δουλθυόντων, εἰκότως ὁ μ᾿ Ὁ ἐπίασιν χαιοθς Οὐκ ἔς! σφόδρω ἕλττήδειος 
σοϑς τ ἢ αὐαγ καων, δα Ὁ. δ καρδὶδν τοῖς σιΐιοις βαριωέοῖ ἔνθα. 5 αὐὴρ ἐμ οὐ εϊὲ ὃ κοινὰς 

μετέχων δοφῆς, δλλα αὶ Τὶ ἑασέραιν κ᾽ τοστιύτης ὀρέγων νήψεως, κῦθ᾽ ὅσος ἡμῆς ὑπὸ ἢ ἕω 
(μάλλον ὃ ὁ «(ἢ πολλῷ πλ εἰονος (1 δ Ν᾽ ἡμαῖν πολλαίχις ὃ ἑασερμνὸς ξγφῆς λείψανα 

)ς ὠναπολειφϑώτα φανταζᾳ Υ “υ χίω" ὠκᾷνος 3." δ᾽ ὀνὶ πύτων Ὁ πλοῖον ὀδώρεωεν ) εἰκό- 
τος καὶ δείλης ὀψίας αὖπὲ νότων ἐφϑεγίεν». ἔπειτα αὶ εὖν ἐρήμιῳ διέτοιξε. Ἴοοὶ Τ Ἰορδωνω, 
ἔνϑει πολύτες μ(Τ' πολλῇ Ὁ ὅϑμε “σοός τὸ βαϊαῆισμα, αἰ πήντων," βιωτικῶν βρουχὺ Φρ9ν-- 
ἄζοντες τότε, ἐπεὶ ῷ Χεις ᾧ τοῖς ἡμέφοις πγοϑσικαρτέρνᾧ ρὸ “ῷ ἀδιτοι ἤδη. γὸ σφοδρᾷ 
χκήρυχϑς ἃ ὑπιμλας γεωργϑό, μι ασϑϑτερον δὀἰπος- ἕνα, εως ἂν ἰδ χαταρόντα ἢ φυτάνϑων- 

4. τῷ Δόηϑν. ᾧἰ δήποτε ὃ εἱ πτεθίηλϑε πϑρτοηοῦ δ ἴνϑαίας κηρύσσων αὐ δλλ᾽ εἰκηκά δὺ 

ποταμὸν οαὐξ νϑήων ἐλϑεῖν αὑτὸν, ὃ δεῖξαι χρλοχτλμόμδιον ε ὅτι δχρὰ ἾΜ ἔργων ὠκψο δ ρμέοϑαι 
ἐξύλρ᾽" Ὁ ὃ ασουδαξόνϑμον, γγώραμον τέως ποιήσοι μόνον, χαὶ τεέσω! ἧνας ἀκούσαι 

τῆς αἰωνίῳ ζωῆς᾽ τίω ὃ μαίξογα αὐτω χατελίμυπθμε εδοτυοίαν τίω ὅζῳ ἿὟΜ ἔργων, καϑῶς 

δ αὐ φησιν. Ἐγὼ καὶ αὐϑα λὐϑοῖπν λρμόλῥω ὃ μδοτυείλυ.. πὰ ἔργα ὦ ἔδωκέ μοι γρων,ν, 
Οἰυγίοῦ, οπ1, 2. Οδβ 5 πατήρ, 



ζ 
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πατὲρ, ζω τὰ ὅ91 πὰ εὔιτυφριῶτα «ἰδὲ ἐμοῦ, ὅρῳ ριῶ σταἧς τῦη» ογοργέφερον {ώ. 
ΤῊΝ γὸ μαρὸ “νέξαλε ασινϑλραα, ϑρϑως καὶ πυροὶ ποὺς Ὁ νος ἤρετο. (Ὁ γὺ ἀσελ τύ. 
τὸ μαδὲ πσροσέχοντες τοῖς λέχϑμϑύοις, ὕφερον λέγουσι, πόζα ὅσαι Εἶπον ὁ]ωαύνης, ἀλη. 
ϑη ὅθ. "ἄλλως ἡ Εἰ πθϑοςῶν ζω ζα ἔλεὺν, ἔδοξεν δὴ ὡκ ἀαυουδὰς τίνος αὐδρωπίγης 

Ῥ ᾿ 
Χ. Ἢ 

γένεαϑα; ἴα γνόρϑμα, ᾧ “αν ία ἢ) "μεφὸν Ὁ κήρυγμα. 
ἢ δὶ 

Καὶ ἡκουσαν ᾧ μαϑηταὶ ἀὐτῦ ῷ δυύοιὶ ἠχολούϑησαν τῳ ἵγσν. χὦ 
ἢ ν. ἢ 5 ἢ “.»», ᾽ » ᾽ ᾽ ἌΧ. ἰκί. 

Καηγτοιγε ἢ ἔτερϑι ἤσαν αὐτοῇ μα ϑηταὶ, δλλ᾽ ἐκ φνοι ον μόνον Ορα ἠκϑλϑυϑησεῖν, ὠλι αν 

λρὸ ζηλοτύπως πσϑϑς αὐτὶ διετέθησαν. Ῥα((] γλγ, φησιν ὃς ζῶ μ᾽ συ πέροιν τῷ Ἰορδαΐ. 

του, ᾧ σὺ μεμδοτύρηχας, ἴδε ὅτε βατῆϊζω, καὶ πλώτες ἔρχονται κοῦ αὑτόν. ᾧ πάλιν 'φα χϊνιμη 
νοντοῃ ἐγκαλϑεώτες ᾿ Διαὶ τί ἡμμῆς νηφευομδν, ὃ (Ὁ) μαι ϑηταί σὰ ἐν νηφεύοίσιν,, ὥλλ (ΟΥ̓Ν ς δρονὶν 
ἄλλων βελτίοις συν τοιούγον ὄπαϑον, δλλ᾽ ὁμοιΐ πε ἤχϑυσαιν ἡ ἡκοδούθνσαν. ἠκολνυ,ϑησαν Ἰὼ 
ἢ ὐχ ὡς τῷ διϑωσκάλν κοιταιφρϑνήσοιγνες, αἰλλ᾽ ὡς αὐταί μαίλιςα, πειαϑέντος, ὑδέγμα 
μόγιφον τῷ κρίσει λογεσμιάε ὀρϑῇ τῦτο ποιῷ! ἀξενεγκόντες. συν δ οὐἸλακρυϑίτες ἐδ 

ἐποίησαν, ὅπερ ὑποπῆον ἑω, αἰλλ᾽ ὅπ" πσολέπε μόνον τὸ μέλλον, ὅτι βανεήίσαι εἰν χγϑύμαη 
«ἰγία[ὰ πυαὶ, )νκολουϑησοιν ἀὐτῳῖ, νὶ τοίνων ἀἰπέτεσαν τῇ διδασκάλου, ἀλλ᾽ ἐθουλήϑησεω ιἢ 
μοϑεῦ τί πλέον φέροι τῷ Ἰωλρνον. ὦ ὅροι τίω πσουδέυ) μ(τ' αἰδοιζ γονομδέζεν. συὰ' »δὲ 

δὐλέως ααϑοσελϑόντες ἐπηρώτησαν (() Ἰησοιώ ΧΡ αἰαγκαίων χαὶ μεγόζων ποοογμδ, 
ὙΚΉΥΝ μοσία, πϑρόντων ὑπόμῤτων ἀπλω, καὶ ὡς ἔτυχεν, αλλ ἰδία οἰ φλεοιϑέωαι «τα 

ἐανούδωζον. ἥδεισαν γγ) ὧυ Ουπτενοφ ρ»σιώης, ἀλλ᾽ ἀληθείας ὦτα τῇ διδωσκαίλου Ὁ 

ῥίμϑσα. 10 
40 Ἦν Αὐνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέξου Εἷς ἐκ Μ δύο Ὰ αἰκουσοίντων χα 
αἰκολουδυσείντων αὐτώ. Τύος ἐνεκεν Ὁ τῷ ὀτέρφυ οἷοι ὁγνώφισεν θγομιοι τές φα.. 
σι ΡΥ ΟΣ τὴ ᾧῷ »φάφοντα ᾧ ἠχο λουϑηκότα " μὲς ὃ ἔχ ὅτως, ἀλλ δε ὠχᾷιος ἐχὶ 

ὟῊ Ἰλταήμων ω. συνὰν δξζυ πλέον ὙἿ" αἰωγχαίων λέγη ἐγφίω. τ γὰ ὄφελος ὧκ τῷ μα- 

θεῖν ὠκείνου τέων πσφόσοχϑείλρ ; ἐπεὶ σϑοὶλ ΔΜ φοδὸμήκοντα δύο λέγη τοὶ ὀνόμαιτα. τῶν ας 
" Παῦλος ἐποίησε" Σμυόπύμψαδϑν ὙᾺ, Φησι» ᾧῷ ὠδᾷφο οὖν πολλοῖς πολλαίχις αχϑυ- ΤΥ 

διαῦον ὄντα, ὶ ὁ ἔγταωνος εἰν ᾧ δ αελίῳ. τῷ 8 Ανδγρέου μέμιγηται ὶ δὲ ὑτέραν αἰτίαν. ποίαν ΟΣ ΜΗ 
δὴ Οὐτίω εἴνα, “τὸν αἰκούσῃς δἰ Σίμων ἀκούσας μετ᾽ ἀντ δυῦτε ὀπίσω μι, ὁ ποιήσω ὑ... Ἰλῖν' 

μας ἀλιῴς δῤ,ϑούπων, αὶ διυγπύρησε ασοῆς τίωὐ χρϑαδοξον ζωτίω αὐύσασιν, μαίϑης ὃ- 

“ὃ 

ν ζὠ Φρχας τὴς πίπεως δαδλφὸρ ἤδη, πρζοχαιτεξάλλετο. ᾿ . 40 χιφυων 

48 Σπαφεὶς ἢ ὁ ἴησους καὶ ἰδὼν ἀδοις ἀκολουθοιωζαε, λέν ἀϑῶις, τί ζητεῖτε; ζαλγι, 

Ἐννεῦϑεν παιδιοῦ ὀβῖθα, οἷν αὶ φϑεύνοι (αἱ βυ λύσεις ἡμδῇο Θεὸς Κὶ δωρεαῖς, αἰλλ. ὁτὸμ ἡμιᾷς 

αὐξωβῖθα τὸν ὃ πίλων αὐθασωκϑρ,τότε κὶ αὑτὸς πολλαὶς δίδωσιν ἡμῖν τῆς σωτηρίας (αὶ 
ἰφορμάς δι ξιητάτει Ῥηὁ εἰδὼς "Ἐ καρδίαν ὅ' ὀμθρωώπταν, ὁ τοῖς λογισμοῖς ἡμδὴ ἐμέα-.- κιπιαν 
παύων, ἶνας ἐρωτῷ νὸν, ὑχ ἴα μαθη( πῶς γάρ; )αἰλλ' ἡ δὲ ὃ ἐρωτήσιως μῶλλον ἐὐδρνὶ 23 ἰὼ 
οἰκοιώσηται, χαὶ πλείονος μοταιδιῷ ὁπ ρησίας καὶ δείξῃ Ὁ αἰκροασιως δγζοις ἀξίοις, εἰκὸς 
ὦ ἐρυ,ϑριᾷν α δεδοικέναι, ὧτι ἀγνώζω ὀγζᾷε, τὸ τοιαύτω κἶξ ὶ αἷστε τοῦ διδωσκαίλου 

τυρφλμῶτος ἀχηκούζας. ζυυτ᾽ δῶν πόρτα λύων, τίω αἰδὼ, Φ φίζυ, ἐρωτά, ἡ Οὐκ Εἴα- 

σε σιγὴ μέλρα τῆς οἰκίας ἐλϑοῖν ᾿ χαίτοι ὃ αὐ αὐ ἐϑροτο, καὶ Εἰ μὴ ἠρώτησε, πρέμεναν 
ἡ. ἐν ἀκολουϑοιῶτες τῳ, ὃ κατὰ πόδα βαδίξοντες ἐπέχησαν τὴ οἰκία. Ὥίγος δξζω ἕνεκεν ,ο 
ἐρωτῷ » τῶτο ὅπερ ΕἾπονχατασκϑμαζων κατατορ αὐνων τὰ ὠΐοις (δ λογισμὸν ἐρυ,ϑριαδ- 
σαι τ ὸ αὐγωνιαοίνπε, αὔρέχωι ϑαῤρᾷν. εἰ δα τῆς ἀκολουϑήσεως ὃ μόνον (ἢ) πόθεν, 4. 
λοὺ καὶ ὄζοὶ τὴς ἐρωτήσνως ὀφιὀμέρωσειν. Ουῖτῆν γὸ Ουὐνῆπτω μαϑόντες τ ἀν; συοὶ αἰκύ-᾿ 

σαντες, δὶ δεύσκαιλϑν αἰντὸν κουλούσι, Εἰς ὧφ μοί νζος Εἰσωθοιῦτες ἑαυςᾶν,, ἡ τίω αἰτίαν 
δωκχψιουτις 



ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΔ, Ομωλ. “. ό:9 κὺν ας 

δεικγιώτες δὲ ζῶ ἠκολφύθοιω, ὡς τί ΝΜ χρησίμων ἀκουσόνϑμοι. 3͵ία δὲ μοι χαὶ τίω (ωώς- | 
σιν. οἕκ Εἶπον, δίδιαῖξον ἡμας αἰξ δογιλατων, ἢ τίνος ἑτέρου ὦΨ ὀμαγχφίων᾽ ἀλ- β 

δά τ 

Πο υϑρεις, Μεπὲ ΡΨ ἡσυχίας, ὅπερ ἐμιασθϑαϑεν ἐφίω, ὁ Εἰπεῖν ἃ Ὥρος α«ὖ.- 

ς τὸν, ὁ ἀχϑύσαί τι τ» ἀντ, ἢ μαϑεῖν ἤγελον, δίϑπερ σοϑὲ αἱεξαίλοντο, ζυοδ Εἰπον,ξο- 

αϑμ πόμτως αὔριον, ἢ αἰχουσ μῖθα Ὁ} αλέγρρδμου σύ δημοσίᾳ" διλλὰ τίωὐ πονλζω ἀσου- ' 
διὸ ὦ Εἶχον αἰξὲ τίω ἀκρόασιν Ὠγδοίκριωται, ῷ μηδὲ «ἰασὸ τὴς ὥρως οἰποτραστίιδαι. 
ὰ οὗ ἔτυχε λοιπὸν “στοὺς δυσμαῖς ὁλλιὸς ὧν ( ὥξϑι "Ὁ ζῶ ὡς δεκοίτη, Φησί ) καὶ δζρὰ τῦτο ὼς 

ὁ Χοιφὸς ου λέγει ζῷ σημᾷα τῆς οἰκίας, σε (ζ) τόπον, ολ᾿ Ἑχιασά παι πλέον ἀὐζιες πρὸς 
1ο τίω αἰκολου ϑησιν, δεικψὺς ὁτί ἀύις ἀπεδέξατο. ὁ] αὶ τῦτο σὐολ' αὑτὸς τοιούτον {ι Εἶ-- 

πεν᾿ ἀχαοθν ὅξιν Εἰς οἰκίδν νων ὑμας Εἰσελϑεῖν, αἰκούσταϑε αὐρλον,θι τί βούλεοϑε, μα- 

»1ν χωρήσουτε οἴκαδε" γε " δλλ᾽ ὡς τσϑϑς φίλυς ἣν πολιοὺ αὐτο συήεχϑνόζζις ὄγογ, ὅτω ὅζι- 

| λέγεται . πῶς δζυ δλλανοῦ φησιν, Ο ὃ υἱὸς τῷ δι, ϑεύπου (Οὐκ ἔχει “ποῦ τίου κεφαυλίωώ Λυκιθινην 

ἷη" Χλινα ἢ 

. 39 Εὐζῳ Ὁ λέπι, ἔρχεο, αὶ ἴδετε ποὺ μϑῥω; Οτι ὦ, οὐκ ἔχει πού τίω κεφα.. 
χὐΐην λίω" κλίναι,δηλωτικὸν ἔ61 τῷ μηδὲν ἴδιον κα του γώγιον κεκίηαῦο, θ'χ ὅτι οὖν οἰκίᾳ καὶ κατέ- 

αϑμε. ὦ γὰρ καὶ ἡ ωὐραφολὴ τῦτο βούλεται. ὅτι ( δξχυ ΤΡ αὐτῷ ἔμειναν τίω ἡμέραν ἐ- 
χείνζωυ, ΕἾπεν ὁ θὐαγζελιφής" τίνος ὃ ἐνεκεν, Οὐκέτι πσοϑσέϑηκεν, ὡς δήλου τῆς αἰτίας ὅσης. 
Οὐϑὲ ὙὉ  ἐτέρφυ “ινὸς ἔγεκεν ὅτε αὐτῳ ἠκολουϑησαιν, ὅτε ὁ Χραφὸς δες ὀπεασασατο; ἐν 

το ἢ αἱ δ τίω διδαισκαλίαν " ἧς ὅτω δαψιλώς ὼ πσοοϑύμως αἰπήλαυσαν ἢ οὖν νυκ]] μιᾷ, 

νον ὡς θύγεως ϑατέρους ἡ ἐφ᾿ ἐτέρων" ϑήραν ἐλδϑεῖν. 
Οὐκϑιώ ᾧ ἡμᾷς ὠντεῦθων δὶδ αοϑτυμδν πόρτα πϑρέργα τἰϑεοῖ, τὴς θείας ἀἰκροαίστως, ὶ ἩΘΙΚῸΝ 

μηδένα, χαιθϑν ἀχαηθον δὴ γομείξειν, ἄλλα, κἂν Εἰς οἰκίδν ἀλλοτοίλν ἀπελϑεῖν δίέη, καν ᾿ 

γνώιμον ὀμδρυίσι ϑμέον, μεγάλοις αἰγνώτα, ἡτα, καν αἰωοὶ τῆς ἡμέρφις, καὶ οἷωδήποτε 

3 τε χαιρῷ, μηδέποτε ζτης αἰμελᾷν τὴς ἐμιποοίας. (ξοφὴ (ζ " δίχω καὶ λοῦτρα, ᾧ δήπνα ἡ 
ἀνα ᾧᾳ βιωτικα, Κφ 6 9ν ἐχέτω Τ' ὠθλσμμένον ᾿ διδασκαλία δ αδὶ φιλοσοφίας τῆς αὐὼω ̓  

μηδεμίδυ αφωρασμένζων ὥρφιν ἐχέτω, ἀλλ᾽ ἀπας αὑτῆς ἔξω ὁχαιο9ς. Ἐυχᾳρβως Οό,φη- τιμϑι, 
υὐϊΔεδ σιν, αἰχαίρως ἔλεγξον, ᾿ἐχιτίμκησον, “«ἰδακοίλεσον. " χαὶ ὁ προφήτης δὲ φησιν, ΟΤΙ οὖν τῷ Ὑδιμ' «- 

- " « Ἀ . ΄“-ν . ὅ ε “. ὃν 1 "" 

ἀλίμν νόμῳ ἀντ, μϑηοτήσει ἡμέροις τὸ νυ] ς᾽ ᾧ τοῖς Ἰουδοήοις δὲ ὁ Μιωύσης ὀζοιττὸντὸς τούτο ποιεῖν 
4 ὠκέλϑθυε. ζᾳ ἃ "ὃ βιωΐζικα, βαλαᾳνφα λέγω ἡ δέγαι, Τ᾿ εἰ ὀναγχά)α, ὁμὼς σιουελῶς 

Ἡρο γνόμϑμα, ὃ σῶμωι ἀξίτηλον ὀργάζεται ̓ ἡδ τῆς ψυχις διλισκαλία, ὁσῴῳπερ αἹ ζῆπιτείν 
᾿ τοσύτῳ τίωυ δυχονϑρζω ἰαοϑτέρὸν ποιφ ψυγίω. γιοῦ ἢ λήρϑις (ζ καὶ Φλυάρλαις αϑονῆτοις 

πϑώτα χαισϑν ἀφορίζομϑι, ὶ (ὃ “ἰαὐὸ τίω ἕω ᾧ (ὃ αἴδὲ δείλίω καὶ μεσημίξοίθῳ ὶ ἑασί.. 
ραν ἢ αὑτίω (μωεδρϑύομϑρ Εἰκῃ) ὁ τόπους Εἷς τῶν ἀπεταάξαρϑρ᾽ δὴν Ὁ ϑχίων δογμό ἁ- ᾿! 

ἧς πταϊξὴ δὶς τῆς ἐοδὸμαίδὸς ἀκούοντες, ναυτιώ υϑν, δζρικορᾷς γνόκῖθα,, τἱ δζζυ ὃ ὠτίον, χαᾳ- Ι 

κῶς δζμκείμεθα, τίωὶ ψυχίω,ὃ Ὀχιθυμυτικὸν αὑτῆς ὃ αὖδὲ ζιῦτω αὶ ὀρεκτικὸν δξελύσο-: 
αϑυ ἀπὸρ᾽ “9 τὸν οὐκ ἔρῥωται κσοϑς τίω τὴς πνϑυματικὴς (ξοφῆς ὀρεξιν. μέγα ὃ χαὶ 

ττο (Τ Τ ἄλλων ἀβῥωείας τεκ μήθμον, Ὁ μὴ πεινῆν μηδὲ δεήην, δλλαὶ δυσαρέφως ωρὸς 
αἰμιφότερᾳ ἔχεν. Εἰ Ὁχὴ σωμοίτωντῶτο συμθαῖνον, νοσήματος γαλοπρὶ τεκμιήδιον, 

40 χρ αὐῤῥωςίας ποιητικόν, "πολλῷ μάλλον Τχὺ τῆς ψυχῆς. “πώς δίζυ αὐτίω λμαπετβωκῆς- ' 

αν χαὶ ἐκλελυμόνην λϑαῤῥώσοι δυουησο δα. τί ποιοιυῦτές, φησι, χα τί λέγϑντες ; αἰτῆο- | 

μϑμοι τῳ λόγων ἿΜ ϑείων, παφοφητικϑί, πἰπυφολικϑὺ,δαήελικδὼ, ὁ ἦν ἄδνλων ἀἰπϑωτων. ' 

τότε γ} Εἰσομεθα ὅτι πολλῷ βέλτιον ζετο σιτείαϑαι, ἢ ζιὶ αἰκαϑοίρτος ζοφας. ὅτω Ι 
δ χοὶ (ς ἀχαίεϑις φλυαρίας ἢ (ἰωόδως καλῷ. Ὅ γὰρ άΐμενον, Εἰπέ μοι, «ὐΘ ἐν ᾿ 

ΟΣ γί [ΟΠ 2. Ορρ 3 κτὶ 
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κτὶ ΚΣ αἰγϑροὶν,αἰθὶ ἐν τοῖς δικοιφηρίοις, θα ἢ οὖ ῷ ςρατοπέδιῳ δζριλέγεο νι," αὐϑὰ Ἢ οὐ 
ράνοϊς, ὃ αἰδὶ δ μα τίω Σ ἐντεύθεν πὐσοδημίαν; τί βέλτιον, αἴϑδὶ τὸ εἴτονος λαιλῷν ἡ ἢ πὰ 

»οἴτονος ραν, ᾧ (ὰ δλλότοια πολυπυραγμονῷ, ἡ (αὶ δῥ ἐγέλων, ᾧ (αὶ ὑμῖν ἀὐζς 
ὀχαφέρονταω ὀμαξυτῷ αὶ Ν᾽ τῷ γείτονος, ὁυ πϑρτως σοὶ, ζα 5 “ἿΜ ουρὸω ὡν, σαί δλλ᾽ ἔνεα, 
φησιν, ἁπταἷξ Εἰποίᾳ ζζα, πληρώσω ὃ πὸξβ. 415 αὖϑ ὧν δχῳλέτεοϑε ματίω ᾧ Ε}. 
κῇἢ Οὐκ οὐνοξτο τῷτο, δλλαὶ πϑύτα (ὃ βίον Εἰς τῶτοχατθμαλίσκοντες, τίω νὐἰσωύθαοιν τ 
αἰδὲ τότων" οὐδέποτε κατεδαπομήσωτε "ἢ ὁυπῳ λέγω ζῳ πολλῷ τούτων Φορθικωτερᾳ. κήπων) 
ὦ 3 )}» Ὡχκέςεροι ζῶτα «σοὺς δλήλυς δχρελέρονται "(Ὁ 5 ῥαϑυμότερϑι ἡὶ μᾶλλον ' 
ἡμδιηρδμοι, μίμυς ἢ ὀρχηφοιᾷ ὁ ωθιόηθυς τ τοῖς αὐδὴν αὐξεφέρφισι λόγϑις, τέω αἰκοίω μο- 
λιώοντες, τίου ψυχά διαφθείροντες, τίωὐ φύσιν ὠκξακχϑύοντες “τ ὅτοις τοῖς διηγήμασιν, το 
ὦπϑῳ κακίας ΕἾδος Εἰς τίω ἑαυ ὀχρύνοιδν δορὶ ζζωύτης Εἰ ἰσοίορντερ τὴς ϑζρελέξεως. ἀἰ. 

μαι γὸ ἐφϑόγξα"οἡ γλώωα τῷ ὀρχουμϑμου ὦ ὅγομα, ἢ ϑύϑέως ὀμετύπωσεν ἡ γ τίω 
ὄψων, τίω κόμιδων, τίω ἐοϑῆτο τίου ἀἰπαλζωυ, αὐτὸν ὠκῴνον τότων μα λῳκώτερον ἐντα. ἕτε- 

699 παλιν ἐτίρωϑεν «)εῤρίπισε τίωὐ φλόγα, γωωναῖχφ, πόρνίωυ Εἰς τίω δζῴλεξιν Εἰσαγα- 

γωὶ, καχείνης τὰ ῥήματα, τὰ σήματα, ΠΥ ομμώτων ζια ὀζᾳςροφας, τῆς ὄψεως Ὁ ὑγρϑν, ιῷ 
δὴὲἕ τειχὰν Τὶ φρεδλωσεις, δῇ χὐρφών τὰ ἐχττοίμματα, ζις “ἰασογοαφάς. αἷρα οὐχ ἐ- 
παϑοτε τ ᾧ ἐμοῦ τῦτο δινχϑυυϑύου ; αἰλλαὶ μυὴ αἰαγευυϑῆτε, μυηδὲ ἐρυθριάσητε. ἡὶ γ)δν) τῆς 
φύσεως αὐαίΐγκη τῦτο ἰπεωτῴ, ἃ ὅτω δχοδίϑησι τίω υ ,, ὡς ὸρ ἡ δἕ αἀἰπαήελλουϑμων 

διώαμις ἔχῃ. Εἰ5 ἐμοῦ φϑεγίομνλῥου, Εἰ οὖ ὠκκλυσία ἐξώτες, Εἰ 3, ὠκείνων ἀπέρι- 
τες, ἐπαϑετέ δι τσϑ3ς τίω αἰκρδασιν , Οὐνόησον πῶς Εἰκὸς δγρικεῖα νι, «ἤν ον αὐτῶ ΟΝ ϑραΐτρῳ 10 
καὶ δηρϑύοις, ἦν. ἀδυιθν πολλζω ἐχονζα, «ἢν: ὀκτὸς τῷ σεμψοῦπύτο καὶ φοβί)οὐ (ωεϑριν, 
ὗν! μ᾽ πολλῆς ὀμαιομυυτίας Φ ὁρούγζς ὥκφια ᾧ ἀκουονζῷᾳ. ᾧ αἰ δήποτε, ἴσως δὼ Εἴποι 

Ὡς ἀσόῦσεγντων, Εἰ τῆς φύσιως ἡ ὀμάϊκη πίω Μυχέω ουτω δχρτί,ϑησιν, κείνων 
“ἰφεὶς, ἡμῖν" ἐγκουλάς ; ὅγι ὦ δὴ ἀκούοντα ζοιαῦτα μα λαίεαϑαι ᾽ τῆς Φύσιως ἐργ9᾽ Χ ἢ χ ἐδρῖι 

Οιαῦτα ἀκούφν, οὐκέτι φύσεως, ἰλλὰ τῆς ποϑϑαιρέσεως αἱ ὔδτημαι. ἐπεὶ αὶ (1) ὁμιλοιῶτα ες 

πυοὰ δζαφϑείρεοϑα) δὲῖ, ὁ τῦτο ἡ τῆς Φύσνως ἀοϑένα βούλεται ᾿ αἰλλ᾽ Οὐκέτι αὶ ππτοὺς τὸ 

πῦρ ἡμας ὸ τίωὶ ὠκᾷθεν ἀγή δ φϑοραῖν ἡ φύσις. τῷ γὺ τῆς χτ' χσοϑαίρεσιν μόνης ὁ 

Εἴη δζμφροφης. τῶτο δξῶυ ἀυελᾷν αἰξιωώ καὶ δἰορϑῶσαι, ὧςε μὴ ἐκόνζοις ἑαυ βν κατακρημ- 
νίξειν, μιηδὲ ασο)ς ζκὶ βαίρᾳ,ϑρα τὴς καικίας ὠθεῖ, μηδὲ ἀύ υιὐτως τρέχειν Ἐλὶ τίω πυ- 
δον, ἕα μὴ ἡ τῇ τῷ ὀζμθύλῳ κατεσκθυασνδβη φλογὶ καταφήσωμϑν αὐ υϑιώας ἐ- 19 
αὐτός Ἄμοιτο κ πδρκήμας ἡ ζωτης,καἰκείνης ὠπαλλαμζω, σοὺς αὐτῶν ἢ Αὐρᾳαάμι 

ρῆστι, (διὸ κόλποις, χω ἡ φιλαν,ϑοσπία 8 Κυρίν ἡμδλ! Ἰησῦ Χ ελφού, δὲ δὰ (δ᾽ ὃ 
ΟΥ̓͂Ν ἡ δόζα, μα ᾧ ἀγίῳ πνϑὺ ματι, Εἰς «ἦν' αἰώνας ἢ αἰώνων. Αμώυ. 

Ομιλ.ιθ., 41 ΕΥ̓ΡΙΣΚΕΙ ΟΥ̓ΤΟΣ ΠΡΩΤῸΣ ΤΟΝ ΑΔΕΛ-ϑ9! 
φὸ (ὃ ἰδιον Σίμωνα, καὶ λέγ αὐτῳ " ἐυρήκῳ νϑυ τὸν Μεοσίδιν ὁ 81 μεδερ- 
μιάιυθυόυϑμον Χριφὺς 45 Καὶ ηγαλὰ αὐτὸν ασοϑς τὸν Ἰνσῦν. 

Θ᾽ ἃ (9Ὲ Θεὸς οὐρα τί Φογίω ποιήσας τὸν αὐ ϑι6ϑπτον, ὀυκ αἰφῆκεν εἰ μϑ- 

ΝΣ γον, αλλ ἐδῶκεν αὐτω βουϑον τίω γι αλνου, αὶ (ἰμωοικεῖν ἐπτοίνσεν, - 49 

Ὦφὴ ἣν δως Ὄστὺ τὴς συσκηγίας ζωύτης πολὺ Ω κέρδος ἐσόυϑμον. ἴι γὸ, Εἰμὴ 
᾿ “σϑϑς Ὁ δέον ἐγχούσοιη» τῇ ϑυεργεσία, ζειώτη κ᾿ γωνή; δλλ᾽ ὅμως Εἰ ἕ 
᾿» πράγματος αὐτί πίω φύσιν ῃςς κουτοι μαῖϑοι, “πολλζωοῦ Ὄἰπὸ Ὁ (ωοι- 

Ἢ, κήστος ζυύτος ὄἐψεπα τί! ἀφέλειαν Κη δὔν οι ἐμώων γνοιδῴηυ. 
, οὐκ 



ΕὙΑΓΓῈ Δ. ὄμωμ. κΚ. ὅ31 χες α. 

οὐκ ὁλὶ γωυνανὸς 3 μόνον καὶ δ δ ρός, δλλαὰ κἀν αἰδελφοὶ τῷ» ποιώσι, ἡ ἀὐοὶ τὴς θύεργε- 

σίας οἰπυλαύσοντοωι. 6 |9 χα κατροφήτης ἔλεγε Τί χα λόν, ἢ ᾳ τερπνὸν, λη ὦ χοιτοικεῖν Ὑ).λβ..α. 

αἀἰδελφοις Ἐχὶ αὐτο; ὦ ὁ Παυλὺς “ϑρήνοι μὴ ἐγκαταλιπεῖν πίω" Ἐχισιυωαγωγέω τίω 

ἑαυ) οὺ γὸ τὕτοεςιν, ᾧ Φ ϑυρίων διεφήκα μϑρ᾽ δζρὰ τ» ἡ πύλᾳν ἐδειμαίκῖθα ὶ αἰχϑοοὶς 
4 αὶ οἰκίας, ἵνα ὁμιού καὶ μετ᾽ δλλήλων ὦνϑν, καὶ κ' τίωυ' οἴησιν μόνον, δολὰ αὶ κὶ (δ) τῆς αἰγα- 
πης (ὠδεσμον. (Ν᾽ ) δ ονδεὴς ἡμῶν ἡ φύσις χδῳ τῷ πεποινκό.ος ἔλμετο, καὶ οὐκ αὖ-- 
τούβκης ὅδιν ἑαυτῇ, συμιφερόντως φκονόμοησεν ὁ Θεὸς τω οἰντούϑαν ἐνδειδυ λοιπὸν ἐκ τῆς 

μὔπϑ. χ τίω (μὠώοδον πῦρ δυλήλων γνομδῥης ὠφελείας δίϑρθω ϑέεα, ἡ ὡςε ὦ λέπον ἑτέρῳ πϑ»᾽ 
θάμ ἑτέρφυ πληρϑύαοϑει, ὶ τω ενδεὴ ϑμέεϑαι δυτως αὐτάρκη, κοιϑούπερ δξζω τὸ ϑνητίωυ γε. 

" το γουϑύζων τῇ αἰ σδοχὴ μέχθα πολλοῦ τίοὐ ἀθανασίαν αἰ στορῷ. χαὶ ἑώ ὦ μιϑκροτέρον ἐ- 

πεξελϑεῖν τύτω τω λόγω, δεικψεώται ὅσοι δἰ πὸ τῆς ἀσθὸς αἰλλήλους ( μυόδου τὴς γνησίας 

κὶ Εἰλικρινοιξ (ὰ κέρδη τοῖς ((μυερχορυϑέοις γίνεται" αἰλλ᾽ ἕτερόν ὅ81 Ὁ κατεπεῖρχον νιωῦ, οὗ 
δέ ἕνεκεν ἡμῖν ζωῦτα Εἴρηται. ὁ 2) } Ανδρέας μείνας χἶδο ᾧ Ἰυσῦ, καὶ μαθὼν ὧπερ ἐ- 

Ν Ι »ἐ ἵν σχλ τ ον ι ͵ ι πὸ» 
μα), κοιτεοα πὴ ἑαυ ᾿ (ὃ ϑησαυρον,αδὰ ἐπείγε ) ὁ τεέχει ζᾳ χέως δὰ «δῇ. 

πλέῃ. 15 Φόν, μετωδωώσων ἀὐτῳ: νὴ] ἀγαϑῶν, ὧν "Εἰλήφει. τίνος Σ ὁ ἐχὲν Ούκ Εἶπεν ὁ Ἰωδύνης, τίνα 
εὠμδνς ἀρὴν ᾧ διελέηϑη ασδὸς ἀδθις οΧολούς; "ποθεν ἡ καὶ δῆλόν ὕδν τί ὄζρὸ τοῦτ» ἔμειναν) αὐτῳῖ; 
εἰ μήναν- ἀπεδεῆθη δὴ ἡ τούτο χὰ “ρϑίω “Ἔξες! 5 αὶ ὧκ ἣν τήβξοον λυαγνωοϑέντων μιαϑεῖν. "δρά 

να τῇ, δ τι Φησιν Οὔτ ασοϑς Τ' ἀϑάιφὸ  θυρήχᾳ νϑν “᾿ Μεοσίδιν, ὃς ἐρμιζωυδ)εἢ) Χοικφύς. Εἶδες 

βΉμο πῶς σὰ ἐν βραχφέμαϑον, ἔδειξε κὶ Ὁ αὶ ϑιϑδασκαλι "σοφίαν πείσειντος ἀὐΐοις, αὶ Ὁ αὖνδῇῥ᾽ 
10 συδοϑυμίλν αὐωϑν καὶ ἐξ Ὄρχὴς ζαὐζῳ μεριμψωντων. τούτο "ὃ ζ βῆμα, δύρήχα νϑρ, υ-. 

γὃς ὅδην ὠδινούσοις τίου γηϑροισίαν αὐτῷ καὶ πσοοσδυκώσης τίων ἀφιξιν ὀϑωϑεν, ὦ (ἰξκχα- 
μῦω ρρις γελμηνδῥης κ(' ὦ" συμξίωνωι Ὁ πσο»σδοκώνϑρον,ὺ ἐπειγρυϑύης ἐτέροις μοταδοιεύεῃ 

ΔΜ δ)αγίελίων. τούτο ἀδελφικῆς θυγοίας, τῦτο φιλίας συηενικῆς, τῦτο Εἰλικρινῶς Δ «.- 
ϑέσεως, οὖν τοῖς πγέυ ματίκοῖς ασουδῶξειν χᾷρα ὑρέγάν ἀλλήλοις. ἀκύσον ἢ καὶ τότε μ᾿ ὦ 

2ς αὐ, 8690 “σολεϑήκης λέρροντος. ἐν Ν᾿ εἶστε Μεοσίδν, αὶ Μεσσίαν" ὅτως ἕνα πνα Χο,- 

ἄππρ σὺν ασρλσεδόκων, σον κοινὸν τσοϑς τοὺς ἄλλους ἔχοντα. ϑα δὲ μοι Ἔ) τίω δ αὐτῆς τὴς 
ρχὴς τέων θύπειϑϑγ  ἐυζουιον τῷ Πέζγυ δἰ ϑένοιαν. ἐυϑέως γὸ ἐπέδραμε μηδὲν μϑηήσεις. 
ἤγαγέ γὸ αὑτόν, φησι, πὸ ϑς Τ᾿ Ἰησῶν. αἰλλαὶ μυνδεὶς ἐυκολίαν αἰντεῖ χα τα γινωσκέτω, Εἰ μὴ 
πολλαὶ δητήσους ουτὼ “᾽ λόγϑν ἐδέξατο. Εἰκὸς γὸ αὶ ὁ αδᾷφον ἀκριξέφερον Ε ἰρνκέναι 

30 αὐτο ζωῶτα, ὃ ὁζοὲ μακροῦ, αἰλλ᾿ (Ὁ ἐυαγίελιςαὶ πλυτωχοῦ πολλαὶ Ὀλιτέμνοισι βεαχυ- 
᾿λογίας ἔχιμϑηθκθμοι. ἄγλως ἢ), οὐεϊξ Εἴρηται ὅτι ξχίξευσεν πὰς, αλλ οι ἤγαλμ αὖ- ᾿ 
τὸν ασδὸς Τ᾿ Ἰησοιοῦ, ὠκείνῳ λοιπὸν τ ραδώσων, ὥςτε ὦ πὸρ πον ὠκείνου μαϑεν᾿ ὼ ὃ ὼ ὁ 

ἕτερος μαι ϑυτὴς (τουζωῶ  ((μωεξαίλλετο χροὸς ζαῦτα. Εἰ") ὁβαθιςὴς ἸΙωλργης Εἰ- 
ποὺ, ὅτι αἰμνός ὅξ1, χαὶ στι οὖν πγθύματι βαν ζει, τέω σοι φεσέρον πὐθὶ τῶτυ διδεισκαλί.. 

γ5 αὐ ὀπέτορψι τ ὠκείνου κα ϑῷν ᾿ πολλῷ μιά λλον Ανδρέας ἀν τῦτο ἐποίησεν, αὐτὸς (ὦ ὑυγ 

ἡγϑύμϑμος παροὲς τέω δξήγησιν παῷὶ δξωρκῷ, Εἰς 5 αὐτίω τῷ φωτὸς ἕλκων Ἐ πηγάω μδ' 
Ὀσαύτης ασουδὰς ἡ χα φις, ὡς μηδὲ Ὁ τυχὸν ἀναξαλέοκ, ᾧ μδηῦσαι ὀκζεον᾽ 

Καὶ ἐμολ ἐψας αὐταῖ, φησιν, ὁ ἴησοες, λέγ᾽ σύ ΕἸ Σίμων ὁ υὸς Ἰωνα ̓ σὺ κλυϑήσν Κη. 
φάς, ὃ ἐρμάωνεύεται Πέζος. Αρχεται λοιπὸν ον ζώϑα, δἰποχα λυτήειν ζα “Ὁ ϑεότη.-. 

45 τος, ᾧ χτ' μικρὸν αὖ τέωυ τ ανοίγειν ἀπὸ ταῖν ἀπ ββύσιων, ὀυτῶ χα! ἔχὶ τοῦ Ναϑα- 
ναὴλ ἐποίνσε, χαὶ δχὲ τὴς γοιναικὺς τῆς Σα μδνείτιδος. τῶν 7) σημείων ὀυχ ἥτι- 

τὸν αὶ παϑοφητᾷαι «τό σοίλϑνται ̓  δὴ ζὶ ὐκόμιπατον δηρέσι. ᾳ δὴ δ ὀρύκκατα καὶ 

δ(κ ληϑοίη χορδαὶ τοῖς ὀροήτοις ( Εν Βεϊζεζουλ δ ό, φησιν, ὠκράλλει ζὰ δαιμόνια) αὐἰϑς ἢ) Ματθ.ιζ,κϑ,, 

τῆς πσοϑφητείας σϑεἰὲν τοιοῦτον ἐλῴϑη ποτό θχι (ὥ δὼ τὸ Σίκκονος ἢ τῷ Ναϑαναήλ τύ- 
με] 

«» 



ἩΘΙΚΟΝ Αλλά τότε ἅ ᾿ δξίφορα ἔχαφος ἐλαμμξλνεν ὁ ὀνόμιατα, γιοῦ ἢ ἐν πόῤτες ἔχονϑῳ ὃ πούτων 

63: ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΩΑΛΑΝ. 

τῷ τὴς διϑεισκαλίας “αἱ Ὅπῳκέ χε ται ζῆ ἢ ̓Αὐδρέου Ἃ Φιλίππου τῦτο Οὔ ἐποίησεν. 

ΑἹ δήποτε ; ὁτί ὠκῴνοι ἅ Εἶχον τυρίαν Ιωόῤῴγου, ὐἰμικραν αὐ ασκδυω" ὁ οὗ  Φίλιπ- 

πος (ἂν ἡ πϑϑόντας δα, ἀξιόπιοον πικμεήθλον ἐλρμολμε πίφιως, σὺ εἰ Σίμων ἢ ηὸς Ιωγά, 

Ὡσὸ τὸ παρόντος δ ζ μάλλον πινούται ὁ ἢ ὁ γὺ ᾧ πατέρα Εἰπων, δόλον ὁ τί ̓ ὃ μάλλον Ὡγὸ.-. 

ἥδει, ᾧ μετ᾿ ἐγκωμίου ἡ πσελῥῥισις. τῦτο ὃ εἰ κολακβίογτος ζω, ὩΣ λὰ δ μέλλον πολέ. ἣ 

ἡϑντος᾿ ᾧ δὴ Ἅϑ ὀκᾷ)ν. κουσον ϑρίω ὁ ἐχὶ τῆς Σαιϑρείτιδος, πῶς χω “σφοδρῶν ἐλέγς, Χιο 
᾽ ποιᾷ τίου ασελῤρησιν" πέντε γδῥ, φησιν, αὐδρας ( ἔλα, ὃ ἡ γὼ ὃ ἔχεις Οὔκ ἔςι σῳ ὀῥήρ, 

ὕτω ἡ ὁ πατὴρ αὐτο πολιὼ αἰ ' πσελφητείας παιήται λόγον, πεῖς τίω Τῇ Εἰδωώλων δὰ. 

ξδυ ἱσαιμῦμορ᾽ απαιωιλατωσαν ἡ ὑμῖ,τ μώλει ἐφ᾽ ὑμᾶς ἔρχεοϑαι" Ὄ ὃ πάλιν, ἰπήηίι.- οὐ 

λό, Η ἔσωσα, ὃ Οἵκ ὗν ὑμῖν ἢ δλλ τιο' κα Χὴ δίδλης τῦτο ΤῊ πρξοφυτείας Εἰς μιάσον ἐ- 19 

γ4. ὅτο Ν᾿ μιαίλιςτι ἔρθ Θεού, ὃ ὁπτρ συ μευμιήσειοϑαι διυαρτ' δ ῷᾧ ϑααμονεο, καν 

σφόδρα Φιλονεικώσιν. ΡΣ δ λαωμΐᾳ ὃ Φάλυτασία μοιτ᾽ «" ὃ κἡὶ ἢ χὰ μέλλοντα 

αρϑϑειπεὶν « ἐμά, ἢ ΤΎς ,ἀχηροίτα φύσεως ἐκείνης μόνης ὄψῃ. Εἰ δέ που καὶ δωΐμο- 

νές τῦτο πεποιήκασιν, δλλ᾽ ὠπατώντες ὧν ἀὐοητοτέρφες᾿ δϑογὶ ἐυφώρατα αὐὖω πόρτα. 

«αὐ μαντήα. ὁ Πέζος ουπῆνν φρὸς ζω τα Ὡἰσυκρίνεται. οὐθπω γὸ συν ἤδει στυ- 15 

φαΐς, λα τίως ἐμλῴλαινο. ὀρ ὃ σσοῖδ' ὁ ολόκριριρϑ τίω φεϑήρησιν χειωδμίω. ὁ ου ̓ " ἐἷ- 

πεν ἐγὼ σε μιετονομιαίσω Πέξ»», ὁ οἰκθϑ. μήσω μ᾽ τίου ὠκκλαισίαν ἐχὶ τὴ τῇ πέτρα ζωτη, ἐγ 
λοὶ σύ κληϑησῃ Κηφάς. ὠκῴνο Ν αὐϑεντίας ὦ ᾧ δξοισίας μείζονος "ὁ ὁ ἢ Χαιςὸς Οὐκευ- 
θζως χω οἶδ θργς - τῆς δεοισίας Ἐὰ δείκγυται πόρτα, διλα τέως ζοπεινότερον φϑεῖ- 

γήται. ὅτε 2ϑιῶυ έδωχ τῆς εὐτϑ )αύτητος Ἡὐποδειξιν, λριπὸν αὐεγτικώτερον ἀρ τί ϑησι,λέ- 29 

γον᾽ " κακοίολος Εἢ Σίμων, ὅτ ὁ πατὴρ μὰ ἀπεκάλυψε σοι" ὁ πάλι, κἀγώ σ σοι λέγω, σὺ Ἀμέγει 

εἰ Πές, καὶ ὕχι τῇ πέτζα ζαύτῃ οἰκοδὸ μήσω μα τίου ὀκκλοησίθῳ. τῦτον ὦ δζωυ ὅτως λίγ, ή 
Σίμν, ἡ “ 

ὠγόμααῃ, τὸς ὃ αἰδὸ Ἰώκωθον, οι βονντυς. “ἧνος δὲ δζωω ἕνεκέν τϑῦτο ποιζ; δεικνος δι αὑτὸς Δνδηις 

ὅδ αὶ τίω παλαιλ δεδωχῶς, αὑτὸς (Οὐ ὸ ὀόματα μετα βῥυβμίξων, ὁῷ Αὔραμ Α- ἤν 

ἔρμάμ καλέσεις, τίω Σαρα; Σαῤῥαν, ὁ 1 Τ]ακὼς Ἰσφαύλ. πολλοῖς ὦ ὦ ἐκ δνοτῆρτα 12 ΜἝ Νὰ 

ὀγόμμαιτα ἔθηκεν, ὡς τῳ Ἰσοιακ, ὡς ῷ Σαριψωὶ, ὦ ὡς τοῖς ο» τῶ ΗἩσαΐα καὶ ὺ Ωσπέ᾽ τοῖς ὃ μῷ 
τίω ραν γϑνέων καθ) σνγρεἰαν, ως, τοῖς τε Εἰρηρϑέοις τῷ Ἰνσοΐ τὸ ὈΝασή. ἔϑος 5, χαὶ 

τοῖς παλαιοῖς ὦ οσπὸν ρα μάτων ζᾷᾳο ὀνόματα πϑοαϑει, ὁ ὁπτερ ̓ δεπου ἊΝ Ἡλίας πε. χὐνονι 

παίηκε. τῦτο ἢ ὐχ ἀπλώς τ, αλλ ἵνα τίω πσρυσνγρελν ἔχωσιν αἰπσόμψημα τῆς ἐυρ- 

»ἐσίας τὰ 5. Θεούἥα μνήμῃ δινουὴς τῆς ΡΥΡῚ Τμὸ } ὀομᾷκ σαε)φητείας οὐνηλῆται πῦῖς αἰχγύ. .39 
οὐσιν, ὅτω ᾧ ᾧῷ Ιωῤρνίω ὀωϑαν ὦκα 'λεσεν. οἷς (ἃ γ᾽ ὄμδαο ὡκ πορϑτης ἡλικίας ἡ 

Φρετὴ ̓δ(κλόμπειν, ὀκξλε ως ὀνόματα ἐλαμι(λνυον᾽ τοῖς ὃ μ᾿ ζωῶτα μδδλοισιν πχιδιδὺ-- 
γω, μ᾽ ζωτα ̓  ή τεϑσηγϑεία ἐτϑυτο. 

μεῖζον ὠκῴιο," Φόιρίανοι ἱ ππεοσαγϑρθυόνϑροι, αὶ Χ ἐἰοὶ τ΄ Θεοῦ, καὶ Ὁ φίλοι, ὃ σῶμα. ἱκανὴ γάρ 43 μον 

αὑτὴ ἡ ̓ σσξϑσνηϑεία πασῶν μάλλον κείνων ἡμις ὀζαναςησοι ὺ ποιῆσαι ̓σφφοδροτέρες ρὸς γρθεθα 

τίω τὴς ϑρετῆς ἐργασίων. μὴ τοίνμω αάξια “ρα Πωμῦμ τῆς τὶ τίω «αϑϑσυρρεὶὰν ὦ- χορ 

μῆς, ̓ ὠνοήσαντορ τίω χχιβοολίὼ τῆς αξίας, οἱ τῷ ὕ Χοισοῦ ἐαλούμϑαι. ὅυτω Παῦ- χιδιδε 

δος γβημαςωνόμασιν. οὐνοήσωρϑρ καὶ ᾧ αἰδεαϑώ νϑμ τῆς πσξ᾽σνγϑείας ὧ μέγολος. Εἰ γιῖ ἀκ 
»δν φρατηρ»ὦ νος Ὡητισυρμα, ἢ καὶ Ἢ ἄλλως λόμασεν ὦμος ἐδ λεγθυϑμόρ ὡς, μέγα φορνᾳ, 40 λινπμι 
τοῦ δεῖνος αἰκιύων ἢ ἼΩ δεῖνος, χα! ὡξίωμα Ὁ ὄνομα νομίζει μέ μέγα, » 6! ̓ πόρζᾳ ποιεῖ, 
ὦσε μὴ τ οἱ τῆς οἰκείας ῥᾳθυμίας βλασφημίλυ τῶ, ᾧ ὅφιν ἐπώνυμος, ποξεςίνα- 
ϑαι ἡ ὑἡμᾷς θφραγηγϑό, σσοὲ ̓αῤχοίζος Τίνος Ἔχ γὴ Ὑη9) Οὐ αγίᾷ λυ, ΟΣοὶ ϑιεχαήΐ- 

λυ, σοὶ ΟἿ σερριφὶμι, δλλ αὐτῷ τῷ τύτων βασιλέως κριλύψθμοι διτὸ τὴς τέν- 
πο» Ελαίν 



ΕΥ̓ΑΓΓῈ Δ. Ομιλ.ν. 6332 κικ α. 
ἡγρύλας, εἐχὶ αὶ τίω ψυχζω αὑτίω πσδλησὸ θα, ὡςε μή ὑξοίσαι ὦ Φιμήσαγζᾳ; οὐξκΐ- 
κι τὰ τάγμαζᾳ τὰ βισιλικο α ΥἿΜ αἰ ἀσιδὴφόρων αὶ Ἀργηθ φόρων " πὸ αὐδὶ (ὃ βασιλέα, 
πόσος Σἰπολανει θερμῆς ν ὅτω ἡ ἡμῴς ἐπθε ἀντυ᾽ βνένδαι καζῳ ξιωϑύντες πολλῷ πλησιέ- 
φερϑν, ὦ τοῦϑτῳ ἐγύτεθον ἢ οἰρηνθμων, δ ῳ [6 σῶμα τ κφαλῇ μάλλον τύτων πλησίον 601, 

 πὐρΐῳ πορίήωρϑι δὲ ὧν (δ αιςὸν μι μησὸ ἶϑα.. ἱ δὰ φησίν ὁ Χριούς; Αἱ αἰλώπικες δικιϑινη 
φωλεοις ἔηγνεσι, καὶ τοὶ ποτεινα Εὖ ἐρκνοῦ κατασκηνώσεις, ὁ 5 ἐὺς τοῦ δ δρσίπου οὐκ ἔχφ 
ποὺ τίω φαλίω κλίνω . τὸν ἥὴ δῶ αν ἀπατήσω αϑν μι; Φορτικὸν ἴσως νὴ ἐπα- 

ἐϑὶς τὴ δὺξει τοῖς “ολλοῖς. δ Υ̓ δὴ ἀκρίδειαν ιστίω ὠφίημι δ ̓  ἱμετέῤαν αἰοϑένειδν, 

ἀξιοῖ αὶ μὴ κοφϑσηλαΐοϑαι τοῖς “ερύμιασιν,αλ»ν ,ὥαπερ ἔγω πῆρ κι χὐβουλὴς ἀἰφίφα μϑὶ πῆρ 
1ο κι τέω “ϑἰροτίωυ “λ! ο' ᾿ φοϑύνειαν τον δἢΨμ)' πολλῶν, ὅτω ἡ ὑμαῖ τὴς Χο πίω καλὴν 

Ὡἰσοσίωαι, ἢ πολλιῷ σλλόον. Οὐκ ἐγκαλῶ τοῖς οἰκίας ἔγσυσι,ῇ αἰοφϑεᾷ, ἡ γρήματω,κοὶ 
γηίπιιιν λὐδρώποδα᾽ ἀλλαὶ κ᾽ ἀσφαλείας "ζωώνα κεκγοϑω βούλομαι, ὲ κῷ τῷ ὠγόπογτός. τί 

ὴΣ δὲ ὅδι, ( τῷ πρέποντος ὦν άξε διααοτνμ, ὺ μοὴ δούλων, ὦξε κρατεῖν εν Μὰ μιὴ κρῳ- 
τῴοϑαι ἰσσ' αὐ, ὦφο ΝΑ εἰὐοις ὁ μὴ οὐ δακ  ρῆεϑαι. ' “,δήριοινα δ θεν ΕἸ- 

15 ρῆται, ἥώ ἀύζις 6 ἷς Φς λώαγᾳμαρ “(ωζδα αἱ αυνίκε, ἐχ ἴα φυλμῆωρϑν. τϑτο Ὁ 
οἰκότυ, δεαούτυ  ὀκήνο᾽ δούλν ᾧ τνρῴν, ὃ ὃ ὀμαλίσκοιν, παὐρίον, ὸ ππλλνδορ ξήβντος τέων 
Ζζοισίαν. κὶ ὅζρν τϑο ἔλφθες γα αὐγαχόνα χύσῃς, αλλ ἵω αὑτὸ ὀξρμείμφ. Εἰ 5 ἐξού.- 
λετο Θεὸς αὐταὶ φυλοῆεοϑαι, Οὐκ ὦ αὐτὰ αἱ ,ϑοϑίποις ἔδωκεν, αἰλλ ἐἴασεν δὺ ὧν “ἢ γὴ 
χοίνϑμα «ϑρειν᾽ Ὁ 5 βεέλοεται αὐτὰ δαιπὸνόϑω, Ὡ ἡ το αὐτοὶ ἡμιδᾷ β Ἴωσιν ἐχεῆ, | 
ἐμΨΜὝἁἝρἸἝ Μ»ώ! "» ΟΡ » ε » . Ρν ᾿ , “"Ὕ ν 

10 ἵνα ἀλλήλοις καταδωνϑμ. ὁν ὃ “ὧν ῥαύζις καέχώρϑρ, οὐχ δη διαυόται τύπων ἐδμιώ. “ 

ὃ βούλει αὑτά πλείω ποίησαι δζρὶ τούτο πατέχεις, καὶ εὐ ζυῦϑα αὕτη πασῶν Φρίφη μέ- 
φοδὸρ, ὦ σχϑρτητίσται ἡ πδυταχού ὄζνᾷαι. φυλὴ ἊΣ ἐν! “πνέοϑτῳ πυδόσοδὸν διουηδμὴς χν- 

εἰς, συν πλούτον ὀῤδυ ὀϑωλωμόξ, τῶν καὶ ὧ᾽ν τοῖς βιωτικοῖρ γνέμδρώ ᾿δυιτὴ αὐ. ὅτως β 
ὁξμυποξϑς, δυτῶφ ὁ γεωρα»6, ὁ ῥέ ταὶ ἀσέρριοτα, δ ἢ τὰ λρίμστα ὀκοώλλονιψ᾽ ὁ 9α- 

ὃς λᾳοσὸμ πλῴ, ὧτε σχϑρπέσνοι ταὶ ἑαυτοῦ ὁ ἢ. οιαο τὸν ὀλόχλΉ09» μο,ϑτὶ, τὰ ἀὐίρμῶτα κα- 
ταξάλλων ἡὶ ϑερρστάψων. οὐ ζιύϑω ἢ,98᾽ νὸν δι τούτον, δ κωτανηθυαίστο ονδχόϊον, οὐ ζιῶ- 
ξαι βου καὶ ογρόσαι γί, Οὔος ἀγωμαλίδλυ αἰέρων μεραμινᾶν, ἀν γρυλόίζης χοιτοιξολ ζω Φο.- 

Οϑίωαι οὐκ ἐνικύματω ον ζιῦϑαι συν σκόπελος ΟΥ̓! ὁ πλοῦ καὶ ΟἿ ὁ ἀέρος ἐνὲῤ διᾷ. 
τὰι μόνου, τοῦ βίεψωη τὸ ὄντα, τὰ 5 λοιπαὶ ἀπϑμτα ὁ γεωροὸν ὠχζνον, ποιήσει, αἰθὶ ἦν φήσιν ὁ 

10 Χοιφὸς,Ο πατήρ Ὁ ὁ γέωρὴδς ὅ91 “πὼς ὅν ὑκ αἴτοπον, γθυς οϑϑ ἔην χυγοντὶ πϑότα λᾳᾷ- 

μόμ  (ᾧν ὑηῆιον 4) ἃ ραϑυμον᾽ ἔγθου ὃ πολλοὶ ΡῚ Ἰδρώτες," ποχλοὶ "ἢ μόϊϑνι ̓ ὸ φροντίδες, χα Μ᾽ 
(τω ὃ Ψ ἐλπίδων ἄϑηλον, τῶσεν ἐληδείκγυαϑαι ποοϑθυμίδν ε μοὶ, αὐ δκιωιλῶ, μὴ 
μάχϑα ποσέτυ ὀμοητωίνωρϑμν ασϑὲο τίω οἰκείλν σωτηρίαν, ἀλλὰ (αὶ φορτικώτερα αἰφέντες, 
“σοὺς τὰ ῥά ςα καὶ χερϑαιλεώτερφοο φέχωρδι, ἵνα χαὶ ἊΨ μελλόντων λχιτύχωρμδμ ἀγαϑῶι, 

35 ΔΡῬιτι καὶ φιλαν,ϑοφπία τῷ Κυνσίου ἡεδ Ἰησῶ ΧΚολτού, ὧν ὃν τῷ ποτὶ ἢὶ δόξα ,ὥμα 

τῶ ἴγίῳ χαὶ ζωοποιῷ πνθυ μοί, νοὶ «ἐ), ὁ Εἰρ τὸς αἰεύγας ΝΜ αἰώνων, Αμωζωύ, 

Ομιλ. κι 4: ΤΗΒΠΑΎΡΙΟΝ ἩΘΕΛΗΣΕΝ ΒΞΕΛΘΕΙΝ 
ἐἰετίωυ Γαλιλαίαν᾽ χαὶ ὀυσίσκοι Φίλινπον, χαὶ λέγά απο ]ήσους ἀ.. Ι 

κολϑυῦῳ μοι. 44 Ηνπ Φίλνταυς ὑπὸ Βηθυυδὰ οκ της πόλεως Ανο ᾿ 
Ν έου χρὶ Πέζων. 

Παρὴ 



κοῦ ὦ, 634 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤΑΊΊΩΑΝ. 

“αν ᾧ μαελμνελι ὄγες! τί παΐϑ κοσὸν, ὁ χχϑλοιμιώδης ΟΣ Φυσίν" "ὁ “αὶ 
ΑΝ ὃ ̓Χειρὸς δι πλόον ἡνίξατο Εἰπων". ὀζηῦμ θύοίσκοι ὅθεν δυσὶ δὴ 

ΓΦ ἐπεισί μοι λοιπὸ λαυμαζει, πόλιν ὁ Φίλιπας ὑκολούϑησν πρ 

Χοιςῷ. ὁ, “γὰρ Ανδϑρέας αἰκούσος ἸΡΟΧ Ἰωλύνου,ῃ ὁ. Πέξος ς 

Ἃ. οἶα Αἰδρέυ, ἐυὺ: Ἀ πϑρ. σχεϊγὸς συοῖὰν μιαϑε,ἤ στο μΑύνον οἰποντος 

ζ, ψ. ὑ Χοισοῦ πσοᾶς αὐτὶ, ακολουᾳ μοι, ἐπείαϑυ τε βὐλϑωρ,ὺ Οὔκ ας. 

χέρησεν, λα καὶ " κήρυξ ἐτέρφις δὶ οζ.. δρα ίϑιν γ᾽ ὑχὶ ὦ Ναδαναήλ ον νέγφαψε, Φησι, 

ἹΜωύσῆς ον τῳΐνομῳ ὁ ὦ «αεοφότῳ, θὐρήκαι ὃν. ὁρᾷς πὼς μεμεξαμγημδῥέιω δζρνοιὰν 
Εἶχε, ἀ (μεχς ἐρδιύταιτα Μωυρέως, καὶ ἡ παξοσίδοκα τίου πϑροισίαν. ; Ἂ) γ τὸ ρίᾳ- 18 
ἐδ, ζητοιίώτων πως ὅδ) αἰεὶ. πῇ ἐππαώρλον ἰζηλϑεν ὁ ἴησοις Εἰς τίωυ Γαλιλσίδ. χων, 
Ν᾽ αὐτὶ τίνα, κσλλοιϑέωαι, συρνα καλῷ, ποι{ 8 ἀΐδῃ ἐνχ ἁπλαῖς, δλλα χτ' τίω ἀντ 
σοφίαν Ὡ (μεσιν. εἰὰ ὅ γὺ, μηδενὸς ἀδῥιιώτυ παδόσελϑύντος, αὖ τὸς ὡδοι ἐφειλκύ. 

σατο, καὶ αἰσιεττήδυσαν ᾿ ἰΙσως᾿ νεῦ ἀφ ̓ἑαυὴϊ ἐλόῳϑιοι τῶτο, βέξαιοι λοιπὸν ἔμϑμον ὧδ 

Φίλιπανν κοιλᾷ μαλλον' ἀτῷ γνωθαμον ὄντα. τι. γ»ϑϑὸ ω τῇ Ῥ Γαλιλαίᾳ ἔλρνηϑεῖς καὶ . 734- χ9 

φεὶς, μᾶλλον, αὐτὸν ἐπεγίνωσκς. λφίων ποήμυ (ἄν μαϑηζᾳ,Ε νἔβγεται Ἀϑιπτὸν Ἐχὶ τίω ἃ ἀγρὰν 

ΝΜ λουπῶν, ὦ ὑῷ Φίλισταον αὶ () ἡαϑανανλ ἔχιασώται. αλλ᾽ Ὧη ἃ Μ τα Οὐκ ἰώ ᾧ. 

τῷ διχω μαςὸν, οι καὶ Ὡς ἥ ακοὴ τῷ Ἰησούα ̓ πεληλύθέ Εἰ τίω Συείδᾳ ἃ ὡπασαν 89 ὃ λιω μαφὸ 

ΩΝ τ Πεέξδ Ἐν ἡ Ἰάκωβον καὶ Ἢ Φιλιστοῦν ὦ, δὰ οἷι μόνον πῶ ΤῊ σημείων ἐπείϑηζ, 

λ στ ᾧ ὦ κ τὴς Γαλιλαίας ὀγΤΈς, ο)εν συσδὰ «ρου Φήτης ἐγείρεπω, Οὐοὰ δυυάάται ι ἀ- 1 

γαϑὸν ἐῤ, Ἂ φϑικύτερον Ὑ» πωφςᾷ παχύπέρον ὅποι διέκειτο, ὁ Χελφὸς καντεῦλε αἱ αὖ.- 

ΜῈ ἰλευλοβξῷανον, ὩσΟ γῆς συέγα φερούσης καυρπον ὥν ἢ ΩΣ ὀκκρίτῃρ ἐκλέγων. 

Εἰκὸς δ ἄχυ( ἀϊ λίπον καὶ ἂν αϑὸὲ Πέξον ἰδόντα, καὶ προ τὸ Ιωαύνου αἰκηκϑότα, α.- 

κολουϑυσῳ  Εἰκος Ὁ ὦ τίου φωνζιὼ τῷ Χ εισού ὀργασοιοϑαι τί ὧν αὐτῷ. οἷδε ΡΨ ὧν μϑ,- 

λονζε ἔστοϑα Ἐλητηδείοις, ὁδ θυαγίε ἐλιφὴς ὦπόμτα ὑλπτέμνεται ζωτι. 1 (ζ δίωυ ὁ 39 

Χοισὸς ἢ εἥξεν, ἡ ἡπίρατο. ὅτι ὃ ὧ οοιςὸς ζω, ἡγνόᾳ, ὀπτρ αὑτὸν ἢ ̓αἶοα' Πέξυ ἡ 
αἰϑα Ἰωὰν γου ἀκηκοέναι Φημέ, λέγ δὲ ᾧ τίωὐ κωμζωιν ἀὐτὰ ὁ Ἰῳαἴνης, ἵνα. μαϊϑης, οἱ 
αἰοϑτνὴ Τα κόσμου ἀξελέξατο ὁ ὁ Θεύ.. 

41 Ἐνράφκει φίλιπταυς Τ ̓Ναλαυναήλ, κὶ ὺ λέγ ἀμε ΟἿ ἔγφαψι Μωυσῆς ὧν ᾧνὸ νομῳ ᾧ 
σπένφῆται, »ἐυρῆκᾳ μϑν,]ησοι τὸ Τοῦ νὸν τῷ Ἰωσυφ, τὸν Ὅσο Ναζαρέτ. 10 

Λεέγάϑ ᾧυτα φξιοπεσον ποιοΐν Ὁ κήρυγμα, Εἴτε ὡἀσεΜωυσέωςι ἐτι ̓  ἿΜ αφνῖν, 
ὺ ὁ δυσωπτῶν τὸ τον ἀἰχρόατέω εὐνποῦθον. δ᾽ “δ ὁ ὃ ἸΝαϑευαηλ αἰχρίρης ζω, ὃ πόρτα διεσχεμ- 

υϑϑος κῷ:. ᾿ἀλνθείας, ὦ ὡς ὦ ὁ Χριςὸς ἐμδοτύρησε καὶ χα! ΕΣ ἔρχϑν ὀδείξεν, Εἰκότως αὑτὸν ἔζη Φ 

Μωύσεα ᾧ ὧν το φής "ϑρόπεμαον, α ὁτωρ δοιδύξηται. ᾧῷ κηρυῆομδι ον. Εἰ ἐὸν 

Ιωσὴφ αἰζον λέγ, μη ἡ ϑορμξηθης. ἔδυ τοτε παὶς ονομιίζείο ζῇ). ἡ πύϑεν δῆλον, ὦ : 
Φίλιπαι, οὖ, ὧν  ὀκᾷιὸς ΜῊ λῤγήρνιμιν τακμϑθιον: 8 ΕΝ Ὡρκᾷ μόνον υυὐπυφήνασδ. 

ποῖον σημάφον Εἶδες, ποῖον λα μαι: οὧν ἔφιν αἰκύδυωνον πις’ θύειν ἱπλώς ὑοῦ Οιύτων 

αὐφαγμάγων, ποίλω ω Ἔχει! Ὀλτέδείξιν: ; πίω «᾿τίου ᾧ Αἰδρέα, Φησί. αὶ Ὁ ὀκῷνος 
Ὧν Δριφησοι ῷ σλϑτον, ον ὄϑμον, 211. ἔχων, οὐδὲ δ᾽ ἐρηματὼ" Ὀπιδείξαοῖ, διιυαίμδιος 

ϑυσοινρϑὴ, ἀργά τϑλετὸ δ ἱροθένγο τὸν ἀδελφόν, ὅτῳ δ ᾧ ὦ. πώς ὥ ὅτις ὅν ὀκᾷ- 40 ; 

νος ὁ ειοῦς ᾧ πος αὑτὸν τῶ Φῆται «αελλνεκήρυξαν, τύ Εἶπεν ἐλκᾷ 3 αὐτὸν “3 , 
τὸν ἰησοι, όκ ,ἸἈπιφησόμϑμον λοιπὸν εἰδὼς, ἐν Ἔ τὰ γάϊσν!) ὰ διδασκαλίας ὀκείνν. ᾿ 

46 Καὶ Εἶπεν αὐτῷ ΝΝαϑαναήλ: ὧκ Ναζαρὲτ δυυύαταί τί αἰγαϑὸν ἐῇ λέγ ἁπτῷ 

Φίλιγρος, ἔρχου, ἡ ἴδε. 

Παροιμ. 4, 
ΧΙ. 

4 Εἶν 



ΕΥΑΓΓΈῈ ΔΛ. Ομ. κ. 634 γι. «. 

47 Εἴἶδιν ὁ [ησῶς τὸν Ναθαναηλ ἐρχόνϑμον πσϑϑς αὐτο, κ᾿ ὺ λέγή “αἰδὸ ἀὐτν" ἴε ἀλν- 

μιδν ϑώς Ἰσραηλίτης, ὧν ῳ 2 δῦλος (έκ ἐσι. "Τῶν γ)5᾽ Εἶπε, ἐκ Ναζαρὺτ διώαται τί 

ΚΝ 6) ἐπαινᾷ ὦ λαυμαζει τὸ ΤΟΥ λὐιϑεσπον. ὑμάυ ἐγκλουθίοσαι αὑτὸν ἐχοίω. υόα- 

ὡς. Ὁ ἰγὸ ἃ αἰ πιτοιῶτος ζω ὑφ; ῥήματα, ουϑὶ ἐγκλημάτων ἄξια, δλλ᾽ ἐπαίνων. πο υ ΟΥ̓ 

νη! 5 ζαῳ, ; ὅτι Φιλίπασυ μάλλον “ὅπ! ἐσκεμινδμος “ὦ τὰ ποεηφηΐικά. ὺ ΩΝ “ὦ αἰκύσας 
-σὸ τ γφαφών, οἷ οὐσπὸ  Βηθλείμ δὲ! χω Χραφοὸν ἐλθεῖν στὸ τὴς κοὐ μμηιᾳ οὖν ἣ ἦν Δαζιίδ,, 

τη γριὼ ὺ τὰ ἰσδαοις ὀκρατε, Ὁ ὃ «ον φήτης λὔω)εν ὁκήρυῆε λέγων' Καὶ συ ̓ Βηθ- Μιχα. 
᾿λεὲμ ὕδαμῶς ἐλαχίση Εἰ ὦν τῖς ἡγεμόσιν Ιυδα. ἐκ σῶ ῦ γ ὀζελϑισεται ἡγϑυνϑμος, ὃς!ς Ἰωαν. ζιμῦ. 

ποιμιανᾷ ὧν λαὸν μιὰ Ὅν Ἰσεκήλ. ἐπεὶ δέω ἤκύσιν οἷι ὠκ᾿ Ναζαρέτ, ἐϑορυξηϑ᾽ καὶ αὶ διηπόρησεν, 

10 Ἷχ ϑοίσκων συμιξαίνάσαιν τῷ Φιλίγαου τίω ἐπαγελίαν τῇ «φφηΐικῃ “πέρροσει. ϑ.α 

ὃ ) αὐτῦ καὶ οὖν τῇ ἢ δχριπορήσει των (ὐώεσι καὶ αὶ τίωω (χιείχειδν. αὶ γὸ Εἶὼπεν θὐϑέως, ἀπετὰς με, 
ὡ ) Φίλισαε, ἡ ψώδαη. ν᾽ πίομαι, ὅ [ «ὐδαγίνομαι. ὀμιαϑον οἰπὸ ἣ φοφη ἣν, ὁτ| Ὁ σπὸ 

Βηθλεέμ Χεισὸ ἐλϑῷ δ4, συ , δὲ λέγφς ἴσο ̓Ναξαρέτ'᾿ θυ τοίχου ΟἿΣ ἐκφιὸς ὅθ. 
δ’ σὰν σϑ των εἶπεν᾽ ὀνλαὶ τί; αὐ θαγϑεῖ καὶ Ὄ ζε, ῷ κ᾿ μὴ καταδύξαοϑτα ὠκΝαζα- 

15 ρὲτ' αὑτὸν ἢ) τίω ἀχρίξειὸμ τίω δὲ φε λφαφας ϑυνλαΐ, ἡ ἡ ὦ δ ζυπῶν ἀϑεξαπαιτητον᾽ 

τῶ δ 'ω ὄζοι τῆυσαι ῷ ἀπαιείλαντα, τὸν πολιω πύϑον,δν εἶχ «ι τίω τὸ 9 Χεολτούπα. 

} 

οϑισίαν, ἐμφανων. «ὑγενύησο γὸ στι Εἰκος ὦ Φίλιπανν πόθ ὶ Ὁ τόπον ἐσφάλ)αι. ϑέα, δὺ 
ἐπηήπ:.͵. μοὶ ᾧ τίω τὐϑαίτησιν πῶς Ἐχιεικῆ πεποίηται καὶ ἐν ἐρωϊησιως ᾷξω. ὁ ἊΣ Εἰπεν,συνῆν α «- 

᾿ γαλὸν ἡ Γαλιλαία φέόρει' δ λα πώς; ὧκχ Ναζαρὲτ δυωαταί σι ἀγαλον ἐξ ισφόδρα δὲ ὦ 
20 καὶ ὁφίλισαος (έτος. ἐν γὼ ὡς Φιατορηϑεὶς ἀγαγακτᾷῃ ὶὶ δυκεραίνι, δλ Ὥπμδῥει, τὸ 

λύϑρα βουλόμϑμος αγαγεν, ὺ ὧκ πυϑϑοιμίων τίω ὡποςύλῳ πρρλσίκυσαν, ϑὐτονίδν ἡμὼ 
οὐδεκφύρϑινος. «19᾽ τα ὁ Χοιοὺς Φησιν" Ι6 ἴδε ἀληθεῖς Ἰσρανλίτης, ὦ οὖν ᾧ ϑύλος Οὐκ ἔ- 

ξίν. ὦφε ἔνι κ) ψευδὴς ἱσραηλίτης, δλ ὁ οὐχ ὧπ τοιούτος. δέκατος γὰ ἐστὶ Φησιν, ἢ 

χρίσις᾽ Οὐδὲν προς χήν, συοῖδ ποὺς ἀπέχθειαν Φϑεγ{6΄). χαίτοι Ἰουδοοι ἐπερωτηέντες 
:ς ποῦ ὁ Χοιςος διυνάται, Εἰπονὺ ὁτί Ο» Βηϑλεέμι τίω εὗρτυοιὸν πἰδήγαγϑν,λέγοντερ' Καὶ 

συ Βυιϑλεέμ ὑδακός ; ἐλαχίση ΕἾ ὦ πῖς ἡγέμωσιν Ιουδα. αλλ ̓ ὀκᾷοι αὐὶν ἰδῷ, ὀμῶ;- 
Ἴὐρον ζωτα γῷ ὃ  εἰδὸγ ὑπὸ δ βασκανίας Ὁ τ μδρτυοίαν ἀπύφυψανλ λέγϑντερ' ὅτονὃ εἰκ οἱ"- 

δακδρ πῦθαν ὅε]ν.ὁ ο ᾿Νιαϑανανλ ϑΧ ὀυπος,αἶλλ᾽ ἣν δὲ Ὥρρχῆς πἰϑὸ αὐῷ γνωμῶν εἶχε, ζωτην ' 

ἔμεν δζατηρεών, στ ὃἰκ ἐς!ν ἐκ Ναζαρέτ. πὼς δίωυ αν ΓΝαζωραίοι οἱ οἱ πσϑϑςἤται καλρύσιι ᾿ 
49 δῦ ΧΙ μα Ὄφῆς κα Ὁ ὀκῷ δζριγωγῆρ. ὃ δὶ ζὼ ἐπεῖν, ἐκ εἰμὶ ἐκ Ναξαρὸτ, καϑὼς α- 

πήη ιλέ σοι Φίλιππος, αἰλλ᾽ ὧκ , Βηϑλεμινϑρίησιν, σε μη ̓ ύλίως αἰμφισφητήσιμον ποιῆσαι 

ἧπη ἐκ ΤΕ λϑίο νἃ χροὶ τούτων, ὁτ εἰ ̓  ἔπεισε τῦτο, οἕκ αὐ ἱχαψὸν τικμήφμοι ἐδωκε ὅ ᾧ αὐτὸς ἐΠ)ὁ 

Χοιφῦς.τὶ ἐὺ Τχώλυε ᾧ μὴ ὄντι Χοισὸ Ὁ σὸ Βηθλεέμ ὑρχν ον ἀ ἄλλοις, ὧν ἐχᾷ λυνη- 

γυζμ; τῦτο (δὼ ϑρίασιν᾽ ὃ δὲ μιαίλιφαις διυύαται αὐτὸν ἐπαγα γέοϑει, τῦτο ποιᾷ. δείκρυ- | 

25 σιγὰ ἐ ἑαυτὸν αἴρώτα ,ἀζελερομϑροις αὐτοῖς. Εἰπόντος δὸς ὁκών, 48 Πόϑο μεγι- ἢ 

νώσκεις ; λέγή, ασ63 τῷ σι Φίλιστσον φωνῆσοι, ὄντα «ἰανὸ Ὁ συκίω ΕἾδὸνσε. Ορᾳ 
δύ, ϑούπον ϑφα ὃ καὶ ᾿ βεξηκότα. Εἶ πόντος ζ τῷ Χαιροῦ' ἴκν ἀλυηδῶς Ἰσερπλίτης , Οὔκ 

ἐλθυνωδη τοῖς ἐπαίνοις, (ῴν ἐπέδραμε τοῖς ἐγκωμίοις. δ᾽ Θπρδ ζυ Μ) ὼ ἀκριδέφερον 
ἡμῇ δερβυνώρϑρμου, βούλετω ἀ σαφές μαιϑεῖν. αὑτὸς ( δέ ὡς " αὐ. ϑοφ πος ὠξήταζων ἔ ΕΤ], ὁ 3 

ᾧ αὐ 49 Ἰησώρ ὦ ὡς Θεὸς αἰπεκρίναηο. "ἀγ) Εἶπον, δι λθωλὺ σε οἶδαι (ὺ ἦν Ἔν πων εἰσι τίω ἐ- Ι 
ἀδότν πιείκειδν, ἐχ ὡς ἀν ,ϑόφπος «τῷ πἵδηκολουϑοχῶ, " δλλ᾽ λύωϑον ὡς Θεὸς (γ.ω} ὶ νιῶ εἰς 

ἐὰν δὸν σε εὐ τῇ συκῆ, ὅτε συνεὶς αὐτόθι πϑοιῶ, δλλὰ μόνος Φίλιπαος ὠὰ ΝΝαϑαναῦλ, ὦ χα [ 

ἦ ἰδίαν ὡπόμτα ζᾳῶτα Εἶπον. [σ᾽ 3 τῦτο Εἴρηται, ὅτ ἰδῶγ αὑτὸν πύῤῥωϑεν, Εἶπεν ἴδε ] 

ὡληγῶς ᾿σρααλίτης, γα μαϑῃ, “ἡ ΡΝ ἢ πλησιασοῃ (ἢ) Φίλισανν, ὥψυτα ἐφϑεγ ὁ 
Χοιοὺς, 



χες ὁ. 636 ΧΡΥΣΟΣΎ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ. 

Χραφὸς, ὧξε μὴ ̓ὑποτῆον λνέϑαι τίω ἡ εδοτυείαν. δ καιοὸν Εἰπι,ὰ τὸ τόπον, ὦ 
δένδρον. Εἰ ἥ χὰ Εἶπι μόνον ἢ Φίλιπαν ἐλϑεῖν πσϑϑς σὲ, εἰδῶν σι, καν ὑπωπῆδί- 

ϑη ὡς αὐτὸς αὑτὸν ἀἰπεςξαλκώς, Ὁ ὃ συ υϊὰν μέγα λέγων" γιῷ ἣ ) τῷ τὸ Τὸν τοΊτον Εἰπῴικαθι Ὁ) δ). 

ὁτείι Φωνόνϑμος τὰ τὸ Ὁ Φιλίπατυ, κ ἡ τῷ ν δύδῃυ τίω παελσυγϑείθι, Ἂ τῆς ἀαλέξεως 

τὸν καιοϑν, ἀραριφισξήτητον τίω τρελῥρμσιν ἐδεξον εἰ σαν. ἐν τίω φσερῥησιν μόνον ἐδηλώσεν, ̓  

δά καὶ αὶ ὀτέρως αὐτὸν ἐπαίδυῦσιν. Εἰς Νιπσύμνψησι νὴ αὐτὸν ἤγαγε "ἦΨ τότε λᾳϑύτον, δ΄, 
ὅτ ἐκ Ναξζωρέὲτ διωώαταί τί ἀγαλὸ ἐ)}ὲῈΦ φᾧ  μαλίφα μειζόνως αὑτὸν ἀπεδέξαν,ζη 
ὃ τα ἐν φλγξακόῥου, ῳ κοτε), δλ ὦ ἐπήνεσι ἐλιύμασε. δ ὦ ἐκ τότε (ἀωξ. 
Ἂ δτί ὁ Χοιςὸς ὃ ὁγτῶς δὴν, στὸ τὸ τὴς πσούβῥίσεως, Ὡπὸ τε τῷ τίου γνωμέων ὀθξεταίσαι 

μῷ ἀχφιζείαρ, αἰὐτα " ὁτῶρ δεικψύοντος ζω τι  ζῷὶ οὖν τῇ ἢ Αἱ ϑνοίᾳ ἐστε ἡπίςαν" ἄλλως, ιὸ 
ὃ “Ὦ καθέ αὐΐ δόξόμτα λέγ, μὴ μέμψαοϑαι, δλλαὶ ὰὲ ἐπαιμέσαι. ὅτι Ζ δῶ ἐφωνγησεν 

αὐτὸν Φίλιστος, Εἶπε τἱ ἢ ταῦ διελέϑι, ᾧ ηἰξξ ὀκείνῳ, φῆρῆκεν »αἀφεὶς " αὐτῷ “ὦ. 
(ἰωφδυτι, κα ὺ υ ̓βουλόρϑμος αὑτὸν (Διὶ πλίον ἐλόγχῳ. ἡ δὰ δῶ, φρὶν ἢ τὸν Φίλιπαιν Φωνῇ. 

σαι Εἴδν αὐτὸν μόνον, ὀυχὶ ο ἃ ασϑϑ τῦτυ ἑώρᾳ τῷ αἀἰκϑιμιήτῳ ὀμμώτι , ἑώρᾳ, ὺ συυνὶς 

δῤτείποι" ἀλλὰ πὼς τότ ἊΝ κρατεπείηϑν ζω Σ εἰπῶ. ἡ δῶ ὀκήμρ: ᾿ ὯΝ τικμήφιον α- . 

Ἰαμεφισξήτητον ἔλαξε τῆς «φεογνωσνος λϑε ἔχὶ πίω ὁμολογίδιν, “ἢ τῇ ἢ αὐαξολῇ Τῇ Τὴ ὩΡο. 

τέρᾳ τίω ἀἰκρίξοιαν δυλωνὸ τῇ τῇ (ὦ τ᾿ ζώτα συϊκαταϑέσιι τίω ϑὐγνωμωσιωζω. απικρίνη 

Ὁ, Φησι ἡ ὸ λέῃ αὐτῷ 
49 Ῥαζ(ςὶ, σύ εἦὸ ἰὸς ὕ ᾧ Θεού, σὺ ΕἾ ὁ ὁ βασιλάφ τὺ ᾿ Ἰσραήλ. 

Εἶδες ψυχίω ὩΣ ρὴ “δνομϑῥίω αἱ ,ϑρ90ν, κὶ ἡ τοῖς βήμασι αἰθυυ]υοσυρνϑῥίω τὸ τὸν ἴησθγ" 9 

σὺ Εἶ,φησιν, ἐκένος ὁ σσεσδοκώρϑμος, ὁξητούμϑμος. Εἶδες ὠκσλυτῆῤαθμον ϑαιυμά- 
ζονα; ; σχιρτώνζᾳ: ; πηδώνζοι «ὐχοῦ τὴς ἡδυγὴς ; 

ἩΘΊΚΟΝ Οὕτω ὺ ἡμαξ, χαίρειν δι, καζαξιωλοας μαϑεῖν τῷ Θεού τὸν υἱὸν, χαίρφιν ὃ ν κῸ ὅλος 
γοιδν μόνον, ἀλλα καὶ ἐχὶ ἸὙΜ πυραγμῖῆ μῶν αὐνὖι τῦτο δεικψωωύαι. : 3 ἍΜ ἐντων ἢ 
πεβιῷῳ γγωρλοϑέγτι" πειϑομϑῥων δὲ δι, ὁ δ ποιᾷν ὦ ἀπερ ὸν ὀκῴος βούλεται. ἐπεὶ δἰ "4 

μέλλοιμδ ᾧῷ αἰλοξιωονζᾳ αὑτὸν φολῆω, πῦϑην δυλωσομδϑι ὃ ΤΙ χαίρριϑι: »υχ ὀρφῦτε χαὶ 

ὡἰν οἰκίαις, στὸν αἷς τινα, αὐσυδέχρται ἿΜ πολουρδέων, πὼς μῷ ̓χϑράς πόρζᾳ τραῆι, 

πϑρζα χοῦ πὐθατρέχων, χα Εἰ δέοι πάγτα τὼ ὀγῳ ποοϑέοϑτι, μηδενὸς φοειδόδμορ, ὦ ὦσε α:- 
ρέσαι ᾿ οὐρα λνοιδύῳ, Εἰ δχαλώὼν τις μῆ ὑπακούοι, ὀμαπτοιύονζᾳ αὐτὸν μι αράτ- 

Ἴ|ι, κι μυφλαχις λέγϑι τῇ ἢ “Ποισίᾳ χαύρῳν, Οὔκ ἂν πιφἐυλεί ποτέ οἶα το Ὁ ξενιζορϑῤου' 19 

διχαίως. Ἐχὶ "ὃ μὴ ἐργῶν τῦτο Ἐχιδεικγιώαι γοή, Οὐκοιῶ ἐπεὶ ἦλϑε ὁ πσδῆς ἡμας ὁ 

Χο φος, δείξωμδμ) 0ΤῚ λαίρμδν, ἡ μυδὶν ΔῇῥμΕἜ,χλοξωσοντων αὑτὸν τροφὸν ͵ κάρωπί- 
σωνϑρ τίω οἰκίλω Εἰς ὦ πϑρεϑμετο (τοῦτο γὰ ̓χαρότωὴ αὐ οαϑώμδν αὐρίφον ὃ  βούλε- 

τωαν, δι, χϑι, λέτᾳ φαγεῖν. ἦτο ὸ αἀγαλλομδβων. ποῖον δὲ ὅ51 ἢ ὥτο ὠιτον; αὑτὸς Φησιν᾽ Ἐμὸὶ βρά- 
μὰ ̓ιν, ἵνα, ποιήσω Ὁ ϑέλημια τϑ " πέμψαντός μα. ϑρέψωμδυ αὑτὸν πειναδζᾳ, πυτίσω- 44 

ν»ϑν διψῶν. κ΄ ψυχοοῦ δῷς ποτήειον, δέχεται. φιλὰ »δ σε᾿ τὰ ἣ ζ2:) Ν φιλε- κϑαν 

αϑῴῥων,καν μικρῃν τυγχὸιίῃ, μεγαῖλα τὠδποθοιώτι φαίνεται. μόνον σὺ μυὴ κατοκνήσρε᾽ καὶ ἫΝ 
ὀφολοις δυο καταβάλῃς, οἕκ υἰποφρέφεπε ἰλν᾽ ὦ ὡς πολιωώὼ δέχεται πλούτον. ὯΦ Νὴ 

αἰενδεής ὅθι, ν χρίας Εγθκ) ᾧυτα λαμθλύει, Εἰκότως οὐκ ὦ τῳ μὲ μέτρῳ ὖὟὙΨ διδονϑϑων, 

αλλ ω τῇ ἢ «ὐεϑαιρέσει τῷ πἀρέχοντος ΩΣ “τὸν ὑοεἰζε,)" μόνον δλάξονο, οΤί φιλῴς ἴα λρόμε- 409 

γον αὐτὸ, ὅτι ασουδείζεις ὦπδρτα αρ τιίτυ, ὅτι χαίρεις Ἐχὶ τῇ ἢ αϑοισίᾳ ὃ δροι αὑτὸς πὼς 

πεὺς σὲ ὀζέκειται ἦλθε ὀχ! σὲ δ. " σίων ῥψυχίωΣ ἔθηκεν αἰ, σοὺ ὸ “« ζαύτα συννὰ ἱκατεί. 

βι ον. ν. κ᾿ σα σε αὐρυτήσοιτο᾽ Ὑοῦ ΧΧραςου γάρ φρεσξεὐομδβ, φησιν ὡς τῇ τὸ Θεου ὑ αὐ δακαλοιωῦτορδὶ 

, ἡρδριϊ καὶ τίς ὕτω μαρόμϑμός, φησιν, ὡς μὴφιλῷν δ δεασύτέω τ ἑαυξ, τῦτο γαρκαίγω φη- 
μυ 



ΕΥ̓ΑΓΓῈ Δ, Ομίλ, κά, 63) 
κα φ ΦΔὴ Φ “δ δ» , ν᾿ κ ;τἼἣἰ » , μὲ καὶ οἶδ ἱζ στι ἐκαφος ἡ δῇ Γ Οὔκ αὐ “Ορνηϑαίη τ θη τοῖς ρήμασι ᾧ τῇ ὀζχνοίᾳ᾽ αἰλλ᾽ Οὐκ 

" τἰπὸ ΟΜ ρη μΝ μόνον, αἰλλὰὶ αὶ ἀἰπὸ δ᾽ πραγ θὲ δείουοϑτι βούλεται ὀφιλούμϑμος τῇ- 
το. δὼ γεὶρ λέγωνϑυ τῶτο, κοὐ ποιοΐυϑῳ δὲ τὰ δῥα᾽ πο)οιωύτων, γέλως τῶν ἔςν, οὐκ ὕχὶ τῷ 
Θεοῦ δὲ μόνον, αἰλλα καὶ ὅλ ΝΜ οὐ ϑούπων, ἐπεὶ δέω ὃ χῳ ΟΜ λόγων μόνον ὁμολογεῖν, 

9 ὅζρα δὲ “ἔργων οἰγαντιοῦαϑει, ἐἰχὲ αὐόνντον μόνον, αἰλλα καὶ Ἰχιθλαζὲς ἡμῶν, -ἰρακαλῶ, 
τίου δα ἊΨ ἔργων ὁμολογίθν ποδϑαϑώκϑμ, ἵνα καὶ τὴς ,ν αὑτοῦ τύχωμϑμ ὁμολργίας κῷ 
αἰωδήμέραν ὀκείνωυ, στὸν ἔχι Φὶ παΐζος ὁμολϑγἢ ὥν ἀξίοις ὧ Χεοις-ῷ Ιησῦ ᾧ Κυρίῳ ἡ- 
ἐδ! δι δ αὶ δ᾽ ὃ τῳ πατρὶ ἡ δῦξα, ὧμα ᾧ αγίῳ πνϑύματί, νιω καὶ «εἰ, ὁ Εἰς «ἦν αἰονας 
ὟΨ αἰώνων. Αμέώωυ. 

10 

Ομιλικώ. ΑΠΕΚΡΙΘΗ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΑΥ̓ΤΩ, 
Ραζζὶ σὺ εἶδ ἡος τῷ Θεού΄ σὺ Εἴς βασιλϑὶς τῷ Ἰσραήλ. 50 Απεικρίϑη 

[ησῦς ἡ Εἶπεν αὐτο" ὅτι Εἶπον σοι, ΕἾδὸν σε κἰ ασοχάτω τὴς συκῆς, πιξεύειρν 
μείζω τούτων 4 . ᾿ 

ΝΜ Ολλὴς ἥμιν, αἰ γαπτητοὶ, δΔ4 τῆς μερλμψης, πολλῆς τῆς αἰγευηγίας, ὧ- 

σε διευηϑίωναι Ὁ βαϑος χατογηθῦσοι “ΨΜ ϑείων γραφῶν. ὁυ δ 
εἱπλώς, οὐδὲ καϑεύδογζις ἐμ ὃ" θέλημα ὐὙἿὟνμ θυρᾷν, δλλά σγᾷ 

(ἐρεύνης αἰκριζοι, σγ 5 καὶ ἐυχὺς ὀχτινθς, να δυιυηϑώμϑν μικρὸν 
΄ ἡζκθλέμαι κτϑϑς (ᾳ ἀϑυτα Ἶ θείων λογίων, ἰδοὺ "Ὁ χα) τήμερον 

ὁ μικρὸν ἡμῶν ξήτηριᾳ ρόκήται, ὁνλαὶ καὶ πολλὰς δεόμδμον ὃ ἀσουδὴς 
μὲ ὰ ἐρεύνης εἰπόντος ὃ Ἔ Ναϑαγαήλ, σὺ εἰ ὁ αὸς Ὁ Θεοῦ, Χοιςός φησιν ὅτ| εἶπον σοι, εἶδὸν 

ΤῊΝ σε ὑπυχάτω Ὁ συκῆς, πιςεύεις! μείξω τϑτων ὁ 4. τ ποτ᾿ δϊζυ οὖν τοῖς εἰρηνϑμοις ὃ ζη- 

ας τουρϑινον!τί Πέζος Γὴ κ᾽ Ὀσαύτα ϑαύματα ἡ διδιισκαλίαν τοιαύτην ὁμολογήσεις, τί σὺ 

ἣμ ε; ἠὸς εἶ Ὁ Θεῦ, καχαρίζε) ὡς αὐ κὶ ὃ παΐξος Ἐ  ἰποκαίλυψυ δεξαι μϑμος' ὁ αὶ Ναϑαναήλ αὶ 
ἢ ΤΣ ΥἿΜ σημείων, ὦ “σϑ3 τὴς διδασκαλίας ζω ἀρ αϑτο Εἰπων,συὲν Οιοῦτον ἤχουσιν, ἐη- 

, αὐ λα ως συσὲν Εἰὐρηκωὶς Ὥσουτον, ὅσον ἐχοίω Εἰπεῖν, ἐχὶ μείζω" ποοϑσεγεται. Ὧι πόϊ δῶν 

Ὁ αἴτιον; ὅτι (αὶ ὦ ρήματα ζᾷ αὑτὰ ἐφθέγξατο καὶ ὁ Πείζος καὶ ὁ ἸΝαϑαναήλ, ὁ μ᾿ τῆς 
ἜΝ αὑτῆς ἢ δχρνοίας ἐκαίτορος, δ Δ᾽ ὃ ἃ Πέζος ὡμολόγησεν ἐὸν τῷ Θεοῦ ὡς Θεὸν ἀληϑη, ὁ 

δ, ἄλεν (ο ὃ δῥ,ϑόϑπον ψιλόν. καὶ "ποθεν δῶλον τοντο ἡμαγιὺν ν μα ζωτα Θὐρηνϑύων. Εἰπὼν »ὺ» 

συ Εἶ ὁ νὸς τῷ Θεοῦ, ἐπήγαγε" σὺ Εἰ ὁβασιλευις τοῦ Ἰσραήλ. ὁ ἢ τὸ Θεϑ ηἠὸς, ὁυ τῷ 1σ᾿- 

ὁφήλ 521 βασιλειᾷ μόνον, δαὶ καὶ τῆς οἰκουνϑρης ἀπάσης, Οὐκ Σσὸτύτυ δὲ μόνον τϑηο 

δῆλον, δλλαὶ καὶ ἐκ ΛΜ) ἑξῆς. τῷ )5} Πέτρῳ συ ὶν ὕξερον πολ σέϑηκεν ὁ Χολοῦρ, ἋἋ 
ὡς αἰ πηρτισμένης αὐτῷ ὃ πίφεως, τίοὐ φκνροισίαν ἔφησιν Ἐχὶ Ἔ ὁμολογίδν οἰκοδὺμήσειν “ἢ 

25 ὁκείνου. εἐνζιῦϑα δὲ σον τοιοῦτον ἐποίησεν, ᾿διλαὶ χαὶ Ὁ οὐδυτίον. ὡς ̓ ὺ πολλοῦ τίγος χφὶ 
τὸ βελτίονος μέρος τῇ ὁμολθγία; λείποντος, ᾧ λοιπὰ ποόσέϑηκα. ἡ " Φυοι; 

41 Αμάυ, αἰμιζω λέγω ὑμῖν ἀπάρῆι ὀψεοϑε () ὀνρφνὸν ἀῤεῳγϑτα, καὶ ὧν ἀήέλνς 
τοῦ Θεοῦ αὐαξαίνονζᾷς ὦ κοιτα( αἰνογζᾳς ἔχ ᾧ ον τὸ ὀν, ϑοφπου. 

Ομρᾷς παΐς αὐτὶ υἰποὶ τῆς γῆς ὀϑαἰγει τὶ μικρὸν, καὶ ποιᾷ μωκέτι φομταξεοϑαι ὀῤβρωα 
40 πον απλιώς . ᾧ γὸ ἀήέλϑι οἰ ορονοῦσι, χαὶ ἐφ᾽ ὃὲ ἀγίελοι αγαίξαίνουσι χρὴ καιτααψνούσι, πτῶς 

ἀν εὗιτ ἀγϑοσπος ἴῃ, δὶ τοῦτο μείζονα τύτων εἶπεν δψ4᾽ ὦ δενιψες αὑτὸ, ἐπήγαγε τίωώ 
ὟΝ ἀγίξλων φχκκονίαν. ὃ ὶ λέγη, τοιοῦτον 21 " μέγα σοί, φησιν, ὠἸ Μαθλυαὴλ, ἔδοξεν 
τῇ τού, καὶ δα τὸ με βασιλέα τὸ Ἰσρρῆλ ὠμολόγησας ; τί δξζυ ἐρᾷς, ὅτὸν ἰδης ὥν 

ἐἰγίξλους ἐπ’ ἐμὲ χαταζαίνονζῳς ν ϑζρὲ τύτων πείθων ὁ Μ] ἀγίέλων αὐνῶν ὁμολογῆσαι δὲ- 
᾿ Ογίοι,τοπλξι ἩΒἢ απὐτίω, 

ξ 



ΚΟ 88 ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ. 
αὐὐτίω. ὡς Ὑδ ἐχιὰ ἡν βασιλέως ; γνήσιον ὕτως αὐγήεσαν ὑ ὁ χαϊεῷ οἱ ' ὀζρικονοι οἱ ἱ βασιλιο, 

τὸν ἃ ᾧ οἶδα (δ τιον τοῦ σαυρϑ τη διαϑα ζῶ, χαιεόν τῆς ὀναςασεως καὶ τῆς ϑϑαλύ. 

ψίως, ἐ το τύτα δ, ὅτε «εϑσυλλο καὶ Χ διηχόγοιου τῳ, ὃ τῇ δνηγξε λίζοντο αἰτοῦ τὸν τόκον, 

τε ἐδίων, δόξα ὦ ὑνξίοις Θεῷ, ἢὶ ἔχὴ γῆς Εἰρζωνη᾽ ὁ ὅτε τσοἧς τίω Μαειαμ. ὅλον, ὃ στ 

πεῖς τὸ Ἰωσήφ. ὁπ ἢ Ἐχὶ πολλογέ ἐποίησε, τῶτο ὁ νεὼ ὁ ποι. δύο λέγ απεεβῥήσεις, χα ἜΣ 

τς ὦ ἡδὴ Ὁ ἐλόγγον δίδωσι, τίω δὲ μέλλουσαν Ὁσο τῆς πϑϑούσης βεξαμί. ὶ γάρ λει 

ἄϑυτων δὴ τίωυ Ὡσυδειξιν ἔλαθεν, δ ὅζ 1 ,ατοϑ ποῦ Φίλητον φωνῆσαι σε "αἰ τοὺ τίωυ συ-ἅ 

κζω, εἶδὸν σε᾽ τὰ δὲ ὀκρησεοϑαι ἐμδιε αὶ ὁ οκ μέρϑις δξίζ»]}» ἐν άήέλων κατείξασις καὶ ὁ ὁμα.. 

ζασις ἡ ὅχτὶ τοῦ ςαυρ τοῦ, ὁ τῆς αγαςασεως, ΩΣ τῆς ἀναλήψεως" ὃ δ αὑτὸ "λ] οἱ ζ.}} εἰρη- 

γϑϑων αἰξιόπιτον ποιφηὰ τσϑ9 τὴς ὀκθασεως. ὁ δ ἘΧῚ τοῖς ἢ ελθῦσιν ἀντι τίω δώα. 1ῖο 

ω γρϑὲ, ἡ [ἢ τὐδά ἣἶμ μδιηόνταν ἀκϑῶν, βὐκολώτερον κατα δύχοινο αν ἀ ζω πίε τίω καϑ9- 

ῥῆσιν. τί δζῶυ 0 ᾿ Ναϑαναήλ:; οὐοῖν ατεῦ9 τὖ ὑχτεκρίνεται. 895 Ὁ ὁ Χειρος μέχοι τϑτυ 

ᾧῷ θλϑν ἔφησε ᾧ “ποὺς αὐτὸν, συγχωρ κοτ' ἰδιαν αἹαλογίσαοϑει ζω ληθύτα, Ὁ ἰβυ- 

λόνϑμος πόρτα αἰ ϑρόως ἐν χέφ, δλλα χαταζαλὼν Εἰς ὀύφορον γἀῶ τὰ απΐρματα, αφί- 

ησιν αυτίω Ἐπ ολῆς βλαφῆσαι λοιπὸν. στὸ : δλαχοῦ δεικψὺς ἐλελν᾽ Ομοία ὅν ἡ βα- ιξ 

φλεία ΝΜ ρανωὼν λύιϑεῦπτῳ ασείφαντι καλὸ ν ατέρμια" » ὁ ὦ τῶ καϑεύδὲν αὐτὸν ἐπέρχε- 

πιὸ ἐϑρὸρ ἃ αὑτῳ, ᾧ ασείρει ζζάνα λυαὶ κκίσον ἘΞ σίτου. 
1 Ἐντῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτη γαίμιος ἐλύεος ῳ Κλνώ τῆς Γαλιλαία, 

ὔἦ Καὶ ἐκλήϑη ἡ Ἰησῦς Εἰς ὧν γάμινς. δὴ ὶ ἡ μήτηρ τὺ α Ἰγσίς ὧκχᾷ, ὁ (Ὁ «διλ- 

Φοι | αὐτὶ Εἶπον φϑασας ὃ 0Τ| ὧν τῇ Γ αλιλαία μάλλον γνώριμος ζωώ" δ,θκ Χ καλῦ- ἐο 

σιν αὑτὸν (-ἰς τὸν γαίμων, φἴθαγόνεται. ον Ν᾽ τῶ τίω ἀξίλν ἑώρᾳ τίω ἑ ἑαυ, ἀλ- 

λρὶ πεῖς τίω δυεργεσίον τίω ἡμετέρου. ὃ  γοῤ μὴ ἀπαξιώσας δουλν μορφέω λαξζῷ, 
πολλῷ μάλλον Οζα δὺ ̓ἀπηξίωσεν Εἰς γαῖμον ἐλλεῖν δούλων" ὁ τελώλαις αἰεϑρτωλοῖς 
Οιμαναπεσῶν πολλῷ μάλλον Οὔ δὼ ̓πϑδυτήσαιν τοῖς ον τῶ γα γάμῳ φϑρϑσι συγκατακλί- 
νεαϑαι. αὶ μΐωυ 7 καλέσαντες τίω ασελσίήκασειν αἰδὲ ἐπε κρίσιν Εἶχον, δ᾽ ὡς μέγαν 23 

τίνα; ὁκάλοιωυ, δλλ᾽ πλώρω ὡς ΤῬΨΜπολλων ἕνα ᾧ ὡς γνώξαμον. "ὃ τϑτο ἡνίξατο ὁ ϑυαήε- 

λιχῆς Εἰπων᾿ ὦ Β ἡ μήτηρ τὰ α Τησΐ ὧκῴ, ὦ ῶ ἀδελφοὶ ἐὐτν, ὦ ὡατερ δ ὀκείνέευ Χ ὦν 

ἀδελφὲ ὁκαλεξ, ὠκάλεᾧ καὶ τ τὸν ἰησοιω. 3 Κα υ ὑφερήσειντος ΟΝ ρλέγφ ἡ ἢ μμἥτηρ αὐ, 

δίνον δὲς ἐκ ἔχυσιν. Αξιονο ον ζοῦ  ζντῆσαι, ποθεν ἐπῆλϑε τῇ τῇ μητεὶ μέγα τι φΦανταοϑίωαι 

αἰ Ὁ παιδὺς. συοὶ γϑ. σημαφον (εὐ τί πεποιηκώς. ζω τίω ΝΥ, Φησιν, ϑρχίω ἐποίησε δΨ )9 
σημείων ὁἴησος ὦ Κανώ ὙΓ Γαλιλαία. Εἰἢ λέϑϑιτις ζ, μή { ) τῦτο τικ μῆλον ἱκανὸν τῷ 

( ζαὐτίω ϑοχίω ε ἢ ἢ ἢ σημείωι, αἱ Ὡ “πρυσιήον, οὶ  Κόνά τῆς Γαλιλαίας, ὡς ἐ ἐγχνεριώ 

στον ἐκῇ γε υλεϑαμ μοῦ ἐδ τι πόώτως πόρον (εἰκὸς ΝΥ αὐτὸν δλαλοῦ πεποιικέ- 

γι ὑτιρα) κεῖνο πξῖς αὐτὸν ἐερύμϑι, ὃ ; Ὁ νὴ) ἐμισθϑαϑων εἴπορϑμ, ποῖον δὰ τῦτο; τι 1- 

ὠδώγης φησὶ, ἐγὼ οὔκ ἤδιιν αὐτὸν, λα φόνερωθή ἡ τῷ ἰσρχήλ, ὅζριτῦτο ἦλθον βαπῆϊ- 35 

ζων. Εἰὴ ᾧ πίω «ορϑύτίων ἡλικίαν ἐλ ματύργή, Οὔκ αὐ ἐδεηϑησαν Ἰσοχηλίται ἐτέρν 

τὸ Φανερώσοντος αὐ τὸν. ὁ γὸ Εἰς λὐδρας ἐλϑῶν, καὶ στῶς στὸ ὁ τῇ γαυμαΐτων κὶ ν παῖς ὧϊα 
ὕδαία γνωομοϑεὶς μόνον, δλλαὶ ὦ τοῖς ον Σύρλα καὶ ο περαιτέρω, κ) ζμῦτα εν ποισὶν ἔτεσι μό- 

γον ζῶτα ποποινκώῃ, μάλλον: ὃ ᾿ συ Ὁ τοιών τύτων δενλεὶς εἰς ὦ δώξαι ἑαυτο(δὐλίως ̓ ὸ 

ὃς οἱ τῆς προ της ποὸρταχοῦ ἡ ἀκοὴ αὐτν ἀπηλϑενὴ ὁ ὁ τοίνιωυ οὖν βεοχεῖ καιρῷ, ἅὅτω ὅζι 49 

ΤΥ πλύλους ἣΨ λειυμα τῶν ὀκλαμμαψαρ,ως αἰντν Ὁ ὑγομα κατα δηλϑι γέ, πάᾶσι᾽ πολ- 
λῷ μᾶλλον, αἱ παῖς ὧν ἐκ “οοϑτης ἡλικίας ἔλα ματῦρ ω 'ἐχὶ τοσϑτον χεόον οὐκ ἔνϑιε 

Λήσεωϑαι. τῷ τε Ν᾽ γυόνϑμω, τἴραδοξοτιρα ὁ ἐφ ἔδοξον ὁ ἐξ) ὧτε χρβοὶ μιάφφκίν γυόμδια, 

ὁ τε χθόνος διπλασίων ποιπλασίων ἢ πολλῷ πλείων εἰ δλλα γῈ}} συν ἐποίησε παῖς, 
γ᾿ 

χὰ 
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ἀν" δον ἕν τὅτο μόιοὶ ὀμδρ τύρησεν ὁ ὃ Λυκάς, ὁ ἫΝ ὀκαϑεζεῖο δώδυας τἰς ὧν Μ διδασκά.- 

λων Ε ὁ [4 τῆς ἐρώτησεως ἐδὸκά λυ ματος 1}. ὁ ὠλὼς ἢ, Εἰκότως καὶ 
χῸ λόγρ οἕκ ἤρξατο ἿἿἋ σημείων ὧκ. ποϑϑὶ τῆς ἡλικίας βϑϑέως. οὐγομίσδιν ὙΡ̓ αἱ 

φαντασίὰν ἐπ ζ πράγμα. εἰ γὸ ο» ἡλικία ϑλνοιδιν πολλοὶ τῦτο κί τῶ ὠτῆέσαι, 

7 πολλῷ μάλλον, ἐαν μειρφίκιον ὧν κομιδῇ ὅδαυματύργη, κα ἡ γευῆον Ὁ ΤΣ τῷ δε σήκοντος 

σιονῦ Ἐχὶ ῷ ζαυρϑν ὥρμησαν ἀν, τῇ βασκδυία, τηκόγϑμοι, ἢ) αὑτὰ ἴα τῆς οἰκογοιμίας δ 

ἠπιςήϑη αραγματα. πόνῳ δ ὁὰυ ἐπῆλϑε τῇ μηπεὶ μέγα ᾷ φλυπιοϑέωυαι αἷθὸ ἀπε Φη-: 

σιν; ποκα λύτήεοϑαι λοιπὸν νἤρχετο, Ὁ ὼ ὅξ Ἰωδλύνου καιταδοιλθᾳ τώ, δ ἘΠ Μὲς (ὧν 

"τὼ μαϑνζά Εἰρημδίων αὐτῷ" γ τς τυίτων δώ πόρτων, αὐτὴ ἐ σύλληις, αὶ κ; ἴᾳ ζ΄ «ἴξὲ τίω 

Μη, τὸ σύλλνψιν λυόκδμα πϑρ τα, μεγίφέωυ αὐτὴ ἰδὲ τῷ ποδὸς ογέθηχε: τω ὐσασιοιὰν. "ἦκυσι 

ΡΝ Ὁ, Φησι, πόῤτα ζᾳ αὐδὲ τῷ Ὁ παιδὸς, (μμπήμιε ὧν τὴ ἡκαρδία αὐτῆς. τίνος δξζω, ἐνεχέν, 

ΜΝ Φησί, ν πσδὲ τῦτα ; (αὗτα ἐλεδυ ΤΙ, ΤΣ ἐφέωυ, ὅτι Ἅθιπον ΦΡ χίω τὸ φόνερφύ Ἂς 

᾿ ἡ νη: ἐ ἐλφμ(ανς. ΚΣ " ̓γ τύτυ, ὡς ἿΜ πολλαν Εἴς ὧν, ὅτω διηγμ᾽ ὁλον σσεῖδ' ἐθείρρωι Ὅι- 

πἰΐμιτα. οὐτόν {ι ππτϑλς αὑτον ἡ ἱ μ τηρ Εἰπεῖ. ἂΔΣ͵, ἢ ἡκυσεν, ο7 Ἰωλρνηρ δὶ αὐ τὸν ἦλϑε, » Ἃ 67 

μ" 115 ἐμδῃ τύρησιν, ἁπῇ ὀμδοτόρησε, ὦ ὅτι μαϑζαᾳ ἔλα , τῦτε λϑιπὸν ϑιαρβούσον͵ αἴϑακα- 

ες λῴ, ὶ ὑφερήσαντος οἴου λέγφρονον οὔκ ἔχρισεν. ἐζουλε;» ξκὰ αὶ κείνοις καιταλέοϑου χα-- 

ΘΑν, Ἢ Ὁ ῥαυτέωυ λαμτσεστερὸν ποίησαι ΡΥ τὸ πτωδὸς. ὺ ζάχα τι καὶ αν,ϑοθπινον ἐ ἔπαοψ, 
καϑούπτρ καὶ (Ὁ ἀδελφοὶ ἀυτύ λέγοντες, δεῖξον σεαυτὸν “τω κόσμῳ, βουλόρδμοι τέων 

Ὄὐτὸ τοῖν ϑαυμαίτων δέξῥλυ καιρπώσοιοϑιι. Οἱ οἱ τῶτο ὼ αὖ τὸς σφοδρότερον ἐπεκρί- 

20 Τα) λέγων, 

4 Τίἐ ἐμοὶ Ὁ σοὶ γριύαι: : ὄπ ἡ ἤχει ἡ ὥρφι μ.. Ἐπεὶ: ὅτι π σξέδρα: ἡδεῖτο τω τεκῦ- 

σαν, ἄχϑυσον τῷ Λουχᾷ δινγϑυρδύου, πῶς αὐτυτεταγμέιος, τοῖς γρνόῦσιν ἰώ, ᾧ αὐταα ὃ τ. 

τὸ τὸ Ὁ Δὐαηελιτοῦῖ λέορντος, πὼς αὐτὸς πυδϑενόησι Ὁ ὁ τον αὐτὸν τῷ ὃ φαυρρῶ ᾧ καιρόν. ἐθα ἱ 

ὥ ΟΣ ἐν μηδὲν ἐμποδίζωσι μηδὲ ξἐ φϑξείκόπ]ωσί ἀδκο Θροὶ “πραγμάτων Φ ϑνᾷς, α;-- 
25 ιαγίοδον Εἴκοιν ὀφειλόμδυον, ὲδ μὴ δ πριν, χίνδχονος με νας ̓ ὁτὸμ ἢ αἰχκαίρως τί ζι- ' 

υἱμῖ τῶσι, ΟἹ ἡ ἐἰκοτηωσί " αι ἣν πνέυματικᾶι, οὔκ ἀσφαλές πείθεοϑει. δ ὁ ἡ ἐνζαῦϑα ὅτως 
ἀπεκρίνατο, φᾧ δλλαχοῦ παλιν" τίς ὕρινὴ ἡ μιητήρ μῈ,, καὶ τίνες Εἰσὴ (Ὁ ἀδελφοί μΥ; σϑΐ.. 

πῶ γὰ ὁ ἐς (ὦ «ἰὰς αὐτο ϑύξὰν Εἴγν, δ Υ' ὠδνο αὐτὸν, ἡξίου κ τίων λοιπὴν 
Μ μητέρων ζωήν, ὃ ἅτῶς πόρτα Ἐχιταῆειν αὑτῷ, δέον ὡς δεασύτίων σέθειν ῷ’σ- Ι 

γο κωυᾷν. δζρῦ τῶτο ᾿ τότε ὅτως ἀπεκρίνατο. οὐνόησον »δ δ δῇ κὐ πλρτὸς τὸ ᾧ λαοῦ ἡ τῷ δὴ- 

ὦ αἰ κεζώτος εἶ αὐτὸν, ἡὁ τῷ πλήθοις τῆς ἀκροάσεως φακρεμιαιδύου, , ἢ τὴς διδωσκαλίας ' 

ἌΝ " χυφϑτεϑείσης, ὠκείνζωυ πἰρελϑούσον μέσζω ἀπαγαπῶ ( αὐτὸν τῆς τ ϑανέσιωρ, ἰδιᾳἢ 

| δἰ ϑιλέγεοθα ὁ μηδὲ ἐγδὸν ἀϑέχκοϑαι ἐλϑεῖν, δ ἕλχεῖν αν. ἔξω μόνον “σοϑς ἑαυτέω. 
δζρὸ τῦτο ἐλεγε᾽ τίς ὅθην καὶ κήτηρ μῦ ὦ ἀδελφοί μα; ἐχ ὑξρίζων τίω γ᾿ “δυνκάδω, ἄς. 

45 παγε, δυλ᾽ ὠφελαΐνζα μέγιξα, κ αὶ οὐκ ἀφεὶς ζω πειναὶ κοὐδὲ αὐτό Φευῷ. Εἰ ἱ γὰ ἣὝν ἀλ- 
λων ὀκήδετο, ὦ πόρτα έ ἐωρ κῆρ σι οὐν)θοίναι ἀὐφὶς τίω πσεησίκυσειν αὔθι  ὠστύδοξον, 

πολλῷ μάλλον Ἐχι τῆς μήξος. ἘΦ 7) Ε ἰκὸς ἑω αἰκϑύσασαν δὶ τῷ ὃ πταρρδὸς με βύ. ' 
ἡ ἔτω λεοϑε ϑυκάλως πειαϑέεσαι, ὃ ΡΝ ̓ ἀξιοιὼ ἑαυτίω πϑυταγοῦ .}} «οερτείων ὧτε μητέροι ᾿ 

᾿ ἔσαν, ὀρ τῦτο ουτῶς ἀἰπειρίνατο τεῦ: ὧν Εἰπονζα. συ οί" Ν᾿ ἂν ἐτιρῶς αὐτίω ὀἀῥηγα.- ᾿ 

40 »ν: στὸ Τὴς ζαῳπενώσεως ζωτης καθϑς ( ὕψου ὀκῴο, Εἰ (σευσιδέκα, ὡς οὶ πα δὰ; Ι 

ων «εἰ τί μη εισεεϑαῦ, δλὰ μή ὡς δεατυτίωυ "ἡξεν εἰνζν. ὦ ἐγζώϑω ἅ ̓ζώτης ἐγεκαν τὴ: : 
“ξρφάσεως ἔλει, {ε ἐμοὶ χ) ὺ Οἱ ὦ ὠ γωϑα); Χ, ὁ δὲ ἐτέρλν δὶ αὐαγχαίδν. αἰδιὸν ὁ ον ἡῆον. ποί- ἣ 

ἂν ἢ ζαὐτίω . τε μ, ᾿ αὐτου τῆ θυ ϑέωσαι ῳᾳ γυόνδινα ϑαύματω, Κ " ἿΜ δεομῦῥωι 
τὐρακληϑίώῶα ἐ ἐγοίω, ὁυ παρα τὴ Τῆς μος. ἀἰδέποτο: εὖτ τοὶ ὥ οκ τῆς «οὖν οἰκείων 

απ,» ἀττσασωνασιν πτυσυσταυνσασια σαν 

Οἰνεγίο, τοι, 2- ἪΜΒἢ » ὐ Ῥαι)υίσεω: 



ΚΞ 

Δικ. τα. κῷ, 

ὙΧμιμηζ, 

ΕΠΘΙΚΟΝ 

έ4ο ΧΡΥΣΟΒΡΥ. ΕἸΣ τὸ ΚΑΤΑ ΤΩ ΑΝ. 
ΩΣ υροισνῶς γοόμϑυα, καὺ μιγαἰλοι ἢ, κσοϑσίςα, ται τυϊς' ἀρωῦσι πολχάκις: ὁτθριδ; Φ 
χριίον ἔγϑντες ὅτοι δέωνται, λὐύποπῆον ὃ λειῦ μια “νύ, "ὦ καθαρὸς ἢ ἔγτώμνος, πΌΛ ἡ ὴ ΜΗ 

φέλᾳ. δὶ ὙΡἰα ᾧ)ς Εἰ Εἰ τα αϑιρος Εἰς οἰκίαν κα μρυύτων ποκα, Θἰσλϑων, «ἰδὲ 
ΠῚ αὶ ἅ ῥῥωφοιώτων αἰηδὲν αἰκούοι εμμήδὲ τῶν, αὐτο ῤσηχόντωι ὠκείνοις ̓  αἰ αϑὸ ὁ 9 τῆς ϑἰκεί- 

αζ μος Ὡὐἰϑακάλοῖτο μόγης, ὑπογῆός τεϑα Τρ κα νοισιν ἕςται ̓  καὶ ἐπα,βῆς, Ὁ αὶ φρο 
ὲὶ ὅπι ἣν χειρδῥωι, ὅτε ὦ ἰδεζωτων ἀδοῖς ἐγήδεται τίς ἀἰντον μἶγα ὦ  ϑωνάγον οἰγδεί.. 
ξαοϑεώ διώαδθαι. ὁ 19 ἡ τότε ἐπέτι μησὲ Ἀέγων, ἡ ἐ ἐμώὶ ἡ σὺὶ γκώαι: πεμδόυων «νων ες 

ὧ μέλλον, ὑωγχέτι τοιαῦτα “πόιᾷν. ἔμδιε ̓  οὐκ λ ὰ χ, τὰς Εἰς Τδιὼ ἀιητέρας Ἵ μῆς, “πολλῷ "δὲ 

φιλιἐοὐ τὴς σωτηῤῥας τὴς Κν ψυχίω, “ Ὡς Μ ἀπλκω! θλεργεσίας, δὶ (ὦ αὶ τῶωῦ δείρλᾳ, ὑπί. 

δύ. κα τοί ἀπαυλαιδιαζοίϑμου ἀξ): τίω μιηπῖξᾳ Φοτὰ γα ἐβἥ ματα (ὦ, δον οἶχόνομέί. ἡ. 

“ς πολλῆς ῥ"θμμξούσος αὖ τε τέ ἐκείνω, . ἡὰ θαύματα, κ᾽ ἡ ῆς αϑξυσηκϑὺσὴῳ ΓΝ 

ὡῇοασιθυαζούσος ἀξίας. ἐπεὶ ὅτι σίφόδρα αὐτίω ἐ ἐπί μά," ὁ χυδὶς ἦΨΜ Ἢ Ἕἄχλων ἐὐ δεν 

ὁ δυκοἰὦ ἔχττι κήτικως Εἰρδ δ, μαλιςὰ ἰχόμὸν ἐμιφῆναι. ῷ ὁ δυηαῤᾷιαι, ἔδηβενϑη 
σφόδρα αὑτὰ ̓ϑυσωπεῖται. πώρᾷ ἡμ ζυπῷ; ἰ τῇ δὶ; τῶν ἐῤ δ. αν δὼυ ζρο. 
ὧν, ὕ ὑτὸρ ὠχούσῃς γιναρῶς τιϊος᾿ ̓λεϑύσης " Μακάρίὰ [] ᾿ κυϊλία ἢ ἱ διις ϑαινεῖ δὲ ̓  ΩΝ 

φοὶ ὕς ἐθηλασάς, Εἶτα αὐτὶ ἢ, δσιοχρίνο υϑύόδυ " «ϑρόεῶτε μυακαίδλοι Φ “ποιόδηνς ἢ ϑέλημά  χιλοιίν 

τῷ τ ζ9ὲ μα, ̓ πὶ τῆς αὐτῆς γνώμης κακφά δίρνακ γμειξε τὰ ῥήμιαα. Υ ἐγ ἀποῦν- 
μϑίου τίω μητέρι ἣ Ἰἰπθκρισις (ὦ), δϑλαὶ δεριριτος δΓ δυο εξ τω ὁ τολὸ ὠην δὲ [Ὁ 

μὴ σφόδρα ὦ αὐγὰ. ϑὴ καὶ πιξήκξ ἰ 5 τίω Μαρίλν δυοὲν ὠφελ{χωεὶς τὴς Κρ φυχώωα ἀμ. 

“τῆς Φ ϑονηϑίῶαι “πὸ αὑτης Χολφον, πολλῷ μᾶλλον πμας ) κα πατέρα, κἂν δύλοκς 

φὸν, καν παιδὰ, υἐχωυδῳ οὐάῥοτον κα Ἁ) ϑυναμον, ἀν) Ὲ 2 πύρρω αἱρδν τὰς Φροτῆς "πὰ ὀκοίονν γ᾿ 

δὲν 187 ὠφελήσει δον υσεν. ἋΣ ἐλφὺρ »», Φηῖν ὃ ̓ Δαΐνλ, αδελῷὸ ὁ οὐ λυξκίω, 

λυπώητὰ δὺ δοϑνπος, εὖ σοθενὶ γούτίρῳ, λλ οὖν μόνοις δὶς οἰκείοις χαρημδούχικοι, ἊΨ 

τἰῶ τῷ Θεοῦ. οὐ γδρνν, ΓΝ ἐλίπιϑὰν τῆς σωτη δὶς ξ' ἐχαιν δᾷ. ἐπεὶ Οὐ ηϑὴο ἔην ὠφελήσιη 
κὰθ' ἐχύδ, ἢ ὠφέλνδιν δὺ ον Ἰουδαιοὶς ( ϑυγϊινὴς “δ ἐω αὐ δὲν χο' σδρχαῦ ἈΡινς) υὐψέ.,, 

λησέν ἂὺ αὶ τἐω πόλιν οἰ ἢ ἐδιοβη, ὠφέλησεν αὐ ὸ ὧν ἀὐλξψοις. γιοῦ ἢ αὶ Τ᾽ ἀὐβροὶ 
ἕως ἃ ἵν ἑαυ ύμη ἡμέλοιωυ, σύν εὐ ῶν: "δ τῆς συϊενείας αἰξιωῤίᾳ ὠφέλα, ̓ ὠλλὼ ἀῤφνεὲ [ ὅν. 

ποῦ κα τεγοώσχϑίτο κόσχεν, ἤνπιε ἢ ἐλαυμαιιθησεῖ, ὃ ὁτὲ τὸ τἠρυϊκείας λυ χα ὰν ἀρετῆς, 

21 δ τὼ πὸ 

Η! 

ΠΝ ἢ πόλις ἡ ἔπεσε ὸ ἀνε θη μυτδὲν ντϑ τύψε χερδυμαθαι" καληστραϊνηστιν 9 ὧν χιῶνῃ 
“ωλοντο σφόδρα; ὀλευνῶς κα Φποκτὶ δοίρχια ὀυίΐεν ἰῇ, Ονϊοῖν λυ τῆς ποδὸς ὦ τὸν συ οεΐα εἰμ 
Εἰς δ δὼ ϑάοαι χερδλάντις, ὨΚ' πίω τῦῖο τῇ τη φῆροιδις ἀὐόϑέασίαν οὐκ Εἶχον ΚΜ 

τῶν Ἀ μὐίξοις αἰςφαλησαν, Ὄσηνολόι, ΡΣ Ὑ ἀληθινὸν ζυλωνὶ ( ςπογνῆς πρδνν αὖ- 
τὸ οἰχειώσξως μετηλϑὸν, ὅδ τὸς αὐ ἀκδὴς. καγτεῦ)εν δὲ γεν μαγϑαιοβδν δημ ξεως 
ἡμῖν ἢ πδυχουχοῦ χερί κὶ βίου: Χο ὐποντὸς ο 'φαιδροΐ. τοῦτο δὴ ἡμᾶς μένον ἃ σαι δὺ- 

νισττά!. "ἐπεὶ καὶ ᾿ μᾷρκ. “πολλοΐ (Ὁ συϊενῷ; ἀὐτν ὑδαυμιοίζοντο ἡτθωπαυχοῦ, δὶ δὲ (ἢ δειιοθσιροι ; 

ἐλέγοντο, ἀλλ᾽ ἐμως αὐ»ὖ οὐδὲ τὰ ὶ ὀϊδμαϊα ἰσμεν Μ᾽ δ΄ οὐποφόλων ἡ ὁ βίοι (ὰ ὑόμα- 
τὰ ἄϑεται πθρναιχού. 

Μὴ τοίνεωυ μεγαῷ 69ν ὥρϑμ Ἐχὶ" δ λνεία τὸ Ἐκτὶ στίρχᾳ, αἰλλαϊκαν μυθάτις ἔχων πγο- 

7ϑνης ϑὰυμαφοις, ἰδ ἐουυδείσωμϑμ' αὐτβηῥαῖ Οις κείνων. “πρίς, Εἰδοτες, ὅπνυ- " 

δὲν αὺ τῆς ἐπέρων ἀνουδὰς Εἰξείω' έλλνθσαιν᾽ κερδϑμοδειδν χρίιν᾽ αὐλλα. “ὦ θη κρέας 

ἔξαι σφοδρότερρν, ὃ Τί ᾿αἰγαϑῶνδ Ὄντες πατέρων, ἡ ὁ οἰβεοϑεν ̓  ἐχοῦτης δ γοίδεγμα, μυδέδτο 
ὑῶν ὧν διδασκάλους. ζωῦτα 3) λέρωνιῶ, δ), δῶ ἔλλζωνας “τόλλιοες, δέω" Ἰλὶ ὴ 

πίςιν αὐτῶν ἀγωμὸν, κα ὶ αὐδλκαλῶμϑῳ ρέοι, ορ τηαισις, δλὶ «ἦν σογξενφρ ὺ ἀϑολλόινο 
καφαφθυχονζος χα Ἢ οἰκίλν, καὶ λί ἐγϑζῷς πϑϑπφ μαουνχντες “χοὶ κα θχιχήδιωνήκι 

((μμοικοιώτις 
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(ωοικοιιῦτες πιτοὶ λριςιλνοὶ τυγχόμοισι, “{ δζυ τῶτο ποὺς σὲ ἀϑλις καὶ ῳλαίπωρειθ- 
τὸ σεμάλιξα ϑπολᾷ, ὅτι Οὐ Ὁ πλῆϑος ΜΙ ((μυοικοιεότων αἰδεαϑεὶς, ποὺς τίω ἐ- 
λήθηλυ ἐδραμες, παΐλιν ἄλλοι τινὲς, πιφοὶ ( οντες, βίου καὶ ἠμϑδηηνδῥου τυγχόμονπιρ, πα- 
φοιχαλούρϑμοι ποὺς “Φροτέωυ", ὃ ἀὐφ' δὲ τῦτο πυρϑθαλλονται λέλϑντες᾽ ὁ πατὺρ ὁ ἐμὸς καὶ 

εἰμι ς ᾧ παστσο:, καὶ ὁ δχίπαπαυς, σφώδγα θυσεξς καὶ ασουδεῆοι ἐτύγ 'χόμον οντες.!ἀλλαὶ τοῦτο 
᾿η ͵ εΙ "οἱ Ν γα δήσε κατακρινᾷ μοιλιςαι, ὁτ| τοιούτων ὧν ἔγίονος, ἀϑάξια τὴς οἰκείας ἔπυραζας ῥίζης. ἀ!. 

χουσὸν ὁ προλφήτης τί φησι ασρῆς ὧν Ινδαίοις ᾿ Ἐδούλδυσιν Ἱσρμὴλ ὧν γωσναικὶ, χα Ωρ ις φ, 
ω γωνωκὶ ἐφυλρίξατο. χα παλιν ὁ Χρισόρ᾽ Αὐρκαμε ὁ πατὴρ ὑμϑδμηγανμάσατο, ἵγα, 

ἴδῃ τίω ἡμέρθν τίω ἐμέω, ᾧ Εἶδε καὶ ἐϑρη. ᾧ πϑμταχοῦ (αὶ Ὦ σολλϑιων κατορθώ- 
(φυήν. 19 μᾶτε ὅ μόνον ὀρτ᾽ ἐϊκωμίων, δ »λὰ κ) ὀπὶ μείδονος ἀύζίς᾽ χσοοσφέρϑισι τῆς χρυτηλϑϑλας, 

ζωὺτ' δὼ Εἰδότες, πόρτα, πυραηωρϑρ, ὡςε δ ΤῊ οἰκείων ἔργῶν (ϑίώωι διωηϑίωαι, 

ἥα μυὴ ματίω ἑαυςἣν πῶς Εἰς ἐτέρφις ἀἰπωτήσαντες ἐλπίσι, ὅτε μαάϑωμϑῳ ὅτι μά τέων 
ἡπατήθημδν, ὅτε τῆς γνώσεως ἡμῖν ζμύτης ὄφελος συν. Ἐν γὺ τω ἴδῃ, φησὶ, Ὥς ἐΐξο- 
μολογήσεται σοι;Οὐκοιοῦ ἐν (οἱ μετὸμοήσο μϑυ,ὥςε τοὖν αἰωνίωντυγεῖν αἰγαθων᾽ ὧν Ἄμοπο. 

"5 πόμζῳς ἡμας Ἐλιτυχεῖν, γδβιτι ἢ φιλαν,ϑονπίᾳ τοῦ Κυοίν ἡμδν Ἰησῷ Χολτού, μεθ᾽ 
ὃν τῷ παγελη δύξα, ἃ μα τῳ ἁγίῳ πνϑήματι, Εἰς «ἄν αἰώνας ποὖν αἰώνων. Αμώω. 

Ομίλικρβ. ΤΊ] ΕἘΜΟΙΪ ΚΑΙ ΣΟΙ ΓΥΝΑΙ ᾿ ΟΥ̓ΠΩ ΗΚΕῚΙ 
ὥρα ων. 

ἐὸ ς 
ΞΕ Κ Χει μϑμ τίνα πόνον ὃ λέγεν᾽ ἢ τῷ» ὁ Παῦλος διλών ἔλεγν, Οἱ ὐΤιμη ζ, 

7,9 καλώς πυδϑεςῶτες ωρεσξύτερϑι, διπλῆς δι μῆς ἀξιούοϑωσαν᾽ μαί- 
λιςα ὦ κοπιιαύντες οὖν λόγω διδασκαλίᾳ . δλλαὶ (ὃ πόνον τῶτον 
ὑμιᾷς κύφλοι χα κοῦφον ποιῆστω, ᾧ βαυριω, ἐῤ  γὸ ἐἰποτῆνητε πὲ 
λελθμϑνα, ἢ μὴ Σἰποτῆυητε μϑι, οὐ ὃ τοῖς ἔρρρις μυὴ δεικψύητε, ϑώ- 

ω ΓΈ οὐκὸ κόπος ἡμῖν' ἔςαι, δζῳ, Ὁ πονῷ εἰκῇ ᾧ μαίτίωυ᾽ δὺ καὶ ἀσοϑσέχον 
τὰ τὸ ἡ τίω “6 ἿΜ ἔργων Ὠάδεξι πϑρέχοτε, νεῖ ἀἸοϑησιν ληψόμθα ΟΜ ἰδρώτων. ὁ 

ὕμν ἐπι μ πύνων Ἰρδόνϑμος κωρπῦς, οὔκ ὠφίησι Φαίνεοϑτη τῷ πόνον δ σφοδγώ. ὅφε Εἰ 
" πῶ βούλεαϑε ἡμῖν τίυυ πσοϑϑυμίαν διεγεῖραι, καὶ μιὴ σξέσαι μυνδὲ αἰοϑενεφέραν ποιήσοι [δείξανα 
υἱεῖ. 39 ἡμνμοδακαλώ καρπὸν ἥα κορδτα ὁρύμϑρ (ὰ ληϊα ὸ ἡμᾷς ταῖς τῆς 8. ,ϑἰωίας ἐλ- 

ων] πίσι τρεφόῤϑμοι, ᾧ (ὃ πλοῦτον ᾿ ὑμδῶ" λύαλογιξόμδροι, μὴ "νωρκώμϑυ ἐμπορθυόμϑμοι 
ἐἠφών.- τίω καλίω ζωτίω ποραγματείλν. συ εδ γ)} 6 μικρὸν ἡμῖν καὶ σήμερον ασδόέκειται ζήτη-. 
πὐημ-: μα, τῆς Δ μη 99 τῷ Ἰησῦ Εἰπούσης ὅτι οἶνον Ούοι ἔχουσιν, ὁ Χολφος φησι, τί ἐμοὶ χρῃ σοὶ 
ὶ γωύαι τ ὄπω ἤχει ἡ ὥρρι μασ᾽ " αὶ τούτο Εἰπὼν, ὑτοραξω ὕπερ Εἶπεν ἡ μήτηρ. τούτο ὃ ποῦ' 
μπόπι. 45 χηδϑτέρφυ σέκ ἔλοτῆθν ὅ8ην Εἷς ζητήσεως λόλϑν. αὑτὸν δέζυ τούτον οὐ ραχαιλέσαντες (ὃ) Ὁ 
ἡμεῖς διῶ μια ἐργασείιϑινον, "ἤτω χατίωμϑυ Εἷς λύσν. καὶ ΝΣ εὐζιῦϑα τούτο μόνον Εἰρητῶ, ̓ λ)- 

ἡμεὺ- λό" δυλαγϑύ . φησὶ ,δ ὁ ϑιαγίελιςὴς ὅτι σῴκ ἡδυυύόντο αὐτὸν πιαίσαι, ὅτι ὀνπῳ 
ς 4) Ἀῶδε συγής- 4) . Ν ! . λ»! »" "τιν 1 ! ΠΕΣ ' ] 

ΐεῦ, ΜΕΙΉ ὧρρ στ, ᾧ παλιν Οὐδεὶς ἐπεδαλεν ἐπ΄ αὐτὸν τίωυ χᾷοοι, ὁτι ὀυπὼ ἐληλυνοι 

απ 4:2 

' (ὥρᾳ αὐτῷ, ὦ πα λιν᾽ Ἐλήλυϑῳν ἡ ὥροι ᾿ δόξασον σῳ “ ἰον. " τἱ δὲν ἴ81 δ Εἰρηνϑμο νδζβ 
[π} ᾿ « Ὁ ) ͵ ᾽ σὴ, ὧν , 
ὙΜῊΝ .}ὴ τοῦτο συλείονα ((μυήγαγϑν, να πᾶσι μίδν ἐπαιγάγω τίου λύσιν." τίς ποτ᾽ δίευ 661} λθ- 

« , , ᾿ ε »Λ4ὦνμὶἂ.οῇ) “ Ω 
Μ᾽ ϑυϑέων ἡ λύσις; Οὔκ αὐαγκη καιρῶν ὁ Χοιφὸς αἰ πουκείμδνος, σγοὲ ὡρρις το Ῥατηρήσει, ἴω 
Ἰδὲς μμδβ λρῆυ, ἔνπω ἥκει ἡ ὥρφι μια. πῶς γαὶρ, ὁ ΤΨΜ χαιραδν ποιητὴς ὸ ὙΠ). φόνων ἢ ΤΜ αἰώνων δο- 
ΜΜαν. ἌΠΟΥΝ ΤᾺ ΤΥ . , ᾿ς ἊΝ δὲ ὥ͵ β '. τ πὸ “ὸ δ 
Ῥτατη δῃς βμιουρο»ς; λα, Ὁ “ποτε ν σπτερ ἡνίξατο; τῦοῦ ὁὴὺλ κι, οὺ λετα, οτί ὅτα μῳ, και!09 

τς, δ κηζησίκοντος ἐργάζεται, δυχ ὁμοῦ" πόρτα, ποιοῖ, ἐπεὶ σύγχυσίς τὶς ἔμϑρεν ἐσεὰῖ, ἃ 
᾿ς Οἰργίοθοἴοπλν 3. ΠΒΝ 3 ἀταξία 



-πτξι. αὶ 
ἀπ β. ὅν ΧΡΥΣΟΣΤ. ΒῚΣ ΤΟ ΚΑΤΑ [ΩΑΝ. 

αταϊία" γόφωϑαι, Εἰ μὴ τοῖς πυδἯσύχοιδι χαιορῖς πϑρνα ἐδημιϑργαι, δλλ᾽ ὁμοῦ πόΐτα, χιών, 
" ἔφυρο,  δμύνεσιν, αὶ ἀαίξασν, ἢ κρίσιν. σχόπαι δέ" ἔδει δμέοϑαι τίω κ]ΐσιν, δλλ᾽ ἐυχ ὁμ ἄμ 
πᾶσαν, ἡ τὸν ῥ᾽, ϑόφ πον ἢ ΜΩ ὃ γωναμαὸς, δλλ᾿ σεν τούτους ὁμοῦ, ἐδᾷ θανάτῳ καταδι. μ᾿ 
χα εϑίωώαι ὃ ὅἔμος ιν δν,δοσέτων αὶ τίου λϑαίςα σιν δ μέςϑαι, αλλ πολὺ Ὁ μέσον ἐκαπί.. 

ρῶν. ἐχρίω δὺ ϑίωαι τὸν νόμον, αλλ ϑχ ὁμεῦ καὶ τόνδ σιν, αἰλλ᾽ ἔχαφα καιορῖᾳ τοῖς Ὡρος- ας 
ὑκοισὶν οἰκοιόμεϊοϑει. κνὶ τοίνευυ" αὑτὸς εὐσο ἐκήτο τῇ μ᾽ χαιροὺν αὐεύγκῃ, "ἀλλά τοῖς χαιροῖξ, γι χω 
[ἀπ] ὁ Ὁ ἔν ἐπέθηκεν, ἐπεὶ καὶ ποιητὴς αὐνὴδΖι' αὐτὸς Ὧ61." 819 ἢ ὠ ζιῦϑαι φησι ᾿ ὕσπω λελεκὶ πὶ 

ὑκή ἡ ὥρα μιν. δ 5 λέτι Οὐούτον ὅθ1ν᾿ ϑυπὼ δῆλος ζι τοῖς πολλοῖςγὸ σὴ. Οὐὐεδ Μ᾽ μα. »}ΜἍ Ἰδέ αν 

ἜΤ Χϑοϑ" αϑρνα Εἴ έν, ἀλλ᾽ Αὐδρέας εὐτῳ ἠκολουθᾳ, ὁ μετ᾽ "ἀν Φίλιπαος" ἀὐλλος"" ὁ. ὌΝ 
δυίς. μάνλον ὃ Οὐ ὅτοι πότερ, ὡς ἐγοίῦ, κὑτὸν ἐγίνωσχον͵ "οΥϑὶ ἡ μιύτηρ, Οὐ (Ὁ ἀἰ- τὸ ΜΝ ἐν 
λῇφεί, μ᾽ γα (αὶ πολλὰ ϑαύμασα τῦτο αὐθὶ τῶν αδελφαΐν ἔφησεν ὁ θἰαγζελιτὴς, ὅτι κυ όμμ 
σϑοδ ( ἀδελφοὶ αὐτν Ὠχίφευον Εἰς τόν" ἀλλ᾽ δεν (ὦ ὧν τῳ γάμῳ αὑτὸν ἤδεισαν᾽ ἢ ἐρίγε τὴ 

ἀρ αἡ ἀνρὶ δ σηλϑον Ἂ παρεχα λέσαν, ὼ χρείᾳ χαταξαγτες. ΟΥ̓ τοῦτο Φησιν, ὀυπὼ περδευῃ 

ἧχει η ὥφᾳ μυ,τυτέςμν, δ σύπω γνωδαμὸς Εἶμι τοῖς αϑροῦσιν,αἰλλ᾽ σε ϑν ἔσπασιν 1} ὑξέρησεν ἱπιϑρ, 
δοῖνος᾽ ἔασον αὐδυς αἰοϑεο δ τῦτο πυεξτον. σγεῖδ γὰρ οἷα σϑ ζαῦτα με εἰκόύεν ἐγφῖν.ν» Ἀν ἰ 
μιύτηρ γαὶρ εἶ, κὶ ὃ θαῦμα ὑποπῆον ποιῴς. ἐγοίω ἢὶ τὺς δεογδύους σσφϑσελθῷ δεπϑίώα, λῆς 
δύκ ὯγΦ τῦτι , ἡφω,αἰλλ᾽ ἡα ἀὐ) Ὁ γινόμνϑμον κα πολλὺς δέξωντω τηςσυγκαταϑεσι- χὶ 

ὡς. ὁ μδρ γαρ Εἰδὼς οτι οὐ γρεία, καϑύτικεν, ἐπειδλρῤ τύχῃ τὴς βονϑείας, πολλίω ἔχᾳ τίω δἰῆλω 

φρέν" ὁδ τῆς χρείας μὴ λαῶν αἰαϑησιν, Οὐ εἶλ τῆς θϑεργεσίας σαι φῆ ὶ τρλυζωὶ αἤάϑησιν λής- μϑιφη, 
πα. "ἄυος δξωυ ἕνεκέν Εἰ πων,θυπτ ἥκει ἡ ὥρϑι μιν ἡ τ αιτησείϑμ ος, ἔντογ α ξεν ὁπττρ 10 χυῤήνθ, 

πο ἡ μήτηρ! μάλιςα μϑβ, ὥφε τοῖς ὀνΠυλέσρεσι, καὶ ρα, αὑτὸν εἰ παροκήοϑει νομίζυσυ, κων ἢ 

ἱχόμίω δέον, υἰὐσπέδειξιν τῷ μὴ αἰ πσοκεῖοδ, αὐτὸν ὥρα. εἰ γάρ αὐτόν, κῶς ἐν τῆς , 
ἡνϑοσοχούφης ὥρας μοὶ οὐ Ραλνομδνης, ναραξεν ἐν ὅπερ ἔποραξεν; ἔπειτα "Κ αὶ τι δ ὃ 
μιγηέφα ἵνα ρὼν οι ϑπϑρτὸς ἀμτιλέγήν αὑτῇ δόξῃ, ἢ αἰοιυύη πίω τεκούσαν, αϑρόγτων - 

ὡλλ᾽ κε τα Εἰπὼν, ἐθεραπθυσε Ὁ ϑυγάτδιον τὰς γουσαμκός. οὐτεύθεν μϑμϑανο- 

υϑν τὶ κὰν ὀναξκι ὥρϑω, πονλαίκις τῇ ποϑϑσιϑρείω "τοιοῦ μὃμ ἀξίνςἑαυ(δὸ τῷ λαδζν ὀχ γ» 

“ούτο αὶ ἡὶ μυϊτηρὺ πα ϑέλδρε, αὶ "σα φοΐ; τὲς Αἱ φκόγους αρϑσηλμ, τε ὐδαὶ πλεόνων ἡ ομὲ 
“φνέοϑαι Ἐ αἴτησιν. χα αν ὼ καϑϑσέϑυχε Ὁ, ᾿ 

Φ Ο,Ἅ 96 λέγῃ ὑμῖν, ποι σαι. ΗΝΙ γν ὅτι Οὐκ αἰοϑενείας ἡὶ τυ ραίτησις ζω, 
αὐλὰ τοῦ ἀἰκοριπάτου, χα τοῦ μὴ δδξαι ἀπλως Ὠειῤῥίπηωιν ἑαυτὸν τω θαύματι. δ8 "καὶ χὴν ἂν» 
τὸς 4 σκόνους ἀσϑρσηνν. μὰ εἰν 

ὅ Ἡστ ὃ ἐκὰ ὑδγίαι λίλιναι κοίμϑμαι ἐξ κτ (ιιαϑωριμὸ ΝΜ’ Ἰουδαίων, χωρϑύσαι 

λὐακὰρονζαὶ δυο τοῖς. 6, 
7 ΔΛὲγή ὠδοὶς ὁἱησῦς, ἐμινλήσατε (ὑδρίας ὕδατος. καὶ ἐγέσλησοιν ἕως ὀΐω. Ὁ 

Οὐχ «πλώς Εἶπε, χτὸ ἢ καϑωρισμὸὝΨ Ἰουδαίων, δλ᾿ ἥα μή τίνες δὝὦ ὠπίζων ὑ- 
ποτ βύσωσιν, ἦι πρυγὸς ἐνδὸν σομεναίσης; Εἶτα ζύδατος Ὠχιξληϑεντος ὴ χριαϑέντος, οἶνος 40 

λεηβότατος γέλϑγε. ΥΥ̓ΚῚ τὗτο φησι, τὶ τὸν χα ϑαρισχμον Ἰουδαίων, δεικνος, ὅτι σδέπυ- 

τι ὑκῴνα οἰΐε! γέχϑνε δοχ(α ᾳ σκθι. Ὁ) Ὁ γὸ ἐὐυδρός ὅδην ἡ ΤἹαλαιδίνπ, καὶ Οὐκ ἰώ πολ- 
Ἀρχούκρδιύας καὶ πηγᾶς θύράσκειν, ἐπλήρφεω υἱεὶ ζρμ ὑδρίας ὕδατος, ὥςε μὲ τρέχῳ Εἰς 
ποταμοιβ, ΕἼποτι ἀχαϑαῦντοι ἤροντο, αλλ ἐγίύθεν ἔχῳ τῷ καϑουρβσίον τὸν (ξόπον. ἢ τί 

᾿ δόποτέ 

35} ῴμπα!} 
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δή σοτε ΓΝ ἢ γεμάσαι οὖκ ἐποίησε ὃ δημᾷον,ὃ πολλῷ ϑρχυ μαφότεφον “ὦ, ἕτερον "» ἔξ, 

εἰ φοκειυϑμίω ὑλίω Εἰς ποιότητου μιτοαιξαιλᾷν,ὶ αὖντἱωὺ τίω δεσίὸν ἤξ οὐκ ὄντων ἡδιῆσοῳ. 
ϑαυ μαφότερον ( ὠκᾷνο, δλλ᾽ ὧχ ὕτως δῥ ἔδοξεν 0) πιφῦν τοῖς πολλοῖς, φ,ρβ. τῦτο λϑιωῦ 
πολλάκις ἥν ϑαυ μῦν" «ἰξοώτηοι Ὁ μέγεθος ἐχών, ὡφε θ) δά δεκζον μᾶλλον δμέαϑω. ἃ 
τίνος ἕνεκέν, φησιν, ἐχὶ ᾧ Ὁ ὑδὼρ αὑτὸς αβρήγαγε, ἡ τότε (δὴ οἷνον ἔδειξεν, ὥρλαὶ τοῖς ϑζακό- 
τοῖς ἐκέλθυσε; δζῳ τίω αὐτίω πώλιν αἰγίαν, ἡ ἵνα αὖ Ζυ μζτυρᾳς ἔχῃ τ γοονῦρον ὧν" 

αἰτλήσαγζ, ὅτι σύσὲ μία. φλυτασίω ζῶ Ὁ τολούνϑμον. Εἰ ) ἐνδηὸν μες αἰαιοευυτῷ, 
ἠδεώύλυτο 5094 αὐςδὶ λέγήν (Ὁ δχρικονησαίρϑροι" ἡμής Ὁ ὕδωρ ἑωτλήσαρϑῳ, ἡμιᾷς ζῃὶ ὑ- 
δίας ὀγεύρλλησει μϑμ. αὐ 39 ὃ τοῖς Εἶρηρϑίοις καὶ (α τὶ τὰς ὠκνλιησία; ὀμαφυόμδμα ὀΐγμα.- 

᾿ ! “πόδ ! Ι ΔΩ ὦ ! ΟΨῃ{0ᾳ{0ᾳ0') 
ι το γα ὀνατετσει. (δε »»» Εἰσί ἴνες οἱ τῷ κόσμου δημθρονν ἑτέρου {ἢ Φασι, κα ΟΥ̓Χ ἀδρύ 

ἔργα ζ( ὁρώμϑμα, δλλ᾽ ἐτέρφυ ἴοὸς ἐγαγτίου Θεοῦ " ἡ τύτων Ἐχιςομίξων τίω μαγίδν,“- 
εἰ τωζᾳ πλείονα' ποιξται δ“, θαυμάτων ἐκ Μ᾽ κ αροκεινϑῥων ὀισιών. εἰ Ν᾽ εὐδυτίος ὁ δὴ- 

μισρχϑς ἕω αὐτῷ, οὐκ ἐὺ τοῖς δρλοτοίοις ἐγοήσατὸ παρὺς τίωὐ τῆς οἰκείας δυωαἰμεως 
Ἰλίδειξιν. νιω υϑ τοι δεικρυς, ὅτι αὐτός φΊν, ὁ οὖν ταῖς ἀμπέλοις ὃ ὕδωρ μεταζαίλλων, ᾧ πὸ 

15 ὑετὸν ὀζρι “τῆς ῥίζης Εἰς οἶνον τρέπων, ἐν ἐν τῳ φυτ φχρ πολλοῦ γόνυ γ τῦτο αἱ ϑρϑθον 
ὦ τω γάμῳ Εἰργάσαιο. ΚΝ" 5 ἐγόμισαν Τὶ ὑδρίας; φνσιν᾽ 

ὃ Ανιλήσατε νεὼ, ὁ φέρετε ᾧ δροχιτρικλίῳ, ὦ ἤεγχαν᾽ 9 Ως ἐγάσατο ὁὩρ- 

μὴ χαεβουοι δύδαρ ἀν᾽ γεδυνελὼν ἃ οἰέξϑε πόλι. Ων )3σιννιξθασανῶτς 
τληκότες ὦ ὑδὼρ) Φωνᾷ (δνυμεφίον ὁ ΦοχυΤ ίκΆ πος, 

1. 1Ὸ Και λέγη αὐτῷ" τᾶς δὺ, ϑφόνπος πότον δ καλὸν οἶνον τἰϑησι ἃ στὸν μεϑυσϑῶσι, 
μῶ- ἡτε(δὃ ἐλόοσω ᾿ σὺ τυτήρυκας (δ) καλὸν οἷνον ως αι. Πάλι ἐγζωϑθα ἴμες" ἐ- 

πισκωπήοισι λέχοντερ᾽ Οπξ μεϑυόγτων δι, ϑοόύήπτον ὁ συ λλογϑς δωῦ, κα καὶ αἰοϑησιρ ΝΜ κρινόντων 
διεφϑειρυϑύη, καὶ ἐχ ἰχϑνὴ αρτιλαξέοϑει ΤΡ γαομθβων, Φυνὰ κρῖναι. τοῖς πφαἤορδῥοις, ὡς 
μηδὲ Εἰδέναι πύτερϑν ὕδωρ ἢ οἶνος ὦ γυόωϑρον ὦ. ΨΉ 2} ἐμέθυον, αὐτὸς ὁ ϑιρχυτείκλι- 

15 νός, φησιν, ἔδειξε δὶ ὧν Εἶπε. μάλιςα (ὦ ᾧ τῶτο γελοῖον" πλίω λα καὶ ζω τίω αὐὃὦἊἝ 
ἤξόωψε τίω κἰ ασοψίλν ὁ θὐαγίελιςῆς. ἐὺ γὸ «ὃν δερτυμένας ἐδ φησι (ἂν ψηφιζομέ- 
γοὲς χίξὶ τῷ διμονϑῥου, Δλλ αἱ“ ποοχιτοίκριπον (Ὁ) νήφοντα ὦ σονὸς σϑεξητω γεγάσρϑρον. 
ἴπι δ δύέπου τῦτο, ὅ1| μάλιςα πϑβηων ᾧ τίω δζμκοδν Τῷ τοκύτων ἐμιπεπις θυνϑμοι 

δείπνων, ὅτοι μαλιςα Ε Ἶσιν (ζ νήφοντες, ἕν ἐργ»ν ἔχοντες, ὦ οὖν κόσμῳ χα) οὐ τάξει πόμτα 

γ0 ὀῥᾳτιϑέναι ᾿ Δ᾽ 4 τῦτο τί γήφουσαν ἀἰϑησιν ζαυτίιυ Εἰς μδοτυσίαν Ψ' γοοιϑἕων ἐκά- 

ἰμῶχ λέσεν. κὶ γὸ ΕἾπεν, ̓ οὐνοχρησουτε τοῖς αϑαχεινϑοις, δαὶ φέρετε τῳ Σσχυτειριΐῳ. ὡς 
ἢ ἐγάλσατο ὁ Ῥρχιτοίκλιυος ὃ ὑδὼρ οἶνον γελμημλέον (ἡ Οὐκ ἤδιν πόθεν δὴν "(ὦ ὶ δζφίκοιοι 
ἤδησαιν) φωνγᾷ ᾧ νυμφίον ὁ Φρχιφίκλιος. αὶ τίνος ἔνεχεν μῆ ὥν Αἰ φόνοις ἐφώνησεν; (5- 

τὸ Ν ἐὺ χα! ὃ ϑαῦμα ζξεκαλυ φ.3η) δη σε αὑτὸς ὁἸ σῶς ἐζεκάλυσῆε ὦ γεγϑνον, ἀλλ᾽ 

Ὁ ἠρέμα καὶ κτ' μικρὸν ἐδούλετο "γγωεϑύωαι “ΨΜ' σημείων τίω διωαμιν᾿ Εἰ ( ζῶ τότε" ἐ- 
ἴω λέηϑη, Οὐκ δὺ διηγϑύρϑμαι (Ὁ Αἱ ὅίκονοι ζωῦτα ἐῤ Ὡχιφ' θυϑησουν, αἶλλ᾽ ἐδοξὸν αὐ μαξεο, 

ὀνιϑούστῳ ψιλῷ τοῖς πολλοῖς τὴ ϑυκοιοῦι τότε πιιαύτε μδοτυρϑιῶτες. ὠὐρὶ ἡ ρ χα 
«9, τῆς πείρας ὃ σαφές ἔγνωξ (ἐγ ρ δὴ ταῖς ἐκο ἣΜ' γερσὶν ἤυϑιχον ἀπιφεῖν )ἐτέφρυς 
ἢ πιζούαϑαι Οὐχ ἦσαν ἰχανοί. δρι τῦτο συνὲ αὐτὸς εξεκαλυψων πεισιν, νλαὰ τῳ μαά-. 

49 λίφα δυυναρδμῳ (ἀωιδεῖν ὃ γορρνὸς, τίου σαι Φεφέρριν ἐυτο  γραῖσιν τω μέλλοντι χεὺφ τηραΐν. 
ἄμ. μα ΟΡ ΥΜ λοιπτῶν σημείων ὑχέδειξν, αὶ τῶτο μϑηεν δὴ πιφίν. ὅτε ,ϑιῶ τῷ βασιλικὰ 
μηδῷν ΠΩ͂Σ Ἔ.,ΜΝ «αὉ ιν ἐ ! νῷ 
Ἰΐμι ον ὀρδως ϑερᾳηγάνεν, ἐδήλωσεν ὁ δ᾽ ελιςὴς, στί τὸ τὸν στε φέςερον γγ»»". ὃκ "ὃ 
αἱ σῷτομαάλιζα αὐτὸν ὠκαίλεσιν ὀκῴνος, Τὴ Ὁ ὃ συμιζοι ἐγρωκας ἐῶ," σπὲρ  πὐ Ῥαϑηλάνν 
Ὧν, ἰωλύγης Λε μ᾽ ἤλϑεν ὁ [ἡσῶς Εἰς Ὁ Καγά τὰν Γ' «λιλφίας, ὅτον ἐποσε ὃ ὕδωρ οἷον ᾿ ὐχ 

ἀπλως 

ων 



{τ ὦ, ἐμ ΧΡΥΣΟΣΤΙΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΙΩΑΝ. 

αὑτλιῶς ὃ οἶνον, Δλλ᾽ οἶνον κοίλιφον. τοιαῦται γδ β τῇ Χοιτού ζᾳ ϑαύματα, πολλῷ δΨ χὰ 
Φύσιως τελϑυμϑῥων ὠρκιότερφι" ἈΚ ἐ βἤπίω. ὅτω καὶ ὑλ Μ᾽ ἄλλων ὅτε μέλος διώρθου κχὶ 
σώματος χωλόδον, ΟὴΜι ὑγιαμόντων ἐδείκψυ τῦτο ἀμεινον. ὅτι ἐξ δζωω οἶνος, ὰ οἶνος καίλλιςος 
“ὦ ὁ γυλνημϑέος, ἐχ (Ὁ ὀχρέκονοι μόγοι, δλλαὶ ἡ ὀνυμεφίος ἢ ὁ “οἰοχιτοίκλινος μδοτυρεῖν ἡ. 

μαλλον" ὅτι ὃ αἰπὺ τὸ Χοιεοδγοβρηνϑέος, (Ὁ τὸ ὕδωρ αὐτλήσαιντες. ὡςε Εἰ ᾧ μὴ τόνε, 
δξεκαλύφϑη τὸ ϑαῦμα, αλλ ὅμως Εἰς τέλος σιγηϑίωαι (ύκ Εἶχιν ̓ὕτω πολλαὶς ἡ. 

͵ ᾿ ᾿ δο " ! “ «, Δ γε) ᾿ ν 
γαγχαας αὐτοῦ πο3ς τὸ μέλλον ποοϑαπέθοτο εϑότυοίας. τῷ ζ » πὶ ὑδὼρ οἶνον “ποιῆ-: 

σαι, (βν φζρκόνοις μδτυραις εἶχε ̓τῦϑ καλὴν ϑμέοϑα τὸν οἶνον, (1) Φἰρχιτφίκλινον καὶ (δὲ 

νυμφίον. Εκὸς (ὦ δὼ τοννυμιφίον αὐσποκρίγκοϑα! τὶ αὐϑϑς ζωῦτα, ἡ Εἰπεῖ ᾿ πλίιω ΩΥ 

ὁ βὐαγίθλιςὴς ἐπειλόνϑμος ασοῆς (ὰ ὀμαγχαιοτερν ἿΨ ποραγμῆν, αψάνϑμος τῷ συμεῖν το 
τὐτα μένον πὔνδγαμε, ὃ τὲ αἰωγκρῆον εὖ μοϑῷ, τι οἶον ὃ ὅδ ἐποίησε, κὶ ἦχον καλόν 
αἰ ἢ πσοῆς Ὁ Ὡρχιτοίκλι ον Εἶπεν ὁ νυμφίος, οὐκ ἔτι αἰαΐχχα)ον ογόμισεν ἐἰ παυϑϑεϑιναι. 
πολλὰ 3 ὟὮ σημείων πσοότερον ἐγτα ἀμυδρότερα, τοῦ “χϑόνου ππϑοϊόγτος σαφέφιρα ».- 

φργῆν, κἰασὸ τῶν ἐξ δογὸς Εἰδύτων αὑτὰ ἀκριδέςεφον"αὐξλϑώντα. ἮΝ 
ἩΘΙΚΟΝ Τότ ἐς ὅζω οἶνον ὅξ ὕδωτος ἐποίησεν ὁ Ἰνισθς᾽ καὶ τότο ὃ, νὸ νωῦ ποδϑαιρέσεις χα ιωύας καὶ " 

αἰορῥεύσας μταθαϊλλων ν᾽ παύξται. Εἰσὶ Ὁ, Εἰσῳ ὀριϑοσποι σε υὶν ὕδατος “4. 

φέροντες, ὅτω ψυχοὶ ἡ χαιῶο! ᾧ συνέποτε ἐφηκότες. «ἤν Ὁ ὅτω ὀζμκένδῥος αγοϑοάί. 
γωρμδμτωϊΚύριῳ, ὡφε αΥἿὟΨ τίι πρϑλαίρεσιν Εἰς τίω τῷ οἶνα μειταθῴναι ἕξιν, ὦξε μηκέτι χιὠῤ 
Αἱ σρῥῷν, δ᾿ ἔχεν ὃ ἐπεφυρίμδῥον, ἡ θὺφροσιώης ἡ ἐαύζις ᾧ ἐτέρφις γίνεαϑαι αἰτίνς, 
τἰνερ 5 δὺ Εἶν ὅτοι (Ὁ ψυχοοί; (ὦ τοῖς βένσι τῷ πϑδώτος βίν προοσέχοντες πράγμασι, κο 
ὦ μὴ κατκγελώντες τὴς ογζυῦϑα τρυφῆς, (ὦ δόξης ἡ διωακείας ἐρμςαί. ζωῦτα “» 

πόρτα ρϑύματά ὕθην, ἱςεύμδμα ἄ ἐδαμιῦ, κτ 5 πορανὸς ἀεὶ φερόρδνα μζΤ' πολλῆς τῆς 
ῥύμης. καὶ γὺ ὁ σήμερον πλύσιος, αὔϑλον πένης, ὁ σήμερον μ( κήρυκος ζώνης ὀχήματος 
ὦ πολλων ῥαδδούχων φαρόνδμος, πολλάκις τῇ ἐξὴς ὑμέρα ὃ δεσμωτήρλον ᾧκησεν, ἐτέ- 

βφ ὦ ἄκων τὴς φδυτασίας αὐ ραχωρήσας ὠκείγης. ὁ πυφῶν πάλη ὄζκασω νϑρος, ἐπει- 2 

δοὺν ὀζαῤῥήξη τίω ἑαυζ γαφέρα, μέχρι μιᾶς ἡμέραις αὶ δυυύΐαται τίου ὧκ τύτων ἐἠηομθμίω 
αὑτοῦ χορηγίαν κρυτοιοχεῖν, δλλαὶ δρπυϑυοϑείσος κείνης, ὀῤαγχαάζεοται πολιν ἕτερα ἐπεμ- 
(άλλων, Οὐδὲν οι φέρων χειμαίῤῥου. χαϑαίπερ γδβ ὑκᾷ τοῦ χρ»τέρυ ῥθύματος ασφ)- 
χωρϑεώστος, ἑτέρρι ἐπέρχεται παϊλιν᾿ δυτώ δὴ ον ζῶϑοι, τῆς τορϑτέραις ἤξιςα μϑμης ζ)- 
φῆς, ἑτέρας ἡμῖν δᾷπαλιν. καὶ τιαύτη ἢ; βιωτικδν ἡ φύσις, Ὁ μυΐποτε ἑξαΐναι λριχοῦσαι, )0 
Ὁ ἀεὶ ῥῷν τὐρασύρειϑαι. 'ὅχὶ κ τῆς τευφῆς ἐυ τοῦτο μόνον 68) ὦ ὐϑαρῷ ἡ οἷδα- 
πέχωιν, δλλὰ πολλαὶ ἡμῶν ἕτεροι αϑρέχᾳ πηρσγμάτα. τῳ γὸ χεδιέναι κ᾽ ὑμηςπ 
τε ἰοωϑὸν ἀἰποξυει τοῦ σώματος, τὸ τε αὐἰδρῴον αὐ θασύρει τῆς ψυχαφ᾽ καὶ ἐχ ὄντω ζᾷ σφο- 
δραὶ ἢ; ποταμείων ῥά μξν (αὶ ἔγϑς Εἴωδ)ε ὀζετρωγειν ὶ ποιῴν ὑφιξάγειν, ὡς τρυφὴ καὶ ασκ- 
τάληζᾳ τὴς ὑγείας ἡμδ}} ἐρείσματα πόρτα “ἰασοσύρει ῥᾳδίως. καὶ ἔλθης Εἰς ἰατρῴον, ὁ ̓ 
πορλσελθὼν ἐρωτήσῃς, πα σας γγεδὸν τῶν νοση μῶν ζῳ' αἰτίας εἰκ {ιν ἐυρήσεις ἔυστις. καὶ δ 
2.) δ) τέλεια αὶ ἡ λιτή πραίπεξα, ὑγείας μυντήρ δ]. ὄρ τοῦτο ᾧ ἰατρών παῖδες ουτως αὐ 
τίω ὠνόμασαν, τότε μὴ κορέηγυδῦο ὑγείλω χαλέσωντεφ(α)κορίη γὺ ζ φῆς ὑγιείη)τὸ τέ οὐδεώῖς 

ἐςίάοϑω μιν τέξα ὑγείας Εἰ πόντες εἰ ὃ καὶ δεια μήτηρ ὑγοίας, θῦδηδον ὅτι ἢ πλησμονὴ μή- 
τῆρ νόσυ χα! [Ὡχ] αἰῤῥωείας ὅθὴ, ὶ τίκ)ω παίϑη καὶ αὑτῶν ,ἰπέρδαψοντα τῶν ἰατροὖν πίω ,ο 

! Ν »Ῥ ΠΝ." ’ . "  ΩΤΊΙ ἢ 
τύχρην "ὦ Ὑ δ ποδαιλγίαι ἡ καρηξουρίαι» Ὁ αἰμολυωπίαι,"ὁ χιάρϑηγίαι,") ζ μοι, ὁ “αϑέσεις, 

καὶ ἰκτερρς, ὁ πυρεπὶ μακροὶ αὶ φλοίωδις ὁ ἑτέρα τύτων πολλῷ πλείοιαζἐυ "ὺ χαιοθς πὸμ- 
τὰ ἐπιώαι)κ ὐπὸ οὐ δείας ἢ φιλοσόφου ὀζείτης, δλλ᾽ ἐδ ἀδοφαγίας ἢ πλησμονῆς τίκτ- 
εϑι πέφυκεν. Εἰ βούλω τῆς ψυχῆς ζιᾳ υύσοις ἰδῷ ζ' οὐντεῦθεν φυομϑϑας, ἊΨ ὑπ 

“πλεογεζίαι!, 



ΕΥ̓ΑΓΓῈ ΔΙ Θμιίλ. κυ. ῴ; 

᾽ 

Ὄφχέω, ὀωνγὸ οὐ αὐχκείγον πὸ τῶν, ταρύτων πραπες 

ρϑέτον αἰαὶ "τοιούτων Δ[α ασῳρδυαι ϑηξάῳν, εἴπ. Ἵ λύπας ὅσαις ἔγθεσιι κ᾿ αἰηδίας οἱ ἐκσξε σεδρδ.-- 

σθεονεξίαι, βλακείαι, ΜΝρρρβλίαι, γῳλείαι, αἰσέλχικα, ι ὝΡΕΝΝ πάσῃ ντεῦλεν ἐν ἐλ ' πίω 

ακτες τῆσφυφῃ : ;αλλαὶ πασοῳ δι. ἐπελϑεΐν ἀδωμαπτῃν" ἐνὶ ) κεφαλσίῳ. τὸν πὸρ ποιήσω Φφα- 

μρηπῶνς σεβϑν. τὴς δ. παπέζηρ, ζωτής: 3 λέγῳ τῆς πηλυσελα μϑ, ἡδυνῆς ὠρλοτε ει" ϑιπογά,- 
οἴπτῃ. ἡ μὴν Ὁ» ἔνδεια, ὥπερ ὑπτίας, ὅχῳ ἡ ἡδόγῆς Αὐύτη, Ὧν" ᾿ πὸν κομὴ ὃ ὠαπρν νὃ- 
“ων ὅτῳ ἃ ἄηδέας 691 πηγῇ, ἡ βζα. ὅ9ῳ χρὼ αὐ χόρϑᾳ, ζχιϑυμείαν εἰ ,οζα ὄφιν ἵζει. 

θυ μέᾳρ. «ἢ (κ ὅσης, πῶς αὐ Θη πατὰ ἡδορι! κω τά, Ε ἐμέν (λωετωτής "Ἴ Π ὑγινοτέρας 

«ὧς προρδϑαες ἊΜ πλοισίωχ ΓΝ ἀὐ) ἀλλα χη ἰπλαίογα ἈΚΕ πέρδύοις, τίω ἀφρησυ- 

1ο γάω. περ μρύτα φὀνοησειντερ, φύγωκϑν, μέϑέᾳ καὶ τένφίω, μ᾿ : οὐἠταπίζαις μό- 

Ἰω, ἄνα καὶ τ ἀλλέμ ἁπασαι ̓  οκ φρργμασι βιῳτικήοτ ὄντ ὀκείνης ἀὐταλλαξως 
μϑαι Ὁ σε πνβυματικδ ἡδλγέεῳ, καὶ, χὺ ̓ προφητέῳ, κατριφρυφησωρδν ὦ τὸ 

ΦΝ Κυείου (Κατπιπεύφησον Ἔκ νχ τῷ Κνοίου φιοὶ καὶ δῴη σοι γε αἰτήματα τὴς καρδίαρι σῷ 

ἵγᾳ χα! ΣἿΜΨ ον ζζωθα, ΑΙ ὌΝ Αϑηδπων κι  χσ 
τ ἀγαϑαῖ, γῆριτι. τὰ ἰφιλανϑρφτίᾳ Δ 

᾿ς Κυείμημδν Ιησῶ Χει σε, δὲ δι κὐμῷ 5 ὃ παχοὶ ἡ ῥὴξ ΤᾺ μα Ὁ ῷ, αἰγίῳ τηθυμρτί, Εἰς 
νυν Δι ΧΡ 

δον δον 

φμυλικγ, ἢ ΤΑΎΤΗΝ ἘΠΟΙΗ͂ΣΕ ΤῊΝ ΑΡ̓ΧΗΝ ΤΩΝ 
σημείων ὁ Ἰησῶς οὖν Κόνὰ τῆς Γαλιλαίας. 

Ἧτδι. Θλρὸ διαξοδῳς ἰνίωζα ὑ ρφοξνὸ ἐογπήμ τεῳ το λιρκὴν τίω σω- 

Ν τυξίαν τέρυ ἐκφτθρα!. δεῖ. τίνην ἐγφήγϑρεναι ἣ ψήφων Ὁ πόρτα- 

ΓΆ 38). ὑχισεράξειν. αὐτο τίου ἐφοδὸνγ. καὶ “ὁ μικρῶς Ὡπραίδιτα 
ὃ ὧς ἀφρραλαβρβαν, ἑαυ κρτεφιόναζοι λϑιπὺν τίω Εἰσοδονν 

ΧᾺ 'ὅλζυ Εἰρργήκν ΧΩ τίν ἐμ ὀλούαμιν. εἰ τθίνμω λός- 

596 ἐς ἡμῶν ἔθ πῆς αῳτῃσλᾳς τῇρ γμετίομ, μοὶ οἡ τῦῖς μικροῖᾳ 
ἀπῳ συτχωρώμϑι ἡ ἡμῖν Ἑχιέναι, ἵνα, Ὥστο τύτων τὰ “γῖλα {ρεϑανατείλωμδν. Ν᾽ ΣΡ Η 

κοΐ λάτις ὀμοίας αὐ ̓ Εὖν ὀκᾷιον ζ Ὀυσοιύτῴωι Ἰλιδελονοῦαι φαρυδϑυ ὧι πρλ μίαν ὰ ἀ- 
παρ ῶν πολλύναι ψ χέων" ἡμᾶς ἣ αὐτῇ τὴ “τῆς μιδμ! φῦ. σωτηδλας ΤΡ τὸ ρον ἀον ν μεξίξην. ζυ- 

μη 939 χά μοι. ἐχ «πλὼς Εἴρητεῳ, ἀλλ ὯΝ διδοικα, μήποτε ᾧ μέσῳ πῶ τ ᾿φαῷ ὁ ν γέ ὁ δ λύκος 

μη ὅγε" Εἰφηκει Μ᾿ ) χοϑορωώμϑμορν ἡμη,. ΧϑΩ ̓ϑρκάλρσρ ἕκς να Ἄπι τὸ ᾿ ποόξατο, βῴ- 

υμέᾳ ὁ. Ἐχιρουλῇ Φηνηβεὶ ὁ Ἡιπορουκοληθν Τῇ Τῆς ἀγεφαὶ ΤῊς α, ἀροάσεῳς. Εἰ ὧ ΡΣ ω 

μων, “ἐϑνὲ (" σραὐυριτε πα τὸ σώμα ζᾳὶ πῆρ ἐλλβμώμαν, Οζι τ ἔν δρεγνώναι 
Ω τοιαυζοις ὕχιξρυλοῖ. 4, Ὁ ἀὐρρτοοὶλ δ᾽ αι. «ὑπ τρβλκηδ ἐδ ΤΩ ̓πολλὴς ἢ- 

45, Δφτῇ τὴς αἰγρυπνίας, ὧςε ἕκαφον ἑᾳωτὲν δυμμαξῳ. υδὲ ΡΥ οἶδε: τατῦ ύϑορπου, 
ὡς τὸ ̓πγόῦμα τϑ ἀὐϑεθπου ̓  φ» εἰαφ ὁ ἐξ ̓γὰ» Δόορς ς ἅπασι ἀχρλέιταινν, κοινὸν χδὲ- 

ΧΡῊ Φώρμίθκον οοἱς δεομϑροις᾽ ἐνὸς ἐκαίφου δ αἰρρωρθῥων ῥα θ91 ᾧ ὕχετήδεον ᾧ 

γασήμαπι. οὔκ οἶδω ἐ ἐγω τὸς μρβωφνιροζῳς, οί οἶδα τοις ὑγαύρί. [σ᾽ τῇ {9 ελις 

ἐπε. πὶ λθ)9ν χινώ, ἡ πᾶσιν. ὑπιφήδιῳν. φαϑεσι! ἰαπξείαα Εἰσφόρω,» γι Ὶ  ἀλεοκεξίας κρίτης 
πνρέμ. 40 φρρών, αὔὖϑις ἢ 2 τρυφῆς, πιώλι εἰσελιχείας κριβει πόρος, Εἶτα ε ἐλβημοσερης, (μωτιεὶς {- 

ἡμῖν πρνον ὁ ποΐϑοίκλοισιν, Εἴτε δὴ ἄλλων ἔκοίσρυ. κανρηῳμῶν. δεδὸ ἐγρε χὸ μή ποτε κὐϑὲ 

λιγάμωγ ὃ ΠΝ λόγων ἡμῖν ἦν ἀορλθυμδῥων λάϑω. λερνσπτάλων ποῦνε ἀπερννκάδλαιΝ καιμψόντῶν υμῇ. 
ἐῶ κι Εἰκ Εἷς κὸ ὌὌΣΩΣ ἢ συλλερῤᾳδνος, οὐκ αὶ ἕω, σφίδρα δέαγχσιον, ἐδ, οὐόμισει 

πολυρδὰ (2). λό)ϑι ποιῆσαι. ἐλ τ ὃ». πληϑήπρσάτῳ -πρλλω ἰδὺ ὰ ταῦ. Εἰκέρ, ς(ι ἀ- 
πεικότως 

πυφῶὶ [αὶ] γένονται χα, 

ὧν β' 
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πεικότως ποϊκίλλομϑμ τίω διδεισκαλίδμ. πόύτως γὺ ϑυρίσει τίω ἐδυν Κ χεεῖδυ ὁ λόγος, 
ὧπασιν ἐφαπλούμϑρος. [θ᾽ τοὶ τοι τῷτο ἡ ἡ »ῥαφὴ πολυειδὴς Τἰς ὅδ, αἷϑ μνέίων ἡμῖν ἦι. 

λεγνμδύν Ὡραγμῶν, ἴτὼ χνῇ τὴ ἡ Φύσει Δ μιλέτιται ἀϑιϑοῦπων' ον ὃ ̓πλήβ πσύς- 

τῷ, πόζα ὀμαγκὴ τὰ πείϑν γῆς ψυχὴν ἐῃ), Εἰκ ϑ μὴ πόύτα εἰν πᾶσι, "πότων τοίγιω ἑαυ-. 

τοὺς ὀκκαλοίραντες, ἡ ὅτω" διϑείων λόγων ἀἰχνύσωμδν, ᾧ αἴ (μωτετειμιμένς Δ] ανοίας 5 χιτῖν 

χὶ χύζω σημαφον ἡμῶν λὐαγνωοϑέντων αἰκουωμϑῳ. τίνα ᾿ ὥυτα 1; (πίω ἐποίησε τίω λόγι ἂν 

δῇ σημείων ὁ Ἰησῦς Κάλυῶ τῆς Γαλιλαίας. ΕἸπονὴὶ . πρθϑθίευ, ὅτι ἐψὲς Οὔκ Ὅ- (ἐθω 

χίω (τίου ἐὴ) Φασι. " ἷ Ὁ», φησιν, Εἰ πσρόσκειται ἐν Κὀνὰ τὴς Γαλιλαίας," τέωο οὺ ἄνα 

Ὡὀἰρχζω, Φησι,ζαιυ πίω κ ἐποίησεν οἐ) Κανά. ἐγών ἣ χα τύτω κ᾽ συν αὖ Παχριξολογησα- τ 
3 ὅ γι διαγ:!, 

μῶν. διλλ᾽ οτὶ Ζ μῷ ζ βάτηισμα τοῖν σημείων ἤρξατο, ὦ τσοϑ πὸ βαδίσματος συ οὴν 1ο χη δὲς 

ἔγωυ ματέργησε, λη ἔμσόλεϑεν ἐδυλώσει ν. εἰπε 9 ἣ ἧτο, Εἰπες ετέρον ΓΥΣ ΧΟ, σγμιφον δ τρια 

ἐέρετο μ᾽ χ. βατῆισμα Ἄνονϑρων, καὶ στφύδρα, διϊουφάζεοϑαι αὐάγχα)ον ΕἾ! μοὶ ὙΚῚ 

δυχεῖ, γὼ ἴα. 

Καὐἐφανέρωσε τίω δόξον ἀντῴώ, ὀ ὠ φυσι. πῶς ᾧ γἰν(Ε ζπῳ ; Οὐ γ5} πολ των! 
“σπέγσείχον τῳ" γνομδύῳ, ὄν (γ Δ ῤ ϑϑκονοι αὶ ο ὁ ϑρχετείκνος ἡ. ὃ γυμιΦίος. πῶς δῶ κς ον; 

ἐφδυέρωσι τίω δυξὰν ἀντί; τόγο ἀὐδφ μὲ μθρϑς .Εἰ5 ὃ μή τότε, δλλ ὑ ὑφερον ἐ ἐυδιον. ϑυ- ἥκω 

μα αἰχρύσειϑαι ἀπόρτερ᾽ μέγοι γὸ τῷ γιῶ ἄδεται,κα Χ) ν᾽ διέλαϑεν. ὁΤί Ὁ ὦ ον ὀκείνη τῇ ἢ ἡ- ᾿ 

μέρα υ πόῤτις ἥδισαν, σὺ ΡΨ ἐπτιγϑρϑμων δῆλον. Εἰπὼν γ,)}, ἐφόλνέρωσε. τίου δέξου 

αὐτὶ ἐπήγαγε" 
Καὶ ὑλίιθσαν Εἰς αὐτοὶ ὡ μαιϑηταὶ ἀὐτύ, Οἱ αὶ σοϑ τῦτν λαυμαίζογτες 1 

“ αὐτὸν, ὁρᾷφ ὅτ| τὰ ὁ σηβιφα, τὖτε μάλιρα ὀμαγχαιον ζιὺ 7 ποιῷ, ὃ τέ Φ δὐγνώμονες κα Ὁ θ»σ-. χ, δίρώπ, 

ἐγοντὸς τοῖς γενορδύοις σαφαΐς πϑδησαν; ; ὅντοι γὸ ὀμδιον κα πις΄ θ εν δυκολώτερην ν μῷ 
ἐἰκριξείας πρσέχεν τοῖς γενομδύοις. μὴ πῶς ἐν ἐϑρεη γνώθαμος ἿΜ σημείων χωρὶς ; ὅ7| 

ἐδθνααλία ἱχόμὴ ὡ πεφητεῖα. αι ' δϑαῦμα οὐνλεΐνωι τῶς ΦὮ αἱ αἰκουόντων ἡυχαρ, κι ἐς 

μ᾿ ὀχζϑέσεως σσο»σέχαν τοῖς γνονϑοις, τῆς ψυχ. ̓πποροικειουμδύης ἤδη. ἕν ὯΙ 
ις ἢ οπι 

τῦτο δ πρλαηρθὴ Ὁ δλλαϑ ὦὗ Φώσιῃ ᾧ Δἰαγίλικαὶ μ" πεποιηκέναι σημίο αὐτὸν, δῶ δ Δ] 

δι, ϑοϑτων σκαιὸν ἣὝἝ 57 δχατειθόπτων. 

1Ψν Καὶ μᾧῷ 'ζῶτα χρυ τέρη Εἰς Κααδβναου αὐῷς καὶ ἡ μήτηρ αὐτῷ ἢ (ὦ ἀδελφοὶ ͵ 

ἡ ὦ μαϑηταὶ ἀδον. καὶ ἦσαν ὀκᾷ ὁ δ᾽ πολλῶς ἡμέρρις. 

Τύος εἰ ἐνέχει αἰ δαγύεται μῷ τὴς μηδ: Εἰς Κακβφναούμ; ὅτι Ν᾽ λοῦμα ἐδὲν ἐἰργαῖ- 1 0 
σοιτὸ αὐ, ἐἶτε οἱ τί πόλιν οἰκοιστες ὠκείνζωυ ὧν ὑγιαῖς ποὺς ἀὐζν ἐ ἐβντωνν ἐσων,αλλα 

ὑ τῶν σφόδρα διεφλαρμδύων. καὶ τῦτο ἐδήλωσεν ὁ ΧΚριςις Εἰπων Και σν ̓ Κα αϑιαούμ, 

᾽ ἑωςπῷ ν ὐρδμοῦ ὑψωλείσαι, ἕως αὖ δα καταιιζα θήσῃ. γος δίζυ ἐνεχάν τὐϑαγϑεται : ; ἐ- 

μοὶ ὶ δοκεῖ ΓΤ μικρὼ ὕφερϑν ἔθιμον αϑιέγαι εἰς Ιεροσόλυμα, δ. τᾷτο ἴστι ἀπελλεῖ, 

ὧφε 7) ἡ πϑυτοιγ δῶν αἀδελφοις ὕλισύρεοϑαι ᾧ τίωυ μιηπέρᾳ. ἀπελθὼν ὃ καὶ ὀλίγϑν ὅ- 13 

τρίψας “φόνον Υ- τίω Εἰς τίω μαγιτέρᾳ πμάιυ, ἡ ὅτω παλιν ἐπιλαμθδμέται ἿΜ λεωμάῖ- 

τῶν, ὡποκαταςήσας πίω »εγωνηκήόδν. ἐᾷν τούτο Φησιν᾿ ὸὺ κζ, πολ». ας ἡμέρας 

13 ᾿Ανέζη Εἰς Ἱεροσύλυμᾳ. Πρ9' ὀλίγων ἄρα μεγαὖν τῷ! ̓πά δα ἐξατήϊσα». χ. πέριϑ 

λὐελϑῶν ὃ εἰν Ἱεροσόλυμα {ιποιᾷ; φράγμα πολλῆς αὐΝεντίας γέμον. (ἔν γὸ κᾶν 
πήλϑς ἐκείνοις, ἐν" πατεζ ζα, (ὄν σὲ αἰξεχεῤοὶς πωλοευζᾷς κὶ » βαρ καὶ ὁ «ρόξατα, αὐ 49 

δ, τϑτο ὀκᾷ φ(μτειθονζις ὀζέζαλε. ἡ ἕτερος, ὥ ̓ δϑαγε λιφής φυσιν,δτί ἐκκαίλλων δλέγ, 

μὴ ποιζτε ῷ οἶκον τϑ πα (4ς μια ασήλαιον ληςῶν᾽ ΟΕ Ἀ,. 
ιό Οἷχν ἐ ν ἐμυποείου Φησὶν, οὗς οὐγδμϑια ρλύλοιρ λέγον, δλλώ δεικμμεύτες ο- 

ἡ ἐκ δου, τέρε! δ᾽ ὅ0 ἐποίησε ὃ ὙῚ :2.. δ αὐ καιμὸν αἰμφότεροι γέγϑνεν,αλλα γερο ἅ ον ΦΡο- 

οἰ(μίοι’» 
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οἰμκίοις, μι ὃ “ωρὸς ἀὐ ὦ παϑὺς ἐλϑων, τούτο ποιᾷ, δ5 ἢ σφοδρότερον τοῖς λόγϑις χρησι- 

ἐδμος, ἀτϑ λϑίον ὠκώλεσε ληφῶν, ὠὐύϑα ὃ -» Ρ ἡ Μ σὴ μείων ἐχ ὅτως ̓ ἀλλ᾽ ὑφ. 

υὑϑμὼς μάλλον τῇ ἔχττι μιήστι κάγρηται ̓ 29εν Εἰκὸς δυζτερον τῦτο ει νγοϑαι. ἡ Ἕίνος ἔγε- 
χέν, φησιν, δ τῦτο πεποίηκεν ὁ Χὀλφὸς, ἡ ζοσοωύτη στροδρότητι κέγερητα κατ᾿ αὐ δὲ οῶΡ 

« ὕδω μού φώζνεται ποιωΐν, ἡ ζμῶτα ὑξραξορϑνος, λοιδορφύμϑμος, ᾧ Σαμδιείτης ἢ δαιμονῶν 

κληθεὶς ΠΡ αὐ ΥΡ, ΟΥ̓ οἶδ 7, ἡρκθάϑη τοῖς λόχϑις μόνον, αἰλλα ᾧ φραγέγλιον λαθων ὅτως 

αὐεᾶν δξέξόδιεν. (ὦ 5. 1ουδαῦοι, ἑτέρων ( ϑεργεταρϑῥων, ἐγκο. λούσι καὶ αἰ γδμαγνοισιν᾿ ὅτε 
ἢ Εἰκὸς ὡὦ κ ϑηφλωϑέεσαι ἐχεμμωρϑδύνς,ου τοιούτῳ κόγρίωυται «δός αὐτὸν ξόπτῳ. “ὃ 

ἐπεΐιμησαν, συνὴ ὑζρασαν, ἀλλα, φησι; 

ιο 18 Τίσημφον δεικρύεις ἡμῖν, οτι ζωῦτα ποιᾷς; Ογάς βασκανίας αἰ χιρξολίω ; ἡ πῶς 
αἱ ἊΨ αἴλλὼν Δὐεργέσίαι μᾶλλον αὑτοὺς ηϑδωξιωαν: ποτὲ ' δξίυ απήλδιον ληςῶν δ ναὺ 

γένεοϑσ! ἔλεγῳ ΔΝ αὖ τῶν, δεικγὺς, “τὰ πωλουμδνα, Ὁ σὶ κλοπῆς ζῶ ὼ αρπαγῆς χα) 

πλεονεξίας, καὶ ἐκ ΤᾺ δλλοτθίων ἐπλϑζριω συμφορών᾽ ποτὲ ἢ οἶχον ἐμνπορίν, ζι ααι- 
φἰωΐζους αὑτῶν χαπηλείας εἰνδεικγύμδνος. διλα τίνος ἕνεκεν ζούτο πεποίηκεν ; 4 ε- 

19 μϑιμὲν οὖν σαξοατῳ ϑερᾳτάυειν, ὁ πολλαὶ ζοιαῦτα ποιῷ, ἃ ἐδὺκᾳ, χ᾽ αὐζοῖς Οὐ νὴ τ ροἱ- 

(ασις δῇ, ἵνα μή δόξῃ ὡς ἀρ τίϑεος Ὥς αὶ δξ ογαντίας ὕκων τῳ πατοὶ ζμῦτα ποιψν, ἐγτῶῦ- 

ϑεν τῆς τοιαύτης κ᾿ πσονοίας αὐτῶν “πποιζται τέων δίϑρθωσιν. κεἰ "ὺ ἂρ ὁ τοσῶτον ἕλον ἔχτδει- 

ξαΐμϑρος “ἷρ τὸ οἰΐκν, τω! τὸ οἴκει διασσύτη ἡὶ οὖν αὐτῷ ϑεραιτγάγομδμῳ ἔυϑηεν ονγαντιϑοϑαι. 

ὦ (ὦ δῶ ἰχθμὰ καὶ τὰ πσοότεροι ἔτη, ἐν οἷς χτ' (δυόμονέξίω, δεῖξαι τέων πνοὺὶς (δνομο- 

1ο ἡϑτίωυ αἰδωγὸ ὅτι Οὔκ δρ τινομοϑῳτῶν ἡλϑεν᾽ ὯΝ 5 Εἰκὸς ἦν ὠκᾷια λήθῃ αὐδαϑοϑίώα ᾧ 

γόνῳ, ὧτε υἱ πᾶσιν ἐγτα γνώφαικϑ. ὅρα Ὁ οὖν οἰκίᾳ, τρέ φεοϑαι ῇωχῇ  θὐτελᾷ᾽ παρόντων 
πόρτων λοιπὸν (ὑ γὸ πολλοὶ χέρῆσαν, ὧτε ἑορτῆς πλησίον ὄσηφ) τϑο ποις ἡ " τρορικέκινο 
δωιυθυύδμως. Φυεὲ γὰρ α'πλοῖς 2ξεξαλλεν, δλλὰ καὶ (( πραπέζας αἰέτρυψε, καὶ ὃ δ ογύ.- 

θοὸν δξέχεε, διδοὺς αὐτοῖς ἐκ τῴτων λογίσκαϑαι, δι οὐκ ἐμ ὁ Εἰςκωδύνος βίων ἑαυπογ. 

ες 2) θυκϑσμίας ὅ οἰκο, ἃ διαυότν ᾧ οἴ κατεφρόνησεν ὁ. εἰ γὺ «ἰασυκρινόμϑμος ζετο 

ἐποίᾳ, τρΐδαινέσαι ἐχοίω μόνον Ὁ ὃ ἡ Εἰςκυδυώνς καίτοι" ἕεσαι Γ (ωϑὴ 2) τὸ τυχὸν 
ζω) ἡ θυμῷ τοσύτων αἰχϑραίων ἑαυτον οὐκ δοιώῦαι, κὶ δῆμον πολλῆς γίμονζᾳ ἀλογίας και πή- 

λῶν δ, ϑιρϑπὼν καθ᾽ ἑαυήγ πϑροξιωαι ὑξράξονζᾳ, ζυμιοιζοι ἐχ αἰποχρινοιϑῥα ἰώ, ὄνλὼ 

πόρτα αἰρύνϑμα παθᾷν ἱττ τῆς θυκοσμίας τὸ αἰκυ. δχῦ τῦτο συν δὶ ὧν ποι μόνον, δὼ 

,γαὶ δὲ ὧν λέγη, δείκγυσι τίω “αρϑς αὑτὸν συμφωνίαν᾽ φυ᾽σὶ Ν᾽. Εἶπε ( οἷων τὸν ἁγιον, δαὶ 

Τὸν οἶκον τῷ πατρὸς μύ. δου ᾧ πατέρᾳ χαλᾷ, καὶ Οὔρι ὀργίζονται. ᾧοντο 7.5} α'- 
πλαῖς αὐτοὶ λέγφν ἢ παδϑϊων τρανότερον ἐφ εηη»,ὡς ὠκείνδω κρθφιφῆσοι Ὁ ὀγρίνοιθν 

ἘΠ ἰσστηζος, τότε α' »ριαίνοσι. τί δζζυ ἐκῴνοι » τί σημήον δεικφύεις ἡμιν,φησιν, οἷι ζω τα “ποιᾷς: 
ὦ τὴς ἐσαύτης μιαφίας. σημείου γδγ γρεία ὦ, ὧτε ζῷ καχῶς γυόμδνα παῦσαι, ᾧ (ὃ οἷ- 

11 ον ἀπαλλάξαι Ὄσαύτης αἰχρωύης, Ὁ Ὁ ζῆλον τοιούτον λαδᾷν ὑπ τῷ οἴκου τοῦ Θεοῦ 
ἐν μέγτον σημφον ρετὴς ἰωΐ; (Ὁ δῶ μα ϑηταὶ δὐγνωώμογες καὶ εἰὐντεῦϑεν ἐδείκρεωυν». 

καὶ γδ 
17 Ευνήνϑησοιν ζπ, ὅτι ὅς] γεγφαμμένον ᾿ ὁ ζῆλος Τ' οἴκυ συ κατέφαγε ια΄ 

Αλλ' οὐκ ἐκ φιοι τῆς ασοϑφητείας ἐμνήσθησαν, αἰλλναὶ Οἱ σημεῖον δεικγύεις ἡμῖν , ἐλΕ.ϑν, 

49 ὧμᾳ ἃ, ἍὩΡ τῆς αἰορροχερδείας τὴς εαὐ!ῃῈμ ἀλοριῶτες ἐκκοχήομδμης καὶ πσδοσϑυκϑυτες 

ζᾳυτη κωλύειν αὑτὸν, ἁμα ἢ ᾧ ἐκχαλέσοαιοϑαν αὐτὸν Εἰς νώῶμα βουλόμϑροι,  Ἐγτισκὴ- 
αι τοῖς γνονϑμοις. χ᾽ τῷτο συυδὲ δίδωσιν ἀύζῆς σημῴον. ἐπεὶ ἡ ὠρότερον ποδϑσελϑοῦσι 
ἡ αἰτοῦσι, ὦ ἀδρ' ἀπεκρίνατο" Γέγεώ πονηροὶ ἢ μοιχαλὶς σημῆον ἐχιζητῷ ὁ σημᾷον ὃ δὸ-: 

ϑήσεται αὐτῇ, Εἰ μὴ Ὁ σημῴον Ἰωνᾶ. ἀλλα Ὅτε ὦ σαφέτεοον, γιουὶ ἢ αἰνιγμλατωδύε- 

4)". 
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φόν. ποι 3 ττο δζῥ τίω' ω ἐσχατίωυ αὐνδὰ} αὐαμεϑησίαν. υ ἰγὺ λ[ὸ Μὴ ὶ αἰτοιῦζις 'πσοϑλαμ- . 

φανῶν κα ὸ συμιήα διδοις, τε αἰτοιιῦζῷς δὼ ἀπεφρα 'φη, Εἰ μὴ τίω ὀζανοιδῳ αὐνν Εἶδε το- ὕω 

γηρᾷ ἔσαν ὃ δολερὰ, κα Ὁ ὑπουλοι τίωυ πσδϑαίρεσιν. αὐζ' Ὁ» θϑέως ὃ ὁ ἐρωτημᾳ ονγῴ- 

σῦν Ὁ ̓ς κακίας, μεφὸν ἔμ δέον κὸ αἱ αὑτὸν ἀὐτυδέξαοϑαι τῆς ασουδὴς κὶ τῇ ζήλυ, δέον ἐκπλα.- 

νάϑω ὁ ὅτι τσ τίου τῷ οἴκου ΠΟΊΕΙ Ταὶ φρϑνοιδρ' Φ: οἷ ἐγκαλοόσι, καπηλδόιν ὄξεναι λέρϑνεν 

τερ,λύᾷν ὃ τίω καπηλείδμ, οὐκ ὀκὼ ἐδ, λὐ με σημεῖον 'ῃς Ἰθπδείξητωι. ὦ, δέζυ ὁ Χοιφὸς, χιη 

ἀφ ̓ Δύσατε ι ὦ γαὸν τῶτον, χα ῳ ποισὶν ἡμέρριις ἐγεραϊαὶ αὐτὸν. Πολλὰ τοιαῦτα 

φληξε ΕΤα!, τοῖς ἅ τότε α κούοισιν Οὐκ ὀντῶ δῆλθ,, "ἰο5 κα ζῦτα ἐσόμϑμα, τίνος 5 ἐγδ- 

καν τῶτο ποιφ οἷγα δειχϑὴ παδϑειδὼς αἴωϑεν ζῳᾳ μῷ ̓ζῶτα, στὸν δξέλϑι αὶ τῆς αοδηββήσε- 

ὡς ὦ τέλος, ὃ δὴ κὶ ὺ Ἐχὶ τῆς πρεοφητιίας ζωτις γέγϑνο. 10 
22, Οτὲ Ὁ, Φησιν, ἡγεβὴη ὧκ νεκραΐν, τότε ἐμμγῆαϑηστιν (Ὁ μαϑ»ταὶ εἰν, ὁ τῦτο 

ἔλεγε" ὼ ὕχίφευσαν τῇ γθαφῇ Κ᾽ ὸ τῶ λόγῳ, ᾧ Εἶπω ὁ Τησῶς" Οτε ὃ ἐλέγετο, ἴῃ 

Α ἠπόρϑιω τίποτε ἐν ἀη ὦ εἰρημϑέον, ὯΝ  ἀιφέξαλε, λώντερ' 

20 Εν τεοστυρᾳκοντοιὲξ ἐ ΕΤΈσιν φκοδομιηγη ὁ ὁναὸς ὧπ' "ὦ σὺ οὖν τρισὶν ἡ ἡμέραις ὑεῖς 

αυΐον; Τραπαρακονταίξ ὃ ἢ ἔτη ἐλγϑν," τίω ὑφέραν οἰκοδομόωυ δελούτες ἡ γάρ τς 
πϑϑτέροι" εἰς εἴκοσι ἐΥ̓́Ψ] [ἀπηρτίοϑη ΟΥΟΥ. τίνος δωὶ ἐχανὲν οὔ ἔλυσε Ζ ἐὔνγμαρν εἶπεν Ἂ. ἐκριὴ 

ῳ «δὲ τύ ᾧ ναοί λέγω τϑτου, αλλα 'χῷσ. τὴς σαρκὸς τὴς ἐμῆς, αλλ ἢ “ ὥ βίαήε ελιφὺς ὕξερον 

οφάφων ὃ  Διαήϊῥλιον,ἐρμέμνϑυει Ω εἰρηυϑμον αὐτὸς ἢ ἐσίγησε τότε; τίνος δὼ ἃ ἐγόχεν [τότ] 
ἐσίγησεν ὃ ὅτ οὔκ ὐᾷῷ λέ)9: ἐδέξαντο. εἰ ἰγὸ μηδᾷ Ὧ μιανιταὶ ἰχαψοί πως (νέαι 

τὸ δ λεηϑὺ ἧι ἥσου, πολλῷ μάλλον (ὁ οχλϑι. ὅ7Ὲ γάρ, φησιν, αϑέςη ἐκ νειροΐν, τότε ἐ ἐμγηιϑηῷ 2) 

ὁ ὑχίτασαν τῷ ᾿ λόγῳ ὺ τῇ )φάΦη ἡ. δὺο ̓ ἕω; ἀδοϊς ᾳᾳ «αξισιςτί μῦμα πίως ὦ μϑμ,τὸ 

τῆς λϑαασιως᾽ ἕτερον δντὸ τυτύ μεῖς ζ ον, εἰ ὁ Θεὸς ἐμ ὁ ἔγδὸν οἰκϑῶ " περ αἰμιφότεραι ἡνΐξ- 

ατὸ εἶπων, λύσωτε ᾧ γαΐν γὥτον, ὺ ο» τϑισιν ἡμέραις ἐπρώ αὑτὸν. ὁπτρ καὶ ο ̓ Παῦλος 

᾿ἰ μικρϑν νὴ σηβεφον φησι γεότητος, ὅτω Δέγων᾽ Τοῦ ὁριεϑέντος οῦ Θωός ᾧ διιυαμάχῃ πλ 

πρεόμα ἃ αἰγιωσιωης θὲ αἰαςείσεως μικρῶν 19 Χοιςού, αἰ δα ζ ἐκ, ὼ ὠγταύϑα τῦτο 13 

δίδωσι σημον, αὶ ὺ πθρταιχού, γιῶῦ ψϑὺ λέγων, ὃ τὸν ὑψώσυτε ᾧ ὁ ον τν λύιϑεύπου, τότε 

γώσεοϑε ὁτί ἐγώ εἰμι" γιοῦ ἢ, Ὁ δὲ ϑησεται ὑμῶν σημῆοι, εἰ μὴ Ὄ  σημῴον Ἰωνά" ̓  ταῦλα 

πάλιη,οὺ τοισὶν ἡμέραις ἐγεραῖ αὐτὸν ; ὅτι Τῶτο μάλιςα ὦ τὸ  δεικρύον αὐτὸν εἰκ ὄντα ἐρ- 

ϑέστοι ψιλὸ διυυννϑέοϑαι κ τὸ ϑανάτυ εῇ φῆσαι {παι τ τὸ τίω ἡ τυρρινίδαι εἰντυ' τίω 

μιαχράν ἡ ὁ (ὦ χαλεπὸν κα καταλύσαι πόλεμον ὅτω ταχέως. αἰα τῇτο Φησι, τότε εἴσεοϑε. 10 

τότ᾿ πότε; ὁτὸμ αναραὺς Ἑλτασαισωμαι πᾶσαν] τίω οἰκν »ϑύϊωυ, τότε εἰστεὃς ὅτι ὑ 

γα ὡς Θεὸς  Θεού κα μος γνήσιος ἐποίοωυ, ὠκδικδῖν τω εἰς (ὃ πατέρα ὑξοιν. τί δέ ποτε 
οὔκ Εἶπε, ἃ ποίων σημείων ον χρῖία σὸς ὃ παῦσοι ὦ γινόμϑιμον κακοῖς, ΔΛ ἐπηγείλαι 

δώστιν σημᾷον; ὅτι ὠκείνῳ Φω ἐδ στλέον πϑδωξωυο,ζριύτῃ ὃ ἣ μᾶλλον κατέπληξεν. ω 

ὑμωςς σεν τσθϑς τ Εἶπον. ὶ γὸ ἔδυξων ἀὐοῖὦ ἀπίσοι λέγει, ὺ φυὐν ἐ ἐρωτῆσαι ἡκείγν- 35 
δλλ᾽ ὡς ἀδυυύαπονὰ ὧν, πϑρέδραμων. Εἰ Ἀ᾽γοιῶ Εἶχον, Εἰ ἡ τότε ὠπιρον ἀύις ἔδυξον 

ΝΣ ὅτι τὰ πολλαὶ ἐποίησε σημφα, τότε αὐ ππουσυλϑόντες ἡ ἡρώτησειν, τῦτε αὐήξίωσαι τω 

ἀπορίαν ἀὐφις λυέοδαι, ΔΛ ὀμόμτοι ὀγτές, τοῖς ἅ ̓ σὴ ὁ ὁλὼς τρσεῖχον ἿΨ λέχορϑύων, 

ΟῚ μ᾽ πονηρϑς ἤχον δχρινοίας. δ9 ὦ ὀχισιφὺς αἰνιγματωδῶς τεὸς αὐῶν: ̓ ἀπεφλκήρ- " 
το. λα ὃ ζιτϑίμϑυον ὦκφο ἔ21, πὼς Φ μαϑηταὶ σύν "ἡ ἤδεισοιν, ὃ ὅτί δεῖ αὑτὸν ὀύας ἔωαι 49 3: ΣΝ 

ὧκ Ὁ μεκραδηδτι ' σπῶ τῆς τῷ πγθύματης ἡσαν ἀξιωθέντες όβίτος. 89 (ωεγῶς ὥν πι- ᾿ 

εἰ αἰαφείσιως ἀχούοντεν λόγου, Ουοϊὰν (ωίεῷ, λὰ διελογίζοντο καθ᾽ ἑαύζις, τί ποτε ζ- 

ποῖς!. ᾧ ̓  πολὺ ξένον καὶ ᾿ οἰύδξο ἐὦ ὃ λερόμϑμον, Ὁ, ἑαυτὸν ἦνα διιύαιϑαι αἰγ΄ἄ!, 
ἢ λϑιφ' ὧν ὅτω, δα τῷ καὶ Πές ἐπετιμήϑη, Ὁ, συ δὲν Εἰδὼς κἰδὰ κἐρίσονς 

λεγν»» 



ΕΥ̓ΑΓΓῈ ΛΔ. Ομιμλ. κϑ, 649 κι ῥ': 
λεδρ, ἵλεως σϑι. ἢ σδ είν ὃ Χειρὸς προ τῦ ποϑδγματος σις ἀπεκάλυψε ἤζγο σώ- 

φώς, ἵνα μή ̓ σκδυδαιλιοϑῶσι ὦ ϑρχῇ Ὡ απα σρμυτες τῷ Γλεχθυῦμῳ δζρ τὸ πολυ ὐωἷα- 

δοΐον, ὃ μηδὲ ἐπ σαφώς: αὐτὸν ν Εἰδέναι δεῖς δα]. τοῖς (ζ Ἂ δχν Τὴν “πξαγμώτωι βοωμ. 

γος οὐ; ς αὐ  ὀζρπιτίσειε᾽ τοῖς ὃ διὰ “ἣν λό. γὺν λέχϑυδμοις Εἰκὸς ζω τινας γξπιφῷ. 
5 στο ἐκ ρῴτης Εἴασε συγκεκαλυμμένον ἐὴ ᾧῷ λόγον ὅτε 2 , δὰ Φ πείρϑφις πσϑός 

πίω ἀλήθήλυ Ἰγαγεζα Εἰρνρϑύα, τότε λοιπὸν ἔδωχε ἢ δ ρυμ ρημῶ; ΤΧ πω ((ωυσσιν κα ἡ ταύτίω 

τῇ Τὶ πγθυμϑιτος τέω ̓ χϑέι, ὦσε αἰϑεϑο πϑύτα ἀπολαθῇ. ὀκῴιοςγὸυ ὑμᾶς αὐαμήσει,φη- 
σὶ, πόρτα. ᾧ ἿΣ Ὁ; τίωὐ ασϑὲς αὖ τὸν αἰδὼ Φ» μιᾷ μόνον ὠκόωλοντις ἐ ἑασέρα. ζ Φυχόντερ, : 

ὁ συτῖὰ ἰδὲῖν αὐτὸν Φασκοντές 39λῇ Ὑ ὃν ον πϑρεὶ τῳ χρόνῳ σλυνομδύων τε ἢ λέθιντων 
. 10 ἐμνημόνθυξ, Εἰ μὴ “πολλῆς αἰγγή λριυσταγ τὴς τϑ πρϑύματος ἀδθιτος. ἡ Εἰ ρα γὉ πγϑυ- 

μιατέρ, φησι, ἰκύσεοῦτῳ ἤρϑέον, ὡς χε " ἡ συγξνεοϑαι αὐςᾶν τῷ Χαιφῷ, μέλλονζᾳς 

μι κατέχειν τὰ ἐλέλρρϑρα!; ὁπ Οὐκ ἐδίδασκε τὸ πγϑῦμα,δλλ᾿ αϑεμίμφησκεν ὦ πσοολαθων. 

ὁ  Χειτος δήπεν. ὁυ μικρὸν ὃ Εἰς τίω δόξαν (μωετέλει τῷ Χρλφού, τὸ ̓ αὐραπεμφϑ - 
μῆμνμ γα!" εἰρὲ νήμζω Ἔλῳθίντων ἀὐύζις. ἔχον υϑὺ δΐωυ τίωυ' εχίωγτὴς τυ α Θοούς ἀϑβίτος 

ἰηιχϑίν πον ι3 ἐλρεπ τὸ ̓  Ὡπαλωαι Ὁ τι ̓ πγθύ ματος “δὲν ὕὅτω δανιλὴ ᾧ πυλλέωυ" ὑφερον: ὃ τὴς ἑαυΐ 

ὡ Ὡὴροτὴ τὸ κατοιογεῖν ̓  δωροαν., βίον γὰρ ἐποδείξουτο λαμίσοϑν, ν᾽ πολλίωὺ Ἔ σοφίαν ὸ 
μεγάλους ὡὥν πῦρ, ὃ ὁ κατεγέλασαιν μϑρ τῆς χε λδούσης ζωῦς, οὐθῖν ἢ. ἡγήσαντο τὰ δὺς 

ραπινα, αν ἀρώτερρι πόώτων ὄλοντο, κα ἢ καθαῦπερ μές ἄέτι ἱ χϑύφοι, ὑψηλά πετώ- 

ψϑμοι “ἰσ' δ ἔργων, πσοϑς αὑτὸν αἰφίκοντο (ἢ) θρόνον, ἃ δζρῳ τούτων ἔρον ὅ Ὁ πγθύματος ἢ 
ξο ὙΣΡΝ ἀφατω. 

Τούτυς τοίνω ἢ ὑμεῖς ς μιμιησωβα,ἡ ἴω ̓σθέσωμϑῳ ζώὠ λαμιπείδαις, δλλαὶ ὀζατηρίσως- ἸΘΙΚΟΝ 

μϑν φαιδρας δι ἐλφημο(λεώης, τότ τὸ πυρὸς τὸ φέτος υτω ἀζχκρατείται. (ωάξω- 
μϑυ τοίνωυ Εἰς ατίεια, Ὁ ἔλαιον, ἕως εἐγζωϑα ἐ ἐσμεν. σε εν ΣΝ ὅ61 τὔτο «ρία εϑαν ἀπεὰλ- 

ογῶς ὠκῴ, σοὶ αλλαλθὶν ἀὐρ' λα(ῷ, ΔΛ ἡ ̓[9. τῆς ΤΜ πενήτων λϑοϑ. συλλέξω- 

25 μὴῳ τοίγιωυ οντεῦλο ἤδη μΦ' πολλῆς τὴς δαψιλέίας, εἰν βουλθάθα ΩΣ τν νυμφίου εἰ σ- 

ἐλϑᾷν᾽ Εἰ ἢ μή, ἔξω υϑέεν τῷ 9 γυμφώδος ὀῤάγκη. αἷμ᾽ 'χόμον .»», ἀμὴ ἐχόμον, καν μυρία, 

ἰγέν )ασωδμ αγαϑεὶ τῆς ἐλεημο(ζιούης γωρὶς ἐγπξζωαι “ἦν βασιλείας πσρϑϑύρων. 8.9 ᾿ 
μῷ πολλὴς (ὐτίω ὑπιδιξωῦβα ἃ ϑανψαλείαρ ὦσι Ἰπολαῦσοι χ Ὡποῤρήτων ἀγαϑῶν' ' 

ὧν Ἄβοιτο πόβζῳι ἡμας ; ἔῆτιτο 4, χϑέπιν ὃ φιλανθρωπία, τῷ Κυείου ἡμδῇι [υσοὐ Κοιτοῦ, 

80 μεθ᾽ ὃ τῳ πατείη ̓ δόξα, ὦ μας ἀγίῳ πγϑύματι, εἰς (ὄν' αἰαΐγας τῶν αἰώνων. Ἀμέω. 

Ομίλ. κδ.23 ΩΣ ΔῈ ἫΝ ΕΝ ΤΟΙ͂Σ ΪΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ 
τ τῷ πασχα τ τῇ ἑρτῆ πο Ἐχίςευσαν Εἰς αὐτο. 

ΞΞ Κη Ων αὐιϑεύπων τῶν τότο ὦ ἅ᾽ τῇ ἡπλδυῃ αρρ)σεῖχον, 3 ὃ τῆς ὥλη- 

Φ. φρο - θείας λὐτείχοντο. λα αὶ τύτων ἔνιοι τσϑ Ἂς ὀλίγον αὐτὴς αὐτίλοιμμ. 

Θ᾿ ἐν, Θἀνόρδιοι, παλιη αἰντὴς ὀξεπιαῆον. τύτος ᾧ οΧοιέος αἰννῆηόμε. 

γος, απέρμασι πϑρέδαλε τοῖς ὀυ χ' βώλεις κειυδέοις, δυλα ζὲ ἐβίζας 
“ἷῸΡ τῆς ἐχιφανείας τῆς )ὴς ὃ οισυ,ὸς χα! "αχίως Θπολέο ὃ 8- 

Φη. τάτῳρ ὁ ὁ θύαγίε ἐλιῆς οὐζωύγαιη ἡμῶν ἐδηλώσεν ουτῶ λέγων τ 

᾿ὡς ἐμ οὖν τοῖς Ἰεροσολύμοις εἰν ῷ πάλας ῳ τῇ ἑορτῇ , πολλοὶ ἔλίξευσαιν εἰ εἰς αὐτὸν, 

Θεωρφειῦτες ἐστ ζῳ σημεῖα ἃ ἐποίει. 2:4 Αὐτὸς δ ο  Ἰησῦς οὐκ ἘΔέ- 

τῴ ἑαυζν αὐτοῖς. Εχέϊνοι ΩΣ ακριδέφερφι ἦ ἦσαν ὦ μαϑεταῖ, ὅσοι μὴ οὐπὸ σὴν 

μείων ἐροϑσμέσουν μόνον, διλλαὶ ἡ οἰπὸ τῆς διδουσκαωλίαρ. ὧν ἃ ὸ πο. υχυτέρος, τὰ σημεῖα, 

Οἰιυγίοἵῖϊ, [ΟΠ]. 2. 1 ἐφείλκέρ", 



κῦγ. ὅος ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΤΩΑΝ. 
ἐ Φείλκετο᾽ τὰς λογικωτέρφες, αἱ “σευ φητίϊαι ἡ αἱ ᾿ διδαισκαλίαι. ὁσι λϑειὺ Ὑπθδιδα.- 

σκαλίας κρτερ ϑησαι, ὥττοι τῶν Ἔστθ σημείων ἦσαν βεξαμότερρι᾽ ὅς ἐς ὁ Χριφὸς ἐ ἐμαχροίρι- 
Ἰοανεκικῇ. ζε λέϊων Μακάριοι οἱ ΜΗ ̓ ἰδυδες καὶ Ὁ πιςφεύσαντες. δ τι ξ γνσίων ἦστων ὅτοι, δείκνεσι καὶ αὶ ἡ ἐπα- 

γῶγή. αὐτὸς δ ῤιφησιν, Ἰησῶς Οὐχ Ἰθεήίφευνν ἑαυτὸν αὑτοῖς ὅζατι: ; Διαὶ ὦ αὐτὸν γγὼ- 

σκειν [Ὁ}" τὐρτα, ζ5 Κω ὅτι υ χρεὸν εἶχον, ἵγα δὶς εδοτυρήσῃ «δὶ (ΟῚ λρῥρώπν. ς Ἀτώπ, 

αὑτὸς γέ ἐγύωσχε τί ζω ὦ τῷ αὐ ϑοῦσῳ Οδ λέγη Οιοὐτον ἔν" ὀυ “πελσεῖχς ὡς 

ἐξωϑον ῥήμασι, καρδίαις ἐμθατθίων αὑταῖς νὴ τϑῖς Ὁ διαΐοιὸν εἰσιών" ᾧ ἢ πόσκαιρον 

αὐ δαρμιοτητα Εἰδὼς σαφώς, οὐκ ̓ ἐδαῤέ ἀδζις ὡς μαϑηταὶς ἀπηρτισμδίοις, οἷ ἐ- χεϊδιν 

νεχείολζε πόρτα τὰ δόγματα αὐῖς ὡς ἤδη βεξαίως πιτοῖς ἕνονϑῥοις. Ὁ ὃ πὸὼ εἰν τῇ καρ- 
ἀν ώΝ δία δΨ δ, ϑεύπων Εἰδέναι κα πλαίσαντος κα]αμόγας (καρδίας ἔξ "Θεδ' Σὺ »»», Φη.. 1 "μόν 

αν, ὕχίρα σαι καρδίας μονωζᾳτος. οὔκ ἐδειηο ίμω αδρτύρων, ὦ ὡςτ τῶν οἰκείων πλασμάτων 
κυϑῶ τίω δχρίνοιθν. ὅλον σὲ Ὀἰπὸ τὴς πτξλσκαίρα πίσεως "ἐύζις ἐθα ὐϑερποι ὦ δ χοοὺδι, 

ΚΣ ὅτε πὸὶ πορονζα, ουτε τα ἐ μέλλοντα Είδιτες, πολλάχις Ὄ ὸ Οἷς ἌΝ ς πσρόσιϑσι, ὼ τὸν 

μιαρὸν ὑφερον Ὀὐπιφησομένοις ἀπόωτα χρείς τῆος ὑποφολῆς ὼ λέγυσι ὸ ἐξχειρίζεσιν᾽ ὁ 3 

Χοιτὸς ὐχ ἅτως. ἥδε! γὸ αὐτῶν τὰ φπύῤῥητα πόρτα σαφώς. τοιΐτοι πολλοὶ ᾧ νοῦ εἰσι δὲ ις 

ὃ πίςεως ὀνομα ἔλοντερ, θὐφίπισοι ἢ ἢ αὶ θθαἰγώγϑι δζᾳ τῷ» σεοὴ νεῶν ὁ  Χοισὺς ἑαυτὸν ἐμπι- ὁ ὐπϊῶν 
φύει, λα τὰ πλείονά ἡἰποχρυπῆεται. κριϑούί Κ) ἡμᾷς εἰ τοῖς ἀπλώς φίλοις, δλὰ τοῖς «ὐπῖ; 

᾿ γνησίοις 9αῤῥῶρδι,ὅτο κ ἡ ὁ "Χριρορ, ἀκυσον γῆν τ φησι τῖς Αϑθηταῖς ̓ Χρινος. Οὐκέτι ὑμᾶς κθήν, 

ἐφανμανιδ εν λέγω δούλας" ὑμς Ὁ φίλοι μι ἐφε. πόλιν, καὶ Ὁ ὀζμτί τί πτλύται, ὅσοι ἤκίέσοι αἰϑὰ τὸ τό πα- 

ΘΌ- ἀπεκαλυψα ὑμῶν δορὶ το σΥοδ τοῖς Ἰϑδοίοις τα ἐ συμιξα ἐδίδου αὐτσιν, δι πειροίζον- 5 
τις ἥτοιου,οἦρ ὧν Ὁ σημᾷα αἴτῷ πέραζώτων δὴ ᾧ πὶ ττερὸ, γιοῦ. ὺ γὸ ὺ γιοῦ εἰσιν οἱ ἰ ζητονώτες 
ὰ λέλοντερ' ἀν ἀ μυὴ τὸ νέου ὁ σημήα γ6: » εἰ ̓ ) πιφὺς εἶ ὡς ὁ 4) χο» ΟΣ ὁ Φιλῴς τ' Χοισθνως 
φιλᾷῷ δώ, νυ ἰχρεδμ ἔγάς σημείων ζυῦτι ἣ τῖς αἰπίροις δίδοται «πὼς δζζυ Ἰουδαίοις τκ ἐδὺ- 

δι φησί; ;μάλιςα ἅ ἐδὺϑη Εἰ δὲ ὅδην σπου ὦ αἰτοιεῦτες ον ἔλαθον, Τὴ ἐχ ὑα ΕΣ 

ο΄ ᾧπιρας απαλλαγάσαι ζῦτα ἡτοιο, δ᾿ τὸ μάδλου αὐ δ βεξαιείσαρ. τὰ πονηρίαν. 15 
χες γ. 1: Καὶ ὦ α,ϑονπος ἐκ ἿΨ φαρισαίων, ἸΝικόδημος ς δομα. αὐτῷ, αὐῤχων τῶν Ἰου- 

δαίων. 

ἦᾧ Οὐτος ἤλϑε ασοὶς αὐτὸνγγυκῶς, Οὔπος καὶ Ὁ ῳ μέσῳ! ϑυαγελίῳ Φαίνεται ᾧῷ 

Ἰωαν.ζ. γα. “Ρ τι Ὁ Χειτοῦ ποιούμϑμορ λόγον. λέγη γ᾽ Ονόμοςἡμδ! κρίνεις οϑνῆνα, ἐ ἐαὺ μὴ ̓ «γοῤ- 

τρρν αἰχούσῃ, ανοὸς τῦτο Χ ὺ ὦ Ἰουδαῖοι δυναφερίνοτεοἐλεγν. Ἐρώτησεν καὶ ἡ ἰδὲ, ὅτι “Ὁ03- 10 

. Φητης Ὑχπϑ τῆς Γαλιλαίας Οὐκ ἐγήψοται. ὼ κῷ ̓ ᾧ «αυρϑν8 πείλιν, “πολλζωὺ τίω ἔχι. 

ἴναν,ζ.ν. υϑέαιδν τῇ ΤῊς ζαφῆν Μ Ὁ δεμσυτικοῦ σὰ σώματος πεποίηται. Ηλϑς γ Φησί, Ἢ Νικόδημος, Ὁ ἐλν 

θων “τοῦς ῷ Κύσιον νυκς, Φέρων αἷμα μωύρε ὼ αἰλῤηρ ως λίτρας ἔκατο. Ὁ γμω  διέκετ 

ΥᾺ Δ «ἰὴ ᾧ ΣΧ ολφον, ὑχ ὡς ἐχρίώ: ἢ, αὖτε "ὰ Αἰ ϑνοίαρτ τὴς τσϑσηκούσης ᾿ λ ἐτί “πὸ 

πῆς Ἰουδαϊκῆς κοιτείχετο αἰεϑτνείας. αἰαὶ τὸν ὸ ἡνυκζς ἤλῦα, διδοικὼς ἐν ἡμέρα τὸν ποι- 33 
ἤσαι. ΔΛ ὁ φιλϑν,ϑεφπορ Θεος σοὶ ὃ ὑτως αὐτοῦ ἀἰπωσα"»,Οὐοὶ ϑιηλεγξεν,ουεῖὶ τῆς - 

τ διδασκαλίας ὦ ὠπεςέρησεν, λα καὶ Χὴ μα πολλῆς αὐτῷ ΤῊ της Κχτοικείας λέγεται, καὶ 

δόγματα αἱ αὐτῶ αὐ θανοίνέ σφίδρα ὑψηλά, αγιγματωδὼς ὥ ὦ αὐϑανοίν4 ὃ ἢ δεφ. πολλῳ Ὄ 
μάλλον ὧπ: ὁ συήγώ γωμὴης ἀξιος δ ω, ἣ οἱφ πογηείδν τῦτο ποιοιεύτων. ὀκῴοιζ' ἵν! νΨ πά- 

σης εἰσὶν οἰτολογίας ἐκτός" ὦ ὃ ̓ αὑτὸς κατουγνώσνως ἅ ̓ὐὑπεύθεωος ζὼ,υ ἡ μέω Ὁσεύ- 49 

ἴδανιζιμῷ τῆς, “πῶς δΐίυ ὁ βύαγίς λιχὴρ συ ἐν τοιούτον Εἶπε πϑὶ ἐστ, Εἶπε α δ ἀνιαγρῦ Οηὺ 

ὀν Ξρχόντων πολλοὶ Ὀχίς θυσαν Εἰς αὑτὸν ᾿ δὰ: ὃ ὧν ἰουδαίοις ὁ οὐχ ὠμαλϑχϑιω, ἴα 

μὴ ̓ὐποσιευαγωγϑι λμωνται᾿ ἐν ζῦϑα 5 ὃ ποῦ [6 τῆς κι τίω νὐκίᾳ χϑβοισίας ἡνίξα- 
το. ὦ δὰ δῖωυ αὐ τὸς Φησι; 

Ῥαζίὶ, 



εἴειδὲ 

{4Ὶ 

εἰ 

ἐΐτω 

ΕΎΑΤΓΓΕΛ. Ομιλ. κι δ: 
Ῥα(ζξὶ, οἴδαρδν ὅτι τ Ἔἰπὸ Θεοῦ ἐ ἐληλ υϑα; διδαίσκαλος᾽ σεσϊεὶς δ Ὁ ζύτα ζ σημιφα 

δυύαται ποιυσο, ὦ σὺ ποιᾷς, ἐδὼ μοὶ ν ἡ ὁ(Θεὸς μετ' αὐτί. Ἐτιικούτω φρέφεται ΕΝ - 

κόδημιος, ἐπι αὐ δε» πίνζεω ἐχά «δὲ ἀὐιν δχρόνοιαν, καὶ Χὴ ὡς «ὐξὶ Θολφυτυ [9 ,λέτεται, συν 

μέγα Ὡσο χω σημείων φϑλυταζύμϑνος. οἶδοιμϑ, φησιν, ὃ ὁ1| Ὥστο Θεοῦ ἐλήλυθας διδείσια.- 

ς λος, Τἰ δὼ γυκίωρ ἐρχῇ ἡ λοόνθανων δός τιν ἴα τῷ Θεοῦ λέρρντα, αὐϑὸς Ὁ ὠκφθον ἥκον. 

χα; τί μὴ μῷ ̓αϑερισίας δριλέγῃ! ; δλλ σεοδν τ ύτων Εἶπον ὁ]ησῶς, συν διήλεγξει αὐ-. 

τὸν. Καίλαμων ΝῊ (ἰωτυτειμμένο “ ἐκατιαξει, φησί, ὦ λίνον τυφόμϑμον ᾿ σβέσει. Οἕκ Ἠσ μβ.γι 
ἐείσιι γ» Φησιν ̓ οὐδὲ χραυχάσει. καὶ αὐτὸς πάλι, Οὐκ ἡλϑόν, φησιν, ἥα " ίνω τὸν 

κόσμοι, ἀλλ ἵνα σώσω κόσμον. Οὐδεὶς διυύατω, ζωῶτα ζῷ συμῴα ποιῷ, ἐδὼ ὯΣ ἠὁ Θεὸς 

ἴο μετ ̓ ἀντ, ἐκεῖνος νϑρ ποι ἐ ἐτι χῦ δ γὸς αἱροτικρεὲ  φϑεήεἢ), οἰὐγεργϑύμϑμον αὑτὸν, ὑ τῆς ἐ- 

τέρων βοηθείας διόνϑμον ζοὕταποραῆεν, ἃ ἀπε ἐπυραῆε, λέγων. τί δὲ δὼ ὁ Χριφυς; δι 

συγκαιταασως αὑπξοολωυ. Εἰπείν ἅ ̓ ὅτι συν δέομαι τὴς ἑτέρων βουλείας, ἀλ- 
λοὶ μετ᾽ δξοισίας πόυτα ποραήω (ὺ δ ἐς Εἰίμι γνήσιος τῷ Θεού, ὦ τῇ τὴς αὑτῆς τοί γ4- 

ὅφωννκότι ϑυυυάμεωὴ πὐπυτήσατο τί τίως δύ Ὁ ασδόσαντες οὐδ ἃ Φ αἴχουοντι. ὑπερ ἊΝ αεὶ 

ις λέ “ὦν ὑνώ Ὁ ἐρῶ, ὃ ὁτι ζ δ ἀπουδοιζόμϑυον ζω δῷ Χεαις ὦ, ὁ ουχ τὼ πίως τίου αἀξίὰν ὁ ὠκ- 

καλύψαι τίου ἑαυΐν, ὡς ὃ πεῖσαι στι ουὐσὶὰ δολία ἐποραῆῆε ῷ πατεῖ. “δα τῦτο ῳ 

νηϑήτω σοι ὡς ϑόλεις δύ ζις ὑμῖν εἴπῃ τι ἐρεῖτε ὅτι ἢ  Κύφμος ἀὐτῦ χρείαν ἔνι ἔχει σίμον μέ] 

ἐμοδὲ ἐσῃ ᾧ δείσω Ἡκυσαῖεστι ἐῤῥένν᾽: τοῖς Ὡρχαιοιο φονεύσεις, ἐγώ ἢ λέγω ὑμῶν, 
ὅ| ὁ ὀργιζόμδυος ᾿αϑῇφῳ «υτῦ Εἰκη,ὑνογρεὶ ἐςαι τῇ κρίσει ̓ Δεύτε ὀπίσω μεν ᾧ πειήσω ὑ- 

μας ἁλιεῖς ἀῤ,ϑεΐπων. ς ὃ πϑρταχοῦ πολλίω ὁ ὁραδωδυ τίω αὐϑεντίαν ὃ ὀυσαιν ἀὐτυ, ὦν ᾿ 

25. Τοῖς τρλγμασω σϑεβὶς δῤ ἐπελάφετο δ] γονομϑύων. πώργδό Εἰ κ ὥ ΜῊ ἡ ὄξει πὸὶ 
λεγόμϑια, μηδὲ τέλος ἐλοῤμβαγεν δ ὀχέλξυο, ΕἾ Ὸν αὖ τίς Εἶπεν ὀκένωι, στι τὐπονοίας 

ὦ ἃ Ὡπτάγιατα. ὯΝ ὃ ὀἰξέδαμε, ἃ ἀκονζω αὐῶν ἐπεσυμιξενὴ ἡ τῷ τέλους ῬΨ γ.- 

νομδῴων ἀλήθεια. Ἐχὶ 5 ΥἊ λόγων, ἡδιδμτο πολλάκις κτ' πίω αὐ» ὀμαιε ἡκυνηίαν, α.- 

πόνοιθν δχισκή τότειν αὐταῖ. ὃ ὃ ἊἝ ἐχὶ ΟΝ ροδὴμα νεῦ, φανεροῖς ζζ κ ουὐθὶν ὑψηλὸν αν ρλεηίοι, 

29 αἰνιγματωδῶς: Ἀ' αὐ λὐα 4 τῆς ζα πεινότητος, διδάσκων, {τι ! αἰνταυρκης αὐτὶς ὅδ ἑανῷ 
Εἰς τίω ᾧ μἷν ἐχίδ4ξιυτέλφον νη αὐτὸν ἐϑρνήσιν ὁ ὁπατὴρ ὃ , αὐταυρκοιῶτα ἑαυῷ, ὲ 

ΘΟ ἰϑδὲν ε θντα αἰτελές δλλ᾽ ἰδωμϑρ πῶς αὐ' τοῦτο χατασκβυαΐξει εἶ εἶπεν ὠκῴνος,Ράξῶι, αἴα- 
μϑμ οἷν ϑιπὸ Θεοῦ ὀλήλυθας διδοίσκαλος, ἡ ὦ ὅτι σσ εὶς δια ποι ὦ σύ ποιῴς, ἐδὼ μὴ: ἢ ὃ 

Θεὺς μᾶ)᾽ ἀντι ἐ οὐνόμισε Με »αλα τίναὶ Εἰρηκέαι ζωῦτα Εἰρνκώς αἰθότο Χοιφού. ηἱ δϊχυ κα 

τ: Χοιτός; δεικψες ὁτί ἐυδὲ Ἃ «πρϑϑύρων τῆς σπολσυκούσος γνώσεως ἐπέρη, συνε ὡ σοῖς «ζῦ99-- 
πυλᾳίοις ἔφη, δ λ᾿ ἔξω: που “τῆς βασιλείας “πλαγώται ἐτι ὦ αὑτὸς, ο δςς αὖ ἕτερος ζωὺ- 

τα λέγη, καὶ "σσεῖρ ασοϑς τίω ἀλνιϑὴ γβρέκυνψα γναῖσιν ὁ ζωυτίω «ὐϑὲ τῷ μονολμοιξ ἔχων 
τίω δύξδυ, τί φησιν; 

3 Αμώυ, αἰμφω λέγω σοι, ἐὰν ἐμή δι; Ἄρννϑῆ αὔωϑαν,  διώατω ἰδεῖν τίωυ βασιλείλυ 

.ο το Θεού " Ὑυτέςιν, ὁδμ σὺ μη ᾿γρννθὴς λἤωϑεν,ὰ τὼ ἦν δογιλάτων ὩἾυλαθμ 
αἰρίζει, ἐξ ἐζω πε πλανά σαι, ἣν πύῤῥω τῆς βαϑιλείας ΕἾ τῶν ὀυρφινῶν. λουτὼ ἃ 

συφῶς ου Φησιν᾿ ἡα 3  λνεπαρθεσερϑν ποιήσῃ τὸ Ἅθηϑν, ὧ “αρϑς αὑτὸ Ἰὐχυτεήται φλρε- 

ρας, ἊΝ ἰοείςως λεγή᾽ ἐλὺ μή ἂς ϑνννῆ᾽ μονονθχὲ λέγων, οἷς κἀν σὺ, κἀν ὁς!σοιῶ ἕτε- 
695 ἡ Ἰριχύτα αἰθὲ ἐμοΐ δξαζονξο πὸ τὴς βασιλείας δβήν᾽ ἐπεὶ, Εἰ ΜΊ 'δπ βυλόμε- 

Ομιγίοίι, ἰοπ.5 1ἰὰλ 2 "4. 

ι Ματθζ, αι 

Μορ. Η 9. 



ΟΣ 

εἰ. Κυρ. 8... 

ἩΘΙΚΟΝ 

ὅτι ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΤΩΑΝ. 

γος καζασκίυά σον ζιΐᾳ ἔλεης, ω ὀῥωμοςος “θὲς τὰ Εἰρημϑῥα ἡ διτίχρισις ἰώ. ἴκ- 

δυῆοι ἃ δ, Εἰ ζωῦταᾳ ἤκύσαν, χαταγελάσαντες ἐν ὀμεχωρησοιν᾽ δέ 5 ἡ οὐ Ούτῳ Ων 

" φιλομαθὲς δείκρυσι. ΟΥΕῚ Οὐτο "ὃ ἃ ασαφώς πολλαχοῦ φϑέγίεται ὁ Χοιοῦς, ασοὲς 

τίω ἐρωτησιν (ἄν. αἰκουονζᾷς ϑζανα φῆσαι βυλομϑνος, ᾧ «πϑόσικτικωτέρας ἐργασοιοδι. ΩΝ 

Κ᾿ ἡ σαφῶς λ φϑὺ ᾧ “τ΄ δατζέχει πολλάκις τὸν αἰκροατίω ᾿ Ὁ ἢ αἰσειφὲς αὐξιερλότερρι, ᾿ 
αὐτὸν ποιᾷ καὶ ασσϑυῦον. Ὁ ὃ λέγ (ιούτον ὅθην᾽ ἐδὼ μὴ “λμνηθὴς δύωϑεν, ἐδ μεὴ μετασιγης 

πνϑ' μαΐζς ζού χῷ λυίξου παλιήένεσίας, ἐν διυύασαι αἰϑὲ ἐμοί τίωΣ πσδοσήκασαν δυξαν 
λαδῷ, αὕτη 7,55" ὁυ πγϑυ μαϊιον καὶ ϑδξα, δλλαὶ ψυχική. ἰλλ᾽ ὅυτω ἅ' δέκ Εἶπε παραι- , 
Ούϑμος αὑτὸν πλῆξαι τὰ γ᾽ ἑαυ ζ(μωφσενεγκόντοι (ᾧ ὅσον ἐγχωρᾷ Φϑεγ ξαίυϑμον᾽ αὐαἰγή κα ἤει 

αὐυπύτήως ἔχ Ὁ μείονα, γναΐσιν αὑτὸν, λέγων, ἐὸν μή τις γμνηθη ὀύωϑεν. τὸ ἀύωθεν ογζ-. γο πάμαι 

γα (Ὁ (ἢ ἐκ (ν᾽ ὁυρανού φασιν, () 5 ὧξ Ῥγοχηφ, ῷ "ὃ μιὴ ὅντω “βμνηϑέντοι, ἐυ δευυατὸ 

ἰδεῖν, φησι, τίω βωσιλείδν τοῦ Θεοῦ' ἑαυτὸν ονζμῦϑει δεικγὺς καὶ δηιλών, ὅτι νὶ ζρύτο ἔς! ὃ 

ἐρώμϑρον μϑνον,αὐλλ᾽ ἑτέρων ἡμῶν ὀφθαλ δέ δεῖ, ὡςε ἰδὲϊν ῷ Χολςῦν ζωτα αἰκούστις 

4 Ο Νιικόδομός φυσι" “ποἷς δυυύαται δ, ϑούπος δμυνηϑέωναι γέρων ὧν; Ῥαζ(ὶ 
αὐτὸν καλάς, ὦ στὸ Θεούδέληλυθενω λέγης ὰ ὀυ δέχῃ τὰ λόχϑιϑνα, αἰλλαὶ τίωὐ πολλὺς κς 

ϑηρυξυς ἐπεισαΐγϑυσαν λέξιν φϑεγῃ πρὸς τὸν διδαίσκωλον, Ὁ γὸ, πῶς, τῶτο" ΟὟ αὶ σῳό. 
δρα πις΄ θυόντων ὅθὴν ἐππιπόρησις, τῶν Σιπὸ γῆς ὀντων ἔτι. ἐπεὶ αὶ ἡ Σαρρα. αἱ τῦτο ἐγέλα- 
σιν, ὅν τὸ, πώς, ΕἾπε᾽ ἡὶ ἄλλοι πολλοὶ τῦτο ζητήσαντες, τὴς πίφεως ἐϊξέπεσαν. ὅτω καὶ 
(ὦ αἱρεϊικοὶ μϑῥασιν Ὡ)χὶ πὺς αἱρέσεως, ζζωυτίωυ πολλαχοῦ τίω λέξιν Ὠτιζητοιῶτις, (ὦ ὦ 
λέγϑντες, σταῖς ἐδμνήϑη, (ὦ ὃ λέγϑντες, πτοἷς ἐξρκω 8», ᾧ τῇ τῶν ὀικοίων λογισμῶν αἰοϑς- το 
γεία, τέωὐ ἀΐπειρον οὐκείνζωυ κἰ πσοδαλλοντες ὀυσίδν. ἀπ δὼυ Εἰδόζᾷς φϑυγῳν χοὴ τίω 
ἀχᾳιοον ζυυτίου πολυποραγμοσιώζω. ἅτε), τὸ π᾿ ὡς, ἔσονται (Ο ζα τα ζυπιῶτες, ἃ 

τῆς πίφεως οὐκ πεσοιῦται τῆς ὀρϑῆς. δζα ζοὗτο ᾧ «ἶγέ " δύρυπορωέν τὸν ξ5 πον Ἐχιζυτζ( ὃς, 
᾿ ν.͵ ὅῶκ ἘΠ ΞΈΕΞΕ Ι .᾽ “Ὁ, ὃ "δα  } 

γὸ (ἐωῦῆχεν δι ἀσοϑς αὑτὸν λέγετε ὦ λερθνϑμον) ᾧ ϑορυθάται, αὶ ἰλιγίᾳ, καὶ ἐν ἀμηγα- 
νίᾳ ὅν, ἐλθὼν ὦ ὡς Εἰς ὀῤ,ϑρφ πον, ἀκούων ὃ) μείζονα ἢ τρὰ λυ δρόσο, ἡ ὦ μηδεὶς : 

ἤκυσε πώποτε αὶ δζανίζαται  ὐοϑς ὃ ὑψος ἣν λέγρυϑρων τέως, σχοτῶται ὃ δ ἵξαιται 

πϑρτοιχοῦ αἰδεφερϑιϑμος,ὺ (ελὼς ἐκπίπων τὴς πίφεως 8}9 ὁ ἔχημδμᾳ κα τασαϑυαΐζων 
ὦ ἀϑυνατον,ὡςε εἰς σαφεςέροιν αὐ" ἐχκαλέσοον, διδωσκαλίλυ. Μή δευίύαται Ὁ, 

φησιν, δ ν, ϑοϑπος εἰς 1 χϑιλίον ὃ μηΐθϑς αὐ ϑιβζτερεν εἰσελθῴν αὶ ϑμνιϑίωῶα); Οράς 

πώς, ὁτὸμ τοῖς οἰκείοις λογισμοῖς ἐχιπφέψη ὡς πυϑυμαίικα, ἡ ταταγέλαςα φϑεήεται, 10 

λύις, 

Ἁ, δὲ εἰ 
διαμὲτ, 

ὁ λυρᾷν δοκῴ, ὁ αϑύφν ὁτὸν αἰϑερργαϊζη") ΜΝ [ὸ ᾧ Θεῷ δόκοιωὺ τὰ εἰρηνϑρα,ᾧ μὴ δέγι.) 

τίω τὴς πίςεως συγκαταϑεσιν κύσε “ρνησιν πγϑυμοικωὶ δλλ' οὑκ νόησε πνϑυματικίω, 

δλλ᾿ Εἰς Ἐτωπάνότητα ὃ (ρκὸς καϑείλκυσε Ὁ Εἴρηνϑ,ίον, ἡ μέγα δόγμα ὅτω ἡ ὑψηλϑν 
τὴς φυσικῆς αἰκολυϑίας ὀξήρτησε, αἱ 9 τὸν ληρωδίας πλαης Ἄοιπον, ὦ Ὄσοθίας κατα- 

»«ελάφος. δ9ὺ ὁ Παύλος ἐλεὴν, Οτι ψυχικὸς δὐ,ϑφφπος εἰ δέχεται τὰ τῷ πρθύματος. ,ς 
πλζωὼ ἀλλα καὶ ἐν τύτῳ τίω αἰδὼ τίου ον τῳ Χοις- ᾧ φυλοηᾳ. νἱ γδ ἐσκωψε ὃ λῳϑὺ,, 
δλλ᾽ αδιώατον τῇ νομίζων, ἐσίγησε. δυο “δ ἰώ τὰ ἀπορᾳ," τε δῤνησις κἡὶ τοιαύτη," τεβα- 
σιλεία. ὅτε »Ὰ βασιλείας δγομα ἠκϑάϑη «δὰ ἴσδαίοις ποτὲ, ὅτε “διυνήσεως τοιαύτης. 

δλ αἱ τέως αἷδὲ ὃ ἀσοότερον ἴσαται, ὃ μιάλιςα αὐτο! τίω δζῴνοιλυ κατίστισε, 
Ταῦτ᾽ δὼ Εἰδύτες, Μὴ λογισμῷ τὰ οὐδὲ Θεοῦ ζυνταΐμϑν, μηδὲ ποῦ Ὁ ἀἰκολουθῖλυ Σ »" 

Δ ἡμῖν ἀγωμϑρ τὰ ὠκϑεν, μαδὲ ὀμαγκη Φύσεως «ἰποξαλλω κῦμ, δλλ᾽ ἐυσεζαῖς πόμτα 

γοαΐμϑν, πιςεύοντις ὡς Εἰποναὶ γραφαί. ὁ τὸ " κὐδέερλϑς ὼ πολυχοραγμων κερδεουίνει "δ᾽ γχιπλήμι 

οὐεῖν, ποὺς ἢ τῳ τὸ ζιντὰ νϑμον μυὶ ἐυρῷν, ὁ δίκζωυ δώσει “ὃ ἐχαἰτίων. ἤκωσας ὅτι ἐγ)μ'»- 
σεὔἷ πίς- σον ὯΩἢ ἠκυσας ̓ τὸ ἢ πώς, μὴ ζιτά, μηδὲ ὅζᾳ τῦτο αϑαίρει ̓  νησιν. αγιω- 

μοσιρὴς 



ΕΥ̓ΑΓΓῈ ΔΛ. Φμιλ, καὶ 6.2 
ν, ες 

μοσιωίης γὸ ὦσαι ἐχέτ, ἐνὸς ἔχ αἰκούσοις δλύννοιν, ον ὠκχοίνζων πέωυ' Ὥστρρητον, 

αἰλλα ζυτίω Καὶ ὙδΡνν, 5, μηδὲν μέγα, τϑ ὶ αὐτῆς αὐτο ὠτήδθυσεν,οὐλλ᾽ ὀν,8.65.. 

πια ᾧ γεωδὲ, Μπ Ὰ ἐσιοτώϑ κα ἡ ἡπύρησεν (ὦ τίωυ φΦοικωδεςαί τίων Οὐκείνζων καὶ πόρτα. 

χυαβθαίνεσαν χαὶ λόγϑν: κα γοιίυ Ὁ φἰξεεργαζόμδνοι κϑρ πολυκογ αγμονοιεῖτερ, πόφης ἐῤ εἶν 

αἰπέδεοις ἀξιοι τιμωρίας; συνῆν γὸ ὦ ὅτῳ ποιᾷ΄ σχϑτόδιηνον, ὡς δύ, ϑούστινος λϑγίσμος, “στὸ τῆς γῆ 

' πόμτω φΦϑεγίουϑρος, 1) μή ΔρῈ}9 υϑμος φωτίζευϑαι αἴωλει. πολλξωυ δὲ ἔχει τζω ἰλιω τὸ 

γεοῖδες γ. λθγίσμ ὧν. .Ὰ τῦτο τῶν αἴωλεν ἡμῖν νὰ; μῦν γοεία, ἵγα, τῆς ἰλύος ὑφιξ ανούσης, 

ὅσον αὐτό κς.3 δὰ οϑν, ΤῸ Δύω Φέρηται καὶ γος ἐχεῖσο διδοίγμασι α αὐαμειγνύηται, τἵ ὃ ἢ τϑ, 

ὁτὸρ ὑψυχίω ϑυγνω μογω,ὸ ὀρθὸν ἔχιδειξω, μοδο βίον ὃς! δ, ἔξ: ἡ -οἰπὸ πων διεφϑαρ- 

10 μδνων, σία δ στῦ πολυσαραγικοσυης μόνον αἰχαιρῦ, σχϑ]ωθέεδαι τίω ὀχννοιδρ. δἰθὰ Ὁ ὁ Παὺ-. 

λορ ἔλεγε Κοεινδιοις" Γώλα ὑμας ἐπότισα, ὐβραῖμα. ὄπω δ βηδουύα δε " αἰλλ᾽ συν 
ἐπι νι δυυύαοϑε. ἔτι νὴ Ορκιυκ ἡ ἐ ἐτε. ὁποῦ ως οὖ ὑμῖν, φησιν, ἐρεις, καὶ ζῆλοι, καὶ διχοτα.- 
σία, ὄχι ε(σρκικοί ἐφε; ὶ οὖν τῇ πτϑὸς Ε(ρᾳίοις κα ἡ πολλα χού ἥν πονηρῶν δυγμῶν ζᾳυτίω ἴ.. 

δὸοι ἕις δῤ (ὸ Παύλον ἐρ λύγοντοι τίωυ αἰτίἀν" τίω γὺ ἐβιπα.8η ψυγζωυο ὁυ δοαοϑοι μ4- 

15 γα ἰμ ὦ “φυναῆον ἰδεῖν, αἰλλ᾽ ὡασερ' ασῦ ἴνος λημηςϑολυμθμῶυ, αμιθλυωπίαν αὐποοιδεῳ 
τίμὐχαλεπωτατίωυ. ἐκχαλείρωρὸν δ δωυ ἑαυ; φωτίσωμδυ φώς ἡγωσεως, μὴ απείρω- 

μδὺ ἐπ᾽ ἀχόύϑαις. ἃ5 ὦ τῷ ἀχθυϑών πληλος, ἰ ἰξε καν ἡμεῖς με] λέγωμδῳ ὼ ᾽ν πολλαί. 

κις ἠκϑύσουτο τοῦ κοι τίω μέξαμψὸμ τὸ πόροντος βῴυ, ὸ τίω" ἀπατίω τῷ πλούτῳ, 

τῷ 2} αἰχόνϑών «φιλριῦτος ὀγόματι “Εἰκότως. χριθοῦπτερ δ ὀκῴιαι ἁ ἀκαρποι,δτω ν ὥω- 

29 το καϑούπερ ὀκῴαι (ἷ (ὦν! ἀτῆομϑῥους απτιφο,ήϊοισι, ὃ ὅτω ὦ φωπιζ ὦν παίϑη᾽ Δ ὦ ὡαττρ ἐυαί- 

λώτοι τω! πυεὶ καὶ μισηται τῶ" γεωρλρευυτί αἱ ᾿ ἀἄχόμϑαι, ὅτω ὃ ῳ γόσμου φραΐγμιατα ἃ 

ὥανερ. οὖν τὰς αχόύϑοις ϑνεία κρυπῆεται αὶ ἡ ἔχεις ὸ σχϑρταῖοι, δυντῷ καὶ ὦ) τῇ ἀπατη Ὁ πλού- 
αἰ τιὶ τῷ. αλλ ἐπαφαΐμϑι" ῶ πῦρ Ἔ πνθ ματος, ἱνώ Ὁ ζω αχόμϑοις δαπϑρσωμϑν, Ὁ ὦ ὃν 

6,α, Φυ" γαδυύσωμδι, ἵνα καιϑουρ θυ ΤῸΝ αὐνϑν τῶ᾽ “εώργῳ » τίω' φερυρὰν, "ὸ ““ Ο χρυ 

:: δεῦρ, τοῖς πνᾶυματικοῖς αὐτίω Φηρδυύσωμδι "αμαισι ̓φυτεύσωμδυ τίω κατάκαυρπον ἐ- 

λαίλμ, ὃ ἡμερώτατον φυτὸν, ὃ αἰεϑαιλές, τὸ Φωπείκν, τὸ Στ ρεηήϊικον, τὸ ὑγείας ποιηδοκών. 

ζωτα πόρτα ἡ ἐλφημοσύνη ἔχει, ὡς σφραγὶς ὀυσο, ΟΣ κεκημδύων αὐντίων. τούτο ἐδὲ 

ἀμ, ϑυίνατος ἐπελϑὼν ξηρφιίνει τ φυτὸν, αἰλλ᾽ ἐφηκεν αεὶ ἡφωῖζων τίω ἀζανοιαν, πρόφον ζᾳ νεύ-. 
δ᾽ τῆς ψυχῆς ᾿ τί ἰχμω διωυάτωτέραν ἐργαζύμϑμον. ἀν ζυτίωυ ἔ' γωνϑν διίωυε-- 

30 χῶς, διωησυβίβα κῷ πϑρησίας καὶ ὦ νυμφίον ἰδεῖν, ὺ εἰςῷ μμφαῖαι εἰσφλϑαεῖν᾿ ὁυ 

ἕϑοιτο πϑλυίᾳς ἡμας ἔθετο ̓ δέν κα Ὁ φιλανϑερπίᾳ τοί Κυρίᾳ ἡμδω Ἰησὺ Χα- 

σού, μεθ᾽ νυ τῷ πατοὶ ἡ δῦξα, ἁ ἅμα τῳ ἀἰγίῳ σνθματι, Εἰς ὧν αἰώγως “«ταὖν αἰώνων. 

Αμιδι. 
44 Ὀμιλικεις ΑΜΗΝ ΛΈΓΩ ΣΟΙ ΕΑΝ ΜΗ ΤΙΣ ΓΕΝΝΗ- 

95 δξύδωτος ᾧ πγεύροιτος, ὁυ δέώαται Εἰσελϑεῖν Εἰς τίου βασιλεί- 

αν « Θεού. 

5 Α παιδία ζῷ μικρᾳ; καθ᾿ ἑκα ἡμέρον Εἰς " διδωσκαίλοες φοι- 
ἴφιχὸ" ν΄ πάντα, Ν δέχεται ῳ μιϑιϑήμαιτει, τ "ὦ τ ποδίδωσι,ὶ ἡ ὀυδέσποτε πειύεται 

τις τῆς, κἸνσεὼς, δλλ᾽ ἔ ὄφιν ὅτε ᾧ ζϑἐ "κίας " αϑϑεῖϑησι ταῖς ἡ 
μμέρρεις, ̓  ἡ ζωύτα εἶχ Ἰθπκήρων᾽ ν «σϑησκαίρων ναὐαίκαζεται ποι. 

εἶν. δλ’ ουχ ὑμας, ἂν ο ὧν ἡλικία δλνορδῥοιρὴ ἡμεῖς τοῦτον ἀπαροί- 

δ πόνοι, ὅσον υ μεῖς (ὦὧν' παίδος ἄνὺ ὑμοτέρϑις. ἐὺ Ὰ» καθ᾿ ἐχώ- 
ΟΠ γυ οἷ, τοΠλ. 2. 1ιὲ3 ςὰν 

ἀ.ἴορ.γ.ὁ, 

ΣΡ. ἐζοκθ, 



ός4 ΧΡΥΎΣΟΣΤΙΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΙΩΑΝ. 
«ἴω ἡμερὰν, δλα δύο μόνον ̓ ἐξδυμιαδος ἡ ἡμέρας πὐϑβακαλούυϑῳ  αὐθλσέχεν τὸς λερ- 
οϑένοις, σπσϑῦς βεκχὺ τῆς ἡμέρᾳ μέρ, ὧςε κοδφονυ υμν ἐν ϑμέοϑαι ῷ πόνον. Κι ποὺ χα 

κτ' μικρὸν Αἰ αξανοιδνι ὑμῶν ζᾷ οὖν ταὶς γξαφαϊς' ̓Εἰρνυδια, ἡ ἵγα. μετ᾽ ἐυκολίας ὄξῃ λαδῶν χαύδι 
ὑμῖν αὖνταὶ, καὶ τοῖς ζαμείοις οὐαποϑέαϑτω τὴς Αἰ νοίαρ, κ Ὁ 'ουτω πλύτα, ᾿Ω μφήμης πριεὶ- χπρ, 

αϑα; ατουδαίξειν, ὦ ὡς δυυύαιϑαι κα ἡ ἀπαηέλλειν αὐτὰ πυ ̓αχριφείαρυ ὑμαᾷ, σπλζω Εἰ μὴ ̓ς 4. μήμι ν 

σφόδρα ὑπο νηλὸρ Εἰη,ὸ νωϑής, Χὶ ὁ παιδίου μικρούῥ ῥαϑυμότερος. ᾿ἐχθαῖθα τοίνιιυ τῆς ἀ... «ραν 

χόλουθίας τ ἐμεσσφαϑο Εἰρνυδύων. " Ἂν ἐγ Νιοδήμε χατουπεσύντο, ἡ πσοὸς τίω ὡ)- ΜΝ ὠλὲν ἡ 

ζωῶϑα, Ἄλύνησιν" ἕλκοντος χ Εέρημδίον, ") λέχϑντος ᾿ ᾧ δυούατον δὴ γέροντα δλυνηϑίαι πίύλιν ἀν, 

αὐωλεν, ὃ ὄρος πῶς πάλιν ὁ Χολοῦς σαφφέφερον ̓ ὐπυχαλυπήι τ τῆς δονησεως ῷ ὁ πον," ἔχοντα ἀχν 

Ζ ὐ ὅτω ὁυσκλίδυ τῶ ψυχικῶς ἐ ἐρωτῶντι, διιναμϑμον 9 ὅμως Ὡσο τῆς ζᾳπεινότητος α. ἀ- τὸ ΠΡ ΈΝ, 

να γήν ῷ αἰκούοντο. " ᾷ Ὑ» Φησιν; α'μέω λέγω σοι, ἐδὼ μιῇ ὡς ωΣ δ ὕϑατος αὶ Ἀρβλπῷ 

πνέύματος, ὁ ἐν διυίαται Εἰἰσελϑεῖν Εἰς τίω βασιλείαν ᾧ Θεού. ἢ ὁἢ , δα ζύτε δυλϑοι ̓  ω ᾿. 

ἐσ!" σὺ ἃ ̓ἀἰδυυύατον ἀὐΐ, Φης ἐδ ἐ ἐγω ὃ τως αὐζ' σφοδγα διινάτὸν δ τ φημι, ὡς χά) » εὐἶοι 

αναγχπιον τῇ, Ἷ μηδὲ. δυωατο ἄλλως σωνϑίουαι. (γα ἀναγχαα,, σφίδρα " ὦ ἐυκολᾳ χὐμῶ 
" ἐποίησεν ὃ Θεύς. ἡ ἅ Ἐκ νηΐ Ἄριησις κἡ μι σαρκα, ἘΤῚ] δός ὅς1. δίοι Φ ̓ἰοτετείχε- ι3 χασίο 

ςαιᾷὰ ὁ ὧν τοῖς ὀυρδρμοῖς αὑτῇ. ᾷ )}} χονὸν τῇ γῆ σὸς ᾧ. ὀυρανὸν: ; Οκχ εἰνη "Ὁ ὧκ πνευ- 

ματος ὀυσει, ῥαδίως ἡμὰ ῳ ἀνίδας αὐναπετόμνεσι Ὁ (ὰκ ἀγω. αἰκούσατε ὅσοι Ῥ Φωτίσμα- 

ὕςἐ θα: ὀκῦς" φοίξατε, φιναξωτε᾽ φοζερο "δὴ ἢ ἀπειλή, φοξερᾳὶ ἡ ἢ Ὡσήφαάσις. Οῴς ἐς, 

φησὶ, ᾧ Μ᾿ ἡ ϑρνηϑέντα "2 ὑδωτος ἢ πνεύματος Εἰσελϑεν Εἰς τίω βασιλείλω ὟὋ ἐυρᾷ- 

να, δίοτι δ ϑχνατα φορφύδυ μα, Ὁ τῆς κατάσα, ὦ τῆς φϑοραις᾽ ὀυδέπω τὸ δεκαυν- τὸ 

κὸν ἔλφίε σύρε ξῴος 0] κ . δλλοταιορ" οὐκ «ἔχει Ὃ ̓ ((ὥϑημα Ὁ βασιλικόν. ἐδ! μὴ ἰς, 
φησι, λρνηθη ἐξ ὑδουτος κα Χρ πγιύμκατος,ου μὴ εἰσέλθη εἰς ̓  βασιλείαν ́  ὀυρᾳνών. αλὸ Ν᾽ μ- 

κόδομιος σεσὲ ουτω (ὑμωηχεν. ὀυδὶν γ᾿ χεῖθϑν Φ Οἷς λεγέσμιοις τ ἐ πνθυματικα Ἐχιτοέπιν. 

ὅτ ὄ ὅτον ἐκ ἀφῆκεν υ' ψρλον τί ὼ μέγα Φανταοϑέεζαι. δα τος »μεῆς σιςοὶ ἱ καλου ῖθα ἡ "να, 

λογισμοῦ Ὑ' αοϑένειαν ἀφώντες [τ : καίτω, πσοὸς ὦ ὕψος τὶ τῆς πίφεως λὐαξαΐμϑμ, ἐ Ω Ὗ 
πλείονα ὟὝΜ ἀἰγαγῶν δ ν ἡμετέρων τὴ ἢ διδεῖσκα λίᾳ " ζω της (λχ:ςέψω νϑμ᾽ ὁττερ Εἰ αἱ χ. πίη 

Νικόδημος ἐ ἐποίησεν, ον α᾽ αὐτῳ ὧ ολλμα ἀδιωατον τὴ οὐοαίωϑη. ᾧ, δὼ ὁ Χειίρι 

ἀπάγων αὐτὸν τὴς «μοίας ζωτης τὴς χα συρορῦρης, ὶ δεικψις ὁτὶ ἐυ αϑὰ ταύτης ὅζᾳ- 

λέγεται τὴς “ἡμνήσεως," Φησιγ᾽ ἐδὼ μη! τις ωνϑη ἐξ ὑδουτος ἡ σπνθὺ ματος, ὁ ου διωύαται χιλίχιπ' 

Εἰσελθὼν Εἰ τίω βασιλείαν τῶν ἐρᾳνών. ζαδζῳᾳ ὃ ἐφλέγίε ἐτο, ῷ Φύξῳ τῇ τὴς ἀπειλῆς ἐ- 10 

πιασείσχοϑοῳ πρὶς τίω πίς!ν αὑτὸν βυλόνϑυος, ἢ πεῖσαι ὃ ράγμα μὴ γ0 αξζεν τῇ 

αἰδυωατον,ὺ τῆς τοὶ σαρχικζωω ̓ϑύνησων Φαντασιας Ὡστος σοι απουδείζων.ἑ ἑτέξαν λέγω 

“λυνησίν, Φησιν ὦ ΟἸΝΙκύδη με, τ ᾧ λύγθν ἕλκχεις πρὸς τίωυ γάδ; ἄ τῇ τὴς Φύσεως λὐάγ- 

Χῇ Ω Ὀρνὰ χἰσατθαλλεις: Δὐωτερος ἴ81 ΜὮ τοιούτων ὠδίνων (ΟῚ ὁ τύκος᾽ ον ἔ ἐλε! 

κοινὸν πὲς ὑμας. νητις ἅ γὸν ̓ αὐτὴ λέγεται» λα ΕΣ ὀνόματί χοινωγῇ, Φ: ὃ ζω 15 

ματι διέσηκεν. ἀστύτησον σιαυτὸν τῆς κοινῆς (μωηϑείας᾽ ὁ ἑτέραν Εἰσαίΐγω λοχείλυ Εἰς ῷ 

χόσμον᾽ ἄλλως βούλομαι δυνά (ἷ ὧν αἀνιϑοοους᾽ ξύμον ἤλϑον κομίζων δομιουργίας 5. 

πον᾿ ἔπλασεοι στὸ γῆς ὶ ὑδατος᾿ οὖκ ἔλυεν γρῆσιμον ὦ πλαιϑὺν, δλλα δεφραφη 

σκθῦος. οὐκέτι λοιπὸν δἰπὸ γῆς ὃ ὕδεουτος πλάσαι βούλομαι, δ ἂς ὕδατος καὶ Χ, πνέλμ- 

τὸς. Εἰδὲ τίς ἐρωτά, πῶς πο ὕδατος ἐρωτῶ καγώ, πῶς στὸ γῆς: ; πῶς εγὸ ὁ ὁσπηλθς εἰς 40 

δζάφορ μέρη χατεμρείαϑη ; πὼς ἃ ̓ αὐσικείκδνον μονοειδὲς (γ" »ὰν ζω μῶνν ἡ ᾳ ζᾳ δὲ ξ 

αὐτὴς ἡνόνϑμα ποικίλά ἊΝ πυμτοδαπα;; πόλιν ὁ ὃςὰ Ὗ νδρᾳ κα ν᾿ Ξοτηείαι Ὁ ὁ φλέζες; ; , πῦϑὰν 

ὑμδμερὶ αήήα ὀργανιχαὶ, ὦ λξιϑροι, ὐ ὑχεῦμεο, ὃ ὕπαρ, ν αὐλτὼ, Ὁ καρδία: ; πῦλι δέρμα, 

αὶ αἵμα, ὦ φλέγμα, αὶ χολή; ποῦὲν αἱ ᾿ Ὁστκῦται ογέργειαι ; πῦον χρώματα ποικίλα; ζ(ᾳὅ- 

τ, 



ἘΥΑΓΓΈΕΛ. Ομιλικε. ὩΣ 

σα γὺ ὁ ὁυ γῆς οὐ πηλού. πῶς ἡ γ" ἡ διηρυδρν ατύρμφιτα λα ςα νει ἡ ὃ σαρξ δεχραδιη ασέρ- 

τὰ σήπει; πῶς ἡ τρέφει ζᾳ βαλλόμδνα, ἡ "ἢ ) σαρξ τρέφεται χὰ .; ἐτύτων, καὶ Ὁ ὁυ πέφει 

ζαᾳῦπα; δή,» η γῆ Ἴ δυχοιδρα ὕδωρ, οἶνον ποι ἢ ' σεὶρξ δεχοιδι ἢ πολλάχιρ οδον, Εἰς ὑδὼρ μέέ- 

"" Οώμ6. πῦϑεν δίζωυ δῆλον ὅτί στο γῆς ζιζῳ, "τῆς γῆς οναγίίως ἐ ἐηρύσος τεῦ ῶ "σώμα: ζὰ 
ὙΝν 4 Θίρηνθμα, λογισμῷ κζ ὦ βρψν ου δυναιαι ᾽ πίς δὲ δῪ δ. 5 ΜΑΙ μόνη. Εἰπίνιω ἃ χαθ'᾿ ἡ ἡμέραν 

᾿ἡμνα: γενόμϑμα καὶ ᾧ ψηλο. Φώμϑμα πίφεως σηήται πολλῷ μᾶλλον ζῷ ̓ισπυρῥητότεροι τύτων Σ πνθυ- 

ματικώτεροι. καιϑεύπερ ΩΣ ἡ γηὺ ̓ἀψυηθόιν ̓ αἰχίνετος,ονεδοουαια δ᾽ ῷ ϑελήματι α Θεῦ, 

μ ᾿ Ὀσαῦ τα ὧξ αὐτῆς (ΟΝ κύματα γέγϑνον, ουτῶ Ἂ τῳ ἡ πνθύματος ῷ ὕδατι έδώτος Ὁ πα- 

πω, οὐθυξα ζὐζὺ ὶ Ἀργισμὸν λὐαβοαινοντοι βκόλως πόρτα γένεται. μη" γὺ, ὩΝ, μὴ ὁρᾶς 
το αὐτοὶ απτίςψ᾽ ἐπεὶ ὶ σσοὶὶ τίου ψυχέω ὁρᾷς, δολ᾽ ὃ ὁμῶς πιφεύεις ἔχ ψχὰ θ ἀλλο ψυχέω 

ἐξ) τὶ φϑα ζ σώμα. δλλ᾿ ὁ Χοιρὸ ον Ὑπὸ τοτυ τῷ τ Ῥαδείχματος αὕτον οὐηϑρ, 

ΕΝ λ ἐπέρου, πότ “ αὶ γον εἰν " αἰσωματὸν ὅν, ῃ ψυχὴ λέγω, ΟΥΕῚ τῶν " ΤΣ ἡγαῦν ἀρ, 

ΠΗ, ἔϊι παχύτερον ᾧ ὀκᾷιος διέχει" ἰϑυσιἢ ἢ ἕτερον χούδεγμα, ἡ 5 μήτε κοινωνίδῳ τινα 

ον τίω δ σωμόν ἔχει. παχύτητα, μήτε Εἰς τίω ἿὮὌἜἼὦσω μῶν αὐέξη φύσιν, ὅπερ ὅδ 

ι5 ἢ τῷ ἀϑεμαῦ Φοραί. ὺ τοθστον Ὡστὸ τυδατος ἀὔχεται τῷ λεσῆντίρνυ ἅ τῆς γήοπαχυ- 
πέρφυ δ1 τῷ  αὐέμα. ̓ὦασερ γϑ .- Ὥρχῃ αὑσέκετο σοιχῴο ω Ὑῦ, ὩΣ ἢ ̓πὸρ 19 Δἰϑπλατ. 

τοντος ἐώ" ὅτῶ "ἡ νιῶῦ, ες σσύκειτοι (ζ σοι χεῖον ὃ ὕδωρ, Θ᾽ πὸὴν τῆς τῷ πγθὺ ματὺς Ἐ61 γα;- 
ἕτος" ο τότε ὥ Εἰς ψυχίως ζωΐναν ἐλμετο 0 ἀὐϑερπος, γε 5 Εἰς πόμα ζωοποιοιώ. 

“λυ: 5 Χ μεέσον ἑκατέρων. ἡ Α “ ψυχῆ ουχ, ἑτέρῳ. ΓΝ ϑλέχᾳ ὡ ζῆν" ὃ ἢ ὃ πνόῦμα Οἕχ ἐς 

10 ζ μόνον, δλλα αὶ ἐτέρϑις α)έχέ στο. ὅτ ,ϑιώὼ υὲ νέκροις ἀὐέσκσειν ᾧ Ὀὐπέφολοι, "αὶ 

τὔτε υδὴ τὴς κ)ίσεως μορδμηρ, ὁ ἢ δύ ϑεφπος ὑζερϑν πλαῆε)᾽ γιῶ δὲ τοιιυαντίον. πϑ9 ζ᾿ 
"ἰπηχὶ τῆς χαννὴς κίσεως,ὁ δ ν,ϑ6θπος ὁ νέορ δομισργώται. χα γ» «ρεῦτος ΟΣ: γυνάται, καὶ 

μρο τοτέ ὃ κόσμος μέτα ογιμαιτίς Ἣ καϑουπερ ἂξ ϑρλις ὀλθκλιθον ἔπλασεν, ουτὼ ὁ νι ὁ- 

Ἡμαπῆ, λόκληρον αὐτὸν δημιίρτεῖ. ὦ τῦτε μϑύ,φησι, ποιίσωμδν αὐτῳ βοηϑὸν᾿ οὐταύθα δὲ συ εἴδν τοι-- 

ἐφ πῆρ Ὡς οὐτον, ὁ ΣΡ τίω τού πγϑύμιατος λοίξων οΡυνίρος δεήσεται βουδούέ ἑτέρου! ὁ Εἰς ὃ σῷ- 

ΚῊΝ μα τῷ Χοιτοῦ τελώΐν, ποίαν ἔχᾳ λοιπὸν συμμαλίας χρίδώ ; πτέκατ᾿ Εἰκόνα Θεοῦ ἐ- 

νῆμι ἦν ποίησε ᾧῷ δὐϑεφπον᾽ γιοῦ αὐταί ῷ (Θεῷ ἐωύωστ᾽ τότε θύων αὐχν ὦ ϑηρίων ὠκέλθυσε, 

ὑμιὶ γι ὑσέρανω Χ} ὀυφφναὖν τίω ἀπβχίω ἡδέα αγήγαγε᾽ τότε ΧΟ ΑΝΩΝ ὀδωχε τέωυ δὲ.- 
ΠΣ αιτὸμ᾽ γε δὲ ὀνφαινὸν ἡμῖν ανέῳξε' ὅτε ὀπλα ὃν τῇ ΕΚ] "ἡ ἡμέρα, 5. Ὁ ΡΤ ἐμδηεὺ ὐ (ὐμτελήοι ὁ ὃ 

δ, 10 ων" νὼ τῇ συθϑτη ἡμέρα ἊΣ ο᾽ “αϑϑοιμίοις, στε ̓  τὸ ἰφαῖς. ὧξ ὧν ταῦντων δέλον ὁ] “ἐτίρᾳς 

γἐπιηῖ- ζωϊρ αὶ ἀμείνονος τὰ τελούμϑινα ἡ ἥν, Τὸ ῥκα]αςάσεως πέρας ὑκ ἐχούσης. ἡ Ὥ δ «ροτέρᾳ πλάσις 

τὴ πιᾷ στὸ γῆς, ἢ “ Ὁ Αϑαμ,ὶ Ὁ πλθυρᾶς ἡ μετ ̓ὠκείνίωυ, "Ὁ γωνωκὸς ὦ στὸ ασέρμιατος ἡ μέ 

υμπ- αὑτίω, ν τὸ Αρελ᾽ ΩΝ ὀρφς Ουοδ' μιὰς ἐφικέαϑαι δια θα τύτων, Οὐ αἴθαφῆσοι 

ἵν δῤ γὼ τὰ ἐϑινόνϑρα, καίτοι παχύτατα ὀνζῳᾳ.. "πως δὰ δὼ καἰϑὸὶ τὴς νουτὴς τῆς ΡῈ τῷ βα.- 

εἥριαῖρ,. 35’ αἼΐηματος δλυνήσεως. διιυησο ῖθα δοιϑαι θυθιώας “τῆς πολλῷ τύτων ὑψυλοτέρας, κα αὶ λόγισι. 
ἰκμρᾳα, μοὺς αὐπτατῴαϑτω τὴς ϑαν μαςὴς ᾧ «ἰϑαδόξου ζωτης ,λοχείας ; ἐπεὶ Ι ἡ ἀνγίελοι τῇ Ὑϑυνη- 
ἰδ, μένον σε! ζυτη αἴδοννκασι γινομϑμη᾽ Εἰπεῖν: ἢ ᾿ ὦ ὅποι οἵκ ωὖ "ἔχοιεν τῇ ἐς ἡπιυμιαφῆς ζωτης 

ἥπι ἢ αἴδαδυξο ποίας, δ λαὶ αϑοσίκασι μόνον, σὴν ζ τελοιῶτες, ὁραγτερ 5 ἢ χὰ ἐγυόμδρα. πα- 

μἐμώε τ γὺ ᾧ ὑὸς Ο γον πνόῦμα πότοι ἐργάξεται. πειθώ μιϑα τοίνιω τῇ Ὄσφασει Τ ἦθΘεν 

ν᾿. δ᾽ ὄψιως )Ὲ ἔξ ἃ ὡυτὴ πιςοτέρᾳι. ἡ ἅ ἡ ας πολλαχοῦ, Ὧ σφα λέν ὠκείνζω: δ αἰ- 

κυπή, μήχονο Δ θ, πεσεῖν" πειϑεῖβα τοίνεου αὐτῇ. ἢ ΤᾺ ζ μή ὄντα κοὐ δαγαγϑόσα, αξιόπι- 

ἠδ. φορὰ Εἴη ᾧ αἷϑὲ τὴς Φύσνως. αὐἷὖἶἝ ἀζμλεγορδύ. ἀ δ δξωυ ἁντὴ Φνσιν: ὅτι μνησὶς ὅι 

, τελϑύρϑμον. Εἰ δε! ἃς λέγ, πῶς; ἐπχιφόμισον αὐτὸν τῇ Ἄποφάστι τῷ "Θεού, ἡ εἥπερ [π1 μο- 
: ίτη ἡ σαι φής ιτθδειξις, "6 δὲ ἐς ἐρωτῴη, τέγος ἔἰ ἐγέχᾶν ῶ ὕδωρ “πϑείλη]α," ἀὐτερωτήσω- 

μῦν. 

χο γ. 



χν 7. 646 ΧΡΥΣΟΣΊΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ [ΙΩΔΑΝ. 

μὰν χ, ἡμιᾷϑ, σίνος ὃ ἐνέχει ἡ γ5 "ωἴρα τίω "ϑρχίω εἰς τίω τῷ ων, ϑούπου αἰ ὁ πλάσιν πα. χη 
ρβγοτοιῦτι "δαὶ Χ) τὴς γε λρεὶς πυιῆσοι δὐ,ϑοσνπον ΜΝ διωνατον ἦνντλιτί που δίλοι Μηδὲ 

τοίνμω «ἰξεργάζου. ὃ Τί “ὃ λύαγχαμαι ᾧ αἰωθαίτητος τῇ τὸ ὑδωτος ἢ εἴα ὅτως δὺ μαΐϑοις. 

τ πνθυμιατὸς “ποτε χατατήαν τος τοοϑ τϑύδατος, Οὐχ ἔξη βάχρα τ ταῦτα ὁ αἰπύολος, δον, 

Σ εὐδο τ μξν, ὡς ὀμαγχαίου Χ) ὁ τῦτν καὶ ἡ αὐϑιουού, Ὁ γῦρϑι αἱ Φησι" Μήτι ὃ ὑδὼρ διωαταί τς κωλύσει -ὐ ς 

μὴ ̓βατῆιαϑίώα, πέτες οἵτινες Ω πνόμα. ὦ ὰ ἀγων ἐλαίον ὦ ὡς ὦ ἡμᾷς; τίς δίχυ ὅ61γ τοῦ 
ὕδατος χρρία; ἡ ζω τίου γδὴ λϑι τὰν γέρω, ὃ ἴω μιυφήξιον ὑμῖν ὀκκαλύπηων " ῶ ἀπυχέχρυμ.- Ἀὴ νη 

ψδρον. Ε ἰσι ἐμδὴ Ὁ ὧμες αὶ τεροι απόρρητοι Δ6η9ι τῷ ποραγμαάτος, τέως ὃ ̓ὠκἣν πολ- 
λώνυ νυμαῖν ἕνα ἐρῶ. ἧς δῶ «ὅθ 691; ϑεῖα τελᾷται ἐν αὐτῷ σύμξολαι , τάφος ᾧ νέ νέκρωσις, 

ὀμαςασις καὶ ζωη, καὶ ἡ ζαῦτα ὁμοῦ ο΄ πόρτα. καθούπερ ΝῸ [1 ω ζάφῳ, τῶ ὑδωτι χατα-. το 
ϑυώτων ἡμδυ, ζε χεφαλό!ς, ὃ παλδιὸς αὐϑεφπος )είγῆεται" κοτω, ᾧ καταπο ντίξεται Εἰς χὰ μὰ 

τέλος ἁπας᾿ Οἶτα, ἀϑόρμθυῶντων ἡμδί, ὁ ὁχαννὸς ἀνεισι ποίλιν. ὥαπερ Ὁ} ἔὐχολον ἡμῖν βα- ὑπαρ 

γῆϊσαοϑιι Ὁ, ᾽ ἀὐανεύσαι ̓  ὅτως δυχ9λϑι τῷς Θεῷ 2αόλ αι χὰ αἴϑονπον ᾧ παλφιὸ, υϑά.- ὅλ 

ναδεῖζαι (Ὁ νέον. τούτον ἢ ϑτο γόνα, μαθης, ὅτι διώαμις παΐξον χαὶ ἡοδ χαὶ ἁγίου πγεῦ. 

ματος τα πόρτα πληρϑ. κ, Τί ἐφοχασμὸς ὧ Εἴρηνϑῥον, ἀχουσον Παύλν λέγοντος" 4 
Κολ, ὁ. (δ, Σωιυεταφημδν αὐτῷ δχοὲ τῦ Ὁ βαῆίσματος Εἰς ᾧ3 ϑιύγαιτον ̓  χα) παλιν, Ο παλσιὸς γμδι" 
Ῥω. ζο 

αὐ ϑεσ πος (μμικαυρώϑε᾽ ὼ παλιν, Συμφυτι γεγθνανϑῳ τῶ ς ὁμοιώματι τῷ ϑαναίτν αὐ» 

τῷ. μόνον ἢ ὃ βαΐπῆισμα, φαυρ9ς λέγεται, λα ἡ ὁσαιυρϑς βαπῆισμα. Τὸ Ὁ βά.. 

γῆιομα, ὃ ὁ ἐγώ ,βαπῆϊξομαί, φησι, βατηιεϑήσεο τ᾽ καὶ, ᾿,βαΐγῆισμα ἔ ἔγω βατ]ιαϑέωθαι ὁ ὑμιᾷς 

οέκ οἰδευτε. καϑαύπτερ Ὁ» ἡμᾷς δὐκόλως βατῆιξόμιϑαι καὶ ὃ ανανθῦομδμ, ὃ ὅτω αὐτὸς β.. τὸ 
κόλως Θισποϑϑμὼν, ὅτε ἠγλέλησεν, αγόφη" μιαλλον ὃ καὶ πολλῷ ρβάᾷον, Εἰ ζω τοῖς ἡμέρας δζρα ἢ 

μυφηρίου τινὸς οἰχϑνομίαν δυέμδνε. 

᾿ἰΘΊκον [Γηλριδγων δζχυ μιυφηφίων χαταϊιωϑεντες, βίον ἸὨτιδειξω θα, ἀξιοντὴς δωρεώς, πολι- 
τείδυ Ξρίφίω. Φ 3 μηδέπω τότων καταξιωλέντες, πὸ πῦύτα πραῆετι ὦζε "αταξιω- 

ϑίώα,, ἴα δνωᾷθα σῶ σώμα ἐν, ἵνα, ὠμὸν αἰδελφοί. ἕως ὦ “Ὁ δὼ κτ τὸ ἥδ διεφηκωμδν, 14 

κἀν πατὴρ φρἡ ἡκῷ ψθρκάν ναδῇφε ἐρκᾷν ὁφισύνγθδύπω συτίενης 501 νήσους ἀύωϑαν συίε- 

νείας διεασπισμένος. ᾳ 0 ὀφελρς οὐπὸ τοῦ πηλίνν νυς (μωηφλαι, ὑτὸμ Ἡἰπῦ τοῦ πρθυμια- 
Ἵ τίχοῦ μη ̓(ἀμωημμένοι ὦμϑρ; ποῖον ὃ ἰκέρδορ Φον τὴ ὝΡ ᾿ αἰραφείας, ὑτὸμ οἱ ὧν τοῖς ες θρανοῖς δλλό- 

᾿ ἠζω ὦμν; Ὄλλότρος ἡ. 0 κριτηχουμδυος { πιού ἰγοῖ ἔχε κεφαλζω 7 αὐτὶ, Οὐ ἔχει τα- 

τέρα ὲ αὑτὸν, οὔκ ἔχει πύλη ᾿ ὁ αὑτίω, [ ἰξ,φίω, οἔκ ἔνδυμα, [ ἐπράπεζαν, οἵ οἰκίαν, 73 

᾿ δρλαὶ πόρτα ὀξηννάγμϑμα. ὃ "γὺ πόρτα ἘΧῚ γὴ γῆς τύτω, ἢ πόρτο οὖν , ἀφουοῖς κείνῳ 'βασι- 

᾿ λεὺς πότῳ ὁ ο Χριρθρ,ὐκεύῳ ὃ ἢ ἢ ̓αμζδτία καὶ ΩΣ  ἀζμίδολος, Ὁ φὴ τῦύτῳ ἃ ," "9 Χριρὸς, ὀκείνῳ ὃ ἢ ἡ 

σηπὸ ἴῃ ὺ φϑερεδύη" Ὁ ὥϑυμα παλιντύτῳ Δ πὰ σε ἐργα,οκείνῳ δι, ὁ ὦ Υ αἡήξ λῶν δὲ- 
| αούτης ᾿ πόλις τύτῳ Κα ὁ ἰρανορ, ὠκεύῳ 5 ἡ 5. ὁτὸμ δὼ δίωυ μηδὲ ἐχωμὴν ἼΩΝ χα ἡ Κϑι- 

. νωγήσομϑῳ, Εἰπέ μαι: δυλαὶ (ας αὐζῷὶ ἐλύσοιμδν ὠδεινας ὁ ἐκ μιᾶς φούλλομϑῳ γαφρέρ: 45 

} δλλ Ουϑὺν τον πο συνίει τίω ἀκριξεςατίω. ασουδαὶσωρϑμ τοίνιου τὴς ὠνω πόλεως 
ἡνέωϑαι πολίται. ομόλθα ηἶνος ὕλὴ τὴς αὐυϑοοίας μϑμονϑρ, δέον τίω ϑρχαιὸν πατοίδω 

ὑντολα: σσὲ ̓»»» οὐδὲν τυχόντων ὁ χίνδγωνος. δλλ᾽ ΕἸ ἰλνοιτο,ς ΜΗ μοι, αἱ α΄ὩΡβοσ- 

δοκήτν παλιν ἐπελϑουσηφναὐμινήτως οὔγεῦϑεν αἰπρλθῷ, καν μυρλα ἐχωμὸν «γαλεὶ δὲ 

ἡμας ἕτηρον" λήναται," γέ γέεννα, Ὁ ὁ σκώληξ ἰοξολος, πὰρ ἀσβεον, κ Ἢ δεσμα ς ἀλυται᾿ 2γὼ 405.) 
ΜΩ ̓Ἄροιτὸ τα, ἣν αὐᾳ ἀκυότων κείνης πειξαν ϑιώω, τῆς κολάσεως. τῷ: δὲ ἔξαι, λυ 

Σ ἦα Ἣν αγίων χρταξιωλεντες μνφηθάων, χρυσὸν αὶ αὐὔῤγυοϑν καὶ λίθεις ἄμμίοις οἰκοδομιήσωμδῃ 

᾿ ἔλι δ ϑεμδμον. ἕυτω »»» διιυυνσόμεθα, ἀπελθοίες ὠκᾷ Φὸν ὡῶαι πλούσιοι, «τὸν μὴ ὡ- 

Ἰ ζανθα, χϑήματα κατολείψωρϑν, λα μετακομίσωμδι ασὸδὲς ὧν ὠσύλνς ϑυσάυροις 
ἮΝ 9. 

Ρω.τ. 4. 

Μαρ..λ. 

ε 



ΕΥ̓ΑΓΓῈ Δ. Ομμϑλ. κε. ός7) 

Αἰφτν χέρων δ ποτῶν, τόμ δϑμείσωμδμ τῳ Χοιξῷ “πολλαὶ ὀφείλουϑυ ἐκᾷ ἐν γού- 

ματω, δλλ αἰ δοτήματα᾽ δϑμείσωμδν τοίνιων ἀντ χοήματα, ἵνα λοίξωμδν αἱ μδοτη μα 
συγλώρησιν, αὑτὸς γαὶρ ὕ61ν ὁ δικάζων. μὴ πὐδείδωμθυ αὑτὸν ονζοδδ πεινῶντα, ἵνα καὶ αὖ.- 
πὸς ἡμαξ κέ αἰ 9.ϑρένῃ. οὐζαῦϑα, εγδύσωμϑμ αὐτον, ἵνα μιὲ α'φὴ ἡμας γυμνοις τῆς α- 

ὍΣΕΣ 

Ζ σφαλείας τὴς .» ἀὐτν. ἐαν οὐταῦϑα, αὐτὸν ποτίσωμϑρ,Οέκ ἐρϑμδῳ κῸ ζὺ “πλούσιον, Πέ-- ΔΕΧε ιν, κι, 

ψον Λάζαρονα κρῳ ᾧ δακιύλῳ Ἐχιςώξη τὴ Ὑλώοση ἡμδβ! Φὀιποτηγόμιζομδῥη᾽ ἐαν οὐ»- 
Μόδμα, ζωῦϑα εἰς (ὁ οἰκίας ἡ μϑέ αὐτὸν "ν' πσοδυξώμεθει, ἐκέπολλας ποὐδασκβυαίσει ἡμῖν μοναῖς" 

ἐδ ἀπέλθωμϑρ πυσὲς αὑτὸ ἐν φυλακῇ ὀντα ὴ αὑτὸς ἡμας ἀπαλλάξει ὝΜ' δεσμων᾽" ἐδὼ 

ξῴον ὀγζᾳ, (ἀωωγάγωμδρ, ὁυ αἰθεὔψοτωι ξένους ἡμας ἐγζς τῆς βασιλείας Ψ' ὀυρφιγαύν, 

ιο δυλαὶ μοτωδώσει ἡμῖν τὴς πόλεως τὴς ὀνω᾿ ἐδμ ἀἰαϑενὴ ὄντα Ἐχισκεψωμιϑο, (αχέως ἐ- 

λάϑαρωσει ἡμαξς ᾧ αὐτὸς “ἿΜ αἰοϑεγειων ἡμδμ. ὡς δίζυ μεγάλα λαμρόμογτες ᾧ μικρῷ δι. 

δόντες, ,καὶν τὰ μιχρ9ὲ δῶμϑ, ἵνα, ἐμπορϑυσώμεϑα ζὶ μεγαίλα᾽ ὡς ἔτι χαιφϑς, ασείρωμϑρ, ἵ- 
γνώ αἰμιηίσωμϑρ. στὸμ ὁ χεμθν ω καταλοίξη, στὸν αὶ θέλφοσα, Οὐκ ἔτι σγλένται, Οὐκ ἐῶ κύ- 

ἐλοι τῆς ἐμπορίας ζχυτης ἐσμέν. πύτ ἢ ἐςαι ὁ χειϑη εὅτθμ ἡ ἥμέρᾳ Ὀχιςαίη κἡὶ μεγαίλη 
» ᾧ Ἰχιφανής. τῦτε Ὁ} Οὐκ ἔτι πλϑυσύμεϑο τίου ϑοίλριοσλμ ζοωυ τίων τίωὐ μεγάλίω χα 

ἐυρύχωρον. ζωτη 75 ὁπαρὼν ἔοικε (βίος. γι ὁτῷ ασεῖραι χαρὲς, τότε ὁ τῷ ἀμαοῖ, χαὶ 

κερδαίνειν. ἐδώ τις ἐν τω χαιρῷ τῷ ἀσύρϑυ μὴ κοιτοι αλλη ασέρματα, ἐν ἀμητῳ ασεί-. 
ρῶν, πσοϑς το μηδὸ ὀϑυειν ἡ καταγέλαςοςέςαι. Εἰ") ασύρου ὅβ)ν ὁπαρὼν χῳιοθς, δὶ ποῖ 

ἰωύ! συλλέχῳν, δυλα »ὺ σχϑρπίξειν " χαιοθς ἀν Εἶν λϑιπῦν. σχϑρττίσωμϑμ τοίγεωυ, ἵνα ((μωα.- 

1ο γάγωμϑυ᾽ μὴ βουληϑωδμδν (μα γαγεῖν νωῦ, ἵνα μὴ () ἀμητον ὀθπολέσωμϑμ. ὅπ Ὁ}, 

ὅπτρ ἐφίω, ὀχαιο9ς Ἐχὶ Ὁ ἀσείρειν κα λᾷ καὶ δουπθμᾷν ἢ ὁμαλίσκειν, οῴκ Ὠχὶ Ὁ συλλέγᾳ κα 
ὐποτίϑεοϑαι. μι τοίνιω πρροδώμϑρ τίω ἐνχαᾳιοίθν, δλλα δῶ ψιλὴ Τ᾿ ασύρον κατοαλ.-. 
λωμϑυ, ὁ μηδενὸς Φεισώμεϑα ΔΨ ἐγδὸν, ἵνα μ᾽ πολλῆς αὑτὰ δι πολοίξωρϑμῳ τὴς ἀντιδόσεως, 

"χα Φιλαν,ϑοφπίᾳ τῷ Κυρίου ἡϑ Ἰησῷ Χοιτού, μεθ᾿ ὃ τω πατελἡ δῦξα, ὧμα ῷ 
᾿ς ἀγίῳ πνθυμαΐι, Εἰς (δι αἰῶνας αἰώνων. Αμώυ. 

Ομιλιας. 6 ΤῸ ΓΕΓΕΝΝΗΜΕΝΟΝ ἘΚ ΤῊΣ ΣΑΡΚΟΣ, 
σοίρξ 681" χαὶ τὸ γεδρνηνϑδέον ἐκ τοὐ πγεύμωτος, πνούμα 681. 

Ἐγάλων ἡμας μωφηοίων κατηξίωσεν ὁ μονοδιμὴς ἡὸς τῷ Θροού "με- 
ν γάλων, ᾧ οἵων ἐχ ἡμιῴς ἦνϑυ ἀξιοι, δλλ᾽ οἵων αὑτῷ παρέχειν ωρέ- 

πον ζω. αὐ νϑὺ Ν τίω ἀξίαν τίω ἡμοτέρλν λογίσηται ὡς, μὸ- 

γον τὴς δωρεώς ἦμϑῳ αὐἰνώξιοι, Σρλαὶ ᾧ κολάσεως αἰ πσεὐθεωοι ἡ ὦ.- 

μίφρίας. ὩΣ ὃ ὁ αὐολςτὃτο Εἶδον, ὐ μόνον κολῴσεως ἀππϊλλαξ- 
60 Ἢ ὲ» Μὰ ἐν δλλα αὶ ζωίω ἐοσρ σα», πολλῷ τῆς “ὐδλτέρας" λαμιπασοϑτέ- 

φᾧ χαννὴ κἸίσις, φησί. ποία χαρήὴ ΚἸίσις, ἀκύσον τε λέγοντος" ἐαν' μή Ἧς ρνηϑῆ ἐξ 
᾿ς ὕδωτς χαὶ πγεύμανος,νυ ϑείύαται Εἰσελϑεῖν Εἰς τίω βασιλείαν τῷ Θεού, " οὐϑάδεισον 

Ὁ, Ὠμιπύϑηρδϑῳ,  οὐϑὺ πῆφ' ον αὐτῷ ϑζαγωγῆς " ἐφαίημϑρ ἀξιοινκαὶ Εἶς (διὸ ὑἐρανοις ἡμᾶς 
δρῶν 40 ανη γα ρ. οὖν τοῖς πυρϑτοις ὃχ ἐυρέϑημεν πίτοὶ, χϑα μείζονα ονγεχείρισιν ̓ ἑνὸς Ὀὐποσέοῦν 

ξύλου οὐκ ἰούσαμεν, καὶ τέωυ ἄγω παρέογε τρυφίωύ, ἐν αὐ αδείσῳ Οὐκ ὑκαυρτερησοιμῦμ, 
κα (ὧν θρϑμοὺς ἡμὴ ἀγεπέτασεν. Εἰκότως ἔλολῳ ὁ Παύλος᾽ Ω βα)ος πλούτα χα συ-- 

Φίας καὶ γνώσεως οὔ Θεοῦ. οὐκέτι μήτηρ; οὐκέδι ὠδῖνες, ὀντε ὕπνοι καὶ (ωοισίω 
ἀν καὶ κὐβεπλοκαὶ σωμοίτων ᾿ “ ἄνω λοιπὸν ὑφαίγεται τὴ ἡμετέροις φύσεως ἡ κατασκόυη, 

ἢ 
᾿ασιν 

ον, Εἰς ἄλλο ἡμᾶς Εἰσήγαγε κόσμον, ἐτάρφιν ἐδημμουργῆσνι κ)ίσιν. Ἐς Ψ ω Χοι- β.Κο,.., ζ. 

Ρῳ. τἅ. λ7. 



Γεγια κ, 

8 ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ἸΩΑΝ. 
απο πνεύματος αἰγίου Ὁ, ὕδατος. τὸ ὃ ὑδὼρ παρείληααι τῦκος τῷ τικτουϑρῳ γιό. 
ψϑιον" δα γὰν ὅθι κα μήτρα, τῷ ἐμξρύῳ, “τῦτο τῳ πις ᾧ ζ ὕδωρ. ὡ ̓  τῶἹ ὕδατι 

δαπλαῆεται ὃ μορφούται, τὸ ἍΡ φέξτο ἐλέγετο, Εξα γαγέτω. τὰ ὕδατα ἑρπετὰ 
ψυχῶν ζωσῶν᾽ δ καὶ ἢ ἐπίζη Μ' Ἰορδλυείων ῥείϑεϑι ὁ δεαούτης, ὐκέτι ἔρπετα ψυχῶν ζω- 

σῶν, δολαὰ ψυχάς λογικαῖς δ πνϑυμοιτοφόρυς τὸ ; ὕδωρ λϑαδίδωσι' ὦ ὃ «αἰεὶ τὸ ἡλίς Εἔρη- 5 

ὙΔΝ.η.Ὸ, 'ται, ὁπ ὡς γυμιφίος κπορϑυόμϑμος κ πασοῦ αὐτο, τῦτο αὐὲὶ κω πιςῶν καιροῦ ὃν εἰν 

ΤᾺ. δ. Φ, 

μᾶλλον Εἰπῴν. πολλῷ ἜΩ Φαιδροτέρᾳς, , ἀφίησι (κκ ἀκῆνας ὠκείνυ δλλαὶ δ ὡς ὦν τῇ 
ῥιήτρα, “ι[απλαῆοιδιο χθόνα δείτα,, εὖ ῷ ὕδωτι ὃ ἐχ ὅτως, δον -ῳ μιὰ ῥοπῇ ἡ πύϑτα 

γὐ. ὦ ἔνϑα μδν)} ἔχίκηρ»ς κἡ ζωὴ, ἢ Ὑπὸ σωματικῆς φορά ἔχει τίου Ῥρχζω, βραᾳ.- 
[ψ Ὁ τικτόνϑυον (τοιαύτη »» ν}} σωμαίτων ἡ φύσις “ούνῳ «ροσλαμίαις ὦ πέλᾳ. το 

ον) ἔχὶ ὃ Χ} πνϑυμιατικῶν ἐχ ὅτω. τ δήποτε ; ὁ7ί τίλφα ἐξ χε χατασχόυα ζεται ζῴῳ 

γινόνϑμα. δλλ Τὸ Νικόδημος ἀκούων ζχῦτα (ὑμωεγῶς ἐτιραίηετοιῦρα πῶς αὐτῳ πα- 

φανοίγᾳ ζωὴ Ὡὐπόβρητοι τῷ κυφνρίου τύτυ, ᾧ σειφὲς ἐργαίΐξεται ζὴ ἀσαφὲς ὠκείνῳ τέως. ὃ 
δ γολννηρϑίέον, φησίν, κ τὴς (κόρ, σείρξ ὅξι" ὦ ᾿γελονηνδίον ὧκ τὰ αὶ πρϑύ ματος πνεύς 

μα ̓ὅξ ιν. ἄπαγε ἣΜ αἰαϑηγὴμ αἱ αὐτὸν ἀπόρτῶν, ̓  οἵκ αἀἰφίησι τοῖς ὀφϑόγμμιοῖς τὔτοις πε- ἃς 

εἰῤργαισοιεϑαα τίω μυφα γωγίαν. ὀυ ὺ -«ϑὸ (ᾳρκὸς ἀχελεγόμεθοι, φησιν, λα αἷπὲ πγευ- 

μας, ὦ ΣΝ δημα (τέως αὐτὸν τῶ λόγῳ τύπν πσρῦς δ δύω χη ,ϑρέπερμιψε ) μηδὲν τοίνμω 

ἿΨ αμϑνἣι Ὀηπιξήτει. ῶ ̓  πνεὖμα οὐκ δ φάνείη τοῖς ὀφϑειλμοῖς τούτοις, μυδὲ ἐνόμιζε 
ὁΤί σείρχαι τίκ)ει ὃ πρεΐμμα. “πῶς δῶ, ἴσως Εἴποι αὐ "ὥς, ἡ ἡ τῷ Κυρίου σερξ ἐ ἐτῴξι") ςύκ 

2. Ἰερδῳρ 

“ὺς 
δι αφι4ἢ 

τὐτὸ πρεύμάτος μόνον, δλλα ὼ οἰπὸ (ρχός. δ9 ὦ τῦτο διλών ΤΠ] αύλος ἔλεγε᾽ "ΓΕενόμοι γ0 γον 

"ος ὧκ γειναικός, δμόμδιος αὑτοῦ νόμον. Ὁ μδὲ »»» πνεῦμα αὑτέω διέστλασεν, ὁ ὀυμέω 
ἐξ σύν ὄγτῶν (ἐπεὶ τί τ ἔδει "πῆς μήτρας: ; ΩΝ ὧκ τῆς στιρκὸς τῆς απλκνκῆς. δ: ἣ πώς, 

δια μαι ἑρμέωυεύειν. τῶ ὃ γέγϑνον, ἵγά μή τίς δαλότειον (ἢ νομίσῃ τῆς ἡμετέρας φύσε-. 
ως ὃ τικ]όυδρον. αὐγὰ ) τότε ὅδνομϑρου, Εἰσί ἧνες οἱ ᾿ αὐ σπιτοῦ Τῇ ἡ ιαύτη Ἄλυνήσει, 
Εἰ μή τῆς (ϑιὸς ὠκοινώγησε τῆς πἰβλανικῆς, ποῦ οὔκ ὸῤ ᾿ὀξέπεσαν ἀἰσεζείας ὦ τοι ; ὦ 7.- 25 

δλυννρϑύον ὧκ τὸ ὁ πνϑὺ ματος, πνίῦμα ὅν. ὁρᾷ πνεύματος αξίν, Ὁ Ν) τῷ Θεοῦ ει »έρ)ϑι 
Φανεται ποιοί. ὀρωτέρ ω "ἃ »» φησιν, ὅτ ὧν τῷ Θεοῦ ὑ ἐλυνηδησαν" ἐνζωλα 3 , ᾽ ὅτί 

τὸ πνεῦμα ἀὐδοις ϑμνα. τὸ τεῦ νημδίον, φησὶν, ὁ οχτ Ἔ πνθύματος πνεῦμα τας ὼ ἢ λέγᾳ 
» ΑΚ 

Ὁ οὔτὸν ὅδ ην "ὁ τλρνημδίος ὁ ὧκ τὸ ὦ πνθυμαιτος,πνθυμια. τιχὸς ὅ51. δλυννσιν »ὸς ὠζδ ἐξ κατ᾽ 

ὀισίὰρ λέγ, ἀλλὰ ἢ Τχὺ μζω αὶ ον εἶ εἰ τοίνεωυ ᾧ ὁ ὑὸς ὕτω γολωι), ᾧ, πλέον ὀξει  αἰ- - 30 
ϑούπων ω ὅτω γοδνκιδέων: ; πῶς ὃ μονα μής ὅβιηᾳ “δὴ ἡ ἐγὼ ἐκ ᾧ Θεϑ δ γε δρνημσηνδὸν 
ον ὧκ τὴς ὀισίας αἰ. Εἰζινω μηδὲ αὐτὸς ἐκ Ὁ ὀεσίας,( κ' ἢ τὸ διενζεθο" χο ἡ μδι) ἐυ- 
ρέϑησεται ἀ ἀραὺ Ἔ πνεύματος ἐ (τ ἐλόῆων. ἡ "γὺ ποιαύτη λρμνησις ὧκ τὴς Ὁ πνεύματος “ 

χϑύιτος. οἷρ δίυ ἴα νϑέῃ καὶ ἡθοντὴς τὐϑὰ μὴ ἢ πνεύματος δύται βονδείαξι τ Φυ τα] Ισδαϊκδὺ 
διέφηκο δυ [ὦ ῬΕἰπὼ τοίνυν ὁ Χολφος, ὅτ ὁ γεϑννημϑμος ὁ ὧκ Ψ πνεύματος, πνεῦμα ὅ ἰ ὅν, κ5 
ζ,3᾽ λερυζοήρθμι παλιν εἶδ, ἰδὰ αἰάϑητον ἰθάδειγμα ἀ ἡ (Ὁ λόχϑν, ὅτω λέγων᾽ 

7 Μὴ λαυμαίσης οἷι εἶ πὸν σοι, τί δάυ ὑμας ς ϑρνιϑίωαι, λθωϑο. 

8 Τὸ πνεῦμα ὅπου λει, “γᾷ. Τῷ χὰ Εἰπεῖν, μι ̓γαυμοίσῃς, δείκγεσιν ἐὐτο 

ῷ ϑαρυξον τῇ τῆς ψυχῆς, ἢ Ὀλὴ τὸ λεπῆότερον αὐτὸ ἀγα ἰσωμῶν, ᾺῚ} μὲ γδ} ᾿γκι κι 
"πὴ γα» Εἰπὼν, τὸ ὁ γελλονηρδίον ὁκ τῷ πνεύμαντος, πγεῦμιαὶ ὄφιν. Καὶ ἢ Οὐκ δε ἡ 4ο ΡῈ ἂν 
“ποτε πρι ἕ φησι, Ὁ γ κλυνηρμϑέον ἐκ α ὅ πνθύματος, πνεὺ μα "61, λοιπὸν αὐ απο: ἑτέραν 

μεταφέρει Εἰκόνα, ὁ ουτε Εἰς τίω }}} σωμαίτων ἄγων παιχύτητα,υτο «ἂς ἀσωμάτων τας 

φαρως Αἰ σλεγλμϑμοι( νεῖν γοβήδιύα" αἰχϑύων γωρᾷν ὀκφνορ) Σλ᾿ ἐ ἐυρών ᾧι μέσον σώ. 

μαῦς τε ὦ ἀσωματῦ, Φ ὀρέμα Φορφ, οὐγτεῦδγεν αὖ τὸν ὀἀϑάγει. “«ξὰ "ὺ αὐτο φησιν, 
7] 

φν 

1) 
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20 πρὶ 
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ἦμ» 

ΓΝ 

ἙΥΑΓΓ ΒΛ, Ομιλικς", 649 κι γ. 
δτί Τὼ φωνμοὺ εἰστϑ ἀἰκούφο, δλλ᾽ Οζα οἴδους πόθεν ἔρχεται ὃ πὸ ὑπο αἰνή. 

! Αν ἢ " λέγη, ὅπου ϑελά, “νᾷ, , ὀνχ ὡς γατοϑαιρεσίν ὧμα Ὁ ὀμέμα ἔχοντος λέγ Τ, δλλαὶ 

τὼ στὸ φύσεως Φοραν τίω ἀχώλντον ἡ μετ᾽ ΖΖοισίας γπομϑρζων δυλαίν. οἷδα "ὺ Ν γθα.- 

φὴ ὁ αὐδὲ δ)μ' ἀψύχων ὀυτω αἱ φλέπαϑαι, ὡς στὸν λέγῃ" Τῇ γὉ ματαιότητι καὶ κτίσις ὑς- Ῥω, γι ᾿ 
4 πετώγη ὀυχ ἐχοῦσοι. ὦ δΐζυ, ὅπου ϑελει, “νᾷ Ὁ αἰκοαἰϑεκῶν 691 δυηλοιῶς, κ) ὅτί αἰ αχε- 

“πῇ πὸρταηὺῦ, ὦ ὁ κωλύων φονδὶς τῇδε καϊκεῖσε Φέρεοϑαι "" ἀλλαὶ κα πολλῆς τῆς ἐἴζου.- 

σίας σκεδϑλύνυται, κὶ Φὐ᾽ϑὶεὶς ὁ ἰοίύων τϑατρέψαι τίω ῥύμδω ἀυτῖ ᾧ τίωὐ φωνίω ἀνά. 
κούφς, τυτές, () πατολϑν, (() ΚἸύπον᾽ αἰλλ᾽ Οὐκ οἴδως πόθεν ἔρχεο") ὺ ποῦ ὑυιαγή. 

Οὕτως δ] στεῖς ὁ τυλδρνημδμος ἐκ Ὦ' πνεύματος. Ἐνζυϑοὶ ὅ81 Ὁ συμπέρᾳσμα 

1ο ὡπὸν. Εἰγὸ ζυτυ, φησὶ, τῷ “γεύματος, ὅυ τίω αἰαϑησιν δέχη τὴ αἰχϑὴ ἢ τὴ αφη,τίω 

ὁρμιέιὺν ἐρμζυυεῦσαι Οὐκ οἴδϑως,σσοὲ τίω ὁδὸν πῶς τίωυ οἰπὸ Ἐ θείου “νεύματος ονέργφον 

αἰϑεεργαζῃ, πω ἕ' αἰέμιε ὀυκ ἔχιςα νϑρος, χαΐτοι Φωνζωὺ ἀκούων; Ὁ" ἢ σπου ϑέλει πᾷ, καὶ 

ποϑϑς αὐῬάςασιν τὴς Ὁ αὐρδακλήτε Εὐρηἢ) δξοισίας. Ὁ Εἰ γάρ ὔτο ζυυϊὶς κατέχει, 

αἰλλ᾽ ὅπου ϑέλει, φέρε.) ̓ “πολλῷ μάλλον τίω Ὁ πνεύματος οὐέργηαν ἐν φύσεως δυυυήσον") 
Ι “,͵ι, ἃ “ ! "ὃ ! ὦν" " 

14 5,491 κφυταθγειν, οὐχ οθ9ι σωματικῆς “δυνήσιως, ὐυχ ἀλλο Μμ Οιούτων συν ν. ὅτι γαρ «αἷς 

ὀρέμιν Εἴρηται Ὁ, τίω φωνζω αὐτν ἀἰχούεις, δῆλλον ἐκ4θεν. ὁ "»» αἱ απίςῳ αἰϑλε- 

αϑρος ὶ οέκ Εἰδότι τῷ πγθύματος τίω ἐγέργφαν, ἶπε, τέων φωνζωὶ ἀντι ἀκούεις. ὥασερ 
" δῶ ὁ ὀῥεμος ὁ Φαψεται, καίτοιγε φωνζωὺ διδους, ὅτως Οχοῖὶ καὶ τῷ πγέυματικο φαίνεται δ ῥἔ- 

᾿ “ Ὶ ! "» .« »] Ν ! δ ἃ νϑ!] ἢ 
νησις Οφθιιλμοις σωμιάτος, χαγτοιγε σωμαο αϑέμος, Εἰ ̓ λοηῆοτατον. ὦ ὃ αμόϑησει εἰ χϑο- 

19 Οδιλόμϑμον, σῶμα. Εἰ τοίνμω Ὁ σῶμα ὐκ αἰ χαϊλλάς ὅτι μυὴ ὁρᾶς, συτῦὲ ἀἰπιζεῖς ὄζοι τῦτο, δ 
δήποτε οἷδὲ αὖ πνεύματος ἀἰκούων ἰλιήιᾷς, ἡ πσαύζας ἀπαρτᾷς ἐυθιώας, Κχὶ σώματος 
αἶτο ὃὶ ποιών; τί δξζυ ὁ Νικόδημος ; ἔτι Ἐχὶ τῆς Ἰχδαϊκῆς ὀυτελείας χϑῥᾷ, ὁ ζωῦτα ον α- 

δείγματος ὁυτῶ σοφοῖς λῴϑιντος αὐτῷ. ᾷ ὼ “)σορητιχῶς παλιν Εἰπίνη, 

9 Πώς διωαται τα δνέοϑαι; “Λοιπὸν αὐτοὺς αὐτὸν πληκ ωιώτερον ὁ ζρι- 
45 φὺς ὀζρλέγεται" 

1ὸ Συ 676 διδάσκαλος τῷὸ Ισραηλ, Ὁ ζᾳώτω ἐὺ γιιωσκάς ; Θρκ πῶς ἰ- 

δαμοϑ πονηράν κουτηλρ4 τῷ αἰδρῦς, δλλ᾽ θθήθηαν ἢ ἀφέλφον " μόνον. καὶ τί κοινὸν αὕτη 
“σοὺς τὰ Ἰνϑοικοὶ ἡ δνησις ἔχᾳ, ΕἾποι τις εὐ τί δ ὧν κοηὸν, Εἰπέ μοι; ὁτε δὲ Ὄρῴτες 

“ϑυόνϑρος αὐ, ϑοφ πος," τε Στὸ τὴς πλθυρός ϑνουϑῥη γωνὴρὴ αἱ φεῖραι, αὶ ταὶ δ ὑμυδώ- 

10 τῶν Ἰχιτελεόϑύντα, λέγω ἢ ζᾳ κῦ τίω πηγάὼ ἐξ ἧς ὁ Βλιοστῆος Ὁ σιδήριον ὀμετεῴοασε,ταὶ᾽ 

χν πω ἐρυθρϑρ ϑαλαοσὸμ ἰὼ διέδησαν ὦ Ἰνδαιοι, τὰ κῦ τίου κολυμιξήθρλυ ζωὼ ὁ ἀγίελος 

ὀκίνᾳ, ἰκτὶ ἢ Σύρον Νεεμὸν φὸ ὧν ᾧ Ἰορδλύῃ χαϑαρϑώτα, ζιῦτα πλρότρι τέων “βῤνησιν ὃ 
ῷ καϑοιρμὸν (δ μένλοντα ἔσεωϑαι,ὡς οὖν τύπῳ πσδϑωνεφωνᾳ᾽ καὶ ζὶ ὩῬὰ τῶν τσοοφητὸῶν 

ἢ) "λεχόμϑνα τούτον αἰνίηεται τὴς υνήσεως ᾧῷ ζπον᾽ ̓  Φ,Α ναγίελήσεται ᾧ Κυοίῳ ὅνε- Νμικα λδι, 

,ςἀ ἡ ἐρχονϑμν᾽ ἐ,Αναηξλούσι Ὁ διχαιοσιιύζω ἀντι λαῷ Ὁ τρηϑησουϑμῳ, ἐποίησεν ὁ Κύρμος' ἀμ 2. 
ὶ πὴ, Αναχαριοαϑήσεται ὡς ἀετοδ ἡγεότης συ ᾿ πὶ, Φωτίδε Ιερυσοωλὴμ, ἰδοὺ ὀβασιλϑὶς συ Ἡσιξ.α, . 

ἐρχεται᾿ ἡ, Μαχάρμοι ὧν ἀφέθησαν αἱ αϑομμίαι. ὦ ὁ Ἰσαρὶκ 9), τύπος ζῶ τὴς σπμνήστως ζωυ.-- Ὑλολα, αν 

της. Εἰπε "ὺ, ὦ Νικόδημ, πῶς ὦκφνος ἐτέρϑη ,ἄρᾳ νόμῳ Φύσεως; ὀυδακιδς, ἀλλὰ 

μέσος ὁ ζγπος ζώτες τὴς ιυνήσεως κα κείνης εὗπ {ω᾽ ὠκείγης μ»ϑὺ,οἷ ἐκ (μωυσίας, ζώ.- 

4ο τῆς ὃ δῆι οὐκ ἐξ αἱμάτων ἐτέθη. ἐγὼ Ὁ δεύψυμι δι οὐ ζαὐτίευ μόνον τίω “λένησιν, αἰλλαὶ 
ὶὶ τίω ἐκ λϑὼν πσολδνεφώοιω ἴυτοι (ὦ όποι. γηῆ" γὺ οὐκ ἀν τις ῥᾳδίως Τχίς  θυσεν 
δι πϑεϑόνος τίκτά, φεῖραι πσοϑέλαθον, Εἶτα ου φεῖδι μόνον, ἀλλὰ ὐ γεγηρφικαι. χαὶ τοί 

τὴς φείρᾳις πολὺ ϑαυ μαφύτερϑν ὦ υπὶ πλίυρας “δνέοϑαι γωναικα" ἀλλ ὍΝ, Φηρχαῖον 
ζῶ ὠκᾷνο ὼ παλαιὸν, πάλιν ἄδλλος οὕ ἴσπος γέος ὁ ρόσφατος ὁ ἣν οὐοκαρνονποις 

ὧν 



ὅδὸ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΊΩΑΝ, 

ὧν τῇ πίςῃ τῆς παρϑενικῆς ὠδένος τύ των ὄξω αὐτὸν αὐαικιμψήσκων,"λ ε΄ σὺ ΕἾ ὁ διϑασκα.. 

δος τϑ σρολιᾷ ζῦτα καὶ γνώσκεις ; 
11 Ὁ οἰδωϑν, λαλϑυδν᾽ καὶ δ ἑωροίχα νδν, μϑοτυρουμϑῳ ᾿ χαὶ τίω ζδδτυοίαν ἡμὰν 

οὐυδὶς λαμίθμε. ὙΤὰάῦτα 5 λέγη,ὺ ἐτέρωϑεν παλη αἰ ξιόπιφον 1' λόγϑν “ποιοῦν, ἡὶ ποὺς 
“ἕοιυνοᾶΤν 

λυϑώμϑμ ἦμνα πιςωσκαϑα), ουτώ λέγϑιμεν, ὁτί τοῖς ὀφϑεολμοις ἡ δι ἐωρφίκαμεν, Οὐκ δ 

αἰκοὴς οἴδαμεν, δῦ τὸ καὶ ὁ Χολφὺς δ, ϑοθπινωτέρον τσδθς αὑτὸν δζρ λέγεται, ( ,.- 

ϑυ καγτόυ)εν πιφουμενος. καὶ ὅτι το ἐς, χοι Οὐεῖὶν ἀλλο τς δα ςῆσαι βούλεται, συοῖδ' ὁ ῳ 

ἀἰαϑητίω ἐμφαίνει, δῆλον ἐκᾷϑεν, Εἰπὴν γν,, τὸ γυλλνεημδον ὡκ τὴς σαρκὸς, σείρξ ὅ81κ ,ο 
τὸ γυλυνηνϑμον ὧκ τὉ πγϑὺ ματος, πγδῦμιοι ἔφην, ἐπήγαδμ, ὃ οἰδοινϑμ,λᾳλοῦμϑμ, καλδέω-: 

δοίκανϑν, υδοτυρφῦμϑρ. . τοῦτο ὃ δϑοῥητω γονρνημδβον ζωὴ, “τῶς δξίυ λέγᾳ, δ ἐωρφκφυμεν; 
οὐκ δέϑηλον ὅτι λέ) 4 κἰξὶ τὴς ἀκριζούς γνώσεως, ἡ ςύκ ἄλλως ἐγρύσης εκ τέωυ μδοτυοίαν 

ἡμδμ οὐδεὶς λαρμιθάει. "ὦ ἃ δω,Ὁ οἰδεινϑμ, ἤτοι αἰεὶ ἑαύ ἢ ᾧ τῷ παίΐξος φησιν, ἡ πίθος 

ἑαύφᾷ μόνου Ὁ Ἡ Τεοδις λα(μξδρνοι, υ ϑυαεραίνοντος ΧΩ βϑιᾳ γι, λα τὸ γενόμϑμον «.- ̓ ς 

παγέλλοντος. ου “ὦ Εἶπε, τί 5 ὑ δύ λϑαιαϑητότερον ροιτ᾽ αὖ, οἱ τοὶ ΞΡ ἡμδυ ὅτως ἀγρι- 
(αἷς ἀπαζελϑέντα ὶ τσφόσίεοϑε ε δλλα καὶ φορὰ Ὕ ἔργων ἡ Δ] 9 }} ρμὦλ πάσαν ἐχτείκει- 

ἂν οὐ»δεικψύνϑμος, τύτων ζ σὐυὶν ἐφθέγξατο, ὡράως ἢ) αὶ ἡμέρως ὃ συμιξησόμϑμον το 5-- 

Δλυεφώνηστι, οντεύθεν Εἰς πᾶσοων κὶ ἡμᾶς ογαγων οραότητα, αὶ παιδούων ἡμάς στὸν ωρός 
τινας διριλεγώθα, καὶ μὴ πείθωμϑν, μὴ δυογεραίνειν μηδὲ ὀκιϑηφλούαϑεῳ. ἐν το 

ὅ6ιν αἰύσοιι (δ χαλεπαίνοντα, δον αὶ αἰπειϑέφερον ἐργάσοιοϑαι μᾶλλον, δζρ τῷ γοὴ 
τῆς (ὦ ὀργῆς ἀἰπέχεοϑει, ππλώτοθεν ὃ. ἀἰξιοπιτον ποιᾷν (4) λύλον, τοῦ μὴ ὀργίζεοϑαι μόνον, 
λα καὶ τω μηδὲ κροίζειν. ὕλη ὙΣΥ ὀργῆς, ἡ κραυγή. 

Συμιποδίσωμϑν τοίγειυ ῷ ἵστασν, ἵνα, χαᾳταςρέψωμϑυ ᾧ ὀμαξατίω:": αὐἰδοκόνωμυδυ ΓΝ 

τἹοροἱ τῷ ϑυμού, καὶ οὐχ ἔτι πσο)ς ὕψος Ὡο ϑήσετοι Ὁ κακόν. ὀξὺ δ᾽ ἡ ὀργὴ παῖϑος, ὀξὺ καὶ δὲι- ἐς 
γὸν χλιέχψαι Οιὶ ἡμετέρρις ψυχάς. δζρὶ τῦτο γρὴ παγιοϑυν Ἔσο ροὐῆειν αὐτῷ τίω Εἴσοδὸν. 
)Ὰ)} ἄτοπον ϑηδία (ὦ διυύαεϑαι ἡμερφεώ, τίωυ' ὃ ἡμετέροιν ὀχρένοιαν αἰγοκαβουσαν αἴθεο- 
ρᾷν. πὸρ 661 στφοϑρὸν ὁϑυ μὸς πούγτα “λ| φτρωγων ὦ »ὃ ἡ σῶμα λυμαήνε.), ὁ ψυγδω δζᾳ- 
φϑείρει,ὃ αφδὴ κα τασκέυξει ὸ αἰο ρὸν ἰϑιᾷν, αὶ Εἰ (δ ὀργιζόμδυου ἑωῦ δευνατὲὰν ἑαυΐζῷ δῆλον 
τῇ ΚΤ χαιρὸν Ὁ ὀργῆς, Οὐκ αὐ ἑτέροις ἐδεήϑη αὐ οαινέσεως. συϊϑὲν γ5 ἀτερπέφερον ὄψεως :ο 
ὑργζορνϑμης. μέϑη ἐἰς ὅδην ἡ ὀργῇ, μάλλον ὃ μέϑης χαλεπωτέρο, ᾧ δαίμονος ἐλεεινοτέρα. 

ὥλα ἂν μελετήσωμϑμ μὴ κρίζειν, φρίςιίω ὁδὸν φιλοσοφίας ϑυρήσομϑρ. δζοῳ Ττοῦ Παὺ- 

λος μ᾽ Ὁ ὀργὴς καὶ τίω χρ κυγάμ ἀνζλε,λέγων Πᾶσα ὀργνὶ καὶ χραυγὴ Φρϑήτω ἀφ᾽ ὑμθϑί. 
ϑκοιω πεσώμεθα, τῷ" πάσης φιλοσοφίας διδασκάλῳ, ὦ ὁτὸν ὀργιζωμεϑαω πσοϑς ὧν οἱ- 

κέζῳ, ( αἰμδοτήματα ἑαυ δ᾽ ὠὐνουΐυϑρ,, ἡ τίω ἐπιείκειαν αἰογουν οὐ μόϑου τίου ὁκεί- 5 
γῶν. ὁτὸμ Ὁ σ ὑξρίξης, ἐκ ζνος ἢ σι γῇ φέρῃ τίω ὕξοιν, ἢ σὺ δὴ αἰομημονῃς , ὧκ4- 

γος ἢ Φιλοσοφῇ, 18 αγτὶ πάσης δέχου νουϑεσίας. Εἰ γ)Ὲ ὁ οἰκέτης ὅδὶν, δολ᾽ ἀν. 
,ϑέφπος, ψυγίω ἔγων αθαγατον, ἢ τοῖς ἀΐζῖς τὐρα τοῦ κοινοῦ δεασότου τιμιη- 

ϑεὶς δώροις. Εἰ ἢ), ὁ οὖν τῖς μείξοσι ὼ πγθυματικωτέρφις ὁμοτιμος ἡμῖν ὧν, δὲ α᾽γ- 

,ϑϑορπίνδιν “ναὶ ϑὐτελὴ ὦ μικραν αὐπερογίω ὅυτω τραΐως φέρει ζᾳ πο ἡμίόν, τί-- 49 
γος ἀν Εἴημδν συγγωμὴς ἄξιοι, ποίας διστολογίας, (Ὁ) χρυ τ' τού Θεοῦ φόζον με δεουάμϑροι 
φιλοσοφῷν, μάλλον 5. ὀυ βουλόρϑροι, ὥασερ οὐκφνοφ!ο, οἱ τὸν ἡμάτερον; ἴμωτ᾽ δὰ ὡς 

πσϑυτα λογιζόνϑροι, ὧζῳ ἀμδοτήματα ἡκίῶν οὐνοοιῶώτες, τὸ Ὁ κοινὸν τῆς εν αὐν,ϑοΐπων 

φύσεως, μδιοτώμϑν ὑρέμκα, πλνταχοῦῦ φϑέηξοθαι, ἥα ζῳ πεινοὶ τῇ καρδία, μμν τὸς 
. . "χῶ9 

“4165 

μ᾽ αἰεϑένειὸν ἐκείνου "συγκα το αίνων Τὴ λέξει." τί δὲ ἔβην ὃ φησιν, οἴδωμεν, λοι μεν ὺ δὲ- ξ Μιχοπῇ 
"“᾿ , ᾿ 8ε ἦἥΝ'4Ἡ. εΣ) “νῶν 3 ΝΕ ᾽ ᾿ Ν 

ὠρφίκοι μϑο, μϑοτυροῦμϑυ; γ᾽: »ὺ παρημίνη οψις 551 ἀλλὼν αἰοϑήσεων πιφετέρα,καν βυ- 'φέδῃ 
φησιγ᾽ 

᾿ 



ΕΥ̓ΑΓΓῈ Δ, Ομω. κξ. δόι᾽ 
υχεὺς ἡμϑν αγαϊγταυσιν βὑρωμῶμ »τίω τε χὔ᾽ οὖσοιν τίου τε μέλλουσοιν᾽ ἧς ηροιτο πάντας ἡ-- 

μᾶς δχιτυχφν, Ὑδριτι καὶ φιλαν,ϑο»πίᾳ τῷ Κυρίου ἡμδϑὰ Ἰησῶ ΧΧοκςοῦ, θ᾽ ὃν ῷ πιτοὶ ἡ 

δίζα μα ῷ αγίῳ πγθύκατι, Εἰς «ἦν αἰώνας ΤΥ αἰώνων. Αμέω. 

5 Ομιλικζιιν ΕἸ ΤΑ ἘΠΙΓΕΙΑ ΕἸΠΟΝ ὙΜΙΝ, ΚΑΙ ΟΥ Π|- 
φέυετε, πῶς, ἐαγ Εἴπω ὑμῖν τὰ ἐπουρόζνια, πιφεύσντε; 13 Καὶ οε᾽ξϊὶς 

αναξέξηκεν Εἰς τὸν ὀυρφινόν, Εἰ με ὁ ὧκ τῷ ὀυρφινοῦ χαταξαὶς, δυηὸς Ἢ ὁρ΄- 
εϑοϑόπου ὁ ὧν εν τῳ ὀυρονῷ. 

ΘῚ πολλάκις ΞἾ πον, τοῦτο ὼ μιῶ ἐρώ, ἡ ου παύσομαι λέγων. πἰ ὃ) τοῦτο 

ἐς ἔφην» οἷν μέλλων ὁ Ἰησῦς ὑψηλων ἀπηεοῖ, δὺγμῖν, φιὲ τίω ΔΜ ἀκε- 
» ὄντων αἰαϑένειδυ ἑαυτὸν χατέχᾳ πολλάκις, καὶ ἐν συνεχῶς τοῖς αἰ ξίοις τῆς 

Α Ν, ! ᾿ ! ὮΝ ΑΝ , ι. »- “"Ὰ 
} ᾿ μεγαλὼς ἑώης αἀὐτε λρ)ρις ονδζετϑάθει, αλλά μαλλον τοῖς συγκα- 
Ὄ δέ 2 [ Ω) ε Ὅλ ζᾳζασιν ἔχοισι, ὃ (ὦ γ0 ὑψυλὸν χαὶ μέγα, ἡ ὦπταϊξ λῳϑὸν, ἰκϑρὸν 

ἶ,Ο ῖς Φὰ δα ΔῈ βοιφῆσοι τίω αἀξίλυ ὀκείνίω, “ καϑοβον ἡμῖν αἰχϑύστωι δχυναιτόν " (οὶ 
μϑιάνα ἢ ζα πενότερρι ὲἐ " ἐγίς τῆς ἿΜ ἀἰκροωμϑμων αἰ σνοίας, Εἰμὴ διζωνεχῶς ἐλέγετο, οὔκ αν 
εἴγε" 
ῥιέμε. ζαχέως χα τέλα τοὶ ὑψηλοὶ "δ χαμαίζηλον ἀκροατίω, δζρὶ ὃ τοῦτο ἐς! καὶ ὶ πλείονα Ὁ.- 
᾿, 

Ἧι Εἰπη μέτοικον ἡ, ᾧ (ῳ πεινὸν, τῇ δἶῥ ἀκουόντων αἰαϑενεία λογιφζέον ἀύρ', (8. Ὠχίγήα, οἰν.- 
ζαυϑα ἴνες ὦ αἰδέτοῦ λψέμυ φασὶν ξἰρηοῖ,, τυτέον, Εἰ ἢ αἰ πυύδειγμα πὸ Μ᾽ Ὠπτιί- 
ὡνέϑωκα, καὶ σὲ ἕτως ἐπείιϑητε, πῶς δυυνήσφοϑε ζὶ ὑψηλότεροι μαθεῖν» Εἰ8 ὃ βά.. 

μίμν᾽ τῆϊσμα ἐχίγειον εν "λέγϑι, μὴ ϑαυμαίσῃς. ἢ γὸ δ Ὁ ἐν τῇ γῆ πτελᾷ, ΑἾ,," ασοὸς σύ. 

"" 39 κρισιν έαυνν ψμνήσεως τ φροικωδεςάτης ὠκείνης ὑγομώζων͵, οὕϊως ἀὐῳ' κα λᾷ.εἰ Νὴ ἡ ἐπου- 

ὀϑίνιος αὕτη ἡ “πρνησις, αἰλλαὶ τσ ὃς ἐκείνην πρλοφιΟαλλομδῥη Ἔ οἰληϑὴ καὶ ἐκ τῆς Ἐ παίξϑς 
θισίας ὅσον, ἐλΊ γειὸς 681. ἡ σύκ Εἶπεν, Οἕο εἰὐγοήσευτε, αἰλλ᾽ οὔκ Ἐχιτεύσωτε. στὸν 

γ  «σοὶς ἐκφνα τίς δυσχϑλοίγη, ὦ ον τοὐδνο λα, 561, ἡ μὴ ῥᾳδίως κουπχδέχοται, Εἶ-- 

κότως δ. ἀγοιδν ἐγκαλοντο ᾿ ὁτὸμ δ ζωῦτα μὴ δέχηται ἃ λογισμῷ ἅ ζκ ἔς λαζῷ, πίςῳ 

32 ἢ μόνη, σξχέτι ανοίας, αἰλλ᾽ αἰπιείας 691 ὃ ἔγκλημιαι. αἰσταίγων δξζω αν τὸν τοῦ μοὶ ζυτῷν λο- 

γισμοῖς Ὁ λρηγθὲν,στροδρότερν ἐὐτν καϑικνῴται, αἰπιείαν ἐγκαλών. Εἰ ἢ τίω ἡμετέραν 
πίςᾳ χοὴ δεικιαϑτι ἄνεσιν, τίνος αὐ Εἶεν ἀξιοι (Ὁ) τίω τοῦ μονοδιμοιζξ λογισμοῖς φὐϑερρία.- 

ζόνϑμοι, αἰλλ᾽ ἴσως, Εἴποι ἀις αὐ ὁ Ἴϊνος ἔγεκεν ἐλέγετο ζιζᾳ, Εἰ μὰ ἔμϑηρν πιςεύειν (ὦ) 
αἰκεύοντες «ἦι Εἰ ἢὶ ἐκῴοι μη ἐχίςευον, αἰλλ᾿ (Ὁ μετ᾿ ἀΐθις ἔνϑιον αὑτὰ δεχεο ὡ χερ- 

νυδιάμι- 49 δούνειν. " καϑικρούμϑυος τοίνιω αὐτν; στφοδιρότατοι δείκνυσιν Ἔ δὴ, ὸυ τα οἶδ μόνον, ὄνον α 

ὸ ἕτεροι πολλῷ “Ἀείονα τϑτων ν μείζω. ἡ 1ὯΡ δὴ τῆς ἐπαγωγῆς ἐδήλωσιν, ουτῶς Εἰ- 

πων᾽ καὶ συ᾽ εὶς ὀμασέξηκεν Εἰς {δ ἐνρανὼ, Εἰ μοὶ ὁ ἐκ τοῦ ἀφανοῦ καταξας, ὁ ψὸς τοῦ 
μδαγὶ δ ϑρῴπου ὁ ὧν τ τῳ ὀυρφινῷ. ἢ ποία αὕτη αἰκολουθία, φησί! μεγίφη" μϑρ δῶν ὁ σφό- 

δα τοῖς ἐμιαφθλοϑεν (Ἰυναδουσαι. ΤῊΝ Ὁ ὠχζνος Εἶπεν, ὅτι οἰδουρᾶν, ὅτι πὸ Θεοῦ ἐ- 

Ομ εγίοιβ,τοπην3, ΚΑΚᾺ λήλυβαυ . 

Ι! 
Μιπὸ, 

χῷν Ὑ. 



4.ἴορ. α. 17. 

α. Πειτι κ΄. 

Κολ. Ι, 

6έν ΧΡΥΣΟΣΤΙΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΙΩΑΝ. 

λήλυθας διδαίσκαλος, τοῦτο ἐδ, δίϑρλοῦται, μνονοχᾷ λέγαν᾽ γ μὴ νομείσης με ἑυτως ἐῃ δι. 

δασκαλον, ὡς (ἦν πολλοις δ" τσ φυ στὸ γῆς ὀγζακ᾽ ἐξ ὀυρανοῦ Σ πδειμι νμῦ, Μ 

Κ᾿ Κ αὐροΦΗΜ συνὶὶ αἰαξέζηκεν ὠκᾷ ̓  ἐγώ ὃ χά αἰ 9 τείξω. Εἶδες πῶς ὑ δ᾽ κῦ 
σφώδρα δυκοιὼ ὑνλὸν δῷ 66)» σφόδρα λϑαξιο αὐτο πῇς βαγαλωζ ων ὅαψ; ὠνὰς οὖ ὧυ- 

δοινῷ μόνον ὅἡν, δλλαὶ ἡ ὑπθωιιρρύ πρτα πληρϑι" αὐλλ᾽ ἐπι ππεῆς τίω αἰοδέγειαν τοῦ ἀ.. ἢ 

χροάτοῦ αἰ φλέσται, μιρίρὸν αὖ τὸν λὐαγήν βουλϑμϑμος. Ὰ)  ἀῤ,ϑεῦπου ογζυλα ὁ οὺ 

τίω σαρκα ἐἀχάλεσιν, ΧΩ στὸ Ὁ ἐλαρονος ὀισιας ὁλον ἑαυτὸν, ὑυτῶς ὄπυ, ὠνόμασε γιῶ, 

ὼ Ἵν τοῦτο ἐθος αὐτῷ͵ “συλλακις ἅ Ὡσὸ τῆς σεότητος, πολλάχις ἢ Ὡτ Τῆς αἱ, ϑοφ πότη. 

τος Ὁ πὸῤ καλῷ. 
14 Καὶ χαϑῶς Μωὺύσὴς ὕψωσε ῷ ὀφιν ὧν τῇ ἐρήμῳ, Φησὶν, ὅυτῶς ὑψωϑίωῦαι δὲ ζὴ ιὸ 

ον τοῦ ἀν, ϑρῴπου. Παίλιν ᾧ τοῦτο δικᾷ ἀπηρτῆοϑαι Με ἐμνσπϑοϑεν, “πολλζω ἢ καὶ 

αὐρ' τίωυ (ὠμα φειὰν ἐχέ. Εἰπωὼν »ὰ τίω μαγίς ἕω Εἰς λὐιϑεῦπεις γολνημδμέω ἂ- 

ἐργεσίδν ὀζῃ ω βαηῆσματος, ἐπαγή ἡ α) τίω ζζώτης αἰιδν,ὼ ἐκείνης Οὔ ἐλοίηοια Ὁ Υ οἰᾷ 
τὸ σαυροῦ. ὥασερ, δ ἡ ΠΠαῦλος ΚΚορανθιοις Αἰ αλεγθνδμος ζω ζς ὁμὰ 5 ζι ϑησι ζις θ)- .. δὲ 

ἐργεσίας, ουτω λέγων᾽ Μή Παῦλος ἐςαυρωϑὴη τῇ ὑμδάδ,ν ἡείςδο ὀγομίᾳ Παύλου ἐ- ι 

(απῆίαϑητε; μαλιχα, γδ πάντων ζὰ δυο αὐ τί ἄφατον αἰτεῖ δείκψεσιν αγαϊωίω, 

ὅτι τὰ ΧὩΡ ΤΡ ἐγϑρών ἔπαϑε, ἃ δτι τἰπυϑαινῶν “πῇ ἐϑραῖν, ὅζᾳ τῷ βατήϊίσματος ὁλθ- 

ΧΆΉροΥ τῶν δ νμότω τίω συγχώρνσιν ἐδωρήσειτο. ἦν ἣ ἐγεχέν οὖν Εἶπε σα- 

φώς, ὅτί μόλω φαυρφόδοθαι, α᾽λλ' ἔχι ᾧῷ παλαιὸν πϑξέπεμιψε τύπον ὧν ἁ ἀκροά- 

δι: “Ὡῷ τν Ἢ , ἵνα, “μάθῃς, ὅτ συτονη ζᾷ παλαφιώ τοῖς τανοῖς, σι οὔ αλλότεια 10 δ'μάϑωνι, 

τύτων ὄκφα. ἔπειτω, ἕα γνῷς 97 οὐκ ἀκω, Ἐχὶ Ὁ παϑὺς ἡ Ὑρχέτο. ᾿ ασϑϑς πϑτοις, ἵνα χιῤα οὐ 

μαι δ ὅτε αὑτῷ τίς Ἔντὸ τῷ πράγματος τ βλαζυ,ὺ πολλοὶς οὐτθσϑεν τίκτεται σω-ς τήμιη 

τηξία. ἵνα ὃ μη [ς λέγη, ἡ πος ἔνι Εἰς τὸν φαυρωϑέᾳ πιφ' σαν σω θέμα, στὸν φ 
αὐτὸς αἰ ποῦ  λανάτα χατνορίνϑμος ἡ, Πκὶ τίου πα λαιλὼ ἡμᾶς ἱςοοίδν ἀγή. Εἰ "ἡ ποῖ 

Οὐωνα χαλκω ὀφεως ἰδόντες (ὦ Ἰσδαῖοι διέφυγον ϑυύ;άτιν, πυλλῷ μάλλον ᾧ Εἰ τὸν ἐ-- Σς 

φαυρωυδνον πιφ'θυοντς, Εἰκότως ὦ πολλῷ ἢ μείζονος Ὁἰσπολαύληνταὶ θυεργεσίας. ὃν Ν᾽) ῳ 

τίω αἰαϑενειαν τὸ Υ ἐφαυρωνϑρα, συοὲ Ὡ|9 τ «ἰξελμέιϑα Ισδα ος, τϑ 9 δὲ δ᾽ ἀλλ δ 

ἡγαπτῆσεν ὁ Θεὸς ᾧῷ κόσμον, οἰ τῆν ὃ  ἔμφυγε αἀὐτύναος ;φαυρρόται, 

1ς [να τᾶς ὁπις θύων Εἰς αὑτὸν μὴ ὈΑτόληται, αὐ ἔχη ζωϊω αἱ αἰώνιον. Οράς 
τίω τοῦ φαυρ96 αἰτίϑῳ καὶ ἡ), τίω ̓ δξ ἀὐτυσωτηρίων: ὁρᾷς τοῦ τύπν πσϑϑς τίω ἀλήγὰν τίω 7. 

συγίένφαν ὀχῴᾷ 2αίνατον᾽ διέφυγον (ὦ Ινδαῖοι, ὠλλαὶ τὸν σπτξύσκαμφρν, ἐνζἶϑα ἼῸ αἰωγιον δ χίωγ! 

(ὦ πις ϑίοντες᾽ ἐχφ δ γματα ὄφεων ἰά Ὁ ὁ ὀκρεμαίυδνος οφις, οὐζαύξα τοὐνοητοῦ δράκον- 

Ὄς ἐϑε ροἰγτά)σε ζις πληγάς ὃ  καυρωλεὶς ἴησας ᾿ ὁχᾷ ὁ Οἷς ὀφλειλιμοῖς Ουτοις βλέπων ἐ- 

ϑεραστά)ον, εὐζα ύθα ὁ Ὅς τῆς ὀχανοίας ὀφϑαιλμοῖς ὁραν “πόρτα Ὑὐποτίϑαται ῳᾳ αεδρτί- 

ματα ̓ ὐκᾷ χαλκὸς δ κρεμαί ψϑννον ζιώ Εἰς ΠΩ φεως ἀζοτυπωλεὶς, ονζούξα σώμα "5 

διεαποτικὸν αὐτο πνεύματος κατασκθυα ασέν᾽ ὀκφὸ οΦις ἔδακνε, ὦ ὀΦιρ ἰάτι, ὅτω ὴ ὠζμο- 

κι λαινάτος ἐπώλει, ὦ λανατος ἐφώσιν. ὧν ὁ  ἀὐσολλυ: οφις, ἰλν Ε “έν, ὁ ) σώζων, ἰΨ 

κοιλευρϑς ἑω" ὸ ονζοάϑει ὃ αὐὖῷ παλιν. ὁ « ̓ γῤυσνλλυς ϑανατος, αἰ μδρτίλν αἴἶχυ, 

ὥαττρ Φὶι ἰὼν ὁ ὀφις, δ ἢ πῷ δεαυῦτυ, αἰμϑοτίας πύίσης απηλλακίο, ὧασερ ο χαλιόε οφιρ 

ἰού, Αεῶρτίδυ 5, Φησιννθκ ἐποίησεν, Οὐ δὲ δῦλος βυρέϑη οὐ τω τόματι αὐ. αὶ τῦτο ἐφὶν ,ο 

ὁ φησι ΠΠαὐλος᾿ ᾿Απεκδυσαίμδμος ζω Ὄρχας ὸ ζμ ὠζοισίας ἐ ἐδεγμμ αἴζισιν εἰν αἴρισίᾳ βρι- 

αμιβευσεις ἀῤ(ις " ο» αὐτῷ. καϑοΐπερ ΣΡ τς ἀθλητὴς υνάγος, τὸ ἔχὶ μετεώρου ῷ 

ἀμταγώ νιφ΄ζωὺ ἄρας Χ ἡ χαταυρράξαι, λαμ τυοϑτέρϑιν Ὄσπόφαίνει τίου γίκζωυ ὅτω ὦ 9 Χαι- 

σὺς,τὴς οἰχϑυμδμης αἰ πώσης ὁμωσης, ὡς ὀυτικεινῦμας δυνάμεις κου τερόΕ, καὶ Ὦ ὧν Ἐχὶ τ τὴς (- 

ρημίας 



ΕΥΑΓΓΈῈΛ. ομιλικζ. (62 κινγ. 
ρμαΐας πλονῆουϑίοις ἰασοίνϑνος, πόρτων ν᾽ ϑηοίων ἀπήλλαξε, κρεμααϑεὶς ἘΧῚ τῷ ζαυ- 

μή οὐδ. "δολ᾽ ὀυκ Θἶπε,κρειιαοϑέεθαι δή, δλλ᾽ ὑψωϑίοϑαι, ὕπερ γὸ ἐνφημότερον δ) ἐδύκᾳ 
"» ὄζον Τ᾿ ἀχροώρϑρον ἐτίες τῷ τυττν, τῷτο τέθάέκεν. 

16 Οὐτω 75} ἠγάπησε, φησιν, ὁ Θεὸς Τ᾽ κόσμον, ὅτι δ ἐὸν ἀδο μονολνη ἔδωκεν, ἵγώ 
5 πᾶς ὁ πιφ'θύων Εἰς αὑτὸν μὴ ̓δ'ὲπόληται, δλλ᾽ ἔχη ζωΐζω αἰώνιον. 

Ο ἢ λέγά τοιούτον ὅθι ̓ μὴ γκωμάσης ὅτι ἐγὼ μέλλω ὑψούοϑαι, ἵα ὑμιῴς σω δῆτε. χα 

“ὃ αὶ τω πατοὶ τῦτο δυκεῖ, καὶ αὐτὸς ὅτως ὑμας ἡγαΐπησεν, ὡς αὐπὐρ ΟΜ δίύλων δομῶαι ̓  
υἱδννὺ διύλων αὐγνωμόνων. καίτοι ουκ ὸρ τις σία χἰχὺρ φίλου τῶτο ποιήσειεν, οὶ τ᾿ αὐ δὲ- 
χαίου ἅλχίως, ὁπέρ ὁ ὁ Παῦλος δὴλ ὧν, ἔλεγε Μόλις γὸ αὐτῷ διχαίου ὧς εἰπυϑανφται. Ῥα, ε.ζ. 

1. Δ ὀκᾷος μὸβ πλατύτερονίπσοϑς πιφοῖς γῈ} διελέπετο) ὐνζωῦϑα ὃ (ἰεςαλυδϑως μδρ 
ἡμέεῖι, ὁ Χροιφῦς, δ) 4, τσϑὴς ἸΝικόδημον ζω ὁ λϑηϑς, "ἐμφόμτικώτερον δέ, χαὶ ὃ ἑκών λέ- 

μ΄ ξις πολλίω ἔχει τίω ἔμιφαριν" "σῳ τε Εἰπεῖν, ὕτως ἠγάπησε, ᾧ " τῳ], ὁ Θε- 
“ ὃς Ὧν κόσμον, πολλέω δείκψεσι τῆς. ἀἰγείπης τίωυ δχίτασιν. πολὺ γαρ ᾧ μέσον καὶ ὦ- 

πειρὸν ζῶ. ὁ γαὶρ ἀϑοίνατος, ὁ ὀθρχος» ἡ μεγαλωσιη κὶ ἀπέραντος, οὖν πὸ 
15 γὴς καὶ αὐσοδὼ, «ἂν μνοίων γέμονζᾳς αμδοτημάτων, ὧν ΟΥ̓ πϑωτὸς πσϑόσκθ. 

κρουκόζᾳς τῷ ̓χθόνου, ὥν ἀγνώμονας, τύτυς ἡγάστησε. καὶ α κ᾿ ζωῦτα ἢ πάλι ἐ- 

μίως ἐμφοντικοὶ, ᾧπερ ἐπήγαγε, λέγων " ὅτι (ἢ) ἐὸν εἰντῷ (δ) μονοδμὴ ἔδωκεν, καὶ 
δυύλον, σύκ ἀγίελον, Οἷκ Φρχαγξλον. καίτοιγε ὅδ᾽ αὐ ἰδὲ παΐδω τις τοσαὐτίωυ ἐπε. 
δείξα» ἀαπουδύωυ, ὁσίων αἷδὲ ὥν' οἰκέζως «ὄν ἀγνώμοιας ὁ Θεός. ὦ « ἤῶ πάθος ἐω 

ὑμὴν 20 στρόδρα," γυμψως ίϑησιν, δλλα ((μωεσκιασμένως᾽ τὲ 5. στὸ τῷ παϑκὲς κέρδος “σα φέφερον 
αὐ ἡ 2! Ι 4) .« -φε “«- .! ων» ν» γγ} ͵ νι! 
; ΜᾺ ἐπα γή, λέγων ουτως᾿ ἴα γτῶς ὁπιφ'θύων Εἰς αὑτὸν μι! διτόληται, δυλν ἔχη ζωϊω αἰωνιον. 
ἐκ Ὁ Φ γ» Εἶπεν, ὑψω ϑέοσαι δῷ καὶ {Ὁ ϑανατον ἡνίξατο, ἵνα μὴ καιτοφὴς ὁ ἀκροατὴς “ἀσὸ 
μέγαν τύτων Ἄρητω ἫΜ' ρημάτων, " λύ,ϑεοϑ πινόν τι «ἶδὲ αἰντο οἱ αυυτήθύων, καὶ (ὃ) ϑανατον αὖ - 
ὃν τῷ νομίζων αϑυγὸ; ἫΝ ἐῇ, σχόπει πτῶς ἀὐύρ' δορθούται, ον πὸ Θεοῦ λέγων τῇ ᾧ διδόμω-. 

ὁ ζωῆς αἰωνίου. Οὐκ δ ὃ ὁ τοῖς ἄλλοις ζωίω “ϑρέχων οἡ σ᾽ τ ϑα.- 25 γογ, ᾧ ζωῆς ὠτίον εἰ 
πον νατῦ, αὐτὸς ἔμϑμεν (ἢ οὐ τω ϑανώτω διϊωεκῶς, Εἰ γὰρ (ἢ πιφθύοντες Εἰς ζ) " ςαν- 
ω ρόνϑρον Οὐκ Φπολλιουται πολλῷ μάλλον αὐτὸς φαυρωϑεὶς οέκ ϑπολέτω ὁ γὰρ ΤΜ ἀλ- 

λων τίω ἀπώλειλν δμαιραδν,πολλῷ μᾶδλον αὑτὸς ζωτης ἀπήλλακζαι ὁ τοῖς ἀλλοις χῆν.- 

εὐ ἐχὼν ζωζωυ,πολλῷ μᾶλλον" ἑαυτῶ 'πηγαζει ζωίω. ὁρᾶς ὅτι πὸρμταχοῦ πίζεως “εεία» Ὁ »ὺ 

410 ζαυρϑν πηγάώ ζωὴς δ᾽ Φησιν, ὃ λογισμός ὥ εκ ὴ ῥαδίως κοὐ δαδέξαι αὶ εδοτυρφύσιν 

ἔτι ὦ νωωῦ ἕλλώωυες κατωγώντες. κἡὶ ὃ τίω “ἿΜ Ἄογισ μδυ αἰαϑένειὸν αἰαύβθανουσα πίςις, 
ῥαδίως δὲ αὐ καὶ δίξαμ»» αὶ κατάοοι. πόνων ὃ ἅτως ἡγαύτησιν Θεὸς (δὴ κόσμον; ἀλλοϑεν 
ὦ ὑδωμόϑεν, δξ αἰγαϑότητος Ὁ μόνης. . 

Εντραπώνμϑμ τοίνυν ἀντύ τίω ἀγάπίω, αἰοκευυθώνδν τῆς φιλαν,ϑ69. πίας τίω αἰ χῦρ-- ἩΘΙΚΟΝ 

25 (ζολζω. αὐτὸς πὴ "ὦ σ οί τῷ μονολινούς ἐφείσωτο δὶ ἡμαξ ̓ ἡμής ἢ Ὗ γοημοίτων φειδὸ-. 

εἴθα καθ᾽ ἑαυ δ,ν. αὐτὸς αὶ (Ὁ) γνήσιον ἐὸν ἔδωκεν αἰπύ δ᾽" ἡμᾷς 3 συυδὲ Θογνείου και. 
τωφροιούμϑμ ἰῷ αὐτοὶ, δνλ' σγυὶ ἈΚ ρ νρϑμ, ἡ πῶς αὐ Εἶν ζτα σιήηώμως ἄξια ν 

καὶ ἐς δ ,ϑοφπονἰδωνϑμ κυδυμίους ᾧ ϑανατυς κι Ζύρυρδ κοιταδυξα μῦμον, πλμτων ασθ9- 

Οἰιεγίοϊ, τοι]. 2. ΚΚΚΦ. λέσεως; 
«-.--- 



ὧν Ὑ, 

ΣΡ. 4.0. 

ΣΗρβο ς. (δι, 

964 ΧΡΥΣΟΣΊΤ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ἸΩΑΝ. 
ΡΟΆΡΑ 

λοίσιως "Εἰ νὰ μλὸ "Θεὸς, αλλ᾽ ἡμιής ἑαυζοὺς ὀκολρίζομδν, αἴοα Οὐδ ἐὼν καθ᾽ ἑαυ 

Φφὸν ἐξωυνέγκακϑμ! ἄφᾳ Οὐκ δῤ Ὁ τὴς »ἐένης᾿ ἑαυςἂν' κατεδικασαμδῃ πῦρ, Ὧν ὑαρὲ ἡ- αι ἰωηῖ; 

εμἕὃὁν τίω ψυχίω σζᾳ λιμῷ τηκόμϑμον «Ῥκορώντις: Ὁ τί λέγω χρήματα, Εἰ ἰγὃ μυρίας 

Εἰλοιὸν ψυχά. οὐχ αποίσεις ταῦ ἐστε είναι ἐγοίω; χα τοι) συνὶ οτος ἀξιον ᾧ τὴς 

δϑερτισίας ἐποιήσανδμ αὖ. ὁ μϑμ γ»» πτέϑτως δϑερτεδί, φόνεφοὶν Ἰητιδείκψυται τ χρίοττα ἢ 
ὁ Δυεργετηϑεὶς, οι δὺ ὀμήἠι δῷ, ὀφειλδὼ Ὡσοδὶ δῶσιν, ὁυ γαον κατα ψίϑαται, ὑμάλιςα, 

ὀγτὰμ ὁ καταρξας ἐ ἐγϑροὺς ϑυεργο μ᾽ ΕΟὐλ᾽ ἠδ ὁ αὐτιδιδοὺς ἢ ὃ» ἡ Εἰς δϑεργέτίωυ κατα τίλεται 

τὰ διδόλδρα, ἡ ανῶς αὐνδμ ἡ ἰπολαυᾷ πάλι. αλλ ἡμᾶς σϑὲ ζχῶτα ἐφέλκεται ἀλλὰ 

πύντωι ἐσμδδα αἰγνωμονέερϑι, οἰκέταις μϑὺ ὀημιόοις ᾧ ἵπτοις «ἰξεδερρια χρυσὰ. τξι- 
ὥϑεντες, Ὧν ὃ δεαοτίω γυμοι αἰϑ ἰόντα, ὼ ϑύρας ὁκ λυρεδν, ἀμεΐξοντα, ἡ αεἰ πσϑϑς ταῖς το 

δξόδοιᾳἸκαμϑνον, ἡ χίεκεὸ ὀκτείοντα «,ξεοροίντες, πολλάκις ὃ δ ὺ ἀπηνᾷ βλέποντες ὀφλαλ- 

μῶ, χα! τοι γέ Ε τῶτο ἀδῷ δὶ ἡμᾶς αὐπνομδμά. ἡδίως γὺ πινά, ἥα σὺ παφῇς" τ γυμνὸς 

κἰξέεισιν, να ύι αἴδάσχῃ τῇ τῇ “Τῆς αἰφλειρσίας, οὐδύματος τίω ὑπολεσιν, δλ᾽ ουδὲ ὅτω 

ποϑοϊεεὸς ἢ; ὑμετέρων συσὲν,δλλα ΓΙ ἱμαπίων τὰ μϑρ ὅ41 συτόςρωτα, τὰ ὃ ἢ ἀ: ἡ ιδωπίῳ, 

ἐ αἷϑοῆη φενντὶς τοῖς κεκτηῦμοις᾽ ὁ ὃ ἡ ζωταὺὶ Κι ἄλλα πόρτα δεδώχως, γυμνὸς «Ξι- 12 

εἰσιν. ἀλλ᾽ Οὔκ ὧν τῶ [κιξωτίῳ αὐτὰ ταὶ υἰποίίλεϑε, αλλ αὐτοὶ  αἰδεζεξληρϑδύοι χαλλωπί- 

ζεῶν; δ ὦ πλέον ὑμῶν απὸ τϑτων; ἕω Ὁ ὖὟΜ αγϑοκίων δὰ. πλῆθος ὑμᾶς ἃ ὦ τῶτο; ; 

ῳ » τὸν καἰθεκείνϑμον σ τῶ ταϑαιυμοΐσονται, ἄλλα 'ᾧῷ τοῖς διουϑμοις ηἴδέρντα. ὡξι 

Εἰ βέλά λαιυμαξεοϑαι, ἑ ἑτέρας τὐδιξα λων μᾶλλον βνείων : υὐπολαυσῃ κρότων. τότε ὼ 9 

Θεός σε ἐππυνέσυται αν τ δι λυ, ϑοθπων᾽ μευ] ὃ δ ἐγτουνέσεται (ὦ ᾿ οὐὐρῆὶς, φλονήσυσι ὃ ἀπθρς- ιο 
τες, Ὁ μϑρ σῶ σώμᾳ κοσμεούρϑμον ὁρωύντες, τίω ἢ ψυγω ἠμδηρυδέω ἢ ἔλώνται. ὕτω ̓  γυναιξὶ 

πύρναις. πεύσισι ὁ κόσμος, πολλάκις Ἀ αἱ πολυτελέξερῳ ὺ φωιδρότερρο ΓΝ ὀκείναιρ ῷ 

ἱμαίδια ὁ ὁ ἢ τῆς ψυχθεκο κόσμιος «θὰ Οἷς οὖ Ὅρετη ἢ ζώσι μόνον ὅ41, ζᾳῦτα (μοιχὸς λέγω, 
ὼ λέγων ἰπταύσο μοι," πενήτων ὅτω κηδὸμϑμορ ὡς ἥμυ ὑμετέρων ψυχῶν. ὠκείνοις νϑρ γάϑρ, 
καὶ τς ΖΝ ἡδίων, δοῦν οκφς ὁτέρωϑεν ἔσται τις χρδα μυϑια" κἀν μη ᾿ Ἄμηται φἴϑαμω θα, 
δϑλα λιμῷ ν ὀζαφϑευραῖσιν, οὐρῆν μέγα Ὁ τῆς ζημίας αὐζις. 4)» ὶ ἔολανψε ὁ τ Λαζα- 

δϑν ἡ πενία, " τ ΤῚ λιμῷ τήκεοϑαι ; ὑμας ὃ συν ἀξαιρησε,) τῇ τὴς πένης, δ μὴ τῆς ζχΣ 

ΥΨ' πενήτων τύχοτε βονλείαρ᾽ ΕΝ ἐρρόμϑυ (ᾳ αὑτὰ τῳ πλουσίῳ, “ῳΐ διϊωμεκῶς (δ τη- 
γλυιζορδύῳ, πὔθαμωλίας ὃ δ μιηδεμιιάς τοίχόνοντι, λα μὴ “δέον μηδένα ζαύτα ἃ «- 

κϑύσαιι ᾿ ποτι ζᾳ ρ βήματα, δολ᾽ Εἰς ὧν κόλποις Αὐρᾳαμε ἀπελλεῖν, χοίπι καὶ κ) φιλθν- 20 

ε«ϑαφπίᾳ τῷ Κυρίου ἡμδυ Ἰησὺ Χοιτού, δου μεϑ' ἕυ ὃν τῳ πατοὶ ἡ δόξα, ὧ μα τῷ ἃ ἁγίῳ 

πνϑ ματι, Εἰς «ὄν αἰώνας τῶν αἰώνων. Αμάώυύ. 

3 

2,0 ΠΠΥΓΙ 

Ὅμιλικη 1 ΟΥ̓ ΓᾺΡ ΑΠΕΣΤΕΙΔῈΝ Ο ΘΕΟΣ ΤῸΝ ΥἹἱ- 

ἐν ἰντν,, ἵνα κρίνη (2) κόσμον, δλλ᾽ ὕα σώσῃ (ὃ κόσμοι. 35 

ΝΜ Ολλοὶ δ ῥᾳϑυμοτέρων Εἰς αμδτημάτων μεέτεϑος ὀλιγωρίας ὑ- 

περζολίω τῇ τῇς Θεοῦ χεγφηυϑιοι φιλᾳνϑεφπίᾳ, τα φληον} 

; ῥήματα" ὀυκ ἔς! πέννα, ὐκ ἐς! κόλᾳσιρ πόρτα ὁ Θεὸς ἀφίησιν ἡ- 

μὸ τὰ αἱ αδρτήμαιτει. ὕασερ Ἐισομίζων' σοφός "ἐς λϑήρ φησι Μὴ 40 3' ΠΝ 
εἴπη,» οἰκίαρμιος αὐ πολες,Ὁ πλῆϑος Ὁ αἰ δοτιων μα δξιλαίσες) 

ἾΝ οἷς ὑλέος ὺ ὀργή ̓Ὁ αὐτῷ, ᾧ η ̓ἀμδρτωλοις καιταπιύσει ̓  λυμὲς 

αὐτοὶ, αὶ παλιν᾽ Κατὰ Ὁ πελὺ ἔλεος αὐτῷ πολὺς αὶ ὁ ἔλεγχος εὐντν,. πῷ ὅτ, φησι, τὼ τὴς 

φιλδυθρωπίας, εἰ τὶ καῇ ἀξίὰν φποληνόμῖθα ὃ, φ αἰ μδοτηματων, τι ἃ πὰκαὶ αἰξίλν στο. 

ληψ θα, 



ἘΥΑΓΓΈΕ ΛΔ. Ομλλ. κι᾿ όός κῷ γ. 

ληνοῦβα, κυε ἡ τὸ σϑλφήτο ἡᾧὶ τῷ ΠΙαύλυ λέγοντοτ᾽ τῷ ἃ, ΟΥ σὺ ἀἰποδώτεις ἐκαί. ψεμ ξαις., 
φῳ κν τὰ ἔργα αὐτεῖ" τῷ ὃ, Ος ᾿ϑ'ποδώσει ὠκαίφ'ῳ χϑ' Ὁ ἔργον αἰνταν, ὅτι ὃ αὶ ὁν τῷ πολλὴ ἡ 
φιλανθρωπία τῷ Θεοῦ, ἢ τῶν» ογτόῦϑεν Σ λον. εἰς γὸ δυο ζωὴς αἰώνας ζῷ ἡμέτεῤφι διελὼν 

ὁ Θεὸς τύτυς, τὸν τὸ πόρωτα καὶ τὸν μέλλοντα βίον, ἢ τὸν ἐζ ἐν αἀἰγωνων τάξει, τὸν ὃ οὐ χῶρα 

ς ζεφόμων ποιήσας τῇ), πολλίω καντϑῦϑεν τίω φιλὸν,ϑοφπίαν ἐπεδείξατο. πώςὰ τι θ9-- 

ἡνίξος. πων τὶ αρραξόνίις πολλὰ ἡ χαλεπὰ ἰδ τή ματαρὸ νὶ" δὠελιπονζμ, “ὐπὸ νεότητος Εἰς 
ἢ μίπιῶν ἔσχατον γῆρας μυθλοις τίου ψυχζω " χαπιῤῥυπαίνειν κακοῖς, σσοῆνος τύτων αἰπήτησεν 8.-- 
γῆν: ϑιύας ἡμᾶς ῥὦἧ αἰ μδοτημῖν, δλλ' ἔδωκεν αὐ δ ἀφέσιν δχρὰ λουΐζου παλιήενεσίας, αὶ δι- 
ἐνπι χα οσιούζω ἢ ἀἰγιασμὸν ἐςσφίσωτο. τί δίων, φησιν, ἂν ἐκ ποοῦτης ἡλικίας μινφηδλωνχᾳ- 

το τεξιωϑκίς τις κα ζώτῳ μυρία αἰ τη ; ὁτοιούτος λριπὸν μείζονος χϑλόσιως ἀξιος. Ψμ' 

Ν᾿ αὐτἋἋ αἰμδοτεμῶν νὶ Τὠ αὐζας τίνυμθρ δίκας, δυλὰ πολλῷ χαλεπωτίρας, στὸν κ᾽ ̓  

μυςαγωγίδν πλημμελήσῳμϑν. ᾧ δοιλοῖ Παύλος ὅτω λέγων᾽ Αϑετήσας Ἴις νόμον Μωὺ.- 
σίως, χωοὶς οἰκ! δ" (λὶ δυσὶ ᾧ τοισὶ μζδτυσιν ἀἰποϑνήσκει" ἄθσῳ ( δυκεῖτε ) χείρονος 
αἰξιωϑήσεται τίμωοίας, ὁ (δ ψὴν τῷ Θεούκατωπατήσας, καὶ Ὁ αἶμα τὴς δζρ. ϑύκης κοινὸν ἡ- 

μψμιζρ 14 »ησοίμϑμος, Ὗ τίωυ λϑὲν τῇ πηθύματς «ὐυδρίσας" μείδογος δὰ ἔξαι κολαδίσνως ἀξιος ὁ 

κιλοϑὶ, ζυιούτος. πλέω λα ὡ τύτῳ, μετ μοίας ἐρέῳξε ϑνεκε,ὴ πολλοις Ὅπους ἐδωχεν Εἰς ὃ 
ἐν ὑῶν. σον α.9α) τὰ πεπλημμεληνῦμα, ἐν ἐγελῃ, “ζῳυτ' δχυ οὐγνόησον ἡλίκα φιλαν,ϑ69- 
“' “πίας δείγματα, ὡς Ὑριτι ἀφφωνὼ μα τίω ̓λσριν ᾧῷ αἰμδοτοντα ἡὶ ὠξιον ἐγτα κυλαίστως 

μανος. μυκολάΐξεν, δρλ αὶ δόγμα χριφ ὁ τπερϑεσμίνυ φῳαυλογίας ἐνὶ δζρ' Ταῦτα ποτα ὁ 
λο Χοιφὺς πσϑϑς ᾧ Νικόδημον ἔλεν ᾿ Οὐκ αἰπύξειλον ὁ Θεὸς Ὁ υἱὸν ἰὐτυδΐνα κρίνῃ ( κ'σ- νιν γε» 

μον, δολ' ἵνα σώτῃ (δὸ κόσμον. δύο Δ Ε σιν αἱ τῷ Χ φιφοῦ χϑδοισίαι, ἡ ἤδη γε Ἀμονϑῥη,ὸ 

ὁ μέλλυσα᾽ οὐκ Ἰὴγ τοῖς ὐΐρῖς ὃ ὦ δύο" Φλλ᾽ ἡ ὦ ατοοτέρᾳ γέχϑνον, ἐχ ἵνα ὀξετασν ζᾷ 
πετοραχμίνα ἡμῖν, αν να ἐφ" ἡ 5 δύτεροι, ἐχ ἵνα αἰφὴ, ἀλλ᾽ ἵνα οἴξεοτασν, ὅζᾳ τῶν 
αἴδὲ Κὶ τῆς πσολτέρως Φησίν᾽ οὐκ ἦλϑον ἵνα κρίνω (ζὸ κόσμιον, αἰλλ᾽ ἵνα σώσω (δὴ κόσμον, 

:ς οἷδε ὃ τῆς διυτέραις ᾿ Οτὸμ ἔλϑη ὁ αἱὸς οὖν τῇ δόξῃ τὸ παζος αὐτνὶ τήσει (ὶ ὥ᾽ παοίξατα 
ἐκ δυξιών, ᾧ τὰ ἐοάφια ἐἶξ' Δἰωνύμον. χαίτοιγε ἡ ἡ πυδοτέοα πϑροισία κρίσεως ζῶ κν 

πᾷ δικαίου λθη9. δα τί; ὅτι ασϑϑ τῆς αὐτὶ παρφυσίας νόμος ἐωὦ φυσικὸς, ἡ (ϑόφηται, ὦ 

“φαπῆος παλιν νόμος, ὶ ϑιδασκαλία, ἡ μνέλω ἐπαήελίαι, καὶ σημείων ἐχιδείξεις, καὶ κϑ- 
μηδ, λοίσεις, ἢ ἡμκφ οίαι, ἢ πολλαὶ ἕτερρι" δϑρθοιῶ διωα μϑμα" καὶ αἰχόλυϑον ζιῶ τ ύτων πότων 

" 20 αἰ ποιτῆσαι βυθιωύας, ἐλν ὩΣ φιλο, ϑε9 πὸς Ὑθην, αὶ ποιῴτωι ἐξέτασιν, ἀλλα συγχώρη- 
μη, σι" πίως, ἐπεὶ, Εὖ τίη» ἐποίησεν, ὥπλυτες ἐν αἱ ϑρθον αὐηρπαοϑησαν. ΓΙ αύτες γὉ ἡωδῶ- Ῥω. 2. κγ» 

Ἐδι δε κῆο 

| τὸν, φησι, χαὶ ὑφερφίφωται τὴς δόξης τῷ Θωύ, Εἶδες φιλανιϑονπίας ἄφατον πῷ- “ 

ζολίω;. 

18 Ο πιτεύων Εἰς (Ὁ ἡδν,Μ κρύετπα " ὁ 5. μὴ πιφεύων, ἤδη κέκριται. Καὶ μιζυὺ ἐ 
ὑπ. 4 μὴ δζρὺ τ » ἤλϑω, ἵνα κρίνῃ (ᾧ κόσμον, πτεὗς ὁ μιὴ πιφεύων ἤδη κέχριται, Εἰ μηδέπω" πεί- 

μές! τῆς κρίττως ὁ χαιοθς ᾽} τὰ τὸ φησιν, ὅτι ἀρ ὃ ἀπιςεῖν αἰ μετλμόητα͵ «ὁλασις 561 (ὃ Ν᾽. 
ὠκῶς τη τῷ φωτὸς ἢὶ καθ᾿ ἀύδ' μεγίφ- ζω ὄχει τίου τιμωρίαν ὦ μέλλον σδοαφαφωνεῖ. 
καϑεύτερ Ὑ5Ρ ὁ Φονθύων, καῖν νυ τῇ ψήφῳ τῷ κρίνλντος κριταδικαοϑῆ, τῇ τὸ πρραγμα- 
τος΄ καταδεδίκαςαι φύσι" ὕτω καὶ ὁ ὥπισος, ἐπεὶ καὶ ὁ Αδαΐμ ἡ ἡμέρᾳ ἐφαὴν πὸ τοῦ 

49 ξύλου, ἀπέθανεν. τω ΝΣ αὶ ἡ ὡὐστφασις Εἶχω ̓ Ἢ Πὴ ἡμέρᾳ φαΐγητε πὸ τῷ ξύλου, ἀ.- 

ποϑαινᾷαϑε᾿ καίτοι ἔζη. “τῶς δξζυ ἀἰπέϑουνε ; τῇ διποφάσει, τῇ τῷ πηραγματος. φύσει. ὁ 

δ αὐτο δύϑωυον ἑαυτὸν τῇ χϑλοέσει ποιήσεις, αἰ πσὸ τέω τί ϑρολαν 681), κἂν μὴ τῳ ποραυ- 

μϑτί τέως, αἰλλαὶ τῇ ψήφῳ. ἥα Ν᾽ μεὴ αἰκούσας ἧις, ὅτί Οὐκ Ἄλϑον κρίναι (Ὁ) κόσμον, ὧτι- 

Δἰηρίρ ιφρητί νομίσῃ αἰμδοτόμεν,  βαϑυμότερος ἥβητω" ἡ ζιύτίων" Σἰαποτοχίξει τίω ὀλιγωρί- 

᾿ς Οιγίοια, ἴοιλ, 2.6 ΚΙ ὃν, 

Ἰφῃ 



ΤΩ͂. «.1. 

“ 

666 ΧΡΥΣΦΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ. 
λυ, λέγων, ἤδη κέκριται. Ὁ, γὸ ἔμϑηεν ἡ κρίσις, ἡ "ὕπω παρίζω, ἐς ἀγφ Φόδιον τῆς 
τιμιφολας ὁ δείκψεσιν ἤδη τίω κόλασιν. αὶ τϑτο ἢ ἀδ' πολλῆς Φιλαν,ϑοφ΄πίας 66], δ, μ᾽ 

μόνον δοιώναι ζον ἐόν, δρλαὶ καὶ Ὧν τῆς κρίσεως" αἰαξαλλευϑαι χαοϑν, ἵνα Ἄρηται ὀξυσία ζοῖς 

ἡμζοτηκόσι αὶ Ὅἰϊς αἰπισούσιν “ξἰπονίψαοϑαι ῷ πεπλημμεληρϑμα. ὁ πις΄ θύων Εἰς “δ νὸν 
κρίνεται. ὁπις΄ θύων, ἐχ ὁ αὐθιεργαιζομϑρμος" ὁ πις΄ θύων, ἐχ ὁπολυποραγιμονών. τ δίζυ͵ρ 
ἄχαϑαρτον βίονἔχη ἢ πράξεις οὐκ ἀγαϑαῖς  μώλιζα (κ' «βνὶ τοιούτυς, Φευδ' γνησίους 
4) πιτοῖς ὁ Παῦλος φησι᾿ Θεοὶ ,ὃ ὁριολφορύσιν Εἰδέναι, Οἷς ὃ ἔρχϑις Φ νοιῶται. σπλίω 

ογζωϑᾳ, ἐχφιὸ "φησιν τι καὶ αὐῷ Ῥηουὶ κρίνον, λα Ψ' υϑρ ἔργων χαλεπωτέραν δώστι 
ϑίκζω, αἰπιείας ὃ ἕνεκεν ἐυ κολαζεῖ) δ τὸ πις᾿ σαι ἁστἶ. ὁράφ πὼς Στὸ Φοξερων Φ- 
ξαίμδρμος, Εἰς αὑτὸ δὲ ζωῶτα πώλιν Τ᾿ λόχϑν κοιτέληξεν ; Ὄργρδνος μϑὲ γῈ Φησιν᾽ ἐὰν 
μη ἕις Ἄἄρνηϑὴ δξ ὑδωτος κ᾽ πγευμκατος,ὦ μὴ Εἰσέλϑῃ Εἰς τίω βασιλείαν τῷ Θεού'" οὐ. 

ζωῦϑα ὃ πάλιν, ὁ μὴ πις“εὐων Εἷς ἢ ον, ἤδη κἀκρί). μὴ γὺ δὲ νομίσνις, φησὶ τίω ὀμα.- 

ζολιιὸ ὠφελῷ ἣν δ αἰ εύϑιωον ἤδη γεβμηνϑϑον, ἐαὶ μὴ μεταξαλλη.). ἣΜ οὐ ἤδη 
καταδικοι θέντων κολαζονθβων δὲν ἀἰμείγον αἰ ακείσες) ὁ μὴ “πιςεύσας. 

19 Αὐτῷ δὲ ἔξινη κρίσις, ὅτι ἦλϑε ὃ φείς Εἰς τὸν κόσμον, ᾧ ἠγαίπησαν (ὦ δι, ϑοϑποι 
μάλλον Ὁ σκότος, ἢ Ὁ φώς. Ο λέγη τοιῶτον 5641 δ 9) τῶτο κολσίξονται, τί σχό- 

τὸς ἀφῴᾷαι, ἡ φωτὶ πολσδραμᾷν Οὐκ ἠδελήϑυσειν. ὠνζῦϑα γὸ λοιπὸν καὶ ἰπολογίας αὖ. 
τοὺς Σποζερᾷπασης. Εἰ ὦ 5» ἦλϑον κολθίζων, φησὶ, χαὶ ἐπα Μ᾽ βυθιώας ὦ πε- 
ποραίνθμων, Εἶχον Εὐπῷ, ὅτι ΟΡ αὔτο ἀπεπηδήσωμϑμ. νμῦ ὃ ἦλθον ἀπαλλαίξωι τῷ 

σχότους, καὶ προϑς φως ἀγαγῷν. τἰς δϊζυ τὸν μυὴ βν λόνθμον δἰσὲ σκότος φωτὶ πρροσιλϑεῖ 
ἐλεήσειαν δ"; συυδὲν »ὺ ἔχοντες ἡμῖν ἐγκαλῴν, δλλαὶ μυρία δὺς »ετυ ϑμοί, φησιν, ὡσεπη- 

δῶσιν ἡμιοδν. τῦτο καὶ δλλαχϑ ἐγκαλωΐ ἔλενῳ, Οἷι ἐνώσησαν με δωρεθμ, ἡ παλι᾽ Εἰ 
μὴ ἦλϑον, ὁ ἐλόλησο αὑτοῖς, αἰμδοτίλν οήκ Εἴ». ὁ δ) ῳ πουσία φωτὸς οὖν σχϑ- 

τῷ καιϑήρδρμος, ἴσως αὐ συγψμώμέω δοίη "ὁ ἢ μ᾽ τίω ὐοσίδν ἀντ, τῷ σχότει ασϑϑσι- 

δρθύων, διεςραμιδῥης γνώμης ἢ φιλονείκν τεκμήριον κέρᾳ καθ᾽ ἑαυ. Εἶτα, ΤᾺΝ ἐ- 
δυκᾷ ὃ Εἰρηρνϑμον ὥπιφον {Π τοῖς πολλοῖς (σεεϑεὶς γὸ αἱ σχότος προ, μΐσειε φωτὸς) τίϑησι 
ν᾽) τίω αἰτίδν, αἰφ᾽ ἧς τῶτο ἐπαϑον. τίς Ὁ ἐὦ αὕτη ; 

Ην γὰ αὐνῇψ)., φησι, πονηροὶ (ᾷ ἔργα. 10 Πάς ὃ ὁ ᾧῷ᾿, φαῦλᾳ 
πῦδαοσων, μισεῖ τὸ φως, ἡ Οὐκ ἔρχεται παϑϑς τὸ φώς, ἡια μη" φλνερωθὴ αὐτί ζα ἔργα. 

Καὶ μέω ἐκρίνων συ οὶ ὀξεζάζων ἤλϑεν,δυλαὶ συϊχωρών ᾧ ἀφιίεζα πλημιμϑιν)όΐζᾳ, 

᾿ στ πίφεως σωτηρίαν διδοιᾷ. " πτῶς δξζυ ἔφυγϑν » Εἰ νϑὺ 75} δικαφήθμον ἐλθὼν ὠκαϑ9ι- 
σιν, Εἶχέ τίνα λθλϑν τὸ Εἰρνμϑύον. ὁ δ) πονηροὶ ((μυειδυὸς ἑαυτῳ!, (δὲ δικαίζοντα φϑ,- 
“»“᾽ν εἴα ' τῷ. ο συγχωρϑιώῶτι ὦ πυδοςρέχοισιν ὧὡ πεπλημμεληχότες. Εἰποίμω συ 

χωρῶν ἡλῆς, τότες μάλιςα πσοϑσϑραμῷν αὐτω Εἰκὸς ἐῶ, ἄν πολλαὶ ((μυειδύζῳς ἑαυτοῖς 
αἰ μοτήματα, ὅπερ δῶ ᾧ Ὠχὶ πονλοΐν γέρρνε. ἡ γὸ ὦ τελώΐιαι καὶ ἀἰμδοτωλοὶ ἐλϑόντες συν. 

ἜΝ 

Χ αλε(νὰ 

3 

23. πιῇ 

13 

αγέχαιντο τω Ιησῶ, τἱ δζζυ 1 Ὁ λεηϑυϑνον ; αὐδὶ μ᾽ αἱεφυνϑρων ὀχαπὸμτὸς οὖν καχίᾳ 

μϑρειν ζαῦτα φησιν. αὑτὸς ' )5 δζρὸ τού» ἤλϑον, ἥα τὰ ̓  πρότερα αἶφη αδοτήμα- 
τοιγασοὶς ὃ ζῳ μέλλοντα, αἰστραλίσν). ἐηῆ᾽ δέ τινές Εἰ Ἶσιν ὄυτω αῦνοι ὶ ὀζριλολυρδίοι πυρὸς 
ἥν ἢ τῆς Φρετης πόνοις, ὡς Εἰς ἐοαίς ὀϑαπνοαὶς βούλειϑαι σοϑσιδρθύειν τῇ πονηρία 

ὁ μηδέποτε αὑτὴς ἀφίςαοϑιω,τυτες Ὀπχισκωτήων οἐὐταῦθα " δηλοῖ. ὅὴ τ, Ὁ ὀὁχρι- 
εἰδυισμὸς" ὸ Ὁ τῆς δΜ δογμῖν ὀρϑύτητος, ἡ πολιτείαν ὑγιανουσαν αἰπαχτεῖ, δεδοίχᾳσί, 
φησι, μετοϑέοϑαι “δϑς ὑμαξ, ἴδ᾽ μἱ βουλονῖ) βίον ὀρθὸν ἔχιδείξαοϑαι. ῷ Ζ ὃ 

ἑλλώυισμῷ ζώντα οὐδεὶς δῤ διελέγξειεν. ὁ ὙᾺ» δησιᾷ τοιούτους ἔχων, αὶ ἑορζιἡ ὁμοίως τοῖς 

ϑποῖς αἰσραὶς ᾧ χατα γελρέτοις, ἀξια τοῖν δογ μῶν καὶ ᾧ ἔργα Ὠχιδείωυται " (ἢ 5 ὩΘεο, 
ῥᾳϑύμως 

ΟῚ 

40 ,, 415!» 

»" 



ΕΥ̓ΑΓΓῈ Δ. Ομὼϑλᾳ. κη, ὅ6}) 

βαϑύμως ζώντες, ὠπϑυΐζῷς βὐϑμογζα ἔχοισι ἡ χαϊηγ)ϑοοῖς. ΤΟσΌΤΟΥ καὶ πῆρα τοῖς ἐρθροῖς 

τῆς ἀληθείας ὅθ Ὁ ϑοιῦ μα ὅρα. τοίνεου πὼς μ(' ἀἰκριξείας τίϑησιν ὃ φησιν ὧν) } Εἰ πεν, ὁ 
φαῦλᾳ ρᾷξας οὐκ ἔρχε!) ποοϑς ὃ φοῖΐς, δλλ᾿ ὁ ποροσων εἰ, τυ] έςιν,Ο αἰεὶ βαλώόμϑμος 

εὐ)» ᾿ ἐϊκουλιδιζαϑοι τῷ τῆς αρϑδτίας βορζορῳ,ὸν βουλέτωι γόμοις ἑαύτον αἰ χυοοαάλλεν τς ὁ- 

4 μοῖς, ὀρ ἔξω μϑμων πορνύσειν κ(' ἀϑείας, καὶ ταὶ ἀλλα παάντὰ ππηροίηον τὰ κεκωλυμῆμα, 

ὠταῦϑα γὃ ἐλϑων,ως ὧν φωτὶ κλιέγηης, κατείδηλος νεται" ἧζμ τόω ̓ Φρχέω φ8..- 

ἡ τίω ἐμιόωυ. πολλωδν ηϑιο θην αἰκοῦσοι κὶ νι ἐγλείωύων λελόντων, ἐχρὶ τοῦτο μυὴ δυωία «Ἷ, 
πσοϑς τίω πίςιν τίω ἡμετέραν ἐλϑᾷν, δχρὰ ὃ μὴ διευύαοϑαι μέϑης ἡ πορνείας καὶ ΟἿ Τριου.. 

των ἀφίςαοϑαι πλημμελημῖν. αἱ δῶ, φησιν; οὐκ Εἰσὶ ὶ δ οιθμοὶ φαῦλα πορροσονο 
[] » ε »“ οι. 

το Τῆς, χαὶ θλλώυσες ον» φιλοσοφία ζώντες Ἢ δρλοιλυοὶ ἅ ὅτι Φαυλρῳ ποῦ α οσοντὸς Θήσν, οἰωὦ 

δὼ καάγω" Εἰ 5. ὁ ὀλλέσες ὀρθῶς (βϑιοωῦτες, τοῦτο Οἐχέτι οἶδα σαφαΐς. μὴ δ μοι ὧν 
πὸ Φύσεως Εἰπῃς ἐχτεικεῖς αὶ κοσμίως (ου γνὰγ ὅ81 τοῦτο “δἰοοτὴ) δλλ᾽ Εἶπε (ὃ πολ- 

ων 

λίω πο ὙΜἹ παθῶν ἰπυυμϑύοντα βίλν, ἢ φιλοσοφοιοστα. ἀλλ᾽ Οὐκ αὐ ἔχοις, Εἰ γάρ. 
εὐδία βασιλείας ἐπαελία, καὶ γεέννης ἀστειλὴ, καὶ ὠλλη" Ὠχιμέλεια Τοσαύτη, μόλις κουτέχουσι 

ΒΕῚ ᾽ ᾽ Γω ἣυ Π Ἂ] - ᾽ 

ες; (39 αὐ, ϑοθποις ἐν Φρέτη, Ολὴ Ὑ ὧἱ [5 «ἰδὲ μηδενὸς πυπεισμμένοι πύτων μοτέλϑθοιν α- 
! » κ, ν ε ! Ι! ῳ »"» ΧΟ ΥΥ « “ 

ρέτίωυ. Εἰ δὲ ἐμες ὁ αἰ πασικρίνονται, δοξζης ἐνέκον τοῦτο “ποιουσιν᾽ ὁ ἢ. δοζης ἐνέχρι τοῦτο ποι. 
4) 2Ὅἔὃ.Ν “ Ὁ τ" “;, [ων ᾽ [ 

ὗν, ὅτὸμ ὄξη λαθεῖν, ὁυ Φείσοται τοῦ χϑήσριοϑτῃ τῶς χιθυμείας Ὁ πονηραῖς. πλιίωὺ ΦᾺ 

ἵνα μυὴ δυξωμϑ ἴισιν ἐὴ Φιλόνεικϑι, συγχωρήσωρμϑμ ὀρθῶς βιοωνζῳ, “ἢ οὖν Ἑλλησιν,σ εἰξ- 

ποτε δ᾽ τῦτο ογδντιούται τῷ; λόγω. ὃ .)}. Ὁλχὲ πολυ συμιξ αἶνον εἧπον, ἐυ ὦ αρϑριίκις. 

10 γνόνϑμον. ὕρρα ὃ ἢ ἑτέρωθεν πῶς πάσης ἀἰποςερᾷ ὠπυλογίας αὐτῶν ξ πὼν, ὅτι ἦλϑε ὃ 
φωῖς Εἰς (δ κόσμον. μὴ ὃ ἀὐδοί, φνοιν, ἀὐφ' ἐξύτησανν μή γ ἔκδιμων » μοὶ γὸ ἐπύνησαν 
ἵνα ὄὑρωσιν; ἀδῥ' ὃ φωῖς ἦλϑε ασοϑς αὐζῶν,, ἡ ουδὲ ὥτώ «φλσύδραμον. Εἰ δὲ τίνες 

ἡ ΟΝ “οι ςιανοῖς Εἶω ποινρούς βιοιῦτες, ἐκῴνο δὼ Θἰποιώϑυ,σδί, ἐυ ἰδὲ ἣν δξ Ὁρ- 

χὴς ϑρομδῥωνχφι φ,λυών καὶ ὧκ ασδϑηόνων ὀζαδόξαρϑῥων τίωὸ θὐσέξειαν τούτό φησι (Εἰ ἢ 

ες ὡ μάλιςα καὶ ὅτοι πολλάκις πὸ βίν πονῆρον οκ τὴς ἮΨ δι ἀκριφέίας πϑλεσαλβυ,δη.- 

δ σεὶν) δ ὁμῶς καὶ πίθ  τῴτων " αὐτὸν οἶμαι νιῶ λέγ, ἀλλα αὐδὸ τὴ οἷς ἑλλίωωνη Ἰου- 

μιπϑίδς; δαίων ὀφειδόνταν το ἧς τίω οριϑίωυ πίςιν " ἐλϑῷ.. δείκνεόι ΣΡ ὑτι σγεῖδὶς ἐν ἐλοιτο ον 
πλόϑῃ ζων Ἰχὶ τίωυ πίσιν ἐλϑῷ, μυὴ πσοότερον ἰπσογραίνψας ἑαυ βίον ὀρϑέν' ᾧ συνεὶς 
δῦ οὖ ἀπιρία μείνειε, μοὴ πσοότερον ἐλόνϑμος ὀζρπόμτος ἐ1) κακός, μὴ ὙᾺ μι τοῦτο 

γ0 ἀπηφ᾽ ὁτι σωφρονᾷ, ὃ ὀυχ ὐρπάζει. κὶ οὸ δὴ μόνα ζωτά ὅδν ρετή. τί “ὸ ὄφέλος, ὅτὸμ 
ζώῶτω (ὦ ἔχυ,δύξης ἢ ἡὶ δούλος κενῆς, ἡὶ φίλων ἐτοῖν αἰοχυνόμϑμος Ἐχὶ ὃ πλόίης μϑῥῃ; 

"ἵν δ» Ν᾽ οὐκ ἔςιν ὀρθῶς βιοιοῦ. ὁ γὸ ϑύξης δοῦλος, Ὁ πορνθύοντος ἐκ ἐλόηων ὅξίν᾽ ὧς πολλῷ 
Ια πλείονα, αὶ γαλεπτώτερᾳ ἐργοίζε“)" ὠκείνου αἰλλ᾽ ἐπέ μοι τίνα πϑώτων αἰπηλλαγμένον 

παϑῶν καὶ πάσης χακίας ἐλθύϑερϑν, ὶ μϑβοντα χϑν ἕλλησιν αἰλλ᾿ υκ ὸρ ἐχοιςοὶ γὸ οἱ (ᾳ μεγα. 

Ῥη0. 25 θὲ ΠῸ» αὐτοῖς κομιπαζοήες, ὁ “χοημῶν ἡ) γαφρὸς πόθ υδμόμϑμοικα ὼς φασι, δύξῃ μάλιςα 

πάντων αἱ, ϑούφπων ἐδυυλώϑησαν," πόϑπτων δδὴν ἀἸτίον τοῖν κακϑίυ, ουτῶ καὶ (Ὁ) [ουδαῖοι με- 

υϑιυΐκασιν Ἰουδοῦῆοι᾽ δ καὶ ἐκαλοῖν ἀϊοῖς ἔλεγε᾽ Πως δυυύαεϑε πιφ'θϑειν, δόξαν οἶδα, 
αἱ, ϑεύπων λαμόλύοντες τὰ τί δήποτε ᾧ ἸΜαϑειναήλ, ᾧ ἢ αἰλύλφδ ἐμδοτύρησεν, ὦ δι- 
ελέγϑη “πἶξὰ τύτων, συλ ὥξότεινε λόγϑυ μακρόν: ὅτί Φδὲ ὠκάνος μΩ' τοστεύτης φ:»- 

40 εὔρετο απουδῆς. ὅπ "» τῦτο ἔργϑν ἔντο, ᾧ ὃν ἀλλοι χαιδὲν ὀμαπαύσεως Εἶχον, 

τῦτον οὖντ χαιοϑν ἀἰκροαΐσεως ἐποιἧτο᾽ ὠκήνος ἢ “δ δέ τέρυ πειοϑεὶς, ἀφίκετο. φλζιὺ σοῖς 

Ψ Ὑ. 

ἐκφον αθρέδραμε. απϑὸς γὸ ὁκῴνὦν φησιν Αὐϑρτι ἔψιοϑε οὖν ὑρανοις αὐεφγμδύοις, χα 1 47» 6.74, 

(ἦν ὠγζέλυς τῷ Θεοῦ αὐαξαίνονζῷςς τὸ καιταξαίνοντας ἴηι (ὃ νὼ τὸ ὐιϑεῦπου, τῦτῳ 3 

τύτων ΝᾺ Ὡδὰ Εἰπειβ ὃ τὴς οἰκογομίας χαὶ τὴς αἰώνίου ζωὴς αἰ 6λέγεταραξαΦορως 

ἐκοίςῳ 



Κῶ γ, 6688 ΧΡΥΣΟΣΤ, ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΊΩΑΛΝ. 
ἐχάφ᾽ῳ ασο)ς τίω χἰ ασοκειμϑμβίιυ πσδϑαίρεσιν φϑείομδυος. ὀκείγῳ ἐπ᾽ γὰν, ΘΔ καὶ τὶ δΨ 
πυοοφη Μη κίςατο,ὼ σσυὲ δειλὸς ὕτως ἰώ, ἤρκει τοσῦτοι ἀκῶσαι μόνον ἔκ δ, γ᾽ διι- 

λίᾳ ἐτικατείχοτο, σαφοῖς ζ᾽ ἀὐτῷ ὃ πὸ οὐκ “ξεκάλυψα, χα τέσεισφ ὃ ὐτν τίω γνώ. 
μέων, ὡςε φόξῳ φόθον ὀκδαλᾷν, τὸν τε μι πιφεύοντα λέγων κρίνεαϑαι, ἡ Ὁ μιὴ πιφ' δύων 
τὐπὸ πονηροις γίνεοϑαι ((μυτιδήσεως. Ὁ Ν, γὸ ἡ τὴς αὐ μοὶ ΨΜ δύ, ϑοσέπον δόξης πολιρὶς 
ὁποιζτο λόχον, ᾧ ζωτης μᾶλλοι ἡ τῆς κολφσεως (πολλοὶ γ»»», φησι, ὝΨ Ὄργντων Ἐχί- 

ς΄ δον Εἰς αὐτὸν" “4 ἢ “ὃν ἰουδαίος ἐχ ὠμολόχϑεω )ὴ τὸ ζώτης αὐτά κα ϑυι Ἴεται, 

λέγων "δὴ Οὐκ ἔνεςί ᾧῷ ἐμοὶ μὴ πιφ΄θύοντα, δὶ ὠλλοτί μὴ πιφεύειν, ΔΛ ἡ αἰϑ' ὃ βίον αἰ- 

κϑύθαρτον ἔχειν. ὁ πολίων μϑβ φησιν Ἐγὼ Εἰἶμι ὃ φοῖς᾽ ἐν ζιῦϑα",, ὅλϑε ὃ φᾶς Εἰς 
ἐν κόσμον. ο, Ν᾿ πσϑϑοιμίοις (ωεσκιασμένως μάλλον ἐφθέήετο, πσϑόϊων ἢ, σαιφέςερον. 19 

Τλλ᾽ δφε αἰ ποῦ τὴς δύξης ὁ δύ, 65 πος κατείχετο τῆς ΤΥ πολλοῦ, δίόπερ συυὲ πΈρησι- 
αξεοϑαι ἐωεἰχῳτοὼς ἐχοίῶ, .. ..ὄ 

ἩΘΊΚΟΝ ᾧϑυγωμᾶν τοίνιωυ τίωω κεν δὸξὸν " τῦτο γν 591 χλῤτων ὃ πεθος τυραρνικώτερον. ὧν- 
τύλεν πλεονεξία αὶ γφημῶδ ἔρως, οντδῦεν μῖσος κὶ πόλεμοι ἢ μάνχοι. ὁ γὺ τῇ πλείονος ἐν 
ρῶν, εἶδα μοῦ φ᾿ἴωαι διινήσεται. ἐρᾷ ὃ ὑδὰ μόϑεν ὠλλοϑῳν, λ΄ ἡ στὸ τῷ δύξης ἐρᾶν κενῆς. ας 

φιοςγὺ ἕνεκεν, 6 ἐπί ΙΜ!, στλλῆϑος δύγούγων ὀύδραπύδων ἀγέλας, ὼ πολλζι (Ὁ πολλοὶ 

αἰδιδέλλονται Φαιτασίλυ ν νὶ χρείας ἔνεκαν, δι ἀν τῷ εδότυοας ἔχειν τῆς ἀχαοϑυ 

Οὐτης φαντασίας (δ ἀπόμντωώντας. λοὶ τοίνων ζω τίωυ ἰπετέμωμϑν ΜΖ τηςκεφαλὴρ, 
ἢ τὸ λοιπαὶ τῆς κακίας" ἀρελοδωδμ μέλη, ὁ Φυνὶν" τὸ κωλύσεν ἔξαι τίω" γἀῶ ὅτωςή- χιοῤιὼ 
μᾶς οἰκῷ ὡς (δ ὐδονό. οὐονδ' )ὃ ποὺς κακίαν μένον θς ὧν. αἰλόντας, δολαὶ χα πῶς ες “ιν 
Ῥρεταῖς αὐδυφέτηκε' αὶ ὅτὸμ ἡμώς ὀκεθῳ ὀκόαλῷ μὴ δυωυνθῇ, οὖ αὑτῇ τῇ Φιρετῇ πολ- 
λίω τίω ζυμίν ἐγάξεὃ, ὧν (αὶ πόνους “ἰασος ζῶα ὁμαγκαζουσα, ΜᾺ καυρττῶν ἀ.. 
ποφερϑύσα. ὁ γὸ τς ζμωτίω βλέπων, ἡ νιζεύων ἡ θέγκϑμος χαὶ ἐλεών, ὠπεχά (ὃ 
μίαϑὸν αἰντν τί ζιῦτης τῆς ζημίας ἐλευνότερον ιμοντ᾽ ἐὺ ἀλλο, ἢ στὸν συμιφαίνη κότῆς- 
εϑ3α: Εἰκὴ καὶ μιά τίωυ, ᾧ καταγέλατον γίνε, χαὶ τῆς ἀνω)εν ὀκπιοηειν δὺξζηφ; αὶ ὙΔ ις 
ὅθην αμιφοτέρων ἐφιέμϑμον, αἰμφοτέρων τυχεῖν. τυχεῖν ( γὰν ὅθιν αἰ μφοτέρων, τὸν μὴ 
εἰ μιφοτέρων, ἀλλα τῆς μιῶς Ὠχιϑυμκοΐμϑμ τῆς ἐκ “Μ᾽ ψρανωνγ᾽ αἰμφοτέρων 5 ἐρώντα ον 
ἐφν ἀμφοτέρων τυχεῖν. δίόπερ, Εἰ βουλόκῶθα δόξης ζχττυγχόμειν, φεύγωγϑν τίω δϑρω- 
“πἴνζω δόξαν, ὶ τὴς Ὡὐρα" τῷ Θεοῦ μόης Ὠχιϑυμῶνϑν. ὅτω γ} ἡ ωτης, κακείης ἐ- χ, ηἰθὲ 

πιτϑυξοκθα" ἧς ϑῥοιτο πόμταξηριῶς Ὠπτυχῷ, λοριτι ᾧ φιλαν,ϑο» σία τῷ Κυρίου ἡ- 20 
δλ κσῦ Χειςού, δὶ ὃὶ καὶ (9 Κὶ ᾧ πατοὶή δύξα, μα ῷ «γίῳ πγϑύμρτι, Εἰς (ἦν αἰωώγας 
ἫΜ αἰωγων. Αμέώνυ. 

δ“: ἔπη 

Ομιλ.κθ. Ζ. ἘΞΗ͂ΛΘΕ ΔῈ ΕΙΣ ἸῊΝ ΙΟΥΔΑΙ͂ΑΝ ΓΗῊΝ 
αὐτὸς ἡ οἱ μα ϑηταὶ ἀὐτι ἡ ὀκεῖ διέποιδε μά αὐ [σὴ ἐφαπῆνζον.] 3 

ν᾿ ΒΎδὲν τὴς ἀληϑεία φόνερώτερον "ἡ ἰαυρϑτερον μοιτ᾽ αἴ, ὥσπερ τοῦ αὐδὰν 

ψεύδοις οὐνὶν αϑινέζερον,καν μυοίοις εὐ δαποτίσμασι συσκιάζη. ὧν 
ται. θυφωφατὸ τε γαὶρ ᾧ ὅτω Ὑν, τοὶ καταρῤῥᾷ ραδίως. ἡ ὃ ἀλή- 
φ(α γυμνὴ πσοόκέται πᾶσι τοῖς βουλονϑβοις αὖ τὴς τίω ὡροιν αἷϑι- 49 

σχϑητεῖν, αὶ ἴτε λανθαίνειν βούλεται, ὅτε χύδυωον δίδοικεν, οὐν ἔχιθο- 
δ᾽ λοὶς τρέμιᾳ, ὶ δύξης ἐφίεται τῆς ἷδοὶ ΤΜ πολλῶν, οὐκ ἄλλῳ μνὶ 

αἱ ϑοφπύνων δὴν κὐκν θύϑιωος, ἀλλαὶ πλῥτων ἕξηκεν αἰωτέρω, δεχομϑέη ὦ μυθίας ἔχι- 

ὠυλιξς, υδῥουσα καὶ ἀκα πιγώνισορ, αὶ (δι χεὺς αὑτίωυ κριτοιφεύχονζῳ, ὠασερ ὧν ων 
λ 



ΕΥ̓ΑΓΓῈΕΔ, Ομιλικβ, 669 κι γ' 
λφτειχίῳ Φυλρῆουσα τῇ τῇ τῆς οἰκείας διωαΐμεως χὐεβθολῇ, κα, ΟΡ, ΜΚ λα ϑραίυς ὄκτρε- 
πομδϑη χατάδύσεις, πᾶσι ὃ Εἰς ὃ μέσον πγοϑτιϑεῖσα ζὰ γἷ ἐαυπῆς. τῶν ρε( χαὶ ὁ Χρι- 

μήν σὐρῷ ; Πιλάτῳ ὀζελεγθυδρος ἐδηλν. λέγων" ἔχω πότου παῤῥησίᾳ, ἐδίϑαξα, κἡὶ ἀν χρυ- Ἰφαν, "0 Χ, 
." φῃ ἐλοώλησοω συνδν. 18 χαὶ τότε Εἶπε, χρὴ γον ὑἔπραξε. ' κ᾽ γαρ ζῶτώ, φησιν, ὦ. 

τ τ αν. ὁ ἥλω Εἰς τίου Ιουδαίαν γάυ «εὑτὸς Ὁ ὑῷ μαϑηταὶ. αἰτῶ, ἡ ὠκᾷ διύτοις καὶ ἐξαίγηιστν. οὐ 
}ετ' δὴ ἊΨ ταῖς ἑορταῖς Εἰς τίω πέλιν λύει, ὧφε ῳ, μέσοις ἀὐρις πσεϑτλέναι ῳῷ δόγματα 

δι ὃ τίω Ὁἰπῦὸ ΧῚ λαυματων ὠφέλειδμ" τὰ ἢ ὦ λυϑίωωω Φιέορζαι, ἐχὶ ᾧῷ ἰορδλύϊωυ πολ- 

λάκις ἤρχετο, ἵν ᾧ ὦ ζιῦϑες “πολλοι ' (μιυέτξεχον. ἄν: ὃ ̓πολυοχρευζας ἀεὶ κατελαίμ- 

ζαρε τόπ, Οὐκ δ᾽ ΖιδεικφυμϑινορνἬ σσσὲ φιλοτημούμδμος, λα πλλίοσι τίωυ  ἐ ἐαμᾷ πει- 

10 βὲ ἐχάν ὠφέλειδν ἀπουδαίζων. χρήτοι πϑϑϊων Φησι ο ᾽ ἐυαγίε Ελιφηρ, τί ὁ]ησῦς οὔκ ἐξαηῖν- 

γ{{π|) σεν, δλλ (ὦ μαϑηταὶ αὐτί" σαν δήλον, ὁτί Ὁ ω ὥλι τ φησι. ὁ τίνος ὑνεκεν αὐτο 
οἕκ ἐφα αἤισε; «πουλαίων Ιωῤμγης Εἶπεν ὅτί αὐτὸς ὑμας " βωτηΐϊσει ὁ οὕ πνεύματι αἰγίῳ 

ὺ πυοί ̓ πρεῖμα ὃ ἢ ὕπω ἀιὐδιϑωκώς. Εἰκότως δξῶυ σέκ ἐραιαήισεν" Φ ἢ ἣ μαιϑηταὶ πῶτο 

ερρϑίγον ἐπυραῆον, βουλόκϑροι πολλοὺς ̓ ποὐσαγαιγῷ, τῇ τῇ σωτηφλώδει διδασκαλίᾳ, χα τί δήποτε, 

Ὁ μαϑη αν ἴπσυ ὑβαπῆζο ογτών, οἕχ ἐπαιύσουτο ὁ]ωδωνης τ θη ποιαῖ, λα μμεμϑμηχε 
βαπῆϊζωνν τ αὑτὸς ,χῳ μέχοι τῆς Εἰς 5 δεσμωτήξιον Εἰσουγωγῆς τῦτο ἔωσχηοῶ γεἱρ 

Εἰπῷ, ἰώ: ὃ καὶ ἰωῤμνης βαπῆϊζων οὶ ῳ Αὐνῶν, καὶ ἐπαγαγεῖν, ὁτί 

24 Οὐπω ὦ ἡ βεδληρϑίίος Εἰς τίων φυλακίω ἢ ]ωλύνηρ, Δηλριώῦτος ζυ, Ὁ δ ὃ. 

ὔμμ. Ὡ’ τότε Οὔκ ἐπαύχα» βααήϊζων. " τίνος δξωυ ἐνεχεν ἕως τότε ἐξαίγῆισε; χαίτοιγε σεμιψοτέ- 

ἢ Σὺ ἐϑις δὺ αἰπέφηνε ὧν μαι ϑηζας τῷ Ιησῦ, τ, Εἰ γε ὀκοίων ϑρξαρδρων, α αὑτὸς ἐππαύσεκτο σίνορ 

μίμι “δὼ ἕνεκεν ἰδααήϊσων εἵ ἵνα μυὴ «ὄν: ἑαυ, μα, θη Εἰς πλείονα ζηλον" ἐμξαλῃ καὶ Φι- 

χη Δρνεικοτέρεες ἐργάσηται. Εἰ »δ μυειάχιᾷ βοών, καὶ δι' ποορτείων ἀεὶ Χ} Χεοιφῷ πα- 

οαχωρών, χα, τοσῶτον ἐαὺ Τὸν ἐλαῆο, μὰ ἐπτισεν ὐΐοις «υτω παρησδραμεῖν Εἰ καὶ τῦτο 

κυδόσέϑηχε, πολλῷ φιλονεικϑπύρρες δ. ἐποίησε. αἰσ' τῦτο καὶ ο  Χειτὸς τότε μάλιςα ἤρ- 

νης , ἕατο κηρύῆει, ὃ ὁτε ὀκποδων" ὃ Ἰωδύνης ἐγίνετο, οἶμαι: β χα ἰᾳ Ἐπ συγχωρηϑέωαι τίωλ 

τιλδϑυτίρυ Ἰωδύγου χα! 'ταχίφτἔυ αὑτῇ “νέαϑαι, ὦ ὡςε πᾶσαν τοῦ πλήθους τίω ϑάϑεσιν ἔχι 

Φ Χειτὸ μετελϑεῖν, καὶ μνκέῖι τῶι οἰξὶ ἀμφοτέρων ἀοις αἰζεῖ, γνώμοῃς. γροὶρὰ 

τύτων χόη οὐ ᾧ ᾧ βαπήῆϊΐξειν Οὔκ ἐπαιύσουτο (ἰωεχώς «αι ν»ὁ μεγα λοι καὶ σεμγα δεικρες 
τὰ τοῦ Ἰησῦ. ἐθώηϊζε δ, συυῖν ὁ ἕτερον λέγων, ἢ Εἰς τὸν ἐρχόμδμον μετ᾽ αὑτὸ ἵγα πι- 

δ 30 φεύσωσιν. ὁ τοίγιου "ζῶτα κηρύήων, πῶς δῤὺ σεμνοις ἀπέφηνε ὧν μαϑηΐζιᾳ τού χο- 
τοί παυτώρϑμος,ᾧ ΧΩ πολυ τίον αὐ ἐδυξεζηλφῳὴ ὁ ὀργὴ τῷ» ποιᾷν " "ᾧ ἣ ὑχιμᾷναι 

πηρυήίων , ἰλϑετερα ζμοτα αἰπίφέωωνν. ἐυ ἃ» ἑαυτῷ ̓πίω δυξαν ὄκτὰρ, ὥὅδλα 'ῷ Χει- 

μὴν ζῳ ὁ πἰδέπεμιπε τᾷ ὧν  ἀκροωρδύοις, κὶ ὁνχ ἡ Πον ἿΜ μαϑηνΜ' ̓ἀπῷ (μωμαραῆο, ἀλλὰ ὸ 
μΐῃ πολλῷ μάλλον, ὅσῳ Ρ λϑύποαῆος" ἀυτύ ἢ ̓ αὔρτυεία, ζῶ πολλῳ ἢ μείζονα, δὺξὴν πῆρα πὰ πα- 

34 σὶν Εἶχε. ὀκείνων. ὁπτρ διυὺ ὁἐυαγξελιὴρ αἰννῆόμϑμος ἔλεδυ," 0ΤΙ ὀϊξήργοντο ὃ ἐζαγήϊ. 

ζοντο τοὶ ς αὐτὸν πᾶσαι ἢ Ἰουδαία κα ἪΝ ̓αὐξέχωρος τῷ ν Ἰορδϑου " ἡ ἿΜ μαϑνῦμ : ὃ , βωτήι. 

ζοντων,ου διέλιπον ππλλοὶ χσδὲς αὖτὸν πόχοντες, Εἰδὲ ἐς ἀξεταίζοι᾽ ἐ Ω πλέον εἴχεδ ὃ 

ἥ“͵μῚμ ἢ ἀκφισν, 7] ̓ βαπῆισμα τῷ ἰωλύνου: ; ἐερόνϑρ,δτι ὅδὺ. ἐχῴώτορϑι γοὶρ ὁμοίως τῆς οκ ἢ 
πνεὺ «ατος ἀδέιτος ὠμοιρᾳι ζω, ὺ αἰτία μἱά, ἰμιφοτέρρις ων ̓τοβωοήϊζῳ, ζ. τῷ “Χοισῷ 

40 «αϑΆσοίτειν ὧν βαγῆιζορϑύοις. Ἷ »» μι ἀεὶ ὶ αὐθετρέχοντες ὅτω (ὐἰιωάγωσι εἶ (ὧν: ὀφεί- 
λονᾷς πιςεύειν, ὅπερ λὶ τὸ Ὁ Σίμφιος ἢ ἀδελφὸς ἐποίησε, ὶ Ἐχὶ πὖ Ναϑαινανὰ ὁ ὃ Φίλια- 

πος, ὃ βατῆι. Ισα οὐεφήσαιντο, ὦςε δὲ ἐστ ὠπόμίς ἐπαάγέοϑαι Ὡπονητὶ, ὦ τῇ ἢ μδιηουσῃ 

πυϑοοδοποιῷ πίφή, ὅτι ὃ ἐδὲν πλέοι Εἴχω ἀλάλωνζα βαγῆϊσματα, ᾧ ἐ έοῦμα δοελοῖ. 

ποῖα δὴ ζχωτα; 
25 Ελυευ 



οἴ. ὅσο ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΩΑΝ. 
ὡς Ἐμὲ, φησι, ζίτησις ὡκ “ἿΜ' μα3».}ΜΊ, μαήνν μ᾽ Ἰοδαϊα αὐδέχαϑα- 

οισμῶ. Ζηλοτύπως γὰ ἔχοντες, αἰεὶ ασϑϑς «ὦν; τῷ Χοιτοῦ μα ϑηζας (Ὁ μαϑν- 
γα! Ἰωδμνσ, τσ ὸς αὐΐζον τε ᾧ Χραςὸν, Τ᾽ ΕἾδον ἀὐους βατηϊδινζα, ἡρξόωτο αἰ] αλέ. 

“οϑαι πσϑϑς «ὄν βαγῆιξονϑμος, ὡς τῷ “Ὁ οι; βαγῆϊματος πλέον τί τὸ ἿὌ μαϑΜ 

τ Ὁ Χριτοῦ ἔηοντος ᾧ λαξόντες ἔγα δ βαιγἤιαϑέντων, ἐπεχείοφιω «τῦτον σε θφν᾽ αἰλλ᾽ Οὐκ 

ὄπειϑον. ὅτι οὺ αὐοὶ (Ὁ ἔλιδρα μόέντες Εἰσὶν, αἰλλ᾽ σύν ὠκῴνος ἐξήτησιν, ἄκυσον πῶς τῦτ 
ὁ θ)αηελικζὴς ἡνίξατο.  γὸρ ΕἾ πεν,τι 1 υδοαγὸς τις μετ᾽ αὐ δδ[ ἐζήτησεν, αὐλλ᾽ ὅτι ζήτησις 
ἐκ μα ϑν»}»μ} 1ωαίνυ ἐλίμετο «(Τ' ἰσδαϊα τινὸς αἰδέκχαϑα ολσμῶ. σχόπει δὲ μοι ἡ Ὁ αγε-. 
παρϑὲς τῷ δαήελιτού, ἰὶ γὺ καταφορικῶς ἐγρήσουτο τῳ λόγω, ἀλλ᾿ ἔση δεωύαμες, 
θα μυϑεῖτα ὃ ἔγκλημα, ζήτησιν γνέοϑαι σπλιῶς λέγων" ἐπεὶ ὅτι γε πο ζηλοτυπίας το 
ἐλέπτοζαᾳ λεγϑιϑνα, ζῳ ἑξῆς δηλοῖ, ὡ αὐ αὐεπαϑῶς τεθάκεν. 

λό Ἡλδον »Ὁ», φησι; «ὐδὲς (Ὁ Ἰωλυνίω ὸ λέγνυσι Ῥα((ὶ, ὃς ὦ μΦ' σῷ πῆραν 

τὸ Ἰορδαΐνν, ᾧ σὺ μερδοτύρηχας, ἤν βαπῆϊξει, πόρτες ἔρχονται κτϑός αὐτὸν" 

Τυτίςν, ὃν ἐδατῆισας σύ. τη» γὸ αἰνίῆονται λέγοντες, ᾧ σὺ μερϑοτυρηκας, δῇ, ὃν σὺ 

λαμισοϑνέδειξας ᾧ αἰδίξλετῆον ἐποίησας, τὰ αὑτὰ Οιπλμᾷ . δ λ οὐκ Εἶπον, ὃν σὺ ἐ- ες 
(ατῆϊσας, βατῆϊΐζα (ἢ Ν᾽ ὸν ξοαγκρίύϑησαν ἢ τῆς Φωνῆς ὀμαμάγῆσαι τὴς ἀύωθαν κοιτιε- 
λϑείσος, καὶ τὴς τῷ πνθύ ματος Ἐθ͵ηφοιτήσιως) " δολαὶ τ τεὸς ἐὦ μι; σὰ αὖβὸρ τῷ Ἰορδόμο, ᾧ χιόνι 
σὺ μαμδ τύρηκα εντατές!ν,ὃς μα ϑητϑ τάξιν ἐπεῖχεν, ὃς ἡμδῤπλέο Εἶ χῦ σύσδν, (ὗν ἑαυ- 
τὸν αὐἰποσίστες, βατῆϊζει. καὶ τύτῳ ὃ. μιόνον ᾧοντο προρυίζῳν αὑτὸν, αἰλλαὶ ἡὶ τῷ τὰ αὐνὴὍ 
χϑθυδυχιμεῖαϑαι λοιπόν. πόμτες .», φησιν, ἔρχονται ποὲς αὐτὸν. ὅ)εν δῆλοι ὁτί ὅτι 10 

τὸ Ἰσδαν αἰδιούμοντο, (ν᾽ αὶ τίωὼ Οήτησιν ἔϑον. ζωτα ὃ ἐλεγϑν ἀτελέςεσθν τε δοκεῖ. 

μϑιοι, ἢ δυσδπω φιλοτιμίας ὄντες χαϑαρϑί, φὶ ζω ο]ωλυνης Ουοδ αὐτὸς αὐΐοις σφοϑρὼς 

ἐπεί μωσε, διδοιχως μὴ ᾧ αὐτῳ πάλιν ὐποοκοϑέντες, ἐτερϑν Τί χαικὸν ἐργαίσωνται " ἀλλὰ χιέρμάα 
η φησιν; ᾿ . δισυμίμ' 

27 Οὐυϑεὶς δυυύαται αὖν,ϑούπων λαμ(αϑνειν σὴν, ἐαν μὴ ἡ διδυρδῥον αὐτῷ ἐκ Ἔ ὀυ- ες 

νου. Εἰ αὶ ζῳπενότερον φϑέγξται αἰδὲ τοῦ Χοιφυῦ, μηϑαυμαίσης. ἐὺ γαρ { ζι- 
οὐτῷ σταὐθᾳ πασϑκατειλημμένοις αἰ,ϑ69ον ἡ ἐκ πσϑοοιμίων διδωξαι ὃ πάν δλλα ϑέλα 
τέως αὐζὲν καταπλῆξαι ἢ φοζῆσαι,  διζξαι, ὅτι ἐχ ἑτέρῳ, δυλ᾿ ἡ τῳ Θεῷ πολεμοῦσιν, 

πρρξ. γ. αὐτῷ πολεμοιῶτες. ὁπὸρ δ χα ὁ Γαμαλιὴλ ἐλελμ,Ου διυύαεϑε καταλύσοι αὐτὸ, μωή- 
“πότ χαὶ ϑηομαῦχοι “ θύρεϑητε, τϑηο χαὶ αὑτὸς λανθαιϊόγτως οὐζαυξα κατὰ σκάζει. ὧ 1ο χιώμννν, 

γἀρ Εἰπών, οὐδεὶς διώαται λαμξανειν, ἐαν μὴ ἢ δεδομϑμον αὐτῶ ἐκ τῷ ὀνρανοῦ ἀγωϑεν, 
οὐνὲν ἀλλο δυιλοιῶτος ὅθήν, ἃ ὅτι ἡ ̓ἀδυοωυάτοις ἔχιχφοοῦσι, αὶ ὅτι ϑεομαίχοι ἐντεῦϑεν τσ - ἰμαι 
λιν ἐνείσκονται.“ἱ δῶ ; (ὦ αὐθὲ Θευδὸῦ οῴκο ἔλφίξον αἶφ᾽ ἑαυ), ἐλᾳ(ον,αλλ᾽ ἀθέως διε-: ὼ 
λύϑησαν ἢ αἰπτώλονο᾽ (ὰ ὃ τῶ Χολφοῦ ἐυ τοιαύζῳ. ἐντεῦθεν αὐςδνὶ καὶ αὐ οι μυϑεῖτο ἡρέ- 
μα, δεικφες ὅτι Οὔκ ἀν, ϑέφπος, δλλαὶ Θεός ὅθὴν ὁ ἰδ ϑυϑυκιιδλ! ἀὐδοις. ὅν εἰ δὲ αὶ λαρι- 45 
δα τὰ ὀκείνου, ἡ σταΐντες τσοὺς αὐτὸν ἔρχονται, ϑαυμαΐζειν εἰ η,οἡ, ζιαῦτα γαρ ζαϑχια, 

χαὶ Θεὸς ἴ91ν ὁζᾳῦτα χατασκθυαίζων. κὶ γὰρ ἀν, ϑοφπος ἴχωσε ζοιαῦτιί ποτε. " ζὰ γοὶρ ἀγ- 5. ἰδ 

εϑεϑπινα ποτα θ)φώρατα καὶ (α,ϑρι, καὶ κριταῤῥᾷ ζα χίως καὶ Ὀιπύλλυται ᾿ ταῦτα δὲ ὦ 6" 
ζιαῦτα᾽ Οὐκ ἀρᾳ αν,ϑεύπια. "ὰ ὅροι. πτῶς ὅτὸ Εἶ πον, ὦ σὺ μερδτύρηχας, αὔτε καὶ τοῦ. 5. ἀπεῖπε 

"οὗ ὦον» πφλξαλέοϑαι Εἰς τίω τῷ ΧΚοιςοὺ καιϑοιρεέσιν, Εἰς αὐτῶν αὐτὸ αὐἰθιέτρονα, καὶ ,ο ᾿ ὦ 

πυϑότερον δείξας, ὅτι ου χρρᾳὶ τὴς αὐτῷ μδοτυοίας τὸ λοίμεψαι αὑτῷ γέγονε, ΚΟ αὐΐᾳ 
ὐντεῦϑεν αὐτοὺς ἔχιςομίζει. ὀυ γαρ δυυύαται, Φυσῖν, ἀν, ϑο9πὺς λάμρανοι αἷἶφ’ ἐ αὐλνα ὁυ- 

δὲν, ἐὰν μη δεδονϑμον αὐτῶ ἐκ τῷ ὀυρανϑ." ΕἾ γοϊρ ὅλως ἔχειϑε τῆς ἐμῆς Αδίοτυοίας, φη-- ,οἰϑιέα ἢ 

σὴ καὶ ἀληδὴ ζαὐτίω ἡγεῖεϑε, μαϑετεῦτι ὄρ ζοιυύτίω μάλικα οὐρι ἐμὴ ὀκείνου, αὐλλ᾽ “ζμη Κ 
Οἰχ θννον 
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«ὴ "ὦ ἐκεῖνον ἐμοὺ ποξοτιμάν ἐγοίω. "εὐ γαρ ἐμδρτύρισα : δ ὑμας Γκαλα τῦτε μδρτυρᾳις. 

28 “ Αὐπὶ [ γϑὺ ὑμής μοι εἴδτυμίεῦει Εἰπον διὸ οὐκ Εἰμὲέ ἐγὼ ὀρλφῦς, αν ἐπε. 
δ τί: φαλιδίος εἰαἱ ἐμ τρέϑοδεν ὠκείνου. Εἰ τοίνιωυ᾽ ̓ ἔχεϑε τῆς ἐμῆς μδοτυρίας { (ω- 

νωπὶ - πίω Ν᾽ πορϑοαλλεοϑενιῶ, λέγϑντες ᾧ συ ,μιεμδρτύρνκαμ) ου μόγογ᾽ 'οἕκ ἡλρίῆωται ὧκ τὸ 
" μι 3 τίωυ' ἐμέιω διξαοῇ, αὔρτυοίὰν, αλλὼς σγλεονεκτει μάλιςα ἐκ τῦτο ΜῊ τε σὺν ἐμ ἡ ἢ 

τυρία, αἰλλα τῷ Θεοωῶ. " κε, Εἰὐαξιύπιςος ὑμῶν ἐδ) δυκῶ, μῷ μα: ἀλλωνὺ τοῦ 

Εἶπον, οἣι αἀπεφαλμδῇ ος Εἰμὶ ἐμιασοϑεϑεν ὠκείνου. ὁρᾷ πώς δείκψισι κῦ μικρὰ λίαν 

εἱδὺ τίω Φωνζω ὅσαν; ὃ ὁ γὸ λέγει ζοιοῦτον ἔφη" ὁζρίκονος Θέμιν ὁ τὰ τοῦ πέμιψαγος λέγω, (ύκ 

" Ζ δ ϑεφπύν χοπι κολακεύων αὐτὸν, αἰλλαὶ δῷ πατεὰ ἰ ἶντο ζ πέρι ψαντί μὰ χρκονούλϑιος, 

1. Οὔκ αρα ἐπσοισαμόιν τίωυ' οὐ μὔγτοείαν, αλλ’ ὅπερ ο αἰπεςείλίω Εἰπῷ, Εἶπον. μὴ τοίνιωυ 
δα τοῦτο νομίσητε ι μέγαν ἐϊ ἐμέ. τοῦτο ὃ κεῖνον δυίκγεσι μέγθμ. ὁ γαΐρ κύρλος Μ 

οἱ) ὴ τάν Ὡρλγμῷ ΤΧ ὀχεῖνος ὅν" ὃ ̓ δυλώ πάλν ἐπάγει ̓  λέπι᾽ 

μλίψν" 29 Οἶχων τίω' γὐωιφέω νυμφίος. ὅν" ὁ ὃ φίλος τοῦ νυμφίου ὁ ἐφηχῶσ χαὶ αἰχούων 
αὐτὶ δ ῇᾳ χοώρει δ τίωυ Φωνζω τῷ νυμφίου. Καὶ πὡς ὁ λέγων, οὐκ εἰμὶ ἃ. 

1 ζιος λύσει ΟΣ ἱμαΐτα τὸ αὐασιδήμιατος, φίλον εἰν Φησιν ἑαυτὴν ἐδ) οὐκ ἐπαί- 

ρῶν Ὁ καθ᾽ ἑαυτίν, δον τρισγάζων (αὐΐζᾳ λένει, ἀλλὰ δεῖξαι βουλόρϑρος, ὁ ὅΤΊ χαὶ αὐτὸς 
εἰ τούτο μάλιςα απευδι, καὶ" ὅτε ἄκοντος αὐτὸ συνὶὶ λυπουρϑμου ζωῦτα γένεται, δὶ ἐ- 

μἡπῦπ πιβυμοιῶπτος ἢ απουϑούζοντος, ἢ δι ζαῦτα ὅ81ν ἰδ ὧν μάλιγα πόύτα ἔωραῆν "ὦ 
Ρ"" Χ) σφόδρα (μωετῶς οἱϑ' τῆς τοῦ φίλου πσξσνγρελας ἐδήλωσεν. 5 [Ὁ ὃ ουτῶς Φ δχρίκο 

20 γο! τῷ νυμφίου, ὡς [Ω φίροι χαύφϑισι ᾧἃ ϑυφραᾳίνονται ἐν τοῖς τοιούτοις. ἐυ τοίνιω ὦ ὁμότι. 

, μον, ἄπαγε, δλλαὰ ὃ πολὺ τῆς ἡδυγῆς τὐρασῆστη βουλόμδμος, ὧ μα ὃ καὶ συγκαταξαίνων " 

ἡνίαν αὐὝΨὝ τῇ τῇ αἰοϑενεία, φίλον ἑαυτόν ᾧησιν ἐρ᾽ ἐπεὶ καὶ τίω ἀζρκον " ἔδύλωσιν" Εὐπων, 5- ' ᾿ 

"πδηῖ᾽ ΤΊ ἀπεζαλρϑῴος Εἰμὶ ἐμιασολεϑει ὠκείνου. δας, καὶ τ ὃ νομιεῖν ἀύζις δώ- } 
κψεοΐ, τοῖς γενορθίοις, Φίλοι ἑαυτὸν κάλεσε τοῦ νυμφίου, δεικψερὸ ὅτι οὐ μόνου ἐυ διώκνεται, 

μπϊπίνυν ἧς λα κὶ [η σφόδρα χράρει. " πρύτο Ὁ» ἥλϑοι λὐῦσαί,κφησι, τοσῶτον ἀπέχω τοῦ αἰλγῆσαι ἡ τοῖς ᾿ 

ΠΝ ππραΐουδίοι, δίς τότε μείλιςα, ἣν" ἤλγησοι, Εἰ μη τοῦ ὀλνετο. Εἰ μὴ ἌΣ πϑσιλ- ᾿ 
αι νὴ ἢ γύμφη τωνυμφίῳ, ὅτε δ ἐδ δ᾿ ἐυχὶ γώ, φησιν, ὑτὸν τὰ ἡμέτεροι ζώυς αἱ. 

ὸ Ἕ 

μιϊυν. δυλὼ ὃ Ἐ μια ὅ παϑτις αὔξησιν γένεα, κωλύων, ὶ ἰδὲ  ὑμϑηόντων ἐἰποφαμνε:) .)[λέ- 

αι ὧν] ̓ ἰπὸ Μ Εἰρνιδίωντε καὶ Ὄ γελυηνδέων ἤδη καὶ Χ ζῶῦτα πισούμϑμος. δρὴ ἢ ἐπαγᾳ λέγων" Ι 

νὐπίγων 30 Ἐκεῖνον δι4 αὐξαίω, ἐμὲ ᾿ ἐλαιῆούοϑαι" Τντιςι θη ἡμότεξᾳ ἐπι ἡ ἐπαύ.- ᾿ 

μὰν "Βοσορ Ὕριπὸν, αὐξαϑει ἢ Τὶ ἐκείνου. ττο γλγ} ὃ δεδοίκατε νεῶν, ἐἰχὲ νι ἔφ αι μέον, δυλαὶ β 
πολλῷ " 

πὶ ο «αι ἔδει, ἂ πλίον όδὲν διωά ἄθα ἐργασαοϑτα λοιπον. " Εἶποι ἐχὶ τίω αἴδούσαν μόνον, ᾿ β 

1 Ε. 
δὴν χαὶ γάρ Υ ἐκείνου ποϑκοἼόντων ἡμᾷς ἐσμεν (Ὁ θύδυκιμοιῶτες. ὃ δὰ ἐδουλοβα,γέ. , ; 

γ5ν0, κ᾿ Ἐλειγνώσκει δ νυμφίον ἢ )νὐμφη ὑμάς εδρτυρᾷτε ̓αὑτοὶ λεῖς ἐἰοδερδῖι πόρτες ἐ ἔρχον ν) κι 

20 «πρὸς αὐντὸν ὅτ. Ν᾽ ὐ ὁ ἐασούδαιζον,κὶ ΠΧ, ὅτο παΐται ὑαραῆο,ὶ ὃ σγυ ἡ ὁκ(ρρηκὸς ἐρῶν, ἐτ 

ΚΕΝ χρρῳ ἐ ἀγάλλομαι κ᾿) ) σκίρτώ. ὡ, τί δὲ ΓΝ ο ἐσικῶς » αἰκούων αὐτὶ δρᾷ χαίρει οὐ φω- 
} β 

πτωὼ νζωὼ τῷ γυμιφίου; Ὀπὸ τῆς «΄ Ῥκ(ολῆς ᾧῷ λόγον μετήγα δμὺ Ἰχιὸ παρκείμϑμον. ὯΝ Ὧν " ̓  

ἐν ἢ νυμφίου δ νυβεφης ἐμψημονδυσι, δείκνεσιν ἡ γυμιφαγωγία, πῶς “Υζ, ὅτ “(δ φωνῆς ὁ διδω- ΧΙ 
ὑνεἰζγην ΠΕ 
δον, ὁ). σκάγίας. ὅτω ΝΣ ἡ ἀκκλησία, οὐρμόζετα τῳ Θεῷ. δθ5 ἣ Παυλος ἔλενν, Η͂ πίςς ἐξ α- Ῥω. ἡ. ᾿ 
ὑβδωλοςς Κϑηῤν ἢ ἡ δὲ αὐκοὴ Αἱ αὶ ῥήματορ Θεού. δὶ οὐ τίω ὁ ἐγωχώρω τίω φωνζωυ. αὶ Ὁ ὁ ἐσικῶς " 
μων: ω Σλ ἀστψπί Ἰ | ] 
ΨΥ ὃ, ἐχ ἁπὰ 4 τέκεν, αὶ δεικρεῖ, ὅτι ζαὶ ἀυτοῖὶ πόέπαυςαι, ἡ ὅτι αὐτὸν λθίπον ἔφαναι χοὴ 1} 
ἠπ ἀπίν, ὺ αἰκούειν κείνῳ πἴδαδόντα τίω νήμιφέω, ὦ ὅτι λφηυρηϑ ὅ41 ὀχρέκονορ, ἡ Οἱ τῆς 2,855 ᾿ Ϊ 

ἀκα εἰς ἐλπίδὸς αὑτῷ, κὶ ὺ (της βὐφρησεμύης ὄξηλϑεν Εἰς ἐργϑν. διρὰ τῦτο Φησιν, ] Ι 
ηύντι, Αὐτη ὅδ)υ ἡ ἐμῇ ̓γρὰ πεπλυρωται᾿ Ὑνπεν, δύνχαι αἱ ἐμοί δ ἐρλν δ έ- "ἢ β 
γαμμσς 

ι 

β β 

| 



 γ. ὅγε ΧΡΥΣΟΣΊΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ, 

πολλῷ μάλλον πσδο]ον. 1 "Ὁ ἘξΊγ ὃ μάλιςα λαμησοότεροι δ εὐκεσιζᾳ ἡμέτεροι ̓ δ 

τὗτο δὴ ἢ ἥλϑον, ̓  χαίρω, ὁτί ζᾳ ὐτν; πολλίω ἔλαξε τίω Ἐχίδοσιν, ὼ γέλϑνε τα, δὲ «'. 

περ πόρτα τὸ τὴν ἡρϑὼ ἐϑμονηο. Εἶδες πῶς ἠρέμα ἢ κ᾽ πολλῆς τὴς σοφίας, τὸ τε πα... 
ος αὐἷἷ κατε αῦνε, ἡ τίωὐ βασκαφίλυ ἔσξεσε, ἡ ἀδυωάτοις ὑχυχειρριώζαι ἐδείξεν, 
ἠΟ } ! ] , Ὅν νι,» ) ν᾽ » 7, 
ᾧ μάλιςα παῦ ἐτω καχία, ; δζοὺ πὗτο γὸ ἡ ὠκϑυο μι γ). 67 ζώντος ἀδό ἃ βαπηϊζοντος, ς 

ζῶτα “δνέαϑαι, ἵγα, αὐτον κἴδτυρᾳ τὴς αὐπύροχὴς ἔχωσι » ὃ μηδεμίλν, Εἰ μὴ πείθεινηο, 

ὡ-σολογίθν ἔχειν. σεν ΝῚ ἀφ᾽ ἑαυλν, Ἐχὶὸ ζωτα Εἶπεν ἥλϑιεν, Ουτδ' ἑτέρων ἐρωτησαῖ- 

τῶν. ἀὐρὶ »» ἦσαν ̓  (ὦ πυϑόιϑροι, Ἷ ᾧ αἰχϑύσαντες. συτὶὶ γὺ ὅτως ἀφ᾽ ἑαυΐν: λέρϑντι 

ἐπιείθονηο,ὡς ἀὐζκατακριτον τίω ψῆφον Εἶχον, "( τίω ἐρώτησιν αἰκούογτες δ σποκρινομῦρσ᾽ 

ὥασερ δΐωω Ἰουδαῖοι καὶ δζρα τῦτο μώλιςα, " δζρυ Ὁ οἴκοϑεν δὀἰσοανίλαι πσδὲς αὑτὸν, κὶ αἰχγός 
σα! ὦπερ ἠκύσοιν, μι) πειοϑίωαι, παίσης δἰπολογίας ἑαυ ζῶν: ἀξεζάγον. 

ἩΘΙΚΟΝ ΤΙ τοίνεω εὐντεύθην σταιδο ὁ βῖθα, ; ὅτι πόμτων αἴτιοι “Ὕῥὦ καικδίυ ἡ" δυξομιαψία. τῦτο "ϑιῶ χικονιδῇς, 

αὐζῶν Ἰχὶ τίω ζηλοτυπίδυ ἤγαγε, τῦτοπαλι αὐτδν μικρὸν λωφήσανζῃς διήγφρε. δ᾽ ἜΣ 
Μαετῦῇ, θ,.δ ᾧ πρϑσελθύντες τῳ Ἰυσο λέγϑεσι ̓ Διὰ τ ὡ μαϑηταί συ δγηφευοίσι " φυγωμὸν τοίνιου, αὶ. 

αι τήτοι, τὸ παϑος. αν "Ὁ τῦτοφύγωρνϑμ, τὴς γεύννης ἀπαλλαγησο θα, τοι» δ ρας 
μάλιςα αὑτῆς ὀρατηει ὦ πῦρ, αὶ πθυτωχού τίω “οἱ χίω ἐκτείνει τίω ἑαυ , ᾿ ἡλικίθμ 

πάσαν ἢ αξίδων πᾶσαν κριτεχᾷ τυρϑρνιχῶς. τῦτ (ς ἐκκλησίας αγω κὶ κρίτω πεποίηκε, δ το 

"ἡ τοῖς πολιΐροις λυμανει) τραΐγιμασι,ῦτο ἡ οἰκίας ὁλοκλήρους ὀμέτφενψι, ἡ πόλής καὶ δήμυς 

ὁ ἔθνη. ἡ ἀιϑαυμαζάς, ὅπυγεὺ Εἰς τίω ἔρημον ἐϊξελϑὺν, 'πολλίω αὐτῷ καχεῖ εἰω 
δυώαμεν ἐπεδείξατο. 2) δ᾽ “πολλαὶ “χοήμασι χαώρειν Εἰποντες ᾧ τῇ τῷ κόσμν φϑυτασία, 

πάσῃ, ὁ μηδενὶ συγίνονϑμοι, ᾧ τὴς τυραννικω τέρφις “(Ὁ μάτων κρατοιῶτες ἐπιϑυμείας, 
ὄυτο! πολλάκις, αἱ λόγτες “ἰποῦ καγοδὺξίας, πτόμτα αἰπώλεσαιν. Οἱ αὶ τούτο ὃ᾽ παϑος ὁ πολ- 

λοέχαιον ἵ μηδὲν κα μόνος, ἀιλαὶ μυρία, αἰ μδίοτήστιντες, ὁ φαρισοῦος ᾧ τελώνα ἤτον ἔχων 
ἰπῆλθων. Δα ὃ ( κατηγχϑρῶν ὃ παθεις,ἐδϑὲν ἔργον 66 {πόρτες γὸ ταὶ αὑτὰ ψηφίζοντα) ὃ 
5 ζοντουϑιμον, πὼς αὐτὰ] αἰδιϑνω θα. πῶς δὲ αὐτὰ κὐύδιγνω ἄθα δὼ ἀνθ ᾳήσωμϑυ δοξόω ι: 

δὸξη.ὠασερ Ν᾽ Ὁ Ὁ γῆς πλύτυ καταφρϑιούνϑμ, τὸν ωρὸς ἕτερον ἰδωμὴν πλλῦτον,ὁ “ὃ ζωῆς 

Οὑτης κἰπϑορωΐμδυ,δτὸμ οὐνοήσωρὸν τί πολλῷ ζαύτης αἰ μείνω" δυτὼ καὶ δὲ ξϑρ τίω οὺ- 
ζῦϑα, δχριαἼύσαι δυωησόκθα, στὸν τίω ζαύτης «ὐννοήσωρϑν πολλιῷ σεμνοτέραν, τίω ἐγ- 
τως δυξὸν. ἡ ΜΙ καγή Ὥἰς ὅ61 κὶ ματαία, ὑγομα ἔχασα ποράγιλωτος ἔρημον " ὠκείνη ἢ 
ἀληϑὴς ἡ οὐστὸ Τὴ) ουρανοίν, οὐκ δυ,ϑοσστος, αλλ ἀγέλες ὁ διοχαγέλυς ᾧ (ὃ ἦν "ϑ- 39.,δηίωι 

χαηέλων δεασύτίω, μᾶλλον ὃ μετ᾽ αὐτῦ ιἡ (ὧν ἐν, δούπυς ἐπαινέζς ἔχϑσα. αὐ τσδὸς 
ὠκῷο Ὁ θ(αἰζον ἴδῃς, δ ὥν ὀκᾷμαθης φοφα ες, δ ποοῆς Τ' ἐκ {ιν κρότον" σεαυτὸν μή-ὀ χ ἰωήμ 

σαθης͵ ουδέποτέ σε δεωυήσετω ζᾳ ἐὐζωῦθα χα τα ΑΙ, Οὐδ γυόμϑμα ἡγήσῃ μεγαίλο, συ πιϑσι, 

Ὡύτέντα, ζητήσεις Νὴ "ὃ τ» Οἷς βασιλείοις Τύτοις ἐδεὶς Ὁ ῷ, βασιλᾷ, χϑετηκότων δορυφόρων 
αἀἰφεὶς ἰρέσαι ῷ Ὁ αἰ ϑϑημα ἔχοντι αὶ δὶ τῷ ϑρόνα καιϑηγδύῳ, κολοιαίν ὐϑεργαίζεται γς 
φωναὶς, ἢ μηῶν ὦ κωγώπων αὐἰδοπίαμϑμων ἡ βομιξοιωτων φυρυῦον. Οὐδὲν ΡΝ τύτωι ἀ- 

μεῖνον αἱ ἿὟὮὌὋ λυ, ϑοότων θὐφημιίαι Δ[ακεινται. Εἰδῦτες τού δὙΨ" αὐ, 36 πίνων τίω 8..- ΩΣ 

τέλειδν, πόρτα Εἰς (ὧν ἀσύλυς (ωαγαΐγωνϑμ ϑησουρῶς, ἡ τίων μϑασοιν καὶ αἰκίνητον 

δυξον Ἐχιζυτήσωμδμ᾽" ἧς ὅμοιο πϑνς ἡμας ἐχιτυχῇν, χάρλτι ἡ φιλὸὰν,ϑοφπία τῷ 

Κυοίν ἡμδι νησί Χοιφού, δὲ δὶ (θ᾽ ὃν ᾧ πατοὶ ἡ δύξα͵ ἅμα ᾧ αἰ γίῳ πνθύμμιατι, νι κὶ ἀν 49 
ἐν Εἰς δον αἰωῖνας δὴ) αἰώνων. Δμέω. 

ο 
Χ. δὲ αὶ 

Φ. 

Ομιλιλι 3. ΟΑΝΩΘΕΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ, ΕΠΑΝΩ ΠΑΝ- 
«τῶν ὅθίν 5 ὁ ὧν ὧν πηργῆς, οκ τὴς γὴς 661, χα ὧκ τὴς γῆς λαλεῖ. προς δι, {6 οἶς... 4. . εν Δενὸ 



ΕΥΑΓΓῈ Δ᾽ Ομιλ. δι ὅ3β3. ὧν 

9}. Εννὸν ὁ τῆς δόξης ἔρως, δεινὸν, καὶ πολλὼν γέμον ἡκήϑῳ, ἀνόμθαὶ ἧς 

31 δυσουπϑαυὰ τὸς; γα) ϑηθάον αἰὔίθαιοσον καὶ πολυκέφαλον, κτὶ ἢ 
σρεφόντων αὐτὸ ὀπλιζόρμϑμον. καϑαΐπερ γαρ ὁ σκωλὴξ ζαξύλαᾳ, 

ἀφ᾽ ὧν τἰκῆεπα, Αἰ ατεωγή, ἢ ὁ ἰὸς 7" σίδηρον, θαν παρ ϑσι, δὼ- 

πϑμᾷ, ἢὶ (Ὁ σῆτες ζὺ ἔολα ̓  ὕτω καὶ ἡ κενοδοξία, τίω τρέφουσαν 
, αὐτἰυῦ  ὸἰὼπθλλισι {υγζω᾽" δ} ᾧ πολλῆς ἡμῖν διᾷ τῆς ἀσουδὴς,ὦςε 

ἀἰφϑνίσοι δ παν δρ(ᾷ ηϑιῶ ἡ οὐ ζωϑα, ὁσὼ ἐπτα δι τοῖς μαϑήταις 1 ὅτὸ ποΐδρυσιν ὁϊω.- 

ὀλύνης, ἡ μόλις αὐνρὲς κατακυραὺν. μα; ὃ ὑμέμαϑθοϑν Θἰρηνθμων κα ἐτύρφις αὐτὺς 

ιο ἐπόν"λᾷ λόγϑις. ποίοις δὴ τῦτοις ; ὁ ὀβίωθαν ἐρηϑυδνος, ̓  φησιν, ἐπόμω σϑμτὼν δὴν" ὁ ἐκ ὃ 

γῆς ὠν,κ τῆς γῆς ὅ91, ᾧ ὡκ τὴς γῆς λολᾷ, Ὁ γὸ τίω ἐμδιὺ αἴ ἃ κατω"ςρέφετι, 
Φησὶ, εδοτυοίου, χαὶ ζαύτη με ἀξιοπίφότερον 84 φατε" ὠκῴῷο ὑμὰξ αὐαϊκα)ον Εἰδέναι, 

ὡς οέκ ἐν“ ὧκ ἿΜ' ὠρανῶν ἐρηνϑρον αἰξιόπιτον πἀἰπὸ τὸ τὼ γδῶ οἰκοιῶτος μέεϑω. ὃ 
χἱιεανη 5, ἐπόμω πόύτων, " ἢ 8; χα) αἱ βουλεἷ ἡμῖν οὐδείξαἵ, ἡ λέξις ; ὅτι σσυδγὸς δῴγω, δ᾿. 
οΥδΝ ιν αῤκϑίν ὅθιν αὖτὸς ἑαυζῶ, καὶ ὅτι πόῤτων μείζων ἀσυγκρίτως. Ὁ ὃ ἐκ “ἢ γῆς ὄντα καὶ λριλϑεωῶ.- 
᾿εΐ). ς΄ σὰ ἑαυτὸν φησιν, δὴν ὅτι δξ οἰκείας δ} ανοίας ἐφ)εγίοη ὁ, ὥασερ ὁ Χοιτὸς Εἶπω, Εἰ 

Ἢ δδ Ἐχίγήα Εἶποι ὑμίν,κα! ον πιςύύετε, ὃ βαίπῆισμα ὕτω καλῶν, οὐκ ξ) 2) ὨΧΙγεἰὸν ὦ δον 
Ἢ Ὧ,“᾽ ασοϑς τίου ὌΟΡΡητον εἰντν δυνησιν ηϑνεοδης ΩΣ Εἰρηνϑύον ᾿ϑτω χαὶ οὐδ, ἐκ τῆς 

γῆς λφλεῖν ἑαυτὸν ὁ ἰωαΐγιης ΕἸπε,αῖοὸς τίω Ὁ Χριφοὺ διδασκαλίαν ζὰ ἀὐτῦ αὐρχθαλ- 

10 λῶν. συ ϑὲν γ)δγ) ἀλλο δυλοῖ, ὃ ἐκ τῆς γῆς λαλᾷ!, ἢ ὅτι μικρῷ ἡ! ζουντειναὶ καὶ ἐντελῆ τὸῖς 
ἐκείνου αἰραθόμουϑνα ᾧ ἐμωα, καὶ τοιαῦτα, οἷα Εἰκὸς γηΐνίωυ δέξα δῇ, φύσιν. ἸΤα οἱ γἀρ Κολ, β.γι 

ἐκείνῳ πόρτες (ὦ) γησοιυ 9) τὴς σοφίας ςὐπτέκρυφοι. ὅτι γὸ ἐὺ αἷθὲὰ λογισμῶν ἀἶν.8.9 πίνων 
λέγ, δῆλον ἐκ ξθεν. ὁ εν τῆς γῆς ὧν, φησιν, ἐκ, τῆς γὴς 91 καίτοιγε Οὐκ ἐκ τὴν γῆς ζω 
αὐτῶ ὦ πυΐ, δλλαὶ ζα κυρλώτερᾳ ροια. καὶ γὸ χαὶ ψυγίωὼ εἴμ χαὶ δίγευμαῖος ῥίᾳ-. 

τς ἀπέχον, Οὐκ οκ τὴς γῆς. πτῶς δξυ πο τὴς γῆ9 ἐ4} φησιν ;΄ ὁρᾶς ὅτι Οὐ ὸν ἀλλο φησὶν," ὅτί 
χδληαλό »γ, νρκῖ ν . Α } ν “)»΄͵» δ. 4.Δ : 
ἐἠζϑιν μικρὸς ἐγὼ καὶ ζυδενος αξιος λθγϑὺ, ἀτε γα (αἱ ἐρχόνϑρμος χα! ὧν τῇ Ὑ" τιλθείφ᾽ ὁ ἢ Χο: 
ἐϊήντι, ἢ ςὺς ἀνωϑεν ἡμῖν "«φίκζαι!] 5 δὲ τύτων πόρτων σξέσας ὦ πάθος, τότε λοιπὴν μα πλείς- 

εΐμη; "9 τὴς γϑῃρησίας φθέγξεται οὐδὲ τ Χοιτοῦ. ασοϑ  γ)5} τότη αἰδοῆνν τ ῥήματα 
ασϑοΐεοῖ,, μιηδέποτο χώραν εἰν τῇ δχανοία ' αἰκροωμδῥων ἔχεν διυναίψϑνα. ),  ῷς ἀ- “ 

" Ε ἤ »!} ΓΕΥ͂Ι ἢ  κ 7 ν᾿ ἢ Ι 1 ! μ . Ἵ"! .]) 
χὐχτα 39 χόρθας ἀγέασασε, " τότε μετεὶ ὠδιείας λοιπὸν καταξαλλει τὸ ἀσερ ματα, λεγῶν ὁ ἀγών 
μυπίάλν ἐρχόνϑρος, ἐπαύω παντῶν (1ὲ ᾿ " ᾿ 

Ἰὰῷ ἐς 325 "Καὶ οήκυσε λαλᾷ, ἡ ὁ ἐωῤφικε εὔϑτορᾷ αὶ τίου μδοτύρίαν εἰντὰ σὐοϊὶς λαιμξαί- 
“ΠΟ με, Μέγα δι ὁ ὑψηλὸν Εἰπὼν αἶθὸ τυ παλιν Ὀχὶ Ὁ ταπεινότερον (Ὁ) λόγον ἀγ. 
ὐὰρν [ Ὁ», ἤκυσε ᾧ ἑώρακεν, δὼ, ϑροπίνωτερϑν Εἴρηται ον "ὃ απὸ Ὁ τα Ραλαθῷ, ὄψκι, ἐυδϑ 

᾿ 35 Ὡσὸ τῷ ἀκούσαι ἥδει ὼὡ ἥδε! ᾿ δ᾿ ὦ τῇ φυσεὶ ὦ πὸ Εἶλχ,, τέλειος ἐκ ΟΜ) πατρικῶν 

κόλπων “πὐόελϑῶὶ, καὶ ἐν δεόνϑρος Ὁ διδείσχοντος. ΚΚ αϑαὺς , δέ, φῆσι, γινώσκει μι ὁ πατὴρ, 
ὅτω καγὼ γνώσκω 1 πατέρα. τί δξζο 521, ἤκασε λα λᾷ, ἢ ὃ ἑώρακε (ζίοτυρῷ ; ὯΦ ἿΜ 
αἰεϑήσεων τούτων ἡμής πϑώτα μελνϑοίνομϑμ αἰκριξείς͵ καὶ αἰξισπιτοι δυκϑ μϑνν 41) διδάσκαλοι, 
αἷῷ ὧν ἢ οψει χρναλφθωμϑν," αἰκοῇ δεξω ἄθα, ὧτε ὦ αϑλαῆορϑιοι, συύσε' ᾧ ῥυδὰ λένϑν-: 

40 τερ᾿ 'τῦτοὺ ον ζιῦϑευ χατασκίυασοωι βαλόμδρος ὁ [ωαύνης, ἔλεγε πὸ ὦ ἥκυσι αὶ ἑώρφικε ̓  

κἀν ἑη ὀτυτέςμν, ἐδὲν Μ᾽ δ αὐτεῖ ᾧδδὺς ὅθ Ὶν αἰλλαὶ πόϑτο ἀληθῆ, ϑτω" )ϑιῶ καὶ ἡμιᾷς κύβεερα 

γῆ γαζξόμϑμοι πολλάκις ἐρωτῶρμϑρ, σὺ ἤχυσας; σὺ Εἶδες; καὶ δεχθῆ τούτη, ααμιφίξολος Ὁ) " 
εδοτυοία ᾧ αὐτὸς ἢ στὸῳ λέρη,Καϑως ἀκύω κρίωρὸ ὦ ἤκύσαι ρα ὃ παζγομι χαλώ, Ἰψάν ἡν εν 
αὶ ὦ ἐωροίχα ϑυ λαλϑ μεν, ὅσαι αὐ ἕτερα τοιαῦτα φϑέπηται,ἰχ ἵν μαΐγω μϑρ δι διδιωσχό.- 

ΟΠ σγίοί τοη, 2. .}} μδνορ 

ἐλμ, 

η. διῇ}, 



Ματϑ, αι τ, 

όγ4 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΩΑΝ. 

μδνος λόγᾳ ἃ λέτι(τῶτο γὸ τῆς ἐσαίτης αοίας Τὴ νομίζειν) ἀλλ᾽ ἵνα μηδὲν δ᾽ λεγνμθμων 
εἰ αουτήθυνται -ρα Μ λϑαιοουύτων ἰνδαίων. “)4, .)» ἰυδύπω τίων πσρ.σήκασοιν πρὶ 

ἀὐτοῖδοξαν Εἶχον, (ἰονε)ὸς ἔπι (ὃ πατέρρ, κατα φδυγή, ἐκ ῶϑεν αἰξιόπιςα ποιών (αὶ λε- 
οὐμᾶνα. αὶ τί λαυμάζαις Εἰ ὕλὶ (ὃ πατέρα καταφϑυγή᾽ ὁπεγε αὑτὸς ᾧ Ὁχὶ (δ πρθ9- 

φηΐζς, ὁ Ἰχὶ  ιῥ γεξαφας ́πολλαΐκις ἐρχέται᾿ " ὡς ὅτὸν λέγῃ, ἐκφναι εἰσιν αἱ εἷοτυρούσοω ς χιλίχη, 

αἰϑεέμϑ; ὧρ δὼ ᾧ ὟΨὋἝ ασϑοφυΜ ἐλοίήονα αὐτὸν φήσονϑυ, Τ᾿ “Ὡς ἐκᾷϑεν ὀλκά εἶ. 

τυείαρ! ἀπαγά. ΓΝ )ὃ τίω Ψ αἀκαόγτων αἰοϑεγειὸν ὁυτω Αϑδοδυσειᾧῷ λόλϑν, ἡ ΠΟ (] 

παΐος ἀχηκοὼς φησι λαλᾷι ἀρ ἐλάλᾳ, ὀυχ ὡς ϑιδοισκά λυ δεόνθμος, ἀλλ᾽ ἵνα ὠκῴνοι 
πιφ' δύσωσι μηδὲν {}) ψώῦϑος ΨὦἜἝλοχονϑμων. 88 λέγη ὁ]Ἰωαννης ζοιούτον ὅθ1ν᾽ ἐγὼ δέομαι 
ἀκούσει “δ ἐκεῖνα, ὀύωϑαν ΨΨ ἔρχεται, ζᾳ ἀκᾷϑων ἀπαγίέλλων, αἱ μόνος αὐτὸς" οἷδε 

σαφῶς" ὃ γὺ, ἑώροικε ἡ ὕκυσε,ζούτο ἐς) δολοιώτος. καὶ τίω μδοτυοίλν αὐτῷ ον εὶς λαιμι- 
(λυφ. χαΐτοι ὦ μαϑηζμ εἴχε,ιὰ πολλοὶ πσδϑσεῖχον ζς λεγρμϑμοις, “πῶς δῖχυ φησιν, οἷ 

σε ίς; Οὐτο, ἐμ τὶ ζο ὀλίγοι, Εἰρηταινωῶ. ἐπεὶ Εἰ μηδένα ἔλεγε, πῶς ἐπήγαϑν, 
33 Οἰλάφων αὐτιὰ τίωὶ μδοτυρίαν, ἐσφιροίγισεν δι ὁ Θεὸς αἰλυϑύς ὅθην; 

Ἐν ζυῦθε ἡὶ “δ᾿ ἰδίων καϑατῆε.) μαϑΉ δ, ὡς ὁν στρόδρα μϑιηύντων αὐτῳπις΄ θύειν πέως. 

ὁ οὺ σγοὶ κα; ζώτα ἔχις σαν αὐτῳ, δῆλον χα ἐκ δ," μετέπειτα λῴϑιντων, “]σ 

σϑ" “ὃ ἀὐδζους κα δεσμιωτήφμον οἰκϑίυ, ἐκ 49. ἔπεριψει πρὸς αὑτὸν, ἵνα αὐτῳ (μυδήσν μάλ- 

λον. (5 ἡ τότε μόλις ἔχίς ϑυον, ὅπερ δὴ κα ὁ Χρλτὸς αἰννῆόμϑμος ἔλεγε, Καὶ μάκαίρμος, 

ψ 

ιο δῷ 

Ὶ 

γι «{ τῦπ 

χε κῶνον 

ὃς αἢ μὴ σκαιδευλιοϑοῇ οὖν ἐμοί, " καὶ χρυ τῦτο αὶ νιῶ ἔλεγα, καὶ τίωυ μδοτυρίου αἰτεῖ συεῖεὶς χαδἰβντὶ 
λαμθλώει," ἡ ὥν μαϑηζᾳς εἰσφαλιξόμϑρος (ἄν ἑαυ, ὦ μονονειχὶ “λέγων᾽ μή, Ν᾿ 1. μων παν 

μάλλλουσιν. αὐτο ὀλίγϑι τέως πίφεύεν, δχρὶ τη ψΑ δὰ νομίσοτε ξἢ τὰ λεγόλϑνα, ἀγὼ χὶ 
ἑώφαχε, , λαλῇ. . ζῶτα ̓  λέγει ὧμα αὶ τῆς Ἰουδουϊκῆς καιϑουτήομϑμος λμαιαϑησίας" ἢ" δΠῊρ ΠΡΟΩ 

δῖ αὶ ὁ ἐναζελιζῆς δἰοχόλϑνος ἐπετίμησεν ἀδοῖς, ὅτω λέγων “τι Εἰς ζᾳ ἴδια ἦλϑε, καὶ χλομίπι 
(ὦ ἴδιοι αὐτὸν ἐν αὐρέλοιξον. τῇ» 5 οὐκ αὐτο ἔγκλημα, δι αἱ δ μὴ δυξακῦμων καιτηγρ- Ἀ"ιδηγὶ, 

ρία. ὁ λφαξων ἀντυ τίω εδδτυρίδν, ἐστ φγισεν οτί ὁ Θεὸς ἀἰληϑής ὕδν. ον ζοϑα αὐθις ,ς Ἢ ΗΝ 

ἡὶ φοξῴ, δεικνες, ὅτι ὁ μυὴ τῴτῳ πις΄ δύων, Οὧρι αὐτοῦ μόνον, δλλα αὶ τῳ πατοὶ ἀπιςεῖ, δ κ ἡ ῶν 
, ᾽ ἡ). 

ἐπαγε!" 

344 ὁὧὍν ΝΣ αἀἰπέςηήλω οΘεὸς, ῥήματα τῷ Θεούλαλῴ, Ἐπεὶ δξίυ ζῳ ὠκχείνου 

φϑεγέπε,, ὁ τε πις΄ θύων, ὃ τε αἰπιςών, οὐχ εἰνῳ ὸ πιφεύει ἡ αἰπις“4, Ὁ ἢ, ἐστρφοίγισε, τ-- 
τίςιν, ἔδειξεν. Εἶτα αὐξων (2) Φόζον, " φησὶν, ὅτι ὁ Θεὸς αἰληϑες 591, δεικψευῷ, ὡς Οὐκ δῤ χ0 Ἀιϑοηῖαν 
ἄλλως τὶς ἀπιςήσειε τύτῳ, Εἰ μυὴ ψεύδος καταγνοίη τῷ πύμνψαντος αὑτὸν Θεοῦ. 25. 
“ποίνιω συ δὲν ὡκῶς δὲ τῦ παΐξς λέγ, δλλαὶ πόὐτα τὰ ὀχείνου᾿ ὁ το δακϑύων τύτου, "Ὁ χιχὰὴ 
πέμψαντος παρήκϑυσιν, ὅρρι “πῶς αὐτοὺς ἡ δχν. τύτων χαταπλΥήει. τίως "5 συ σὸν μέ. 

γαι ονόμιζον τῇ τὐϑακῦσαι τῷ Χοιςοῦδ. “1.4 τῶτο τηλικοῦτον κίνδγουον" ἐπεκρέμασε δ" 
σὰ 

τοῖς αἰπτίτοις, ἵνα μαϑωσιν ὅτι αἰτεῖ τῷ Θεοῦ χρϑακούοισιν (Ὁ τοῦ Χριςοῦ ὐρϑρχούοντες, .5 
εἶνας ἐπεξέρχεται τω λόγῳ τεύτῳ, ποὺς δ΄ μέζον τὴς αἰοϑεονείας αὐ δ κα τα αἰνων ῷᾷ κχιπτων! 
λέγων᾽ Ου "ὃ ἐκ μέΐξου δίδωσιν ὁ Θεὸς ὃ πγόῦ μα. Πάλιν, ὅπερ ἐφέίω, ἔχι ὅδ 

ὃ ζῳπενότερν ἀγέ ᾧῷ λθγϑν, ποιχίλλων αὐτὸν τὴ δα ϑίδοΐον ποιῶν τοῖς α' κούοισι τότε. 
’ βγὰ ζῶ ἀλλὼς ἐπᾶραι ὶ αὐξῆσαι () φέξον. Εἰ ̓  γι αξὸ αὐτ εἶπε μέγα ἡὶ ὑψι- 

λϑγ, Οὐκ αὖ χίς ἔὥσων, υλὰ ἢ χατεφρϑνησοιν ἀω. οἱα' αὔτο (χὶ (ὃ πατέρᾳ ἀναΐγει ιο ' 

ὃ πε, πολιν ὡς αὐθὸὶ δι, ϑοϑπου τῦ Χειτοῦ τέως ἰαλελθιϑμος, τί δὲ ὅθίν ὃ Φυσιν, Οζι 
ὧκ μέζξου δίδωσιν ὁ Θεὸς ὃ πνεῦμα" ϑέλα δεῖξαι, οὐ πόϑτες ἡμιῴς μέτρῳ τίω τῷ πνϑύ- κλιῖιᾷ : 
ματος «έργέλν ἐλαξουδν (πνῶμα δ ὠΐζῦϑα τίω ονέργφαν Φησιν ἡ αὕτη .»» ὅὰν ἡ Ν " 

Μεθ ομϑμη}) δὲ 5 ἀμέτρητον ἔχει ᾧ ὀλόκλρϑν πᾶσοιν τίω οὐγέργήϑν. Εἰ Ὧ ἡ ονέργία 

αὐστνῖ 



ἙΥΑΥΓΓῈ ΔΛ. Ομϑλ. λ. 67: 
αὐτοῦ ἀμέτοστος, πολλῷ μάλλον ἡ ὀεσία, ὁρᾷς ὁ Ὁ πγεόμα ἀπειρεν » ὁ τθιω πᾶ- 
σαν δέξαίμϑμος τῷ πγρύματος τίω εὐγέργειαν, ὁ τῷ Θεοῦ Εἰδὼς, ὁ λέγων" δ ἠχούσοι- 
μὸν» λοιλούμδυ,ὼ ὁ ἑωροίκοιμϑρ εδοτυρφύνϑρ . τώς αὐ Εἴη δίκαιος «“ποπευεαϑαι, ἐυ-- 

δὲν γᾺ Φησιν, δ μὴ τῷ Θεοῦ ἔφην, ούτε" Ὁ μοὴ τῷ πγεύμο τὸς 661, αὶ τέως αἰδὶ τῷ Θεοῦ λό- 
6 οὺ Ουοδν φϑεήενα ,δλλ᾽ Ὡπῦτϑ παΐζος ἢ Ῥ πγευμιαλος αἰξιόπιφοι “ποι ᾷ πε τίω διδασκα. 

λίαν. δτι (ζ᾽ γὸ Θεὸς ἔφην, ἥδεσαν, τὸ ὅτι πγεύμα ὅ6Ίν, ἡστίςαντο, Εἰ καὶ με τίου ππτρ9σή- 

χφυσαιν δὶ αὐτῷ δυξὸν Εἰχιν᾽ ὅτι μϑύτοι υἱὸς ὅθν, οὐκ ἤδεσειν. ΓΝ τϑτο αεἰ ὉΧ] “᾽ πα- 

τέρν ᾧ Ἐχὶ ὃ πνεδμᾳ καταφευύγή, ὠκφϑεν πιτούνϑνος ᾳ λέλομϑνα. ἐπεὶ, ἐδῳ ἧις ζρώτοϊ 

αϑέλων τίω αἰτίλν, καθ᾽ ἑαυτὸν ὀξετασνν τ λόγϑν, στρόφρα Ὁστοδϑῃ τὴς ἀξίας τῷ Χοιλεοῦ, 
1ο αὶ »» ο6ῳ Ἐπ ἀξιόπιφος ἀύζις, ἐγ) , τίω! τῷ πγεύμωτος οἐγέργήδω ἔχει (ἐ Ν᾿ τῆς οχῴ- 

δεν δεῖται (βοηϑκ ας) ὥλλ᾽ αὑτὸς ἔριν δἰοκϑω ἑαυ τῳ" τίως ὃ ασὸδϑς τίω «' πούνοιὸν “ἥν ἀτε- 

λεφέρων φ'εηέπι, πὸ δμ (ᾳπειών τὶ μικρὸν αὐτοὺς ααγατεῖν βουλόνϑνος. ζωῶτα 3 

λέγω, ϊνα μυὴ αἰστλ αἷς τὰ οὖν τεῦς γξαφαὺς κείυϑρα αἰ ρατρέχωμδ, δλαὶ καὶ Ὑ σχοπον Τ λέ- 
ἡϑντος, τὼ τίου αἰ αϑῴνειαν ΤῊ ακροα μ, ὸὶ πολλὰ ἐτερφι ζὰ οὖν αὑτῶςς καταμαφθαγωρϑρ. ὀυ.. 

" κ ". πόμτα ὡς βούλονται (ὦ διϑώσκαλοι φϑεήζονται, δυλα' ( πολλαὶ, Ἐωςν ἐξις δὝὦϑ αἰεϑε-- 

Κρ γ 

νομύτων οἰποαιτᾷ. 819 ἡὶ Παῦλος λέγφ Οὐκ ἡδεωη ϑίωυ ὑμῖν λοιλῆσαι ὡς πνθυ μισιτικϑῖς, α. Κορ. γι. 

ΔΛ, ὡς συρχιχϑὶς γαΐλα ὑμ ας ἐπύτισα, (ρώμα. ἐξυλόμζών ̓ ὴ  ριφησιν, ὡς “πιθυμστι- 

κρῖς λαλῆσαι, Οὐκ ἠδουνα μῴω δέ᾽ οὐ ἘΠ" αὑτὸφ ἀδιωναΐτως εἶχεν, δ ὨΓ, ἐκφοίορα 
ἡδυυδδλυηο ὅτως αἰκούσει ουτω καὶ Ιωλύνης ἐξούλετο μεγαίλαᾳ ἦνα διδουζαι τοὺς μαϑηζαζ, θην 

20 στ πω δύέξαιϑαι ἠνείχοντο ἐκ φοι" οἰα τῦτο τοῖς ζα πεινοτέροις αἰ στεοίζειμάλιςα. 

Χρή τοίνεω διερβυνάαϑαι! «(Τ' ἀκριζείας πολότα. ἢ γὸ ὅπλα δὶ τὰ δἰ πὸ δὴν γραφων ᾿ΘῚκῸΝ 
πνϑυμαΐικαί. δλλ ἐν μὴ ξἰδώρϑρ οὐβμόσοι τὰ ὅπλα, καὶ χαϑοπλίσαι καλαῖς ζὥν' μα- 

ϑηζά, αὑτὰ δῃ ἔσκι τίω οἰκείαν ἰαέυυ, τοῖς δεχορϑμοις ὃ συν ὠφελῆσοωμ δυώαται. ϑῶ- 

μῶν δ 4ὴ ϑώρανκῳ ἰδθϑν, ἡ χράανος, χαὶ αἰ ασίδα, ἡ δόρυ Εἶτω λαξέτω ὡς ζαύτωι τὰ ὅ-. 

25 σλα, Ἂ ᾧῷ ώρφικα αἰθι δέτω τοῖς ποσὶ, τὸ ἢ κρϑῖνος ἀντὶ τῆς χεφολ"6, ( ὑψ4, Χ τίω α.- 

ὥσιδαι μὴ αὐϑϑ τῷ κήθας πυδοξδρέοϑω, δλλαὶ φιλονοικείτω ἀἰθιουρτῆσοι τοῖς “ποσὶν 

Ἡἱἐνεὸς, ὡβα δυωήσετω τί ΤΜ ὅπλων" »ἰσπίγαοϑαι τύτων ᾿ λ᾿ ὕχι καὶ βλαῦίσετα ; τϑρτί που 

δῆλον. αλλ ὁυ ΟΝ τίω αἰοϑύένειὸν νὋ ὀσήλων, ἀγλὰ θὰ τίω ἀπειοίδν τῷ ςῶι εἰ- 

δότος αὐτοῖς “χοήσοιαϑαι καλας ἑυτω ἀὶ ὄχι γραφῶν, αὐ Ὁ τώδε αὐ συϊχέωρϑι, τ 

ἧνωθ. 30 οἰκείλν αὗται δεούα μιν" ἕξουσι αὶ ὅτως, ἡμας 8 συσὲν ὠφελήσοισι. ζοῦτα ' ἀεὶ καὶ ἰδία χαὶ 
δημοσία, ϑζραλεχϑυδνος ὑμῖν, σὐσὶν ανύω πλέον, ̓ διλαὶ ποῦς βιωτικοῖς πϑρ τὰ “: χθόνιον “ϑσ- 

ἠδαλίς ἡλωρϑῥοις ὑμας ὁρώ, ἿΜ ἢ πγῷ ματικδν “ ονὐνῖδ' ὑγευρ μετή νῷ. αἰῷ τῦτο ἡ ο βίος 

"ιν ἡ αδ ἠμδίννται,καὶ αὑσαῦ τῆς αἰληϑείας αἰγωνιζόψϑμοι αὶ πολλίω εηρ νϑμ τίου ἰεγουῦ, δρλαὶ χαι- 
ταγέλατφοι γυόκῖθα καὶ Πρ ἑλλησι ἡ Ἰουδαίοις ἡ ΤΩΡ αἱρετικοῖς, καὶ Εἰ ἧ ᾧ ὧὺ τοῖς ἄλλοις αἰ- 

344 μϑιριώτες, τέω αὐτέω οὐταῦϑαι ῥᾳϑυμίδυ ἐπεδείκψυεϑε, ἐώὦ ( ογείδ ὑτως υἰπολογίας ἀ-. 
ξιον τὸ γενόνϑρον. γεωὶ 5 οὐ Οἷς βιωτικοῖς ἔκᾳςος ξίφους Ἐφ] Τμφτερος,καὶ Φ (ἐ τέχνας 

μετιόντες ὧ τὸ πολιτικαὶ πραγματα πηρφἤοντες "ὦ 5. Οἷς αναγχαίοις κφὶ πγϑυμκᾳ.-- 
ἡδπμι, σπιωῖς πλῥτων ἐσμὲν" ῥαϑυμότορρι, ζοῖς (ὦ χϑβέρχϑις ὡς ἔρηϑις κεχρημθμοι, ὦ αὶ πόῥτων ἔρ- 

ὧν αγαγχαιότερφι τίϑφοϑαι ἐχοίω, ζαυτα φοτῖδ “ἴεργα ἐὴ νομίζοντες. ἡ Οὐκ ἴζε ὁτιν 

ἡῶῃ 40 δζαζις πυρότυς ὧν, ϑούπους μόνον ἐγρώφη τὰ »ϑαφέντα, αἰλλαὶ καὶ δὶ "ἡμαξ 1 Οἕκ αἰχυύ- 
"» 1,» ε 23 ͵ »ἃ ͵ », 

εἰς ἃ ΠΙαύλυ λέορντος" ΟἿ ζαῦτα ὃ εἰφνουθεσίο ἡ μι ἐγφαφη, 6 οὺς τοὶ τέλη ἣν αἰώνων αι κορυμα. 
φ [ΩΣ δ᾿ 4} ᾽ 

κατίωυτησων, ἵνα δζγι "Ὁ κί ασο μονῆς καὶ τὴς “πἰδακλήσεως ᾿ »ραφών τίωυ ἐλγίδο, ἐγωμϑρ! Ῥομ.ε.8, 
,"» ΤΩ ᾽ Ἁ ΝΜ ͵ “" “» 

ἡ οἰδου δᾺ Εἰίχη λέγων, πλίωὼὺ ου παύσομαι λέγων. ζ» ν ποιαΐν, Ὥστ λογήσομφι ῷ Θεῳ,. 

καὶ μὴ ὁ αἰκούωνῇ ὁ γὺ Οἷς ὡροσέ ́ρέσι λόγων, ἔχ αὐδαμυϑίω Ἢ λέγήν Ὁ πειθὼ τ ἀ- 

Οδιγίοιι, τοτι.:. Ε11 2 χροωυ δρῶν 



νΥ. 

Ματϑζικα, 

ἦναν, ἐζ. γ' 

9ξς ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΙΩΑΝ. 
χροωμϑδγων. ὁ 8 ᾿ ὐμμελῶς λέγων: ἡ μυὴ αἰκουόνϑμος, Εἶτα ἐὺ »πασόρϑμος Φ Ἑ λέγφν πλείονος. δρ' 
Εὖν ὠμῆς ἀξιο, Ω τὸ ᾧῷ Θεῷ δυκοιῶ καὶ ᾿ μιηδενὸς «ϑ»σέχοντος, τὸ «ὐὖ πὸρ πληρῶν. ἀλλ 

δας Εἰ καὶ ἡμῖν ὃ ὁ μιαϑῦς μείζων ὧκ τῆς ὑμετέροις τἷθακοῦς, ὃ ὁμῶς ὑλιγυμοῦμδν Ὁ ττον ἐ- 

λαῆωϑέωῶαι μώλλον, καὶ τω ὑμετέραν αὐξηϑίωαι σωτηρίδῳ, μειοϑὸν μὲ γαν τίω ὑματέ- 

ρὸν θὐδοχί μιησιν ἐξονομίζοντες. ») ταῦτα λέγϑαϑ νιῶ, ἀχ ἵνα ἐπαηϑη ᾧ βαριωὸ ἡ τ λόγον 4 
“ποιήσωμϑν, αἰλλ᾽ ἥα τίων αἰλγηδόια υ ὑμὴν «ασοδείξωϑυ, ὦ αὶ Ῥλδυ Δα τίω ὑμετέρὰν 
ῥαϑυμίαν" ἧς Ἄῥοιτο πόῤζμημας ; ἀπαλλαγλμίᾳ, Ὁ ΟΣ Ἵ χιοῖ ἀστιδὴς, χαὶ 

ὀυρδυίων ὑλιτυχῷ αἰγαϑαῦν γοριτι κα ἡ Φιλανϑεφπίᾳ Φ Κυρὶὰν τ Ιησο Χραςοῦ, μεθ᾽ 
ὕ ῷ πατεὶ ἡ δύξα, ἁμια τῷ αἰγίῳ πγθύ ματι, Εἷς ἄν αἰαῖνας τῶ τῶν αἰωνωγ.Αμέωυ. 

ιο 
Ομλιλα.ι33. Ο ΠΑΤΗΡ ΑΓΑΠΑΤΟΝ Υ10Ν, ΚΑῚ 

“πόρτα διδωχεν ο ὧ τῇ χειεὶ ἰ αὐτί. 36. Ο πιξιύων Εἰς Τ {ον ἐ 

ζωζωυ αἱ αἰώνιον" ὁ ἀπιςῶν ᾧ ῷ ῳ Οὔαι ὄψαται τίου ζωίω!, ἀλλ᾽ ἡ ὀργὴ τοῦ 

Θεοῦ ούρει ἐτο᾿ αὑτόν. 

] 
Ἶ Ολὺ τῆς συϊκιαταζαίσεως τὸ κέρδος ὡ ὥπασι δείκψυται πρραγμα- 

σιν. ὅτω ζμ τέχνας χατωρϑωώστομϑμ, οἕκ αὐ Φ,090) ΚΟΝΝ ἦν λιδα- 

σκαλῶν πϑλύτα μόνϑανοντις᾿ ὕτω πολᾷς ἐδωμα μέδει, ἠρέμα χαὶ 

κατὰ μικεϑ' αὐζαρ ( μιφάντες ᾿ οὕτω τίω; ζωίω τσ εατὸ- 

μδρ τίω ἡ ἡμετέραν, ᾧ μὴ λαυμιάῖσης Εἰ Ὡχὶ τῶν βιωτικδι τὸ 10 
πράγμα τοστεύτέωυ ἔ ἔχει τίω ἰ ἰχεω, ὀπουγε ἡ οὖν τοῖς πνέυμα- 

γιχϑῖς πολλέων δι ὡς θύφο! ζωτος τῆς σοφίας σαν τίω διυύαμων. ὅτων καὶ ἠδγυυήο 

ϑησαν ἀπαλλάγάῦαι «τῆς Εἰδωλολατζείαρ ἰνδαῦοι ̓ ἠρέμα ὦ κτ' κι μαφὰ φϑαγϑιϑροι, 

ἡ μηδὲν ἀξ Ὥρχις ὑψηλὸν ἃ ἀχϑυοντες. μῆτε δυμόχ μήτε πολιτείας ἐνέχεν. ὅτω μῷ τίω 

τὰ υ Χολτοῦ ΓΝ οἰσιὸν, ὅτι. νά ἡ ὑψηλοτερὼν δγμαῖ ατωνὸ χφιο96 ὠὦ, πίε ( ἀρ σνηϑν» ᾧ ΓΤ 

Ὡσπύφολοι, Οὐ τϑὲν ἐκ, τὰ ὅτης ὑψολὸν φϑεγίοι ψϑμοι. ἕυτω ᾧ ὁ Χοιρὺς τοῖς πλείοσι" ὍΣ χϑοιμ 

λέχϑινβνος ρα τίω Ὡοχίω ἐφαρετο᾽ ουτωκὶ Χ, [ωϑενης ἐποίησε, Ὰ ὡς αἰδιὶ αὐϑεῦπν “.7. αν 

[9λ ἐχϑινϑινὸς μος λαυμασού,ᾧ ζᾳ ὑψελα (μμωεσκια σαϑρως “αὶ εν ἀϑείς 3 Ῥυϑμος γρεῶ 

ὅτως ἐλολν᾽ ἐν διώατω αὐ, ϑοφπὸς ἐφ᾽ ἑαυ ᾧ λαμϑανεν οὐνὶ Εἶτα ὑψηλόν τί (μά. 

ψας ᾧ Εἰπων,ὁ ἐ οκ πα ᾧ ουρλνοΐ ἐρηδεϑμος ἐπόρω πϑϑπων δα, πάλι Εἰς ζ (απενα ῷ 10 

θγϑν κατογή λέγων ἀλλατε πολλά ὅτι, ἐν ΩΣ ἐκ μεέΐζου ὁ Θεὸς δίδωσιπι πνεῦμα." τα »Νἰή 
ἐπαΐγει λέγων᾽ ̓ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ Τ ὯΝ πόρτα δέδωχεν ὡὖν τῇ Ἢ χεῖρ ἱ τοῦ " "Εἶτα ὺ Εἰ- αν ὶνέμ, 

δὼς πολλζω τῆς χλασεως ὀυσαν τίων ἰχεωὼ , ὦ ὁ ουχ, ὀστῶ τὴ γ Τ χρισῶν ἐπαγίε λίᾳ ὧν χιἶπιν 

πολλοις ἐπαχϑιδυοις, ὡς τῇ ΗΝ Φοξερών ἀπειλῇ, ων ζχϑα, κατακλείοι ᾿ λόγον," 'όυτω πολι ἐνὶ 

λέγων᾽ ὁ πιςεύων Εἰς Τ᾽ ἐόν ἔχει ζωίω αἷ αἰωνιον" 65 "ἀπειϑαν τῷ αὶ ψφ οί ὄψεται τ ξω- ὙνΝ 
ζω » λ᾿ κοργήτῇ Θεοῦ αϑμφ τ᾽ αὑτόν. “παλιν καὶ ζωυλα Ὠὰ τὸν πατέρᾳ αἹάτι τὸ ὃ ναλῥινη, 

κυλρίστως λόλϑν. οὐ ̓ γὰ Εἤπιν," ὀργὴ “ “οῦ, ταύτοιγε ὧς “ινὸ ᾿ κριτν, ς, ὥρλαὰ 1 τ πατίρᾳι ὑν τ 

ὐὐζοις ἐπέζησε, μᾶλλον Φοξνσοι βουλϑιϑ,, ος, αἶραι δζωυ Ῥρκῇ τὸ πις- σαι Εἰς Τ ψόν, Φησι, φ.αν 

πσξϑς ζ ζωιω ἔ ἔχειν αἰώνιον: θδοιμίξε, ἀκυε τὸ Χολφοῦ τῇηο δοιλϑιοῦτος καὶ ὁ λέλριτος, Οὐ δ. ἌΝ 

᾿ “τὰς ὁ λέγων μι Κύριε, Κυρκέ, φησιν, εἰσελθυσιται Εἰς τίω βασιλείου “Ψ υρανων" ὸ 4. ὧν» 

ἡ" Εἷς ὃ “νύ μα βλασφημία Φρκᾷ κα Μη Εἰς γέειναν ἐμϑαλφ. ὲ τ λέγω τϑὶ μὲ- 

Ρϑ. δογιμάτος: ; κᾷν γ Εἰς (ὃ πατέρα τις ὦ τὸν ον ὀρθῶς πις- θύσν, καὶ Εἰς τὸ πνϑῦμα 2 
τὸάγιοι, βίον ἢ μὴ ἐχν ὀρλῦν, σϑοὶν αὐτῶ " κέρδος τῆς πίφεως Εἰς (φ τηρίαν. Οὐιοιώ ὼ χιίνν 
στὸν λέγη, αὕτη δ» ὅ61ν ἡ αἰώνιος ζωή γα γιυωσκωσί σε τ' μόνον αἰ ληϑινὸν Θεὸν, μι) νομίσω- 
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ἙἘΥΑΓΓῈ Δ, Ομωλ.λα: 677 κχν ὃ. 

μὸν ϑρκῷ ἡμῖν Εἰς ̓ τῆρίαν τὸ λεγόμϑρον. δι ὌΝ ἡμῖν ὦ βίν ὦ πολιτείας. ̓καϑαυρωτοί- 

τῆς ἐπεὶ ἰὼ ονζουῦλει Εἰρηχεν,ὁτ πιφ΄θυων Εἰς τον 4ὁν ἔχει ζωζω αἱ αἰώνιον, χὰ ἐν ϑα καὶ Ὁ σῷο- 

δρότερον. ᾿ [γ» Ἀπὸ Χ}} γενῶν μόνον, δλλά ἢ ἀὺποτΐν γυίων τὸ τ λόλρν ̓(ἰυτίϑησι, 
ουτῶ λέγων" ο 5 μή μαρθῖνν εἰς τὸν ον, δέκ ὄψεται Ὦ ζωϊω, αἰλλ᾿ ἡ ὀργή τοῦ Θεοΐ αϑμει ἐ ἐπ᾿ 

5 αὑτὸν. δλλ᾿ ὁμῶς Οϑϊὰ εἰντόῦϑεν φα μϑμ, Φρκῷ τίω πιςιν Εἰς (»τηοίαν μόνξευ. ̓ : δείκνυσι 

(ἰ«ἕὶ βίᾳ πολλαχοῦ, ῇΥ" βϑατἰελίων Εἰρηνϑμα. δζῳ τοι τοῦ» Οὐδ Εἶπεν, αὕτη δὲ νὴ 

αἰώνιος ζωὴ μόνη, Οὐδὲ »ὁ πιφ'δύων Εἰς Ὦχος 6ν μόνον ἔχει ζωίω αἱ αἰώνιον δλ' νεκατερῳ- τὸ 
"ἐδήλν, ὁτί ἔχει ζωιωτὶ τὸ πράγμα, ̓ δ ᾿ μϑέτοι τά τὴς πολιπείας μι ̓ἔπηται, πολλυ εἼ}α. 

πα ἡ κόλασις. ὦ ΟΥ̓Κ Οἶπε, υδμά αὐτὸν, δλλ᾽ ἐπ᾽ αὐτὸν, " τυπόςιν, Οὐὐϑέ ποτε αὐπτ᾿ αὐτῷ 
το ᾿Ἡποφήσεται. ἵγα Ὁ μὴ νομίσῃς 3ανατον ( ππέϑσκωρον Ο, σέκ δψεται ζωω ως λα πι- 

φϑσῃς τί διονεκὴς ἡ κόλᾳσιρ, τϑτο τεθάέχε Ω βῆμα, δεικνὺς ὅτί γι ζανᾳ αὐτῷ διωυεκῶς. ἐ- 

ποίησε ὃ πῶτο, αἱ σ' τούτων ἀΐους ἣΨ; ῥημαίτων. ὠγῶν πδὲς () Χοικόν δϑτῶρ τοσὲ ἰδίᾳ 

“δὲς ἀύους τίω φἶθαύεσιν ἐ ἐποιησοιη, δλλα καλολικίω, ὑὼς αὐ μάλιςα ἀὐυς ἐπα... 

γέρϑυη ἡδυύύωτο. ἐν γω Εἶπεν, ἐδὼ πις- θύσητε, κὶ Ἢ ἐὰν μὴ πιςζευσητε, ολ ἔχι τῷ χϑινοίΐ 

ις «ελαγή ὥ λθηϑν, ὧς αὐυπο-τώ]α ϑρέοϑαι ζᾳ λέγϑυϑνα, ὴ σφοδρότερον ἡ ἤ ΟΚρλσος πξτο 
“πεποίηκεν. ἐ γὸ ΣΧ οιφύς φησιν, ὅτι ὁ μι πισεύων ἤδὴ κέκριται ὦ 5 ̓ εκ ὄψοται τἰὼ 

ζωιω, λα ὀργή τὸ σ Θεοῦ εδρφὲ ἐπ᾽ αὑτὸν ̓ᾧ μάλᾳ Εἰκότως. καὶ ἰγὸ ὁμοίως ζω), αὑτὸν ἦνα, 
αἰδὸὲ ἐσ “λέγειν, Γ ἔτεθϑν. κἶϑι ἀυτύ, ἢ “ ζ γὺ ΣΧρλφῦν ογομεῖσαν ἐν ̓φιλαυτίας ὃ ἐνέχου ὥ- 

χα πολλάκις φλέγίειϑαι ξ κομκπαζειν" ἢ ἣ ̓Ἰωλύνις ζᾳ της ἀπηλλακῷ τὴς ,ἰσσυνίας. εἰ 

20 ὃ ) κ(' ζωτα καὶ ἡ ὁ Χεισὺρ σφοδροτέρῳ κέχρηται λόγω, Δλλ δζζυ, ὅτε μὲ »αλίω τίω ὐθὸ 

εἰστίδουξορ ε ἐθῶν λοιπόν. 
1 ὥς δζίυ ἔγνω ὁ Ἰησῶσ, φησιν ,οτι ἡκύσοιν (ὦ) φαρλσοῖοι δι Ἰησὺς πριείονας μαϑηζω ποιᾷ χοὸς ἣ΄Ρ 

᾿ Ὁ βασβίςε,," ἢ Ἰωλύνης ᾿ 

5 (Καΐζογε αὑτὸς ὁ Ππσύς οὐκ ἐοώπῆισεν, ἀλλ ὦ Μαιϑηται ̓ ἀυτϑ) 
3 Ανεχώρησιν στὸ τὴς ̓ τδα ας, ἦλθεν Εἷς τίω Γαλιλαίαν. Αὐτὸς ἃ οὐκ ἐ- 

ξαῆϊζον, Φδ ἀπαίφλλοντες βυλόμϑμοι διεγεῖφαι τὰς αἀκϑογίας Εἰς φθύνον, ὁντως ἀ-- 

πήγε λλον. " ἄνος δξζω ἕνεκεν αϑεχώρᾳ; οὐ δειλίας ἐ ἐνέχεν, ἀλλ ὀκκότηων αὐδῥΖ τίω βασκα.- 

γίδν, κυ) ὺ αὐ δα μυλούωϑμος ᾧῷ φλννον, δωνατς (ἃ “γὸ [ὦ ᾧ ἐπελϑύγζα Ὁχιραῖ, αλλ Οὐκ 

ἐδύλετο ((μωεχῶς τῷτο ποιᾷν, τε μι ᾿ αἰπιχείαϑει τὴς (ἀρκὸς τίου οἰκονομίον. Εἰ ὼ (ωε- 
40 γ9ς κράτυμδμος διέφϑυγε, τῦτο δύ αἰ χυ’ωτῇθ) δὴ ΟΝ πολλοῖς. δ τοὶ 'τῶτοᾳ πολλὰ 

ἀῤιϑενπιώτερον οἰκογομιή. ὥασερ. γὸ ἐξύλετο πις΄ ϑυϑίωϑαι ὁπ Θεὸς ζὦ, ὥὕτως οἷς Θεὸς 

ὧν, ὥρχα ἐφορᾷ. δα πτῦτο ὸ κῷ ̓  ὀϑαςασιν πεῤε( μιαιϑητέω ἔ ἐλεγο᾿ Ῥηλαίφησον καὶ Ὁ Δυκυκδιλϑὶ 

ἰδεδῖι ἱπνόῦμα ρα ὺ ἡ ὁςξέα Οὐκ ἔχει. δῷ ὅτο ἡ Πέτρῳ ἐ ἐπετίμησεν εἰπονῖν λεώς σοι, δ μὴ Μμαγθμρυκζ; 
ἔςαι ἴθι 3 γο᾿ ὕτω σφίδρα τῳ χ ττρμς «ἰδιασούδαιφον ζω. ἐπεὶ ἡὶ Ἵ τὴς ὀχχλησίας 

ἡμέιπω, χγς δγμιάτων ὁυ μικρὸν τῶτο [οὶ μέρρς δε) ὼ ὸ Ὁ ὑπῷ ἡμδῇ Οτιείας ὃ χεφαίλαιον ὅν, σ᾽ 
δνν" ὁ 

γδμυείων 

ϑμῶλον 
ἣ 

δε ρα, 40 ἢ 

ὁυ πόϑτω γελνται ὑκατώρθωται. δυτω ΡΝ ῥϑοαίατος ἐλύϑν, ᾧ αὐϑρτία αὐηρένν, χαὶ 

κακία ίφιμίϑη ὼ πὰ μυεία, Εἰσρϑν Εἰς τὸν βίον ἡμδυ ἀγαϑώώ. δι μάλιξα ἐβού- 
λεέτο πιφ'θϑεοϑαι τίω οἰκονομίαν, τίου ῥίζαν τω πηγάς (}} μινείων δλνουϑρίω κα ἡμῖν 

γα! γῶν" οἰκονομδι 5 ἢ τα ὶ αὐ ϑοσπινα, ον ζῳ 3εῖα συσκιαξειϑαι ἠφίει. ἀὐαχωρήστες 

ὁρμῶν 'πάλιυ ὦ, αὐ εἰχί, ὦ ὧν καὶ πότερον. ἂν .»» “πλεῖ Ἐχὶ τω Ὁ αλιλαίὰν 

πήρχεο, ἰδλλαὶ μεγάλα ὑμὰ κατασκίάζων ράγματα πέχν ὧν Σαρμδείζῳς " χα 
ἣν αἰπλλὼς οἰκϑνο δι αἱ αὑτὰ, Ὡ »λὰ "ωΩ τῆς καρ’ συκϑύσης αὑτῳ ὑφίας, ᾧ οὐ μλδνμία 

καταλιπτῷ Ἰουδοοις μκησὴ αϑαμαγευτνῳ τιγὸς Σ“’,ολογίας τοϑφασιν. δπτορ δξῶυ ὁ ἐναγίξλι- 

φὴς αγνηόμϑμος ἐλελυ" ." 
Οἰιεγίοίῖ, τοῖν. 5 Ἂ1 3 4 Ἐδὰ 



ἀν ἢν, 68 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΙΩΑΝ. 
4 Εδειὃ αὑτὸν διέρχεοϑαι δ τὴρ Σαρδρείας, Δῳνε δα παιβεργϑν᾽ ̓αὐτν χιάώῃ 

Ὅτὸ ποιοὺμϑιον ὅπερ ὺ οἱ πύφολοι ἐποίοιω. καϑεύπερ γὸ ὀκῴνοι διωκόρμϑμοι ὐπὸ ἴσδα- 

ων, ὅτε ἴλὶ τὰ ἰ ἔϑϑνη ἤρηοντο᾽ ουτω ὁ Χολτῦς, ὅτε αὐτὸν αἰπήλασοιν, τῦτε καὶ ἐκείνων ἥ-- 

πἢφν᾽ ὡς ὺ Ἐχΐτὴς Συροφονίοσηρέ ἐποίησε γωναρκώρ. τοῦτο ὃ ἐλμετο ὦσε “πάσαν ἐκκχ9. 
“πῆναι Ἰουδοηοις Ὡἰπολϑγέαν,. ὦ ῥα μὴ  δευύων!) λέγῳ, ὃ στι χαταλιπῶν ἡμας ̓ ποϑϑ- ὥν α-ς 

ΣΊραξογιμε, χροίυυφους αἀἰπῆλϑε. δου τῦτο ᾧ (Ὁ μαϑηταὶ ἰπολογρύρϑροι, ἐ ἐλεγϑν᾿ Ὑμῶν ζω αἰαίκαμον 
με στοῦ λδληϑέοαι ῷ Δθλρν τοὐθεού" Κ)4 5 ᾿ ὀὐαξίοις κρίνετε ἑαυςἂν;, ἰδοὺ φρεφόμε- 

ϑῳ Εἰς ζὰ ἔϑνη. ἡὸ αὑτὸς πτάλιν, Οὐκ ἠλϑύν, φησιν, Εἰ μὴ Εἰς ζὰ ασοήθατα τὰ πο- 

λωλότα οἴκϑυ Ἰσραήλ. χαὶ πάλι, Οὐκ ἐς! χαλὸν λαῷ (ὃ ατον ΟΜ τέκνων, καὶ 
δοιώαι τεῖς κειυουρίοις, 5 ὃ αὔτον αἰπήλαισαν,ϑύρον τοῖς ἐϑνέσιν ὀϑέῳξόν. ἡ συτϑὲ ζ.. το 
τω σροϑηγϑυμϑῥως ἐπ’ ὀκείνος ἔρχοται, δλαὶ πϑγιων. " παρλὼν τοίνυν. Ἀ ἔπι, 

ς Ἡλϑῳ Εἰς πολι τῆς Σαρδϑείας λεχϑμϑιέευ Συρ ορ σηλιησίον τῷ χωρίν, ὃ ἔδωκεν ξώο, " 
Ιαχωθς Ἰωσίφ τῷ ὑῷ 6 Ἧν ὃ ἐχᾷ πηγὴ του ὺ Ιαχωξ. πάλιν ἐγ. 

Τίνορ ΠΟΤῚ ἀφιὠλουδκω 9 ἐμαγῇ ιος αὐθὶ τὸ ὥσπου; ἥ᾿ ᾽ στὸν αἰχϑυσῃς τὴς γειυαιχὸς δὴν Μ᾿ , 

λᾳλουσης " Ἰαχωξ ὁ πατὴρ ἡκίϑν ἔδωκεν ἡμῖν τίω πηγέω Οτίω, μη ξενιοϑοῆς, ὁ ας Ἰεριῆ ἐὶ 
γδ β τόπος ὀκῴος ἐὦ, ἔα ὑπ τῆς Δίαρ 2) «ἰξὶ (ἢ Λέὸ Συμεων αἰγόμαροιω-- 

τες, χαλεπὸν ὀκῴον Εὐργάσαντο φώον. ἀξιον ἢ Εἰπεϊν ὑπ πόθῳ (ὦ Σαρδρξται (ωί. 
φησίν. γὰ ὁ τόπος δὲ ἅπας, Σαμῦϑεια χαλάται. ποθεν δξζυ τίω  αϑεϑσηρϑείδμ ἐλα- 

ζοΣοῖ, Ὁ ὅρος ἑλῦοτ πὸ τὸ Ὁ ΚἸησοιμϑμου, χαϑωώπερ ᾧ Ἡσαΐας φησί" ᾧ καὶ χιφα- 

Ματθο καὶ 

Ἡσ,ζ. 9. λή Σομόρων, ἘΦεΑὶ μι. δι᾿ (ᾧ κατοικϑιῶτες Κ ̓ Σαρδρται, δλλ᾽ Ἰσφληλίται ἐλέγϑντο. 10 ἡ μμρμ, 

ὅνου ὃ προϊόντος, πολ σέχρουσαν τῷ" Θεῷ, ὑβασιλϑύσαντος Φακεὲ ὀρελθων " Θεγ- Σομίμν, 
Χο θιλχίώ 

λαθ Φαλασεὶ, πόλεις τε εἷλε πολλάς, ὶ ἐπέθετο τῷ Ηλᾷ, ὁ ἀϑελὼν αὐτὸν, Ὡ σις τίω μὴ 

διβασ ζ, βασιλείαν ἔδωκεν. Ἐχίτῶτον ἐλθὼν ὁ ᾿ Σαλμανασαβ, Εἷλε πολεὶς ̓ἐτέρκο δ᾽ ὕσου- χυμνόίῳ, 
Φύρρες ἐποίησε ᾧ «ὑσυτελᾷς. δ ὃ “εῦτον Εἴξιν᾽ ὑφερονἢ αἰπέφη τὴς 2. ἢ Μὼς 
χϑϑ, ὑσε»» τίω δ, Αἰθιόπων κατέφυγε συμμαχίαν. ἔγνω τούτο Αοσύολος, ἡ ὅχι- "5 Ν," 
φρατεύσεις δ ὀμελωὼν ἀδθεῤ,οὐκέτι! ὩΣ ἔϑγος ὠχκᾷ μδϑωιν ἀφίησι δζῃ Φὠποιαυζς τῆς μα. ηὐδβήη 

σάστωρ- ὑποψίας" δλλὰ τάτυς (Δ Εἰς Βαξζυλώνα ἡ "γαγε καὶ ̓ Μήδους, ὠκῴον δὲ ἔϑγη ὧκ 
μφόρων τόπων ἀγαγών, καιτεύκισον ον τῇ ἢ Σαμδρείᾳ,ὦ ὧφε λοιπὸν ἀσφαλῆ ἢ αὑτῷ τίου ΦὈ- 

χίω 4ἢ), ὟῬ οἰκείων ἐχόντων τ τόπον. τούτων ὃ ̓ϑϑομδρων, βουλόνϑμος ὁ Θεὸς Δέξαι πίων 
ἫΝ διώαμυ, κὶ ὼ ὡφὸ ὁυ δὲ αἰαϑεγοιὸν ὀξέδωκεν Ιουδαίους, δρλα δὶ αεδρτίας ΤῊ ὠκδυϑέντων, 20 

ἐπαφίησι λέονίαις τοῖς βαρβαροις, οἵτινες ἐλυμφήνοντο. Ὁ ἔογος ὦπόμ. αἰπηίίλϑη ζῦτα 

ᾧ βασιλέα ὼ πέμπει ἱερέα τινα Τ' "αὐ αδώσοντα αὑτοῖς (ἄν:  Θεούδειέ γόβιδ, ΔΛ ὁ ὁμῶς συοὶὲ 
ὀυτως δ ς ὀλθκλήρϑυ Ὁ ασιζείας αἰπέςησαιν,αἰδ) ̓ὁξήμισείας." "χον ἢ σσϑϑϊόντορ, πάλη χ κδδὴὰ 

υϑρ Εἰδώλων αὐπεπήδησοιν, ἐσεζον δὲ Χ Θεό. "Ὁ ΝΜ “Ὡραγμ ὦ τύτοις ὀγτῶν, ἐπόμελ- 
θόντες Ἰουδαῖοι, λϑιπτὸν ζηλοτύπως Εἦχ ) τς αὐςᾶν, ἃ ὧτε τοῦ: ἀλλοφύλοις ὁ πολεμί- 39 

οἰς, αὶ ᾿ Ὡἰπὸ τοῦ δοὺς Σαρϑρείζᾳς ἀξε ἐκοίλθιου ̓ Τὰ ον μικροὶ ̓μὦ ἐὐτεύϑον πυξϑς αὐ.- χετεδόμ 

ὧὲ ἡ μ φιλονεικία. σγεῖς »» τὰς γβαθαὶς παίσας ἐκέχρζιντο, ἀλλάτα Μωὐσέως 5" 
μόνα, διηῤνϑιοι , ἋἍ «έρφντικδίν ὁ ὁυ πολιωὺ ἐποιοιεῦ το λόγϑν . ἐφιλρνείχνεου αϑῥτοι 

Εἰ τέωυ 8. "λρειὸν Θἰσωλεῖν αὐτοις τίω Ἰουδουϊκέωο, “ὴ ἐφιλοτιμοιῶτν κλὶ τῶ Αὐρᾳ- 

ἀμ, ο φϑληϑνον αὐτὸν ἐπερφάφεντο, ὧτε δ πὸ τῆς Χαλϑαας ὦ ὀγτου ἡ χαὶ ἰῷ: Ἰακῶρ 40 

ὃ, πατέρᾳ ὀκαλιωυ, ὧτε ὠκείγου ὄἔγτα δἰ ϑνον. ΣΝ Ὁ. Ἰουδοῦοι μῷ δ πόμτων ὑτύτας ἐ- 

Ἰωαν.η μη. Οδευλύοσοντο. ὅθ καὶ Ὁ τὠδχ βαφζίῳ τα ὠνείδιζον λέγοντερ' Σαμδϑείτης Εἰ Ἰ συ δαιμόνιον 

ἔχεις. ἡ ἘὨχὶ τό ᾿ χαταξαΐτος ΡΟΣ Ἰορφυσουλήβε Εἰς ἰεξιηφ, ζωΐτης ἕνεκέν τῆς «ἰαροϑέσε- Ἶ 

ὡς, ὀΧολφὺς Σαρδοείτίω Εἰσοαίγή, ᾧ (Ὁ ἔλεον Εἰς αὐτο γ πεποιηκότα (ὃ δὐτελὴ, ὄχα- ἰ 
αφρόνητον, 



ΕΥ̓ΑΓΓΕ ΛΔ, Ομμιλ.λα. 679 χε ὁ. 
σαφοϑεντον, ἢ θδελυκ)ὸν τὖν αὐφῖς" ὁ Ἐχὶ δ δέχᾳ λεωρών, δλλ μὴ (ὺ θα φησὶ ΠΝ 

το Σαρδοείτης γὰΡ ζω ) αὶ αὐτὸς ὃ τοῖς μαιϑητώς ὅτω λέγων ὠκέλέυσεν, Εἰς ὁδὸν ἐφ)-- ματθ. ,. «, 

γῶν μὴ αἀἰπέλϑητε, ὦ Εἰς πολιν Σα δνε.Ψ ̓ μῆ Εἰσέλϑητε. ἐν τῆς ἱφοσίας 8 ἕνεκεν μό- Λυκ, θεν. 

γης τῷ τόπου ἀνέμψησιν ἡμιας τῷ Ἰαχως ὁ ϑυαγζελιφης, διλιαὶ κα) εἷαὺῷ τὸ δέξαι τίω 2ἶπο- 
ὑνμμω, ς (ζολίω τίω Ἰοδοιϊκζω' παλαι " γεγνηρθῥίω. "ἡ "ὦ ἔχι ΡΝ σοϑηϑιων «αὐ ὧν τόπους 

τ᾿ αὐἷὖἶἅχἍἉ κϑυτέθον ὀκῷοι. ὦ δ᾽ (Ὁ ππϑϑγϑνοι αὐδέἕοον οὐκ θντα αὐ ὍΨ, ζα ύτα χα 
βαϑυμίαν αὐἥω ἡ «οὐ ανομίαν, ὄντα, αὖ μ᾽ αἰπώλεσοιν ὅτοι. “" ὅτως Οὐδὲν κέρδος Ὡρο- 

ἡϑιῶν ἐὴ γουζῶν, ὑτὸμ μὴ τοιοῦτοι τύχωσιν (ὦ δὲ ὠκανωνόντες. ὦ ΝΣ βωρξαρρι, ἵνα, 
λεόντων πρῖρφιν λθίθωσι μόνον, «τοὺς 1 ἰυδαϊκίω ϑυσεξειὰν ἐπθμῆλϑον δύϑέως" ὠκῴνοιἢ 

1ο τοσαζε «“ πσουϑβοντες τιμωρίας, συλ ὅτως ἐσωφρφονίαϑησοιν. ταῦθα χοίνειυ ὁ Κο,.- 

φὺς πε ρελμετο, ῷ  βδλύαυσον ὧν 6 3ν ὠκθαάλλων βίον αἰεὶ, ᾧῷ Ἀ“χίστονον Εἰἰσεύγων χα 

(ἰωωεξαλρϑίον. καὶ γὸ «(ασοζυγίοις κέγφηται, ὄν. ὕτω βαδίζει (Πιωτένως, ὡς καὶ κ»πιασαι 
ὧκ τὴς ὁδοιπορίας, τὸ ΤῊ» πὸμταχοῦ πορδύύει ὃ ὠδῥυμγϑν ἐ()»ὼ ὠπτέρα ον, μῆ πολ- 

λών δεέίαϑα!. ἅτω δ βούλεται ΟΜ ὐθεῆώνἡμαξ δλλοτοίοις δῇ) ὡς καὶ αὐ δἷἶΝἿΜ ὁμαγ- 

15 κίων πολλαὶ κὐθ κότύγειν. ΔΙ οἱ τῶτο ἔλελμ᾽ Αἱ ἀλώποκες Φωλεοις ἐχούσι,ὶ τὰ πετεναὶ 
τῷ ἐρανοδ χα τασκηνώσεις᾽ ὁ Ὁ ὸς τῇ αὐ, ϑεΐπου Οξκ ἔχει ποι τίωυ' κε φαλίω κλίναι " δζρῳ 
τϑτο καὶ ὧν τοῖς ὑρεσι τὰ στλείονα αἰ απείξει, Οἕα οὖν ἡμέρᾳ μόνον, δλλαὶ ὁ ον γυκίι, οὖν ταῖς 
ἐρήμοις. τῶτο ὁ Δαζξ)δ' α)ακηρυῆων, ἐλεδμ᾿ Ἐκ χεμδῥῥου ἐν ὁδῷ πίεται, Ὁ δςιιλὲς 

"μόπι εστῷ ᾧὶ βίᾳ δηυλων. τῷτο ἢ ̓ογταύθα δείκνυσιν " ὅξω Ιησῶς κεκοπτιαχὼς ὡκ τῆς 
ε ! . . ““φὩι»"Ν “ὡ “τε γοκ 

ἡδὲς 20 τδοιποριας, ὠκα,ϑητο ὅτως ἔπι τὴ πηγη. ὥρρι ζεῦ ὡσεὶ Εκίη. 

7 Ἐρχεται γιωὴ ὧκ τὴς Σαρδρείας ὀῤτλῆσαι ὕὑδὼρ ᾿ λέγει αὑτῇ ὁ Ἰησοίξ,, δὸς μοὶ 
πίειν. ᾿ 
8 Οἱ3 μαιϑηταὶ «υτί ἀπῆλϑον Εἰς τίω αἰγϑοοὶν, ἵνα (φοφαὶς ἀχϑροίσωσιν. 

Ἐντεύθων μιαγϑοίνονϑν ὼ ὧ ἰὐζς ὀδουπορίας δύτονον ἰτο, ὁ ὃ αὶ φβ ξοφαὶς ἡμέ- 

ἡπήνγγῳ 25 ληρῦβον, ἡ πὼς "πρέργως τῶ “ράγματ κεγθηται. ὅτως ὦ μαϑηταὶ ἐπτηδυ 

σοὶ καθ᾿ ἑαύζις “9. τίλκοϑτω. δ)» ἐπήλχϑντο ἐφόδια. καὶ δηλοῖ τῦτο ὅτερος ἐυαηελιςὴς λέ- 

γῶν; ἡγίκο ἰδὲ “τῆς ζύμης ῇῬ φωρισαλων αὐτοῖς διελέγετο, ὅπ ὠκῴϑοι οὐόμὰ ΟΥ ὅτί αὖ- ἐτος 

ναχ, στὺς Οὐκ ἐξαςαζον᾽ ἡ ὁτὸν πεινωγζῳ, Εἰσεύγῃ καὶ τίλλοντας ΔΨ " αχύων ἢ ἐοϑιογτας" χαὶ ἿΝ 

᾿ δτὸμ λέγῃ αὐτοῦ (τὶ τίου συκζωῦ ἐληλυϑέναι δχοὺ τίοῦ πεῖναν σον ἀλλο ἢ τῦτο δ παν- ΕΝ 

90 τῶν ἡμαξ παιδύσων, ὃ καιταφρονῷ γαφρὸς, ᾧ μὴ «ἰξεασούδαφον αὑτῆς γομίζεν ἐῃ τίω -" 
᾿λειταργίδν σχϑπει ϑιῶ αὐςᾶν' ὃ ὠνταύθο, ὦτε Ὠχιφορομϑρας ἢ, ὅτε, Τ᾽ μὴ ἐξαςαζον, ἝΝ 

. ἐκ πσϑεοιμίων καὶ ἐνθὺς ὃ ἡμέραις τότα φροντίζονζμ, δλώ ΚΤ χαιρόν καθ᾽ δὴ ἀππολ]ες αἰ- ᾿ | 

᾿ ριστποιοιῶται οφας αἰἴοοοἰζοί]ας" δνλ ἐχ ὡς ἡμιᾷς Ἢ ἐυϑέως πὸ κλίνης διανιςα μενοι,ρὸ ᾿ 

ἢ ἀΐλλων ὅτο σχοσγϑ μίθα, μοιγείρος καὶ τραιπεζοποιὺς κοιλϑντερ ὺ ΑΤ᾽ πολλῆς ταύτα ὑχισκή-: ἢ 
42 πήοντες τὴς ἀσουδὴς, Ὁ μῶν ὠκῴνα, δ“ῥμ᾽ ἀλλὼν [ἀπύμτων]) απ] νϑροι,α βιωτικοὶ καρ ὮΨ 

πνϑυμοτικϑν “ποιου νϑνοι, ὼ “πλεργα ἔχῳ ἐχοζω, ὡς δμαΐκαα, τιμᾶντες. δζῳ ποῦ ποῖ.- ἦι 

χα αὐ ᾧ κάτω νύ. ποιωυδυπΐον γὸ ἐχρίω, απόμτων ΤΨὌ πυϑυματικὅν πολιω πτριησου-- ἰ 
! ͵ τὰ ᾽ 4 , “Δι ἡ 1 ᾽ ᾿ 

μόβοις λθγϑν, μ(" Ὁ πληρώσαι ὦκῴια, τοτὲ ἀπήέοϑα) τϑτων. ἐυ ὦ ἔχύπωον ὃ μόνον, ἀλ-- | 

λα καὶ ὃ ἄτυφον ἐντεύθεν δείκψυται, ἐυ ᾧ κοπιάσαι,οὐ᾽οὲ ᾧ καϑίσαι Τὶ τῆς ὁδοῦ μόνον, ἀ.- Π] 
εἰπλϑὴν, 40 λα ταὶ ῷ κατωλειφ ϑέεαι μδιον, χαὶ ὥν μϑϑηα αὐτο" γωρλοϑίωαι. καίτοιγε ἐξ αὖ.-- : | 

β 
! 

μιν! 

ῷ, Εἴτε ἐξούλετο, ἢ μὴ πὸμζω ὠκπέμυψαι ἥ αἰπελϑθόνγτων ἐκείνων, ἐτέρϑες Δ θκόνους ἐ- 

χῷν᾿ αλλ Οὐκ ἡϑῴλησε᾽ κα) Ν᾽ ὧἔδὸ μαϑηζέουτως ἔἴθισε πόύτα τύφον καταπατει,. ὃ Υ ἢΪ 

μέγα, Φησίν, Εἰ ἐμετοίαζξον, ἴσως ΕἸἰποιῖις αὖ, αἀλιᾷς ὄντες χαὶ σκηνοπτοιοὶ αλιᾷς μα ἧσαν 

αὶ σκηιοποιοὶ, " ἀ, ϑ6θον ὃ Εἰς αὖ τίω ὀρέξησειν τῷ ὀυρριγοί τίωω χορυφίω͵, καὶ τλρτον ἐδλύον» 
ἀσίλέων 

ΧΩ 
{ 



90 ΧΡΥΣΟΣΤ, ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑΤΙΩΑΛΑΝ. 

βασιλέων σεμψότεροι, ὁμιληταὶ δνέοϑαι κατα ξιωλέντες τοῦ τῆς οἰκου βρης ϑεαούτευ,ᾧ 

πὐδαλυϑηῆσαι ζ ϑαυμαζομϑίῳ πόῤτοθῳν. ἴξε δὲκακῴρο, ὃ στι Φ μάΐλιςα, ὧκ ἅπει- χιμάλ, ἐς 

των ὁ ὀντες, ὅτὸν ἀξιωμῶὶ Ὠπλάξων), ϑυκολώτερϑν αἴεννται “δϑς ̓ ὐπόνοιδιν, ὧτε απει- 

οϑκάλως ἔχοντες πρὸς τίω ζξαίφνης ἁμέω. κατέχων δέ αὐςἄν ὁχὶ τῆς αὑτῆς ζᾳ.- 

πεινοφρϑ( ἑωης, ἐπαίϑούον αὐποις᾿ ὅϑ' πϑύτων (μωεφάλλαι μιηδουμοΐ δῴι αι ἢ ́ Τ᾿ ὄζοι- 5 χάχω 

χονησοῳδῥων. αὐτὸς δὲ κεχοπιαχώς ΟΧ, τῆς ὁδοιπορίας, φησιν, ὀκαϑητὸ ἕυτως ἔχὶ τὴ τῇ τη - 

Ὑν τ δας ὅτι δίῳ (ὃ κόπον ὴ ἐαλέδρα γέρρνε ;δύρ ὦ καῦμα: ΧΩ Ω αἶξεμψαι τὸς μαδι- 
ἤδει ἅ ἡ Ὁ) συ μθησόκϑμον Φ κτ' τὸς Σαιδείζε: Οὐκ ἰὼ τοῦτο δε λϑ ὃς ποδϑηλϑυμί- 

ς. ὡς. ὡμδὰ ζω ὅζα "οὐ (έχ ἤλϑα, τ δα νόμδιοντὸ τὸ γεώαιον αἰπωσαοϑτι ἐχείω, ὁ. 

τω ὡ πολλίς φιλομαϊϑειὰν ὑπεηιδεικιύιϑρον. Φἕ;» ἰουδούροι χαὶ «εὸς ἰύζις ἐργόνδνον. ἀ- το 
πήλαιωον, (ἢ δὲ ἐξ ἐθγών καὶ ' ἀγλαχοῦ βαδὶζ οὐχ, “δὸς ἑαυτες Εἶ λιν" χ ἃ Α ἐ- 

᾿φϑειοιυ, (ὦ) 5 θχίφθον" ὠκῴνοι ἡγθυαϊκίοιωυ, ἔυτοι ἐλιυμαξον καὶ ὦ ππρησεκιώύοιωυ. ὠ δὰ “ὧν; 

ἔδι4 Οσώτων σωτηείδῳ αὐριδῷ, κα ὼ ασευηνμ ιν, τω λυναιαν ἐφῴα: τὸν Δ δὼ «- 

να ξιον ὦ τύ της Φιλανϑερπίας. δίόπυρ κῷ , πῆς «οι σηκούσης αὐτῷ σοφίας πόρτα 

αότα οἰχϑνοίεᾷ.. ὀκαϑητο « ἡ: ἀϑαπαύων Ὡ σώμα, κ ΟΝ τῇ πηγὴ ἡ μα ᾽ αὺ- ι5 ᾿ξ χη 

, ὐξ' ΝΣ ζω πῆς ἡμέρας Ω μεσοψ τατον" ὅπερ χαὶ ὁ  ϑαήελιςς ἐδηλώσιν Εἰπων, ὥρφι 

αδώκὶ ὑνῆη, ὁ ὁκαϊϑητούυτως. ᾳι ὅδ, ὃ συτῶως; οὐκ ἴχὶ εϑεύνε, Φησιν, οὐκ ἐπὶ πϑου-.- 

κεφαλρίω, ΩΝ ἀπλαΐς ὦ ως ἐτυχεν ἐπ ̓ἐδαύφους. ἔρχεται γωωὴ ἐκ τῆς Σαρδιείας ἀὺ- 
τλῆσαι ὕδωρ. ὀρφ πὼς ὦ το »ώΖαικα δὲ ἀλλο τι δείκνυσιν ἀξολλοῦσαιν, πλρταχοῦ τίω «- 

κέδρινον ἿΜ Ιουδαίων ληικομίζων δὐτιλογίδυ, []}} "να μι τίς λέγη, στι οὐδυτιούται "ἐ- 10 .. ἐμῇ 

αὐ τοῦ πσεσαγματι, Εἰς ἄ᾽ πολνκελθύων μὴ εἰσιέναι Σαμδρενμ, Σαρϑρείταρ ὃ Ἀ ὅζῳ- 
λερόνϑμος. δἰθ τὸ, " ἀπεληλύθεισοιν (ὦ) μα.ϑηταὶ αὐτοὶ Εἰς τίωὠ πόλινίνω ξζοφας «- χα ᾿νε 
ηϑφοέσωσι, τέθήκεν ὁ δυαλιςὴς, “πολλαὶς Ε-ἰσοώγων αἰτίας τῆς ασϑϑς αὐτίω “λέξεως. ψ μα 

δΐωυ ἡ γωνή " αἰχϑύσασοι, δὺς μοι πιᾷν, σφόδρα (μωοτώς Εἰς χατωσκϑυζω ἐρωτήσιως ᾧἠ οὶ, ίνω 
ΓΟΝ τῷ Χοινοῦ λϑρον λφμίδλρει, ») λέγη" 2. ὑπ νν 

9 Πώς συ]ουδούοςι ὧν, αἰτς χον ἐμοῦ πιφν,ὐυσς γέρω εἠχὸς Σαρδϑοείτιδος, καὶ ἐγὸ συ. χορ; ἦν , δι 

χρῶ Ἰουδαῖοι Σαρδρείταις. Καὶ πολιν αὖτ ̓ σδοῦον οὐνόμμζεν ἐβ) ; Ὅπὸ η σδμα- μν Ἄρη 
τος ίσως, αὶ εἰπὸ τῆς ὀζρλέξεως. συ δέ μοι. σχόπει, πῶς διεσκεμιμένον τὸ γκϑαγον ὠς. Εἰ χρρλΐδην 

δὲ ἐγξίω ἡ φυλῴξαοϑοι, ᾧῷ ἴησθν ἐγείω ἐκ ὀκεύζω. καὶ Ὁ Ρ Εἶπε, Σαρδρήται τοῖς ἴου- “0. σοὐαμ 

δαίοις ἐν συγνγρούνπω, δ λ᾿ ἰουδαοι Σαμδιείζας ὦ πυοϑλσιενται. ὄνον ὁ ὀιίφς ἢ γωνὴ καίτοι 20 πῶ 

κρτη)ϑείας ἀπηλλαγμένη, Ὁ φὐρόμιισεν ἐτθρϑν αὐτὴ ἡ αἰθιπίπηει, ΟΥ̓θὲ ὃ ουτῶς ἐσίγησιν, χαϊπὴ 

λλ᾽ ὡς οἴεται, δίορθουται τὸ μὴ “ἡ νόμιον γνόμϑμον. δ λ᾽ ὠκῴῷνο οὐ τις ὀκν πορήσειο, πῶς ὁ μδήᾳ 

Ἰησῶς ἐζπτησε δ αὐτῆς πιᾷν, τῷ γάμῶ ὕκ ὕχιπτέποντος. Εἰ χὰ λένϑι τίς, οἷ, ΚΑ τὸ 
ποϑϑειδέγαι μὴ ἡ δωσουσειν, δ δὲ δ᾿ ὥ δὼ "ὅν συ αἰτῆσαι ἐχφίω. τὶ δίζυ ὅδ ην Εἰπῷ ; ὅτι 

ἰδζμφφορον αὐτῷ λοιπὸν εὐ πιαυζας ὀκ(αλλεν ὐϑατηρήσεις. δ γβ (ἂν ἄλλοις οὐραΐ- χγ 
γὧν Εἰς τὸ λύει, πολλῷ μάλλον αὐτὸς αὐζῷ' δὼ ̓ϑδέ δραρδν. Οὐγδρτὸ Εἰασορθυὀμϑμὸ, 

Φησι, κορο δὐιϑεϑποι, δ λὰ τὸ ἐκπορθυόμϑιον. ᾿ μικραὶ ὃ χριτηλρεία, ἡ ϑοιτ᾽ ἂν Μ 

Ἰουδαίων δ΄ ν τίων ων γωνάνᾳι δζαλεξις. ἐκείν ἢ ̓γδλ πολλάκις ἐπεαυσίσα: τῳ ; δῷ 

ῥημῖν 9 ὁδῷ, ποραίμς ΙΝ ἐκ δὐείγντο' αὕτη ὃ Ἀ ὄρρε πώς κατέχεται Σ Ὅτ ψιλῆς ἡ ἐρωτήσεως. Χ' ἠνιίποὶ 

αὐτὸς μ « γου ὕκ φγεφήσεεγο τέως ζω πίω τίω τοραγμματείλυ, εἰδῈ Ὑ ὁδὸν᾽ εἰ δὲ τινὲς δεῖ. 40 

γογτο, ἐκ ἐχώλυε. Ὁ ὃ γὸ τοῖς μαίγντοιῖς τῶτο ἔλελυ᾽ Εἰς πολιν Σαρδρενδ (ἡ Εἰσελ- 

Ν εχ πυδοσιογζῳς ς δίχκρούειϑε. σφόδρα γὸ αἰνάξιον ἱιῦ ἀγτω τῆς φιλαν,ϑοφπίαριϑζρ, 
δὴ τῶτο ἡ ἡ πἰποκρίνε.) τῇ τῇ γειυαἸκί, χα φησιν 

1ὸ Εἰ ἤδεις πέωϊ δωρεὸω τῷ Θεοί κὶ τίς ἔδιν ὁ λέγων σοι, δὺς μοι πτιῷν ̓  σὺ δύ ἥτη τησεις 
αὐτῶν 

κἢ 



ἙΕΥΑΓΓΕΛ. Ομδλ. λα; όδι “δ 
ν 2) " Δ ο δ 

- 

αὐτον͵ ᾧὶ ἔδωκεν αὐ σοι Ὁ ὑδωρι ὃ ζών. Πρότερον δείκψεσιν ἀξίαν ὦ ὀυσταν οἰκοῦσι καὶ 
μυὴ πβδοφιϑέωαι ὕ τῦτο ἑαυτὸν ὀκκαλυτ. ὦ Ν᾽) Ῥμϑιηεν ϑύγέως, μιαϑοίΐσα ὁ, δεῖς ὅθ, 

γαιδιϑαιν “αὐ ακουσεεϑαι νὴ Ὁ’ πσοϑσεξᾷ αὐτῷ ΄ ᾿ὐπερ αὐδὲ Ἰουδαίων εἰκ ὁ ὡς Εἴποι. ὁ δ) ἐσϑὸ- 

το ἡ τησαν αὑτὸν δὲν, σα θὲ ἐπεθύμησαν τ μαθεῖν μ᾽ χρισίκον, ἀλλα ἡ ὑξριζον καὶ ἡ ἀ-- 

5 πήλαιωουον. ἡ ἢ ,γαυὴ ζωυτα αἰκούσοισει, ἊΣ πῶς χιήκως Ἰἰπικρίνε.}" 

11 Κυομε, ὅτε ̓αὐτλημα ἐ ὀχ, "Ὁ Φρέαρ Ἐ8] βαϑύ. πύϑεν δω ν ἔχεις Ὁ ὕδωρ ζ.) δ δών; 
"Τέως αὖ τίω πῆς αἰ νονοίας τὴς ζᾳπειιῆς λυέςησι, ὦ τῷ ϑνομίζῳ ἐ εἴα "δ΄ πολλιών ἴῃ. ν 

7» α'πλώς ἐγζωυ3α καλφκύρμον, δρλλα πολλώὸ ΔΑ τονόμνσοι τίω μέ. ὃ ὅτ τ γὰ ᾧ. 

μϑσα (ταῦ ἐλῈ ἦν, Ὅσο ΤΜ Γ[ἐξης Εἰρηοθβων δόλον, υ ὰ κοιτε)έλᾳσιν, ἐδὲ ὠκωμῳδε.-- 

μιπήμν. 19 σεν; δ ἡπόρειτεως. Εἰ μὴ ̓ ἐυλίως ὃ “πϑρ φνόησε, μὴ λαωμασῃο. οὐδὲ χὰ ὁ ΝΙι- 

κόδημος. τί ̓ Ψ ὀκφὸρ Φησι "πῶς διωω) ζωτα δρέοϑαι;  Χ πάλῃ, πῶς ὀβ,ϑόφπος 

διωαἢ “διυνηϑίωωι γέ γέρων ὧν; ἢ πάλν, μη ' διώα Εἰς τίω »οιλίλο τῆς μξὸς ετε 
δυύτερον Εἰσελϑεῖν ἡ “δρννϑέωϑαι: ; αὗτη 3 αἰδεσι υϑῖτερον ̓ Κύριε, ἢ ὔπτε ὀψντλημα ἔχειο, σ᾽ 
τὸ Φρέαρ ὅ61] βαλύ" πῦϑαν δίχυ ἔχεις τὸ ὕδωρ τ ζω: ; ἀλλο δὴ γὸ ὁ ὁ Χοισος ἐλοδω, ἀλλο ὃ 

15 "ἰποωγήδυσεν ὀκείν, εἰδὲν πλέον ἀχϑύσασα ῥημάτων, οὐδὶὲ - φνοῆσσα τέως ὑψηλὸν 

δωιυαμῦρη. καίτοιτ ϊωῦ Εἰπεῖν πσδ᾽πετῶς φϑεγο μδύζωυ, ὅτι Εἰ Εἴχεοτ ὕδωρ τὸ ζω, 

Ἐκ αὖ ἡτησοις ΠΣ “Ἔ ἐμιού, ἀλλα ̓σωύτῳ πἰέλες αἢ α᾽ αυοότεξον᾽ γι 3 Ὠβεπάζεις. αλλ ὑα 

δὺ πύτων εἶ ἱπτν, ἀλλα μετ᾽ ̓Ὠχπάφκείας ἀἰσοκρί) πολλῆς, ἡ ϑοχῇ, κᾧ ζῦτα. ὦ 

γαρ ω (2. φησι᾿ πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὧν γ αἰτῷρ ΤΟΣ ἐμοὺ πιᾷνν χαὶ ὑκ ΔΝ ὧτε εὴς 
20 αἰλλόφυλον Χ) ἐχ, ἀρϑ Δ: αλεγθρθῥη, μι ΜΙ μοιτὸ σοὶ μέετα δοιεῦαι ἀϑιϑεθττῳ πολεμίῳ 

καὶ πἶ ἐϑνοις ἡ  ἠλλοτοιωνδμῳ. χαὶ κᾧ 'ζαῦτα παλιν ἀκύσαισα μιεγαιλαι λέρρντος, ἐφ᾽ 

ᾧ μάλιξα δαίκνον") ὡὲ ἐχ,ϑ69ὶ, " κατετέλασιν, οὐ διέσυρεν" ἀλλα, φ Φηπὶ 

1: Μησὺ "μείζων εἰξ παίξος ἡιδ Ιακως, ὃς ἐδωκεν ἡμῖν φρέαρ ἅτο, ἡ αὐ δ 

εἰστέπιε, ὁ(ὦ υοἱ ούῳύ, ὁ α ϑρέμματα, αὐτοῦ, 
:ς Όρᾳ πως Εἰσωλεῖ αὐ τίω Εἰς τίωυ ἐυϑρειὰν τίω Ἰουδαϊκζων, δὴ λέγει ζοιούζο ὅπ ηγ" 

ὠκῴνος τούτῳ ὀκέρφην τοῦ υδαντι, Και ' πλέον ἐχὸ ὕδὲ δοιώαι. ζαύτα ἢ 3 ἔλει, δεικνῦσαι 

" ὡς ὧκ ορῴτης Ὡἰπεκρίσεως ἐδίξαν γόη μια μέγα Κρη ̓ὑψρλνν. [ὁ γάρ, αὐΐὸς ἔ ἔχχιεν αἰπτ᾿ 

ὦ καὶ (Ὁ με ᾿ὐδού, ναὶ ϑρέμμαζα αὐζού, ουδὲν ἀλλο αἰνηῆοιδύης Ων ἢ ὅτι ἐξ 
ΩΝ Πὴ ὄνοιαν μείζονος ὕϑουτος, ὁ ον ἕνφισκε ὃ Ἰἀὐ,, σευ οἷδε σαφαίς. ἵνα «Ὁ σαφέφερον Εἰ- 

᾿ὼ 10 πῶ ὁ ὁ βούλεται Εἰπών, τοῦτο ἐςίν᾽ οὐκ «ἔχεις Εἰπεῖν, φησιν, ὁΤΊ Ιακὼς (ὦ ἅ ἡμῖν ζαὐτίω ἔ ἐ- 

δωχό τίω πηγάυ, ἑτέρᾳ ὃ αὐΐζος ἐ ἐχθήτοιτο. μι ὶ γὸ αὖ ὡς καῇ ( αὶ ψ, ὶ αὑτοῦ αἰπ᾿ αὑτῆς ὃ. 
πον, οὐκ ὀν᾽ πιόντες, εἴ " βελποια Εἶχον ἑτέραν. το  ζαυτης ἅ ὥ ζω οὐδ; αὐῶς δυ- 

γήσΉ δοικϑαι,ἐτέρλν ἢ βελτίονα οὐκ ἔς! σε ἔχεν, Εἰ μὴ χα Ἐ Ἰακωδ ὁμολογεῖς μείϑονα {ἢ 
στόν τόν. πῦϑεν δίζυ ἔχεις ὃ ὑδωρὶ ὃ  ἐπειγί λλη δωσεν ἡμῖν; ΩῚ ὀχ ἐ (ὦ: Ἰουδοῦῆοι δυτω σπζϑση- 

,5"ος αὐτῇ δζαλέγρνται, χαίτοι ἡ αὐτοῖς αὶ τὴς αὐ τὴς «ἰ αυυϑέσεως διελέβη,τοῦ τοιούτου 

μφημιονεύσεις ὅδ πς, ἀλλ ἀυσὲν ἐκέρδϑμον᾽" ὅτε ὅ τοῦ Αὐρᾳαμ ἐμφνμώονέυσε, κα ἡ λίλοις βα- 
λῷ αἱ αὖ τὸν ἐπεχείφρεωυ αλλ᾽ ὀχ ̓ γένη τοῦτον τ 1 9πον πξ:σφέρεται, αἰλλα μεταὶ 

πολλῆς τὴς Ὀχπεικείας, οὖ μίσῳ χαύματι ᾧ ὧν γμμέραι μέσῃ, αὶ λέ χ) ἀκούει πόρτα μᾧ' 
κιοιχροϑυμμίας πολλῆς, ὺ συσὲ ὠρνοᾷ τ τοιοῦτον, δὶ ἅ Εἰκὸς ε Ἰοδαλες Εἰπεῖ, ὅτι μαίνεται χαὶ 

40  ξέονχκεν ὅτ᾽ πεοσέδυησέ με πηγὴ ὼ Φρέατι, ΓΝ ἔχων ᾿ συυδν, φυσῶν ὃ, τοῖς ῥΥ̓μιϑσιν᾽ )- 
δαὶ καυρτερξ ὺ πσδϑσεδρεύει ἕως ἕυρη τὸ ζητεύμδμον. 

Εἰ γυὴ ' Σαιμδρφτις, τοστιύτίον ποιἧται απουδέυν Αἷαρ τῷ μαϑεῖν τι γοήσιμον, ὦ π"ϑικον 

αὐολιδία τῳ [Χεισ ᾧ,κσυτοιγαὶ ἔτι ἰγνοῦσα αὑτὸν᾽ ἶνος ἡμιᾷρ τόξόμϑα, συγ ὠμηφ, (καὶ κ᾽ 
ΠΝ "Εἰδῦτες αἱ αὐτὸν, Ὗ μήτε οὐτες αἴδὰ φρέαρ, μήτε ΦΨ ἐρημίᾳ, μὔτε ῳ ἡμέρᾳ μέσῃ, μῆτε 

ἰκῆιος 

δ 



τ 4, 

Μανϑ.γ ια, 
Ἰοαγιζιλη, 

έ; ΧΡΎΣΟΣΤΙΕΙ͂ΞΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΩΛΝ. 

εἰκήῖος καιήσνις, Ἀλλ᾽ ὑοῦ τίω ἕω κὴ αὐ αοὺ τοιῦτον ὀρςῷον σκιῶς Ἀσολαύοντες ὲ ἀψυ- , 

χίαι, κα μὴ κα βταρρειῶτες αἰκῦσαι τὴν λερρρδων, ἄλλ᾽ “Ὁποκναιοντες: ; αλλ οὔκ ὁκεύη κω ΒΡ 
τοιαύτη, αλλ ὕτω χατέχεται τοῖς λεχϑαϑίίοις, ὡς ὼ ἑτέφϑυς καλέσει, Ἰνδαῦοι ὃ δὶ μόνον πε} ; 

οὐκ ὠκάλριωυ, ἄλλα ᾧ ὧν βυλοιϑμὰς" σροσελλεῖν ὀκώλυον ὑὐ οὐνεπέδιζοι, λέηϑντες" Ὑ. ἐσυ 

φάτ, μή τις ἐκ Μ ϑρχόντων ὕλίφιυσιν᾽ Εἰς αὐτὸν ; αἰλλ᾽ οχλοφ ΠΣ ὁ μιν ᾿ γινώσκων (ὃ ,“ 4, ς, 

νόμων, Ἐππκαταρατοί Εἰσι. μειμισεκῖϑα, τοίνων τίω Σ ἀμιαρᾷτιν, φαλῳθώρδμο ᾧ Χειςῷ. ὑλαρν 

Χὺ ὁ γὸὺ ὁ νι μέσος ἡρθῃ ἔτηκε,ὶ Ὄ δχῳ Ἢ Τ ρεφηΐ ὦ χοξ τ μα. θη} ἡμῖν φϑεγίζωενος. αἰκύσω-. “δης 

μδυ δ δζω καὶ πειαϑώμδν᾽ μίξοι τίνος ζαμὸρ εἰ εἰχῇ ᾧ μμαΐτην; Ὁ Χ μὴ τὰ δοκοιῶτα ᾧ Θεῷ ποιῇ, χπὰ 

εἰκῇ ἡ ζῇν 631" μᾶνλον ἢ κ εἰκῇ μόνον, αἰαὶ καὶ χι κακῷ, ὑτὸμ ἾΝ Τ' ϑυϑώτα ἡ γμεν λδδο 

λὐαλώσωμϑῳ Εἰς συυδν δέον, ἀπνλευσό ἴβα δικίωυ δώσοντες τίω ὁ ἐχατίωυ τὴς ἀκσίρε δα- χο 

“πόμης. ὦ ΣΡ δέπυο ἅ γέήματα ἐμ πορευσονοῦϑαι λαίξων, Εἶτα καίτοι Φαγών, "ώπαι- ὁ λἰν) 

τηϑ σεται τὐδὰ τῇ το πιτευσαντος᾽ ὁ ὃ ζωίω τοιαῦ τίου δα πὸ μύσεις μιάτίωυ, ὁ ὸυ δωσει δικίω. ᾿ 
ὀυ ὅρῳ τ ἡμαξ ὃ Θεὸς ἡγαῦν Εἰς τὸ πϑρώτα βίον, ψυγίω εὐνέπνευσεν, ἵνα, "ᾧ πἴδόνι χι θα; 

χρησωμῖθα μέ μνον᾿ αὐλλ᾽ ἵνα, πόρῳ, “δὶς τίω μέλασιν ποξαγματιυσώῥθα ζωίω. τὰ ἐγ εἰν ἴωοὰ 

ἀλογα μόνα, τῷ Γαρρὸτι χούσι κϑ βίῳ" ἡμέ ὃ δ αἱ τὸν ψυχίω αείνατον ἔχοιϑῳ, γα ι4 

“ας τίω κείνης τὺς ζωὴς «ὐοκσκευίω πϑρζᾳ “έαξωιδ. ἵππων Ὁ» ὁ ὅων 

βοών καὶ χ᾽ ἫὟὮΜἜ΄Ἂ λων τοιούτων βοσκημίξν ἀν ἐρωτέσῃι τς τίω χρείαν, συὐδμίὸν ἀλλζω ἐ. 

οὐδ, λα τίω ὡ [" τῷ παρϑντι βίῳ Αἱ ακονίλμ" δὶ ἢ μμδιν' οἕκ ἔς! τῶτο Εἰπεῖ, δλλ᾽ 

ἢ βελτίων χαπάφασιρ, ἡ κ᾽ τίω ἐγτύϑῳν ὄφιν ὡποδημίδν " ὦ δῪ πύμτω ποιᾷν, ἴᾳ ὑκεῖ 

λάμψωνδν, ἢ να μετα : ἀγίέλων χρρβ' σωνδι, ἴα τω βασιλᾷ Ὡὐδαφηκωρδν αἰ απὸρτὶς Οὐ 19 
οῖς αἰῶσι τοῖς ̓ἀπεράντοις. δζρ τῶτο γὸ καὶ αϑανώτος γέγϑηιν ἡ ἐ ψυχή, ἃ π σῶμα 5 ἔςαι 
«᾿πώατον, ἡα ΟὟ) ἀτιλϑυτήτων ,δἰπολαυσωιδι ἀγαθῶν. αν 3 τῇ γῇ πεισολώρδος ̓ ς, 

ὟΝ ἜἝὐοανίων πσέϑχεμδρων ᾿ οὐγγνόησον «ση τὶν ὑο ὑδρις Εἰςτ δωρϑύρϑρον, ὁτὸν ἐκῴος ἃ δι χα 

ὀύω σῦι 9 τίη, σὺ 5 ἐν πρλιωὼ αὐ δ Κ, ούμϑρος ,λ.γ9ν, τίω' γὼ λυταλλάοσῃ. πο 

ζωυταλὶ κ) γιονὰν ἠπείλησε! τι κατεφρενούμϑμος, ἱγάν μαϑῃς ὐὐτευϑει ὁσῶν στο τον Ὑἶτο- ̓ξ 

φερᾷς καλῶν. δλλα μὴ δ γμοιτό τίν πεῖοφιν Ἀφ ᾧ, τὰς κολάστως ἐκείνης, δΛᾺ ἐ ἐυαυρεφήσαιν- 
ἴω ἡμᾶς τῷ Χοις-ῷ δ αἰωνίων ϑλιτυχῷν ΚΣ Ἄγ ὦ Φιλαν,ϑ 65 πία τοῦ Κυ-- 

6άου ἡμδᾷ! ἴησν Χριρού, κἶϑ' κὶ τῳ πατολὴ δυξα, ἅμα τῷ αἰ γίῳ πνεύματι, νιῶ αὶ ἀεὶ, χαὶ 
Εἰς (ὃν αἰῶνας “ἦΨ" αἰώνων. Αμιάύ. 

20 
Ὁμιλ.λβ. 13 ΑΠΕΚΡΙΘΗ ἸΉΣΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΑΥ̓ΤΉΝ." 

πές ὁ πίνων ἐκ αὖ ὕδατος τύέτυ, δηψησιι παλιν᾽ ᾿δὺ 

ἃ ἀαηδα, 

14 Οφδ ἢν “πίη 

ὧκ τῷ ὕδατος, δὲ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, καὶ μὴ διε ψήσν Εἰς ῶ αἰώνα " δλλαὶ ὃ 
ὕδωρ, ὃ ὁ δωσω αὑτῷ δυνήσεται ον αὐτῷ πηγὴν ὕδατος αλλορδμου Εἰς ζωίω 
αἰώνιον. 495 

ἐδ' Οὐ πνθύμιατς τίω χοῦν “ποτὶ (ὦ αὶ »φαφὴ πῦρ, ποτὶ ἢ ᾿ ὑδὼρ καλῷ, 

: δυκεῦσαι 51| Οὐκ ἐἰσίας “4 πἴρκφατικο ζωῶτα τὰ ὠόματα, Ἂν 

οἰεργείαρ. Οὐδὲ ὃ ἐκ ὀζαφόρων ὀεσιών (ἰμυίτικε ζ πνίῦμα αἰ. 

ενιτὸν τὰ ὦ μονοειδὲς ἐν. "ὦ ὦ δωο Ιωλύνης δυιλοί. ὕτω λέγων, Αὐυ- ,0 Ἀῦ δ ν 

τὸ ὑμὰ μφβ απῆϊσει ων πνθύμαιτ αἰ γίῳ ὺ πυεί" "ὃ ὃ ὁ Χο σὺ, Πο- ΜΝ 
τα μοὶ. ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοὶ ῥβύσοισιν ὕδωτος ξωις. τϑτοῦ ἔλεγε χδὴ χοθι 

κἰξὲ τῇ πρθυματός, φησιν, ὃ ἔμδιον Ἀσιμανειν. ὃ ὅτω ὁ τῇ για κι ἐζκλεγθέϑιος, ὑδὼρ χ. πολ 

τἰχικῶ- ᾿ "καλ{ο πγεύμα, ὃς δ " αὖ πίη ΧΩ Ἢ ὕδωτος, ἡ ἐγὼ δωσω αὑτῷ, ν' μὴ διψηση Εἰρπὸ 
αἰῶγα. 
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ἡπὴ αἰώνα.' “ὀυτωῦ ὃ ὃ πνεῦμα καλῴν δ}, Αἰ θ᾽ τὴς ΤᾺ ταν “αεόσνγϑείας, "ὃ διεγητερυδοι 

5 9 τε ἀεϑοιλέσι, ἡ ὅτω τίω σοόϑυ μον ἀπσάεζο ταν ἅτε αϑυμιίας, ὦ οὐυτὸ σος- 

τὸμικῆς συγχωροῦσαι αἰαϑέεϑαι Ἐλτοουλῆς, ἀλλα σφύνεσι τῷ πονηρϑὺ πόρτα ᾳ παπυ- 

ρωμϑμα βέλη. σὺ δὲ μι σχόπτει τὸ ̓ Χρινοὺ τίω σοφίον,. πῶς ἡμύμα" ̓ὠαγή Ω γκεύαμον. 

δὼ ὁν »ὺ ὧκ «εῦτης Εἶπεν, Ξ ἦδεις τς ζώ ὁ λέγων σϑι, δὸς μοι ποιῷ “. ἀλλ᾽ ὅτε αὑτῇ ἀφῳ- 

μέω πϑρέσαν ἰουδαίον αὖ αὑτὸν καλέσαι, ἡ “ἰασὸ ἔγκλημα "γα, υσίοκρρυόμδμος τίω κοι- 

1ο τηχϑρίδῳ, φησὶν, Εἰ Εἰ ἥδεις ὡς ἰω ὁ λέγων σοι, δὺς ὁ μοι πιᾷν, σὺ δἰ ἡτησεις αὐτὸν Γ ὀμαγκοί- 

σεις Φ βιεγαιλᾳι ἐπαήξίλαιϑαι μϑηοϑέιθει ω , πατειρύῷχρυ,. ευτὼ δίδωσι βφολένψαι τὴ τῇ, 

ἐγίπι γωναμί. Εἶζᾳ" ὠτεπα γαιγρύσης ἐκείνης, μὴσυ "μείξωμεῖ τοὺ παίξς ἡμδμ! Ιανωῦ, οὐκ 

Εἶπε ναι, μείζων Εἰω (ἔδοξε Ν᾽ ἐν ̓κημπαίξειν μὸ μόνον, Ἥης Ὁὐπυδείξεως, μηδέπώ φαμομέ- 

»»6} δὲ ὧν ἢ λέγει, το καιτασκβυαῖζει. υ ἐγὸ «πλώς Εἰπερδώσω σι ὕδωρ, δ «σεύτε- 

"5. Οϑ᾽ δυελὼν δ τῷ Ἰακωζ, τοτε ἐπαίρει τὸ ἑακήν, τὸ τὴς Μ᾽ διδομϑμων' Φύσεως τὸ μέσον ἫΝ 

ῥλάμον “πέϑσώπων ὁστν, καὶ τὸ αἰ έφορν ΟΡ" διδόντων αὐραςῆσαι βουλόμϑμος, ὠ τίρρ' κασοχν 

τἰωὼ ποὺς ᾧ πατειαρχέιω. Εἰγὰ λαυμαζεις, φησὶ, 4 Ιακωδ, ὅτι τῶτο ἔϑωχε τὸ ὑε- 
δὼρ ᾿ α πολυ τύτε βέλτιον δώσω σοι, ζ:] [ ἐρᾷς : ; ᾿πὐορλαιθούσαι μείζονα ὡμολόγησας 

δ!) μὲ τῷ Ἰαχωθ, ᾧ αὐλυπενεγκᾷν. χϑὶ Εἰπέ, μὴ μείζων Εἶ τῷ Ἰακωδ, ὅτι ὑπαηέλλῃ 

19 βέλτιοι ὕδωρ διδόναι: δ ̓λαίοῃρέ ἐχεινο τὸ δύδωρ, πόρτως ὁμιολογήστις μείζογα δῇ. μα. ὁρᾷ 

ναίω. κρίσιν αἰδέχαφοι τῆς γευαρεῶς ὐπὸ ΣΝ νο εϑῥων΄". ἡρφιζορδύης κα ̓ τῷ πατειαβῤχῇ 

᾿, Ὁ ὁ τῳ Χριςῳ; αὐλλ᾽ δέκ [σδανοι ὁ δυτῶς᾽ ἀλλά ". δαίμονας ὁρῴζντες ὀκθώλλοντα αὑτὸν, 

ἐμάν ἐν μένον ζύ πατξιαρχε δέκ. ἔλεγον μείζονα, αλλὰ Νὴ δαιμωονῶπτα ὠκαύίλοιωυ, ἡ ὃ γώνῃ 

ὀνὴν ὄντως, αἶλλ᾽ ἐντεῦθεν φέρει τίω ἐψαφον,. ὅθεν ὀΧοιοὺς βούλεται, ὐπὸ πῆρ δα ἐβγῶν 

29 οὐ ξεως. ὀγδβὺ αὐτο « ὀντεύλαν δικαίζεται ὁ φυτὼ λέγωνι Εἰ μὴ ποιοὶ τὰ ἔργα τῶ Ἰφαρ.Ἀξ. 

ς μά, μὴ πιξεύετε μοι᾽ εἰ ἢ ποιώ, κὰν ἐμοὶ μιὰ  πιφευήϊ, τοῖς ὀρλϑιρ αἰ πιφευσαῖε." δ 
τῷ δ ἡὶ γυνὴ πῇ πίςει πσεϑσείγεται. δὐβ ποῦ αὶ αὐπὸς αἰκούσειε, μὴ ἡ μείζων! Εἰ ἱ ποῦ πα- 
ζφὸς ἡμδα ἰακῶῦ, τὸν Ἰακως ἀφεὶς, πξὶ τοῦδ, υδουτος δἰ θλύγεται λέγων" ὃς ἐὉ “πίῃ ὧν, 

τούυ υὑδέυτος τούτν, δι ήσει πάλιν ὃ "ἴω σύγκρισιν Οὐκ στὸ κατηλροιαφ, αν ̓ξ αὑσό- 
ΘΧὴ ποιζται. ἐυ 5». λέγ, ὃ ὅτι Ὁ ὑδὼρ τὔτο. συτίὸν ἴθι ὀυδ᾽ ὅτι "ἐυτελές ἡ ἐυχατα» 
Φεῦνντοι, αἱλὶ ̓δαῦ ἂν ἡ Φύσις αδϑοτυρεῖ, “τοῦτο αἰ ϑησιν" ὃς δὺ πίη ἐκ τῷ ὕδευτος τῶτε δυψμω 

σει παλιν ὃς δ᾽ ἀν πίη ὧκ ποδὺ ὕδατος, δυ ἐ ἐγὼ ᾿ δωσω αὐτο, αὶ Ε βῆ ̓διγήσν Εἰς τοναϊοϊαὶ ἴκας- 

Νδηων σεν ὕδωρ ζῶν ἡ γονὴ πτρ9  τύτυ, αλλ οὐκ νόησεν, ὅν οὸ καὶ Ὁ ὕδωρ ζών"ᾧ ιαὔναον σὲ 

οἰ απὸνῶς λϑαδλύζον λέξεται, ἣΨ κροιωυαν 1 ἰ δέροιοσήομθμων, τϑρ οὐόμισεν ἡ γαυὴ Χός 

34 γάοῦτῃ. “(ὦ το. σειφέφερον αὐτῇ ττο δείκψυσιν ὅτω λέγων, α δἰσὸ συγκρίσεως τίω 

'"ὑπτερηχέω ποιέκϑμος. τἰ δὰ Φησιν: ; ὁφϑῤ πίη ὡς αὖ ὕδωτος, ὃ ἐγω δώσω αὐτω, μὴ 
διψήσῃ Εἰς δα! αἰῶνα. τῦτο χω μάλιςα ἔδηιξε τίων αἱ πυἐρ9 "χέων ὰ (ἑξῆς Θήρηνθμα, 
τύτων 5} δδὲν ἐχει ῷ αἰαϑητον ὕδωρ. τἶνα δὲ 891 τὰ ἑξης, ϑιμήσφτω ὦ αὐτῷ πηγὴ ὕϑα.. 
τὸς ἀλλορθβε Εἰς ζωϊω αἱ αἰώνιον. ὥασε »ὺ ὁπυγάυξ ἔχων ἐνδὸν ὐπυκφμδμέυ, οἕκ δὲ αἰ λθιη 

δέν ποτὶ, ὅτως στοὰ ὦ ὑδὼρ τῦτο ἔχων. ὑϑλίφθυσεν βθύϑέως ἡ γοιυή, πόλυ " (ἀμετωτίρᾳ 

το ΟΝ κοδημαν Φανᾷς σα" τὴ (μωετωτέρᾳ ὃ ὃ μόνον, διλὰ καὶ » ὀυδρειοτέροι. ὠκᾷιος ἅ » 

μυξίων χοιδπτων αἱ ἀκύων, ὅτε ἀλλοῦ τα, .'(χὶ τῦτο αἥδεκαλέσω, ὅτε αὐτὸς ἐπϑβ ισιασουτο' 

αὕτη ἢ Ἰἰποσολιχο ηπδείωυται πξάγματα, πὸρίμε βϑαήελιζοιδῴη κὶ . καλοόσει «πεῖς 

ᾧ [ησῶν, ᾧ πόλιν ὀλόκληθϑν ἕλκυσα ἔξω πρός αὐτὸν. καἰκεῖνος ὥ οἰκυσας, ἔλεγε" “πῶς 

διώώατα 

Ε] 
ωὼ: 
. 
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δυυδατα ὦτα δνόοϑτῳ νὰ ἊΝ τὰ Ὁ Χεικοῦδ λύτος τἴϑάδεγμα, σαφὲς, ὃ τὸ ὀὐέμα, σύσὶ 

ὑτω(ῦ λόηϑν κατεδύετο. ἡ γουὴδ ἐχ ὅτως, λα ὦ ἃ δὴ “πέδον ἠπόρει, ὑφερϑν "ἢ δ 

κῷ ̓κατασκθυὴς διξαμδρη τῦν ̓λόγϑν, ἀλλ᾿ ὦ Στοφάσεως τάξει, Ὠππίω λῆψιν βυϑέως ἐ. 
πείγεται. ὯΝ »» Εἶπιν ο  Χεισὸρ, “δυήσιται ἐν αὐτΐ πηγὴ ὕδωτος αἰλλοψδμα Εἰς ζω- 

ζιὺ αἰώγιον, ϑυϑιέως Φησὶν ἡ γωων᾽ 

ιξ Δὸς μοιτῦτο ζ ὕδωρ, ἵα μή  διγώ, μηδὲ ἔρχωμϑι. ὐθαδε αὐτλέν. Ορας 

πώς κχτὶ μικρθν' Εἰς ὃ ΑΨ δογμάτων ὕψος λμαΐγεται: «εῦτοι οὐόμεσιν αὐτὸν ν αὐϑοαίοιων 
ΘΓναὶ τινα Ἰυδοῦον᾽ εἶναι (ωτίω ἀπικρύσατο τίω κοιτη)ϑείθμ (ἔδει ΝΣ μη "τ ὧ 

κυθέσωπον ὑπούῦ]ον τὸ μέλλον τοιαῦτα αὐτίωω κρυτηχεῖν) αἀἰκύσασα ὧδ ζών, οὐόμισε 

«ἶδὲ αἰϑυτοῦ πούγο λέπιοϑεῳ. ὕςερϑν ὃ, ) μαϑούσαι, ὅτι πρϑυμαπιχοὶ ὠὡᾷ λεγϑιϑμα, ΟΝ 

ς τε ὅτι διυίαται ὃ ὑδω ὀυαιρᾷν τὰ Ὁ διψουρ τὲ τίω χρείαν" ὅπ ὃ τί “ποτὰ τῷτο ἐςιν ἴδ, 

δ λ, ἐτεδονέθρει, λθωτέρω, « ὠὐλνῦνΜ αἰοϑν Ὁ ἀν ἡ νομίξυσα, ὃ Ὁ καὶ σειφές Οὐκ ὕιραμδμη. 
φνζφῦρεο: δ ἀχριξέφεονν ὥ ἡ αθλέψασα͵, ὁ ων ὦ πὸν ὑχατιδούσει,δὺς ΡΝ μοί, φησι τῇ. 

τὸ Τὸ ὕδωρ, ἢ ἵγα, μμἡ ̓ διγῶ, μηδὲ ἔρχωραι ἀὐθεύδε λύτλφ. τέως ασοϑετίμησεν αὑτὸν τὸ ὅ1α- 

κῶς, Ὁ δὲο τς, »ὰ» ζωτης τὴς πηγλς, ἐὸν λάδω φἶο οἵ συ ὀκῶνο τὸ ύδωρ. ὁρᾶς πῶς αὖ. " 

τὸν ποϑλτίϑησι τὸ ὦ πωτειαῤχυ ; τϑῦτο ψυχῆς βἰγνώμοιος. ἐδωξεν. ἡλίκίω εἶχ «ἱ ῷ Ἢ 

Ιακὼς δυξὸν᾽ Εἶν ῷ βελτίονα, Ὁ κατεηέϑη τῇ ἢ ποϑλήψαι. ὅτε δζυ ϑύκολος ἡ ἡκιυὴ | 

(9 ἑπλώς πἰδεδίξαν φῶ λελϑνϑμα. “πῶς γὰ, χὰ τοστωύτης ̓ αχρίξείας ὀκξα- 
τήσασοι ε)ϑτε αἰπειϑὴς κα ἡ Φιλνεικος. ὦ πῷτο ἐδειξεν Ὡἰσὸ τὴς αἡτήσιωρ. υσίτοι Ἰνδαοις ΚΝ 

Εἶπε ποτὶ ὃς ἐν φάνη ὧκ τῆς (ῷρκός μῦν, κὶ μη πεναση" ᾧ ὁ πις’ϑύων Εἰς ἐμὲ, ̓ μ 20 

δεήσῃ πώποτε "ΣᾺ τὶ Τ᾿ μόνον οὔκ ὑλιςὄνστω;, αἰλλα θδι ὃ ἐσκανδαιλίεϑησαν. ἡ γειυὴ ἣ οὐτῆν 

τοιούτον ἔπαϑεν, ἀλλα Ὁ ὑ αὐ δακθμειὶ Ὁ αἰτεῖ. Ἰαδοίοις ἅ δὼ ἔλενν, ὁ ὃ πιφ'θίων Εἰκὼ ἐμ, 

ΠἼ ἐ μὴ διψγησν" Τ γαωυαμεὶ ἣ ἐχ δυτῶς, ἄλλα παχύτερον, ὁ πίνων ὠκ τῷ ν ὕδατος ττν, ὸν 

μη ) διψήσμ. ἐπαγίελία γὰρ ζω ἡ πνθυματικῶν,ἡ ὁ οὐχ ̓ ὁρωμδύων πραγμάτων. “οἰ τῷ. ἃ “μηίηη 

"ἐπάρας αὐ τὴς ((ὺ νοιῶ παῖς αὐ αυοογέσισιν, ἔτι τοῖς αἰαϑητοῖς οὐδζωτείξει βϑϑσι, ὄχ ΟΝ 
μηδέπω διυύαοϑαι χώρσαι μ πνθυματικῶν τίω ἀκρίξειάν. εἰ » Εἶπεν ὅτι ἐδἕ[ 
πιφεύσῃς εἰς ἐμὲ, ἰδεψήσεις, ὦ ὐκ αὐ τόησε ὃ Εἰρημδύοι, οὐκ .Οἰλία ηἰς ποτέ ὅν ὁ ὅ5λε. 

ὀβαϑρος, ουνϊὲ αὐδὶ ποίου δίψους ἐ ἔλθ). τίνος δέχ ἕνεκεν ὀυχί αὶ ὕχι Ἰχδαίων τού ἐ ἐποίησεν, 
ὅτι ὀκῴοι πολλά 'σημήα ἐ ἐρελκῖτερ ἤσων᾽ αὕτη ἢ σημάξον ̓  Εἶδεν φοτδν, ὙΨ 5 ῥημοί- 
τῶν τούτων ἐκῦσε Οθῷτον. δζρ τοίη λοιπτὸν ὄρ ππόοφητείας ὡὩ ποκκλυθηει τίου διυύα,- 29 

μὰν τίω ἑαυ δ᾽ καὶ οὐρι θϑϑέως. ἐπαγή ᾧε ἔλυγχον, αἰλλα τί φησιν; 

τό Ὕπαγε, Φῴϑνησον ῷ ὀύδρα δου, Ὁ ὁ ἐλϑὲ ὐθαδε. 

17 Ἡ δέ φησιν, οὐκ ἔχω ὀῤδρα. λέγει αὑτὴ ὁ]ησῦ, καλώς Εἶπες, ὃ ἦι ὀύδρα Οὐκ 
3} 

Χο οχὴ 

18 Πώτε νὴ αἴδρας ὁ ἔμ, αὶ νκῶ ὃν ἔγεις ὑκέσι δοῳ αὐηρ' ̓ τοῦτο αἰληϑὲς ἐρηχᾳ. 9) 
.Σ9 Λέπι αὐτοΐ ἡ γειυὴ, Κόειε, θεωρῶ ὁτι προφήτης αἱ σύ. 
Βαίαι, πῦση ἡ γιναικὸς ἡ ̓ φιλοσοφίαν Ὡραΐως ̓  ἔλεγχον δέ γεταπτώς "Ὰ» οἵκ 

ὀμεγλέ,φησι; ; ὁχατί, Εἰπέ μοι: ; ὀυχὶ καὶ . Ἰουδαίοις ἤλεγξε πολλάκι υ τότ μείζονα (ἐ »ὰ 

ὅν ἶσον τὰ εἰν  ὀζρνοίᾳι υὐπόῤῥητα Εἰς μέσον γεν, ὰ πρῆγμα γηνόμϑνον λθνϑρα καταίδη- 

λον ποι. δὰ (ζ , Θεοῦ μόνον ΤΩ αὶ ὃς σε δὶς ἐ' ἑτέρος οἶδεν, " 6 ον ἀζαυνοίᾳ ὃ ἔχων 'ῳ᾿ ὃ ὦ 40 χιὲ ἰ μὲ 

χοιγωγοίωστες ὠπτλμτες Ὀλήςανπω)δνλ᾽ ὃ ὁμῶς ἐλογηϑέντες νυ [ φέρρισι αγαίω᾽ δλλ᾽ ,Εἰπὸν- 

τος, “μὲ ζητᾷτο ἀὐτοκΊφιαι, δ᾽ μόνον ὁυ λαιυμιαιζιοισιν,ὦ ὡς καὶ γευυη, λα “λοιδρρυῦσι κὶ ὁ ὑ- χολιδ 
Θεάξοισι. ἴστοιγε ὀκῷοι ( κ ̓ὐπὸ ἀλλων σημείων Εἶχον τίω Ἀσύδήξι, αὕτη αὶ τούτυ σα 

μόνον ἰώ ̓ἀκηκοῦα," δ ὃ ὅμως ἐὺ μόνον ὐκ ἐγώ μᾳσαν,, δλλά χαὶ ̓ ὑδρισαιν, λέγοντε' δα,- 
᾿μόνιοῦ 
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ΕΥΑΓΓΈΕΛ, Ομιλιλβ, ͵ ὅδ: 
μόνιον ἐχάς, Οἷς σε ζητῇ ἰσοκῖφναι » αὕτη δὲ κὶ μόνον ἐχυξρίξει, ϑλα καὶ ϑαυμάξει ἡ ὦκα 
πλήπεται, ἡ ποδοφήτίω εἰ ανονοξ τῇ. καὐτοι μειζόνως ἐν ὁ ἐλεγχος ἕπα: τὴς γυναικὸς 

ἥψατο, ἡ ἐκείνων ἐκέῖγος. τούτο "ὃ ζωτης μόνης ἀμδοτη μα ζῶ, ὄκῴνο ἢ κϑινον" ὃχ 

ὅτω ὃ Ὁλὶ τοῖς κοινοῖς, ὡς Ὁ οἷς ἰδίοις δαικψόμῖθα. κακῴνοι (ὦ μέγα ᾧοντό ἥι κοιτορθοιου, ἂῳ 
ἡμμιϊβη 5. ᾧῷ Χοιφον ἀγέλωσι" Ὁ δὲ τῆς γοεναικὸς " ὡμολόγητο -νᾳ πᾶσι “πογηοϑὺ 40 ΡΥ ὅμως 

εκ ἐδὺϑγέρφινεν ἡ γωνή, δυλ᾽ ἄξεπλαη καὶ ἐξαύμαζε, καὶ (χὶ τῷ Ναθαναὴλ τῦτο ἀὐ! ἐ.. 
ποίησεν οΧοιφῦς. ν γὺ κσοϑνγϑυμϑῥως τίω πυροφητείαν Εἰσήγαδν, στοὲ ΕἾσιεν, Εἶδὸν 

σε αἰ πὸ τίωυ συκίω" δλλ᾽ ὅτε ἐκεῖνος Εἶπε, πόθεν με γινώσκεις, τότε “οὖν ἐπήγαδμ. ἐ- 
(είλετο ΔΝ ἡ ὄμϑαυμῖν ἢ ν᾽ πσϑλρῥήσεων Ὡς Ὥοχας πον αὖ ἝλαμίἝαγει ὝΨ πσοοσι-- 

το ὁτῶν αὐτῳ, ὡφε αὶ οἰκειούδαϑου “οἷς γινονϑμοις μᾶλλον αὐςᾷν,, ἡ τέων τῷ κεγοδυξῴν ὑχαφυγεῖν 
αἰ πύνοιὸν. αἴ δὲ ᾧ ορφιῦϑα ποιῷ, ὃ ζ 0. ασοϑνηϑυμδέως ἐλέγξαι, ὅτι ἀγϑρα ἐκ 
ἔχεις, ἐδόκει φορτικὸν ΕΠ) ἡὶ αἴδιῆνν" ὃ δὲ »» αὐτῆς λαξόγτα τίῳ αἰτίαν, πόντα φῶτα 
διορθοῦν, καὶ σφόδρα αἰκόλουϑον ζω, καὶ τίω αἰκουουσαινωραοτέραν Εὐγαζετο. αὶ ποία 
αἰκολουϑία, φησὶ Εἰπεῖν, ὑπτιγε κούλεσόν συ ᾧ λύδρα: τἰδὸ δωρέὰς ἐωὦ ὁ λόηϑς κα) ὅρρι- 

1 ξ τὸς αἰπρέαμούσης τίω δύ, 869 πίνω φύσιν " ἐπέκειτο γωνὴ ζητῦσα λαζῷ ̓ λέγ ̓ φω.. 

αὐ νησῦνσυ (ὃ ὀυδρα, ἢ οὐδεικψύμϑμος, ὅτι καίκεῖνον δεῖ κϑινωνῆστιι τύτων, καὶ ὃ ασεύδουσαι "λοι. 
μῶν Οᾧ, αὶ κρύπηουσα τῷ ἀσραγλατος ὃ αἰδρρον, αὶ οἰονϑμη σοὺς ὁν,ϑφφ πον οἱ φλέγεοϑαι, 

φησιν οὐκ ἔχω αἴϑρα., ζωῦτα ἀκούσας ὁ Χολφὸς,θυχαίρως λϑιπὸν ὁπαγά (δ) ἐλεγ χον,ώμ-- 
μὲμῆη., φότεροι κ(᾽ ἀκριδείας λέγων. τὰς τὰ γ5 πορϑτέροις ὡπϑυΐζῷς ἡρίϑμησε, ἡ" Φ νιῶ 
μ- 20 χρυηηόνϑμον ἤλεγξε. Ὧἰ δζω καὶ γωυυνὶ, Οὔρι ἐδ οέοοινεν, Οὐοδ αφέσα φυὴν, συυὲ' ὕδοιν 

ὃ πράγμα οὐόμεισιν ἢ), δ λα γωυμοῖζε μάλλον αὖντὸν ἡ ποοσκωρτρᾷ πλέον. ϑηωρῶ 

Δ}, Φησιν, ὅτι προφήτης Εἰ σύ, ᾧ σχόπει αὑτῆς τίω ((ιώεσιν. φυδ' ογζωϑα ϑϑέως 
ἐπέδρα μϑυ, δϑνν ἔτι αἴθεσκοπεῖται ὸ ϑειυμαίζᾳ, Ὁ “ὃ ϑεωρώ, τῶτο εξ, Φανῃ μοι πῷ69-: 
Φήτης ἐι. ΕἾπι, ΤΩΝ πϑτο κι αὠυήδυειν, σὐοὶν βιωτικὸν αὐτὸν ἐρωτά, υ ἰδὲ σώ-. 

253 ματος ὑγιείας, ν ἰδὲ γουμοίτων, οὐδὲ πλούτου, ἀλλα αἰδὲ δαγμιώτων βύϑέως. 41 
“ὦ Φησιν ; 

20 Οἱ πατέρες ἡυδυ ἐν τωΐϑρει τύτῳ «ὐδϑσεκιώησοαν (Τοις αϑὸ δ Αὐρααμ 

λέγουσα. ἃ γὺ ὀκᾷφασι (δ ἐὸν ἀντ αϑενζευοχέγα!) Καί πως ὑμᾷς λέγετε ὅτι ὦ» 
Ἱεροσολύμοις ὅδὴν ὁ τόπος ὅπου δὴ «δϑσκιωᾷν; 

" : » “ « ᾿ » ΞΕ ΨΕΙ ΝΡ .Ν τῷ 3190. Εἶδες πῶς ὑψηλοτέροι τῇ (Δ σνοία, τέγϑνεν ; ἡ γαὶρ " αὐθὲ τῷ μυὴ σκύγνλέοϑελ δζρὸ Ὁ διψῆν 
δ ήδμον μεριμψώσα, χὐ “ΖΡ δογμάτων ἐρωτᾷ λοιπόν. «ἰ δζω ὁ Χριφός» Οὔκ ἔλυσε Ὁ" ζήτημα 

(ἐ γῦ τῦτο εὖ ἀτῳ αἰδεασούδαφον ποὺς ζοὶ λέχϑεϑνα ἁπλῶς ἐἰποκρίκιϑαι ᾿ πὐρέλκον 
οὐ 2) δλλ᾽ ἀγή τίω γωνώκᾳ παλιν ὃ μεῖζον ὕψος, ᾧ αὶ πσδϑτερϑν αὐτῇ «αὐθὲ τῦτον 
αἰωιλέγεται ἕως ὠμολϑγήσιν ὁτί πσδοφήτης δφήν, ὡςε κζ' “πολλῆς τὴς πληρϑφορλας «- 

49 χγόσαι λοιπὸν μ᾽ λεγϑνϑβωι. ἡ γὸ τῦτο πειοϑείσα, Οὐκέτι λοιπὸν αἰδὲ ἿΜ ῥνϑησομϑμων 

ἀἰμφιξαίλλειν Εἶχυ. 

ὍΝ 

Αἰχωυθώμδν τοΐω ἢ ἐρυϑριάσωμϑρ λοιπὸν, γωυὴ πῶτε αὐδρας ἐορκῆα, ὑΣαρδρ. ἨἩΘΙΚΟΝ 
τἰς ὅσοι, τοσαύτίω οὐδὲ δογμάτων ποιῴται ασουδέωυ, ἡ ἐχ ὁ καιοϑς τὰς ἡμέροις, ὦ τὸ ἐφ 

᾿ς ὅτερϑν ι εὐοα μέοϑαι, Οὐρι ἄλλο συνὴν αὑτίω ἀπῆγε τὴς αἰθὲ ζὰ τοιαῦτα ζιετήσιως" 
49 ἡμι4ς ἢ δὶ μόνον αἰδὲ δυγμώτων αὶ ζητοῦωϑυ, αἰλλαὶ αὶ αἰϑὲ πλϑτων ἑπλώς ᾧ ὡς ἔτυχε 

δχρκείμεθα. ΟΥΣΝ τοῦ ζᾳ πόρτα ἡμδέηται. ᾧς δ ὑμδμ; Εἰπὲ μοι, ἐν οἰκίᾳ μόρνϑμος 

πυκῆζον ἔλαθε ΣρΑςιανικὸν μ( χεῖραις, ᾧ (αὶ ἐγκείωϑνα ἐπῆλδα, ὶ ἐρθύνησε τίωὐ γραφίωώ, 
συοϊεὶς δὼ ἔρι ζῶτα Εἰπεῖν, ἀλλα ποῆοις (ὦ ἡ κύξους τλοοὶ τοῖς πλείοσιν θὑρήσομϑν ὁν-- 

ᾧ,, βιθλίῳ ὃ ἐϑα μοῦ, δλλαὶ τἷἢ ὀλίηϑις " αὶ ὅποι τοῖς Ούν, ἔχουσιν ὁμρίως τ] ϑίκενται, 
Οἰιεγίοἵἷϊ, του. 3. Μαὶπὶ δέστατες 
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δήσαντες αὐταὶ ὸ Οἰποθέρϑνοι ὀχζρὺ πτδμτὸς οὖν κιζωτίοις " αὶ ἡ πᾶσα ἀύζις ἀπουδὴ αἰδὲ τίω' 

μ᾽ υνϑῥων λετήστητα, ᾧ τὸ Τὴ “βαμμάτων καίλλος, αὶ αἰθὲ τίω λϑαΐγγωσιν. Οὐδ » 

αἰχὺ ὠφελείας χα) κέρδις τίω κίησιν αὐ δὴΨῳ σπτεποίζωται , ἀλλὰ πλούτὰ " φιλοτιμίας 

Ἐχίδειξιν ποιούμϑμοι, αὐθὲ ζίωπι ἐαπουδούκασι" τοσοιύτη τῆς κενοδοξίας ἡ αἰ ΦΡρΟολή: 
σσγὸς “ὃ ἀὐκϑύω φιλοτίμουμϑμου, ὁ τί οἶδ ζᾳ ἐϊκείυϑνα, ἄλλ᾽ ὁτί γουσοις ἔχει γράμμασιν 4 

ἐήδεγραιινϑρον. καὶ τί τὸ κέρδος, Εἰπέ μοι, ΝΣ “5 ζαύτα ἐδόϑησαν αἱ γραφαὶ ἵνα ὧν βι- 

Ολίοις αὐῷς ἔχωμδν μδνον,αὐλλ᾽ ἥα καὶ ἐν καρδίαις ἐϊκολόξψωρϑν αὐζμ' ὡς αὕτη γε ἡ ΚΊησις, 

[ουδαϊκῆς 581 φιλοτιμίας, εἰν τοῖς γράμμασι κατατίϑο Ὁ, μόνον ζας οντολοίς "ἡμῶν ὃ ἐδὲ 

Υ̓ ρέων “ὕτως ὀνόμωος ἐδὸϑη,αἰλλ᾽ ον πὰ αἶὶ καρδίας (αρχίναις. ἡ ζα ὅτ λέγω ἐκωλύ- χη, 
ων βιδλία κεκίηαϑαι, ἀλλα αὶ αὐοανω Οὐτο ἡ σφόδρα θυχομϑὴ" βούλομαι ὃ δξ ὠκείνων το 
χα ζὰ »φάμματα ὐ τα νοήμάτα Εἰς τίωὼ Οἱ] δνοιϑω αὐδεφέρεοϑαι τίου ἡμετέρδι, ἥα ὕτω 

χαϑαίρηται δεχουϑρη τίω Μ" »φαμμαάτων γόησιν. Εἰ γὸ οὐ οἰκία, ἐνθα αὐ ϑυαγίέλιον ἢ γρορείμ. 

κείνϑρον, ὁ τολμήσει πσϑϑσελϑοῖν ὁ δζρξολος, πολλῷ μάλλον «ψυχῆς νοήμιαιτα ποιαῦτα αἷθι- δ. 
φερϑύσεης ὧχ ὡψυπω ποτε, δὲ Ἐχιθύσεν δούκίφν, δ αἱμδοπίας φύσις. αἰγίασον τοίνυν ὁ χιὶ 

ψυχὴν αἰ γίασόν συ τὸ σῶμα, αἰεὶ ζοιύτα ̓ φχὶ ὁ καρδίας καὶ (χὶ ὃ γλώοσης ἔχων.εἰ γὸ ἡὶ αἰο,φο- τς 
λογία καταῤῥυποῖ,ὼ δαίμονας καλῷ ὀὔϑολον ὅτι ἡ πνθυματικὴ ὀμαΐγνωσις αγιαξά, ὁ τὶ τῷ 
πνϑύματος ἔχιασάται ἀϑϑν.- ϑεία! Εἰσν ἐπῳδὼ ἃ "γράμματα, ἐπάδωμϑρ τοίνιω ἑαυ- μα, 

τοῖς ᾧ τοῖς ον τῇ ψυχῇ πάϑυσι ᾷ ἀπ" ἐκείνων φαρῤμαχαῖ. αὖ ΝῚ "εἰδῶμϑδ ἤρα. (6 (αὶ φῦ, 

ααγινωσχϑμϑμα, (Τ᾿ πολλῆς ζω ύτα ἀκυσόμεϑα τῆς ασοϑϑυμίας. ζοωώτα ἀεὶ λέγω ὶ λέν ὦνών 
γον ὁ παύσομαι. πῶς γὸ Οὐκ ἄτοπον, «ἦν (αὶ ἐλὶ τῆς αἰγορφὶς καιϑημδέοις, καὶ ἐμιόχων το ων 
ὀργιφῶν καὶ ὀνόματα, χαὶ Ἄρη, χαὶ πόλεις, χα οὐνεργείας λέγειν ποις, καὶ αὐτὖὅ ἢ ἥμίπαων 

χα! γοετίω, χαὶ χακίδν ΩΤ ἀκριξείας ἀπαήέλλειν᾽ (ἦν ὃ εὐγταύϑα, αἰπϑρμτῶνᾷς μηδὰὺν Ἐ 
ΜῊ ὦ γοουϑῥων Εἰδέναι, ἀλλα καὶ αν ΛΡΜ βιφλίων () τὐριθμὴν ἀγνοίν, Εἰ) ἡ- 
δυνὴς ἕνεκεν ὠκῴνα διώχεις" πλείονα ζοιύτίωυ ἐγζαύθα, ὅσεν ἐχιδείξω. 4 γδ ἥδιον, Εἰπέ 
μοι, τί ὃ ϑαυμιαφύτερον, αὐ, ϑοφπὸν αὐ, ϑούτσῳ παλαίοντα ἰδεῖν, ἢ αὐ, ϑο»»πον αἰ αθόλῳ 
πυκτεύογτα, ὃ σῶμ, ἀσωμιοίτῳ διωυαΐμει (υμυπλοκόνϑμον, χαὶ νικδτα (δ) οἰπὸ Ἔ σῳ ὅἔμυς 

ὄντα " ἀὐζῳςϑεωρείμδρ ζω πάλας, ζαύζοε, "ὡς χαὶ μιμήσοιοϑει ϑυωρεπες καὶ λυσιτελές, χῇ 
χαὶ μὲμουμϑῥους ζεφόνω,ϑίεσαι "ἐν" ἀλλὰ μὴ ὠκείνας, ὧν ἢ ζλος αἰο,δυύζιυ φέρᾳ τῳ μτ χίλι 

μύρϑύῳ. ὠκείνζω ἅ' Ψ μῷ δαιμόνων ϑεωράς τίω πυϊλίω, δὦ ἀρφι ϑεωρῃς ᾿ ζαυτίω ἢ 
κί ἀπέλων χαὶ ὀρχαήέλων, καὶ Ὁ ΔΜ " Οἰρχαήέλων διασύτυ. Εἰπὲ δξζυ μοι, Εἴ σοι γ9.,ὠγὺν 
ὄξω μα’ Ῥργντῶν ἢ βασιλέων καιϑηρϑἕῳ ϑεωρῷν καὶ δτολόυειν τῆς ϑεωολας, μεγίφω 

»9 0 ὠμά Ὁ ὥτο; ὐὐταύθα ἢ. μ᾿ τοὐβασιλέως ὉἿΨΜ αἀὐέλων ϑεωρων, " καὶ ὁρῶν ἐκ μέ- κα ἢλϑι ᾿ 4) .) ῳ βῶν, οὶ ἡ },.. 

σῶν κουτεχόνϑρμον δὴ νωτων (ὃ δϑέξολον καὶ πολλαὶ φιλονάκοιοῦτα τὐθ,βμέοϑει, ἰοώοντα δ μέν 

σύτνν, εἰ τρέχεις χαὶ διώκεις τέω τοιαύτην ϑεωράδυ ; καὶ πτώς ἔνι τούτο “πμέοϑτω, φησίν; ὁὺ ον» 

τὸ βιθλίον [ὠ] μ᾽ χείϑοις ἔχης ὅψαι γάρ οὖν αὐτῳῖ χαὶ ζῷ σκάμματα ὶ «ὄν; μιακρους δὲ- 45 “ 
αὐλῦς, ὁ ζιὶ λαξαὶς ἐκείνου, ᾧ τού δικαίου τίω τέχνίω. ζαύτα ὃ ϑεωρών Εἴσῃ καὶ αὐτὸς 

ουτω παλαίῳ, ἃ αἰπαλλαγήση δαιμόνων. δοι μόνων γαὶρ πϑρηγύρεις, οέκ ἀν,ϑούπων νν ,, 
ϑέατρα, τὰ ὄξω τελϑύμϑμα. 189 αἰρακαλώ ῊΦ σοτδμικδίυ αἰπέχεοϑαι πϑυηγύρεων. Εἰ “χδι δ 

γάρ οὖν Εἰδωλείῳ οὐ ϑέμως Ε.ἰσιέναη,πολλῷ μώνλον Εἰς ἑορτίω σωτορικζω. ταύτα "λέ- Χα ὑμ 

“ἀν "ὸ διονοχ λαΐν ἐυ παύσομαι, ἕως αὐ᾽ τίωυ Ὠχιςροφίωω ἴδω. ταῦτα γοὶρι λέγειν ἐμοὶ (' ὀυκ 40 αλίεν οἐμὶ 
ὀκψηφόν, φησιγγυ μὴν ἢ αἰσφρλγές. μη δὴ (αριώειϑε Ἐ τ΄ Ὀαίνεσιν.εἰ »ὺ βαριωεαῖ, ἐδειέμό δὰ ά 
ἔδει () πολλάκις λέχϑντα χα" ὀυκ ἀἰκσόνϑμον,ὀυχ ὑμας «ἦν αεὶ μὸν αἰκούονζᾳς, «εἰ δὲ ὅδ, 
«ἰδακούονζας. αἰλλαὶ μὴ Ἄϑοιτο ὙΥΡῚ πϑρτὸς ζωώῶτα ὑμας ἐγχαλάᾷοϑτῳ, ἀλλ᾿ «- Χ' των 

παλλαγύος τῆς αἰαγομύης (της, κατ αἸξιω,ϑέοσωι "τῆς πνϑυμδτικὴς ϑεωρίας, χαὶ τὴς "Ν 

. ιϑηάσης 

.- Ὁ) 



ΠΎΑΛΓΓΈ ΔΛ. Ὁμῶ, λγ; 687 
᾿μολλούσης δὸοξης Ὡπολαύσαι, γοέμιν καἱ Φιλανϑε;πίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμδῇ 18 Χοιτοῦ» 

(9 ὧν τῳ πατεὶ ἡὶ δόξα, ἅμα ΑΝ ἀγίῳ πνεύματι, Εἰς (βδν αἰαΐγας Ὦ αἰώνων. Αμώυ. 

Ομιλιλγ.ι ΛΕΓῈ Ϊ ΑΥ̓ΤῊ Ο ΙΗΣΟΥΣ, ΓΎΝΑΙ, ΠΙΣΤΕΥ. 

ς σόν μοι, ὅτι ἔρχεται ὥρᾳ, ὅτε ὅτο οὖ ᾧ ̓Ὅρει τύτῳ, ὅτε ὧν Ἱεροσολύμοις 

πυδϑσκιουήσετε τῷ" πατοί. 22 Ὑμεῖς ππξησκεωτε ὃ ὁ Οὐκ οἰδεωτε" ἡ- 

μᾷς πενκεοοδωὴν δοίϑα νϑρμ᾽ ὅτι καὶ σωτηρία ἐκ ἣΨΜ ουδο ων ὅ94. 

Δ Αντουχού πὶ πίχεὼς ἡμῖν γηδὰ ἐἰγαπυτὶ, πίςεως, τὴς μυΐζος ὝΜἭάᾳ ἀ5α- 

ᾺΡ ϑῶν,τοῦ τὴς ἐσωτηείας Φαρμαίου' ὃ ἡ ζωπηρά ἄγεν φυὴν ἣὦ μεία.- 

λῶν δυγμξ "οΝἢ χϑποιογ,. δλλ᾿ ̓ἀοίκασιηοῖς πέλαρος νηὸς χες ἐ- 

,Α πιχειροῦσι ̓ φρραλῷ, ο οἱ ἡμίγολι ὀλίγου γηηόρϑιοι ὀζαρκοῦσι, χρ- 

σὴν ὁμοῦ χἡ “ποσί χρῶ λδροι, περαιτέρω δὲ κως ολϑοντές, ζαχέωρυ υ- 

πὸ ζω κυμῦλ βαπῆϊζον)᾽ ὕτω ὸ ὁ (Ὁ οἷς οἰκείοις ερώρϑμοι λϑγι- 
:ς σμοῖρ, ωὐὶν Ὶ ΚΛ μαϑεῖν, γαναί γον κἰ χυουϑμοισι" καθώς ὺ ο Παῦλός φησιν᾽ Οἵμνες αἰδὰ τὴν 

πίςιν ὡναναγησαιν, ὅπερ ὕα μὴ φημ παϑώρϑι, τίω ἱ ἱραρὸ καυτέχωνϑῳ ἀγκύφᾳν, δ ὃ ἧς 
ὦ τίω ̓ Σαμδο τιν ὁ 9 Χρινὸρὸ ἐπείγεται γι, (Εὐρτούσῃς γὸ ἐκείνης, πῶς ὑμιᾷς λέγετε, ὁῃ ὧν 

τοῖς Ἰερησολύμοις᾽ θβνὸ ὁ πόπος,ὦ ᾧ Δᾷ αὐξλσκωυξερρ Χρινοεί ἐλέγε ̓ πίφδυσίν μοι γεαύαι δ 

ἔρχεται ὡραιῦτε ὅτε οὐ Ἱεροσολυμιιργάτε ο ω» υ ἔρξι τούτῳ «ατο σκιουήσοτῃ ὁ πατοί,. τῶν 
29 λυ μέγα αὐτῇ δόγμα ἀπεχάλυψι, ῥ περ ν ̓Νιοδημῳ, συν ῷ Νγαϑαιαήλ᾽ εἶπεν: μαρ- 

τῇ (ὦ ὀΐω ἐαπούδαξε σεμιψότεροι δέξαι ὰ αὑτὰς ΔΜ Ιχδαϊόνν, αὶ ἡ αὐτο δ Τν παπρῥν 

ἐσοφίζετο᾽ ὁ ὁ ἢ Χολουοῦ τεὴν ζτίωυ αἰγτζωτησε τίωυ ἐ ἐρώτησιν. “ορέλκχον Ὑ τέως ἣν 

τῦτο Εἰπῷ,ᾧ δεῖξαι, οἱσπί ΜΚ ΧΟ πατέρες ον ᾧῷ ὀρει, ὅτ ἣ ̓Ἰνδαῖοι .- Ἰεροσολύ.- 
μϑις «οϑσεκεύοιυ. δϑ αὔτο αἰπεσιωπησιν. ̓ αἰμιροτέρων ἢ ΔΜ τόπων τὰ ἰ φρεσξεῖα αἰ «- 

2: μλῶν, Αἰ δυήφησιν αὐτῆς τέων ψωχώ, δεικψυᾷ δ7: δ οὲ Ἰουδοῦρι, συοῖδ' οὐδ ἢ ἐχοισί Ή μήγα 

“σοὺς Ὁ μέλλον δωρήεϑαι" ὺ τοτέτίῳ Αἰ θΦοῤοι Εἰσαγαι, πλίω καὶ ὅτω σεμνοτέρρυρ 
ὥἄσ ἰουδα ες ἀπέφονον, κε τόπον τοῦτ ασρϑτιμζῆ!, λα Ὡαϑ Ὁ δζανοίας. κείνοις δ “φθ9ε- 

δίδω διδοὺς, ὦ ὡσανεὶ ἐλεγε᾿ στα υϑὲ ἔνεκεν συϑὴν δὲῖ λριπὸν Φιδλονεικᾷ Ἰουδεῦοι αϑρτοι ᾧ 

ξζγτῳ ὦ πλέον Ψ Σαρδρειτῶν ὑμδυε ἔοονουμις δὲ γδ, φησι, τδϑσκιυυζτε ὃ Οζοι ἄδα- 
5. τε ̓ἠμφοῦ ᾿  ππερσκιμνοδϑρμὺ ὃ οἶδα μῶν. παῖς δὲ δὰ οἕκ ἤδεσαι Φ Σαρδρφτω ὁ ὃ πσφϑσεμι- 

εἶτω νϑίου ; ὅτί τογεικὸν ᾧ μιθφακὸν Θεὼ ονόμειζον" ὁ ὦτα. ὕτῳ »ριῶ αὐτὸ " Ὁ ὁ ἐθερασγάυον, ἃ ὅτω αἱ 

Πέρσαρε πέμψαντες, αἰπήήεωλαν, ὅτι ὁ τῷ τόπον αὐτο Θεὸς μιν ἡ ἀἰὐγθμανζ, σὴν πλέο 

ἰδ ς ἀὐτω κτ' τῶτο ἦν Οἰδώλων φάνταζόμϑμοι, δίοπερ ἔμϑμον καὶ Ὁ δαίμονας καὶ ὃ ὁ αὐτὸν )5--. 
ἐαπτάϊωτες, ὁ ἡ ὦ ἁ ἀκμικτα βμμγφεευτέ. Ἰουδαῖοι 5, ἰατροῦ ἦσαιν «ἐπηλλαγμμένοι τῆς κἰχου-- 

εἶπε. ης γρίας, ὸ τὴς οἰκφυυϑμης αὐτὸν ἤδεσαν' "ἢ Θεὸν, ἘΦ αὶ μιὴ πϑύτερ. οἱδ τῦτὸ Φφησιν᾿ ὑμᾷρ 

πυρσκμυξτεὺ οὐκ οἰδώτε, ἡμῷ πτεφσχιιυούμδμὸ οἰδευμϑμ. μή ̓ λιυμάσγει ὃ, ὁτ| ΜῸ ἴυ-: 
δίων ἑαυτὸν Φριϑμ4' ασϑὲς ΝῚ τίω' αὐαύιοιαν τῆς : γωιναικὸς αἰ αλέτεται, ὡς “οϑφοφήτης 

δώ" ὧν Ἰνδοῖς δ ἡ, ὁ «ροσκωυρῦψϑμ, τλήκεν, δ ". ἽἽΨμ] «ροσκιωυουνδύων ζ8, πϑρτί πον 
δῆλον, Δ) παρϑσκιιυᾷν, τῆς ΚΊίσεως Ὁ 5. πυοοσκιουείοϑει, Ἡ τὴς κ σεως δεασύτου. 

ΑὉ δυλῶ τέως ὡς ̓ σδοῦος ΟΝ ὧ δὰ ὄξω, ἡριᾷρ, οὐ ζω θα, ἡμῷς Φ ̓νδαγοί φησιν. ἐπαί- 

ὁ τοίνεου οὶ Τουϑαῖκα, πάλιν ἀξιοπιςον ἑαυτὴν ποιῷ καὶ χἡ πίῃ μάλλον πίρ να, ̓ὠτι λο- 

γϑυδίίοις ασεσέχειν, αὐύπο τον ποιών ᾧ λέν, ὃ δεικψεῷ, . ὅτι ΧΑ ΟΣ ἐμόφυλῳ 

συζίενεία ζοὶ ἐκείνων ἐπαίρει. ὁγὸ πὐδι Ἔ τόστε ζαῦτα ̓ἐποφηναμδνος, ἐφ᾽ ῷ ὁ μαίλιςα ηὐα 

λθιω (Ὁ Ιψδαῦοι, καὶ ἡ πλεονεκτᾷν πϑϑτων οὐόμιζον, ἐ πὶ σεμνα τύτων καϑολῶν, θύβοϑῳν 

ΟὨΒεγίοὐντοι,2. Μ ἢ πὶ 2 ὅτι 

αὐτίκα ἢ, 



χὰ δι, 688 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΤΩΑΝ. 
71 συ τ μετὰ ζωῦτα ας γδρν φινὸς ἐλελιυ,δυλὰ κΟ' αἰληϑᾳίας ἡ παδοῤῥητίχῇ δυωα:. 
μαι, ἐπεὶ δέχ" “ΝΠ τοιούτων λογισμιών τέως αἰπέφησεν, Εἰ πων, πίς' θυσόν μοι γώώαι, καὶ ζᾳ χλιν. 
ἑξῆς ἐπαγά, δι ἡ σωτηρία ἐκ δ ΜΊυδαίων ὅθήν. 88 λέγή τοιούτόν ὅθην, ἢ ὅτι τῇ οἰκουμδύῃ μὸν τίωι 
ζᾳ αγαϑα ὀκᾷϑεν γέγονε ( τὸ δ Εἰδέναι Θεὸν καὶ καταγινώσκειν Εἰδώλων, ὠκεῖδαν ἢ Ὅρ- 

ζω ἕο" ἡὶ (ἡ ἀλλα παντα δύγματο, καὶ πϑρ᾿ ὑμῖν ὃ ἐδ τὸ τῆς σσσϑσκιωήσεως, Εἰ ἢ μὴ ̓ 
ὀρθώς, Ὡἰπὸ φριω ἫἫΜΊουδαίων τίω ϑρχίω ἐλφίθ) σωτηρίδν δΐζυ ἡ τωύτα, ἡ τίι " ἑαυτῷ ἐν 

“χϑϑοισίαν καλᾷ᾽ μάλλον ἢ υκ ὁ τις αἰῦδοτοι ἀμφότεροι ζιτα σωτηρίδν καλω ἰὼ Εἷ- ἴω 
Ρω.θ... σὸν ὧκ 11} ̓ἰσδαίων ἐς. ὅπερ ὃ δ Παῦλος αἰνεῆόνϑμος ἐλελν Ἔξ ὧν οὐ Χριφὸς τὸ χ᾿ σαρ.-- 

κᾷ, ὁ ὧν ὕχι πάντων Θεός, ὁρῶς “πῶς συγκροτᾷ τίω παλαιαὶ, ἢ ρίζαν δεύψισι ὝΨ΄ αἰγα-- 

σῶν, ᾧ δα παντων σύ ογαντίον ὅντα ἑαυτὴν τῶ! νόμῳ, Εἴτε ἐκ τῶν Ισδο ων τέωυ κἰ ασόϑησιν "9 

ἤ) πάντων Ἐαἰγαδῶν φησιν; 

23 Αλλ᾽ ἔρχεται ὥρᾳ, καὶ νιῶ ὅβην, ὅτε (Ὁ ἀἰληϑινοὶ προϑσκιωυηταὶ παρϑσκιωήσοισι τῷ 

πατοί, Πλεονεκζοδμδν ὑμδιὼ γέυαι, φησὶ, τῷ ζφπῳ τῆς πυρδόσκιωήσεως᾽ πλίω 

Φλλα καὶ ἐδ τέλος ὄξει λϑιπόν. ου ὃ (αὶ Ἔ τόπων ἀμι4φ,ϑήσεται μόνον, δυλαὶ ἢ πὰ τοῦ 

ὧν τὴς λατρείας" καὶ ζωῦτω ἔτι θύραις ἔφνκεν. ὀργέται ))ῈΡ ὥρᾳ, ἡ νι ὅν. Φ) 5, γὁ 1 
(ὦ πουφῆται πσϑϑ μαχρῶν ἔλέχϑν γούνων ὧπερ ἔλεγϑι, τῦτο ἀὐαιρῶν ἐν ζω9α Εἶπο, ὃ 
νιῦ ὅ21. μὴ νομίσῃς, φησὶ, ζιαύτίω ζιαύτίω ἐἢ τίωυ πσοοφητείλυ,ως κ᾽ πολιώ" γε- σι νι 
νἡσεδῦς, χεδοίᾳ γὺ ραΐματα ἐφέφηκεν δε ἡὶ ἐχὶ ϑύρρις δθὴν,στε οἱ αἰληϑινοὶ τυροσκιωυηταὶ 

“«οροσκμυησοῖσι τῷ πατοὶ Ἑ; πγϑύματι χαὶ ὡληϑεία. Εἰπὼν "ἀληϑινοις, (ἰωεξέ.- 

(άμε Σα δοείταις Ἰουδαίσς. Εἰ γᾺ}} ὺ εκ οἴνων αἰμείνους τοι, δλλαὶ ὅξ μελλόντων ἐλόῆνς 19 ᾿ 
πολλῷ ὼ τοσὕτον, δον ἀληθείας τύπος. λέγει 5 αἰθέτης ἐκκλησίας, ὅτι ἡ ἀλνϑὴς Ὡροσ- 
κιωησὶς ἡ Θεῷ τρέπτυσα αὐτὴ ὅ6|. Καὶ γὸ ὁ πα τήρ τοιούτες ζοτᾷ ἐἦν αροσ- 
κυνομῦζῷς αὐτῷ. Οὐκχοιὼ Εἰ" τοιούτυς πάλαι ἐδήπῳ, ὁυ βυλόμϑρυος ἐκείνοις (ωε- χιτίτα 

χύρυὸε (Ὁ) ὅ9 πον, δλλαὶ συγκαταίαίνων, ὃ «ἱσ' “πϑτο ἥα ἡ τύτυς Εἰσαγάγῃ. ὁὐες χ τίνι 
δξζω Θήσιν (Ὁ αἰλυϑιοὶ τσοϑσκιωηταί; (Ὁ) μωγτε τόστῳ αἰθοκλείογτες τίων' λουτζείαν, και 35 

Ῥιδιβια. Θεὰ οὗ πνθύματι ϑεραιπγάζοντες᾽ καθὼς καὶ ὁ Παῦλός φησιν, Ὦ, λφυτρεύω" ἐν τῷ πνεύματι 
μδ, ον τῷ ἐναγίελίῳ τοῦ ἡού ἐστ, καὶ πάλιν, Παρακαλῶ δζω ὑμας «οἰ θαφῆσαι τὰ σώ. 

μαννα ὑμδᾷ! θυσίαν ζῶσαν, ἐναύβεσον τῷ Θεῷ, τέωυ λογικίω λᾳτφείδν ὑμδμ᾽. ὁτὸψ δὲ 
Εἴη, 

24. Πνούμα ὁ Θεὸς, Οὐδὲν ἄλλοδυλοῖ," τὸ ἀσώματον. δεῖ τοίνω τοῦ αἰσωμά-- 39 
1Ὁ χαὶ Ἢ λατφοίλν ἢ τοιαύτίου τῇ, ἡὶ δῷ Ἐ ὦ ἡμῖν ἀσωματο πυρησφέρεοϑαι,τοζές, “ πκ 

Δ] ῳ τῆς ἡυχὴς ὦ τῆς τῷ νοὐ καϑαρϑτητος. 86 φησι, Κα ὧν πυφϑσκιωοιώζῳς αὑ-- 

τὸν, οὖν πγϑύμιατι ὦ αἰληϑείαᾳ δὲ; ασδϑσκιωυᾷν. Ἐπειδὴ δ ἀ ὠχῷοι, ἡ) ἰσδαϊοι τῆς ἃ 

ψυγὴς ἡμόλοιω, πολλζωυ ὃ αἰδλ" ὃ σῶμα ἀαπουδέωὐ ἐποιοιιῦτο, καϑαίροντες αὐ πόμτο- γξαίμ 

δα-πῶς ᾿ φησίν, ὅτι αὶ τῇ τῷ σώματος καϑαιρότητι, λα ὦ οὖν ἡμῶν ἀσωμάτῳ, τατίς!, τῷ 35 

νῷ, ὁ σώματος ϑερᾳττάζεται. μιὴ τοίνιου πτοϑθατα ϑύστε ἢ μόοους, Δλλ᾽ ὅλον σαέυτον ἀμά- 
δες τῷ Θεῷ ἡ ὀλοκαύτωσον. τῦτο γὰν 661 θυσίαν ζώσαν αἰθαφῆσαι. ὧν δ) ἀληθείᾳ 

δλφὐοοησκιωᾷν" ὡς ἴατε πρότερα τύπος ζω, ἡ αἰθετομή, τὰ ὁλοκαυτώματα, τὰ ϑύματα, 
ῳᾳ ϑυμία ματα" γωνὶ ἢ οὐκέτι, αλλ ἀλήθφα τὸ πὸ. υὶ Δ σαάρχα, αλλᾷ ́πονηρϑις δᾷ 

καὐθεκόπηειν λογισμμοις', ὁ φευυρφεώῶ ἑαυτὸν χα  ζαὶ αἰλόλους ὀμαιρᾷν Ἐχιϑύμίας ἡ κατα- 40 
σφώῆων. ἰλιγίασεν γωυὴ πυολοζα λρϑίντα, κα) αἀἰπηλϑρθυσε ποοὴς δ ΩΨ Εἰρηνϑῥων ὑ. 

ὅος, ὁ χαμόύσα, ἄκουσον 2( φησιν 
εν Ἕ ὅδ " ..} , .9 2) ,ν , Ψν» 25 Οἴδω οἵι ἔρχεται Μεοσίας ὁ λέχϑρϑμος ΧΧοιφῦς ᾿οτὸμ ἔλθη ὀκῶνος,ϑαήελῇ γμῖν 

“χόρτα. 

χ6 Λέγή 

οἱ δε πιέα. 
᾿ 

Ἢ. π0)}ὼ 



ΕΥ̓ΑΓΓΤΈΛ, Ομίλιλγ, 689 κια δ. 
26. Λύ αὑτῇ ὁ Ἰησῦς᾽ ἐγώ Εἶμι ὁ λαλῶν 6ι. 'Κὰ πολ Σ αρδοείταις τὸ 

φολσδυκαν τίωυ τοῦ Χοιτοῦ “κρασίλυ, ᾧ Μωύστα δεξαμθίοις μόνον: ἀπ᾿ αὐὖμ Μ Μω.. 

ὑσέως γβαμμιάτων. ο »ῥὼ ϑρχηῷυ ω ἀπεχαλυψα. τὸ ,γὺ, ποιήσωῤδῳ ἀῤιϑερπον 
χατ' Εἰκονα καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν ἡμετέρων, παδὸς τὸν 4ν Εἰρητο᾽ ν᾿ ὁ τω] Α(ρραὶμο ὧν τῇ Ὑσκίωυῃ. 

5 ἅτος ὅδνο δῴελοχϑνϑμάφ᾽ ἡ ὃ ὁἸαχως αἰξὶ αὐτό πξοφητθων, ἔλιϑρ" Ουκ ὀκλείψαι. Τεν. μθοῖς 
εὐῤλων ἐξ Ἰούδα, ΟΣ ῥγϑύλϑθμος ὁ ὧκ “Ψ' μορὰδν ἀὐτψ, ἕως οὐ ἔλθῃ ᾧ Ἰἰπόχειται, ἡ αὐτὸς 
πορϑσδυχία, ἐθνῶν. . αὐτὸς ὃ ὁ Μωύσὴς φησι" Πρρφητέω υ ὑμῖν ἀὐαησει Κύειορ ὁΘεὰς Δώτιιην: 

ὀκ τὴν ἀἰδελφών ὑϑμω ως ἐμὸν. αἷστῦ ἀἰχϑύσεοϑε. ὑ τα κ᾿ ; κῷ τὸ ὀφν, Ὗ φᾷ κν δ πίω ῥβκοδι 

τίωυ Μωσέως, ὁ κτ τὸν ἱσπουϊκ,ὼ τὸ σέϑθατον, καὶ Ὁ πολλὰ ἐτερϑι ζω βυλοιδροις ὧχ-. 

10 λέγφ, τίων περυσίον αὐτί Παβακηρυῆοντα. Ὁ ὸ τί: δέήποτέ, Φησιν, Οὐ Ὄστὸ ύτων ογηγὲ τίω 
γαευαῖκαιὁ Χρλως᾽ ἄνια ; ἀρ ἡ Ζ Νιωϑένμῳ τὸν ὁφιν Ἐς μέσον ἢγαγὲ ὲ τῷ Ἰγαϑαναὶλ 

παζηφητείας ἀθέρμψησι" ζαύτη ὁ , ὀγεδν τοιϑτον Εἶπε ; τίνος δὲ “ἂῳ ἕνέχεν "ὦ ἀντί; Ὁ 67 ὀκῴμι 

ἅ λἰδρερῦ ἦσαι, Ἂἵ εν τύτοις, ἐφρέφον᾽ αὕτη ὃ γονὴ ἡτιγφὰ ὺ αἱ μα κὶ Χ) γξαΦών ἀπει- 
ο9ς. μὰ ττο αὐτῇ Οὐκ υὐπότυτων ἡαλέγετωρνλα ὐπὸ τῷ ὑδὰτος ᾧ Τῆς ππξοβῥυσεὼς 

᾿: αὑτίω ἐγπιασάται, ὁ ἤρα τούτων Εἰς μναιμζν ἀγή τὸ Ὁ Χειτού, ζ ὀκκαλύτηει λοιπὸν ἑασὼ 

π᾿ ὑῦρ ἡ Εἰ οὖδα τίω' Ω χω μη ἰζυτησεῖσῃ τῇ τὴ γναιμι Εἶπεν, ἔδοξεν ἂρ αὑτῇ Ὁ ληρῷν. 
ΩΝ" Σ εἰῷ φλιγίζοϑαι ̓ εἰ 5. κι μικρόν αὐτίω Ὡὰ τίω μρημόι" ἄγων, δυχσίρως ἐ ἑαυτὸν 

ἀπεκάλυψε. κὶ Ὁ τοῖς ὥ ̓Ινδοῦροις (ωε)ὼ Ὡ: λῷ γρησινξως πότε τίε' ψυχίω γμδ αὶ αἰῥεις ; Θὲ- 
μη “πἢ ἡμῖν ν Εἰ σὺ εἰ 0 ΣΧ οιτὸς,, τύτοις ἃ ΓᾺ Οὔκ εἰ πεκρίνατο σαφάς" ζτι: " ᾿ εἶπε φὸμερεῖς 

20 αὑτὸς ἐἢ. θὐγνωμενετέρα γὰρ ἀδηγμυὶ ἣν ἰσϑάζων. ιὐκῷοι ὧ᾿ ΡΥ, ὀυχ αὐὐρ τοῦ 

μαθᾷν ἐζητοιω, λα ἅ Ἁ χκωμῳδ εἶν αὐτοῦ: (α εἰ ἰγὸ ἐυλοντο κιαϑεὶν, ἱ ἱκοινὴ ἡ ἡ ὀζρὴ 
ῥιμάτων, ὮΝ ΚΌΧΩ δφάφων, ἣ ἡ δ ΤῊ σημείων διϑμσκάλία ζω, αὐτὴ ὃ ἐξ αδυχαίξυυ 

Π γνώμης ᾧ ἀπλὴς οὐ ϑνοίας. ἐφλέήεν ἀρ ἐφϑέσίεν». αὶ δῆλον ὀκ δ " τα" αὶ 
αὑτὸς δρουδιὰν. «ἃ χω ἡκυσες ὕλιφ ἐσ κὶ ὴ ἄλλοις ἴχὶ τῇ ἐσαράρόυσε, ̓  πϑρταχν 

ὃς χὴς γευναικες ὄφιν ἰδεῖν ὶ ΟΣ τ ἡκριδω μλύον, καὶ ὃ τὸ πισὸ.. 
272 Κὼ ἘὨχ πίίτῳ ἦλθον ᾧ μαιϑητεὶ. αὐ. Σφῶγα εἰς χαιδὸν ἀπίωώότησο 

τὴς διδωσκαλίας οἰπϑρτιοϑείσνς, Καὶ ϑαύμαξοι, ὁ ὅτι μ᾽ γεζαριὸ, ἐλόλε" δευδὲὶς 

μϑύπι ἐπε, ζατεῖς; ἢ τἰλαλάς αὐ τι ; Τί θαυμάζων! ἐ ἀὠτυφοὶ ̓  ἂ: ταπεινὸν 
ϑ αὐεβουλῆς, στι “τὼ «ἰδἰξλεπῆος ὦ ὧν, ἀιῤείγατο, μ' ποστώστης σαιπταϊνοφίοσιμύης γ)ν- 

80 ναραὶ ἡ αἱ αλέγεο πειρᾷ ὦ Σαρδρωτιδι, ΡΝ δώ οὐτλαγμτες, οι ἡ ἠρώτησα 

αἰτίαν. ὅτως ἡσαὶν πεπουδυί, ωδμοὶ τίου μά Ὁ ταξιν ὀχζατηρῷ, ὅτως αὐτὸν  ἐδεδοίκέ.. 
χεσον Ὁ} ὁ ἡδοιώτο, Εἰ ἰδ ᾧ χωγδόπῳ τίω ἀξίου αὐἰδὶ ἐυτν δύξον Εἶχον, αἰγλϑ' ὅμως ὡς θαυ-. 
μαῷ τί προλσεῖχον, ὃ πολλίω αὐτο αἰπτένεμωον τίω αἰδῶ, χρή τοι ἡ πολλωχού Φαίονται 

πολλά  πϑβρησιαζόμϑμοι" δ, ὅτῳ ὁϊωλμνης Ἐχιπίαῆν: εἰν τῶ φήνη ̓ ὑτὸρ αὐτῶ αγοϑσι.: 

35 ὄντες λέγωσι, τίς ἰς μείζων ὅξὴν ἐν τὴ ᾽ βασιλείᾳ. ΟὟ ὠωρβνωνν" ὑτὸμ φ αν ὶ Ζεζεδααν αἶϑα- 
καλαίσυ, ἴα Εἷς ἐκ ϑυϊιῶι, δεῖς ξ. ὁϑωνύμων κρϑιαμ. τίνος δίχυ ἐνόκεν ὧν ῦϑα σέ 

ἠρώτησαν: δι ὀχῷα πόρταιως Εἰς ἀῤῥρις Αἰήκογτοι, ἀναγκῶν Εν ἀζεπίξεν᾽ ὡνπιό- 

ϑὼ ὃ ὃ οὐντὴν ἀδζις Ὀσωτὸν φιεφερέ ῶ γυδιδνον. χα ̓Ιωλύνηφ «ᾧ πυλιὼ ὦ γρϑνὸν τὰ χῶτο ἐ- 

“ποίησε ἦσθε αὐταῖ τῳ πέλει; ὁτέ πλείονος αὐπήλβυσε αἰβῥισίαρ, τὺ ἐθούρρει τὴ αἰγαίπῃ τὸ 
49 Χειτοδ' οὔ ὧν »» δε, φήσιγ; ὃν ἡγώπα, ὁ Ἰησους. σ! τεύτου τῷ 7 μακαρώμιοϊ δρριτ᾽ αἢ 

ἴσον; ᾿ 
Αλλά μὴ ἡμέραι ττα ΒΝ «  »απητοὶ δ ΝΕ μαχαδ ξεν ῷ αὐ πέσολον' αἰλλα' ὦςζε ΠΕ ἮΘΙΚΟΝ 

μϑχαειζομδῥων γμέοϑαι; πόρτα ρα ῆωινν, ῦ ἡ μιβλησωμεϑει ῷ Δὐαηελίς ἐμ, ῥβως 

μὃν “ἶνα ζῶ ὦ τίω αἀἰγάπ' ζω ἐποίησε «ἕω ἔποσαῦ χίωι. τίνα, δ ἐμ Οὐτα; ἄφηκε πατέ- 

ΟΒεγίοί, το}: 2. Μιϊηὶ 2 ο 



αὐ δι 0. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΙΩΑΝ. 
τὰ ὦ πλοῖον κὐ ϑγκΊυον, α ἠκολούθει ᾧ ἴησῶ. αἰλλαὶ τῷ κριὸν «τη καὶ μ᾿ ασϑϑς ῷ ἀδυλφὸν 

ἐὠώὶ “οὐ Πέζυ καὶ. Αἰδρέλυνκ᾽ ποτος ὧν ἄλλοις Μ᾽ ἸὙἈποσολῶν, δὰ δῶ. ᾧ δβαίρετον 

ζω, ὃ ποδιλω ἡ πίω ἀγεϊπίω ὦ ὑποίησεν; ἄορι δὑρίσορδυ; αὑτὸς ἃ Α χ αξἰς ῥαν Ἢ σειν τοιοῦτόν 
φησιν, αλλ" ἡ 7) ιἡγαπάτο μόνον ἢ χαγρϑώμα ται υτοϊ δὶ ἃ ἡγαυπτιηο ὠπεσιώπτησν με: 

τϑιαζων. ὅτι γὰ αὑτὸ ἀξαίροτόι τηα ἀγάπίω ἠγάπα, πρτί σπου δῆλον ζιδ᾽ Ω ὁμῶς ὅν. 5 
δὲ δχρλεγθιδνος, σεν ἐρω ἦμ φαϊνε) κρυτ' ἰδίόν αὐτὸν, καϑωρ ΓΙέος πολλάκις, καϑον 
Φίλυταος, καϑὼς Ἰούδας ᾧ Θωμιάρ' αλλ στε τῶ (μμυαποφόλῳ ἀϑρίσπιοϑαι  κὐποτακού, 
σαι. ἤϑέλησν, "το μὸ μόνον. ὅτα γϑρὸ ὁ ̓ τροφαῖορ ὯΜοἰσοφολων αὐτὸν ἐμἰαἴγκουσι θη σαιαγτοτι Ἁ. ἥη 

ἡρώτησν. πολλῶν ̓γὸ ὅτοι πσοϑς ἀλλήλυς Εἶχον ἀγάσίιο. ὄντο ϑνεῶ θη ὦ. ἱορϑνὸ- 
μού Φαγνοντοα ἀϑαξρανοντερ,κ ΧΙ, κἂν μεφγϑρφιεῦτες. χα τονε. 0 ἩδΕν γυῤμόπερ ον" πολλά. τὸ χιπῃπχ 

496 ὁ κουφται ὲ ΦΆ ται" ἡ ὐϑϑς ῷ τόλοϑ ἀκούει τ Χ ειρού λόχϑντος, Εέπϑε φιλᾷῷ “Ἕ 
“πλέον τότων ; ὁ δὲ πλόον κων ὦ ἐγαπῶ!, ϑύδηλον στι νὐ. ἡγαππῖτο. αἰλνα τούτο ίς ὧὡκ τῷ 

ἀγαστῷν (δ ἰνσῦν' ὠκῴο δὲ ὀχ τὺ ν᾽ αγωπαοῖς ρα τὸ Ιησῷ δλον. ὀγλύστος τἱ ὅξδζω. ὅθι» 

ὁ γίου ἀγάττζω ἐποίησε τίω δξαρωτον; ἐ ἐμοὶ δυκᾷν, πολλῶν (Ὁ) αὐδρα πόκου ἃ πραὰ. 
τῆι Τβπιδείκνυοϑει δίοπερ Οὐδὲ ̓αξερησιαξόμδμορ πολλαχοῦ Φαννοται. τού». ἑλίκν δ, 13 

σὺ τῷ Μωυσέως διλον᾽ καὶ ὃ ὠκφνον τοσοῦτον ὁ τηληκοῦτοι τού 6 ἢ ἐ γαίσουν». φᾶν 
Ἂ (ωπννοφρν( ών ἶ ἰσον, 2.5’ τὰ ἦν μακφρλσμαν ἐἰτεύ)εν ἤρξατο ὶ ὸ Ἰησοιῦ. ὥασιρ 

»γτινα λααέλιον ̓ὸ κρητ δον μεγίφ οἰκοδὸμὸς καταδαλέρϑαι μένον, τω (ᾳ- χεμιξὼ 

περοφφϑσιμζω. πο τέωυ ἔϑηκαν. ἐγ β ὄξιν, οὔκ ἔςι ζαυτις σωϑίωαι χαῖρ ΦΙΝῊΥ κάξ 

γηφεύν. ὡς, καὶ δὐχοταρκν ἐλεημοσεωώῤζων “ποϑὴὶ ἢ (τ ὑπονοίας, βδελιοῦα. ζαῦτα, ζωύπησμόντο χισείπ, 

ααἴδούσος, ὦ ὡασερ δὼ ποϑειναὶὶ ̓ ἐπόροιζα αϑβούση κα Ὁ μῷ ἀσφαλείαρ πόρτα γένοττα; μ᾿. 
πϑιαζωμϑρ τοίνωυ, αἰγαρτητοὶ, ἡ, μωτεκαίζωρϑυ. καὶ ὦ ὸ σφῶγα μέλον ὃ πουτέρθωισνθόμ τής 
φωμδν. τἰγὸ ὁλως᾿ ἴω ὦ τῆς ἀἰσπέγοιθῳ σε ὀπαῖρον, λόϑενπε; ὖχ ὀμῶρ τὴν φύσεωρἃ 
ἀτελές; τὴς προλαιρέστως ζὴ ἐυόλιαϑον νοὐγόησον ατούπῷ τίω τολιθυτέω " ὐργόησον Α] ὦ. 
εδοτημῶν ὃ πλῆλος. ΣΕ ἴσως πολλαὶ χατορθῶν μέγα." φρϑνᾷρ; αὐτῷ ἃ ᾿ πχυτούτῳττλμ- 1 Ἀν 
΄πι πολ. δίοπερ εἶ ὧχ ὅτω Γ αἰεϑρτόντα, ὡς ᾧ κοιπορϑονιῦτα. σπουδώζεν χε μφτδμα!- ΑΝ 

ζῶν. τί [ϑδάσοτε: τος ὁ ε Ε χὰ τίω ὀϑαγκζω τὰ Ὁ ((μυειδύτορ᾽ ὁ ο ἣ, αὐ μων σφύδρανέφινζα- πεῖτε 

χϑως,ὡασερ αὐπύτινος πνθύμιατος αὐνανβῥπτιαϑεὶς,αρεται τὴ ἡἀφάνίξε, καϑεύσπτερ ὁ ὄ φα- ἐδ 

ἐἰσείο. ἀνλαὶ πένησι παρέχάρι ἀν ἐ τὰ σοὶ, ἀλλα (ῳ Ὁ ϑδεασέτυ αι, κονα Τ. ὁμοδουλων, ' 
ὀρ ῴ» μικλιςα, (απειδοῖ, ἡ Ὁ ὃ ὁμοβιυωῖ συμιφορανεζα κα θάμ. ᾧ πσεροροίνπα, αὶ ὸ ἢ 14 

οἰκείθρ φύσιν ὧν ὀκείνοις μανείνοντα ἴσως ὃ ἡ; τοιούτων ἦδι πγοροήνων.. εἐ9 ὃ μὠνίγη 
“τοῦς ὑμας ὁ  πλούτος, ἀλλ᾽ Εὐκὸς αὐτὸν ὺ κατολιστᾷν πάλη. ὑμας. τῆβὸ ᾿ὀχώφ. Καὶ 
ο ὁ πλοῦτος ὅ21: ; σκια, ̓ ἀδρόνής,: χαπγὸς ἀζρλυόμϑμο, ὀβλος Δϑϑτῦ,. μϑῦλλον 5 ᾿ ρόϑοορ ἀτι. 

λέφεον. τί δ᾽ τῳ μέγα. Φορνῶς: } ἀυχὶ κ) λῃςαίς «αἰ δαγίνεταμπλούπερ, ἡ μμαδλϑ» 

"οἷς, ὃ πόρναις καὶ τυμ ὡρύχοις; ; πῶτο δώ σε ἐπαίρει δὴ “οιούτοις ἔχειρ χϑνωγοις Ῥυντῤματε: 19 
αἰλλαὶ διμῆς ἐράενδονν ϑδ εἰς ὑμῆς λδϑνό ὀλφημοσιδης ἐκώαγ, να» 

τοιαιμομέμαι εἰ εἰσὶ ἡ ὁ κ᾽ μίσυς αὶ ταὶ δ πλύτυ καὶ ἢ διωμασείας αὐταρ δ ἐὰ αγελκιρέσεως 
ὃ πὸ συνειδήσιως Ἢ τιρϑιτῶν δϑεν Οὐδὲ ὠκίξαίλλειν αὐ. διωύαται [ποτε σηρδέτεραὶ 

δ  δίνϑεσποι τοσοιύτίωυ τοῖς ἐλεήμοσιν υὐτονέμυσι τίου αἰδῶ,  πλῤτα ἀὐζίς. (μωδονϑ π 
αἰγαϑοὶ, οὐγνόησον πηλίκδευ ρα τῷ φιλανιϑε πα Θεοόδ λήψονται. τέρω δ εἰδοση; οἵαν 40 
τί αἰμοιᾳίω. τϑτον τοίγων ζητώμϑν ῷ πλλϑτον ᾧ ἀὰὲ ἱαϑβοντοαι κα ὺ οὐ ΐποτε δραπετόϑονι 

τι ἕω ὦ ογζωῦθα μιεγαΐλοι, δ ὀκᾷ γυόμδμοι λφιμιασοϑὶν. ““ΨΡ' υἰωνίαν. ̓ θπτύχωμϑρ. «ἰγα- 
ϑών, χοῤτιὶ αὶ. φιλαν,ϑο9 πίω τῷ Κυρίν ἡμδυ]ησὺ Χριρὺ, αϑ' νῷ πωτοὶνν δόξα μα 
ῷ ἁ ἀγίῳ σπγθυριριτι νυ καὶ αὶ, ὁ Εἰς (ὅν αἰούνας “ὟΜ' αἰώνων: Αμῴον, 

Ομιλ. 



ΕΥΑΓΓῈ ΛΔ, Ομόλ, δ; όφι 

Ομιλιλϑι, 8 ΑΦΗΚΕῈ ΤῊΝ ὙΔΡΙΑΝ ΑὙΤῊΣ Η- ΓΎΝΗ; 
ὁ ἦλθεν Οὐ τέωυ. πόλη, ϑυλέγη τοῖς ὀῤ,ϑούπο" 19 Δεύτι, ἴδετε 
αὐ, ϑοφ πον, ὃς Εἰπέ μοι πόρτα ὅσοι ἐποίησοι μήτι δ, ὅ8ιν ὁ χαχτές; 

ἘΚΛ Οὐλης ἡμωνϑερμότητος δὰ καὶ απουδὰς. διξγηγονϑμης: ζω τερον 
ἴα. ὀυίν. “ωροξνεςσι τυχεῖν ΝΜ ἐπηπελινῦβων ἡμῖν αγαϑών, χαν τού 

. βακολεϑήση μοι, Φύκ ἔξ! μιν αἴξιος" νεῦ 5, Πύρῆλϑον βαλφι θη 
ὯΝ τίω γώ, ᾧ ὦ ἤθελον, Εἰ ήδη αὐήφ,ϑη δ᾽ αἰμφοτέρων:τὐτοωνν. 

χα. αἰϑκαῦ ὦ πεπυρωμϑμον μαυτίω . ασϑς: πεϑρίτεθι κίγϑηιυοι 
γϑδοσκθυασ νϑμον ἡμῖν. αρηοαιφῆσοι βουλόμϑνος. τοιαύτη τις ζιῶ ὴ ὧντη ἡ γανή, ἁτωνγλιὲ 
αὐαῦ ΜΕ ἐρημδύων λϑηφ,ϑη, ὡς ὶ πίω ὑδρίλυ ἀφῴαι, ᾧ τίω “χρείαν δὶ ὦ γϑεδμε, καὶ 
δρα μοῦσαν Εἰς τίωυ πόλιν, πόῤτα (δ ϑᾶμον ἑλκῦσαι «τοὺς (δ ἰσοωῦ, δυδτε δέ, φη 

15 σῇ, ὸ ἴδετε ὀνιϑόφπον, ὃς Εἶπέ μοι πϑύτα ὅσα ἐποίησα... σχόπει ασουϑέν) αὶ (Ἰώεσινι ἤλθον ὦ 

ὑδρϑύσαιϑαι " ἡ ἐγ) τὴς ἀἰληϑινὴς ἐπέτυχε πηγῆς , κριτεφ ρόνησε λριποὶ “τῆς: αἰοϑητῆο. 
διδοάσκουσα ἡμας, Εἰ ὦ δζα μικροῦ πο οοιδείμιατος, εἰν τῇ “Μ΄ πνθυματικδᾷν ᾿ἀκρολέσει, 

τὰ πόρτων αὐαβοράν ἡ βιωτικδν ἐ μηδένα, λόγϑν αὐὐμ' ποιξο. κ', δΣ τίω ἰδίλμ: 
μένοι διύαμιν, δῶρ (ὦ) Σσόσολοι ἐποίησει, ἡ " αὖ τὴ πεποίηκεν ἢ, ὠκῷοι μϑρ Ὁ» κλυδένεες, 

10 ἀφῆχϑμ ζᾳ δικ]υα" ὡντη ἢ ἀδῥμώτως, συτϊεγὸς οἷ αγείλαντος, ἀφίησιντέω ὑδρίδυ, Ὁ 

μ ὁ  Αδῥαίδλιςῶν ἔργϑν ποιᾷ, " αἰσοῦ τῆς γοράς αἱατηερωθεῖσον ᾿ ᾧ εἶχ ἕνα καλῷ αὶ δυῦτερρν, 
χριθτύπερ ΑἸδρέας ἢ ᾧίλιπαυς,δόλα πόλη ὀΛΟΧΆΗΘΘΥ ὀλραφήσεισου ᾧ δῆμον ̓ποσΌ ΤΟΥ ̓ ὅτῳ: 

εὐ αοὶς αὐτὸν" ἤγαγε. ἃ σχόπει πως (μυετῶς ἢ, γὺ Εἶπε, δυῦτε, ἴδετε (ὃ Χοισέν" 
"ήγ, λα αὶ αὐτὶ ΚΟ συγκαζαξάστεως, «ἴϑ' ὃς ὁ ΣΧ οιφος αὐτέου. ἐσαιγάύξυσεν., ϑχτασῶται. 

᾿ς ὧν ἀὐδγας. δυῦτε ἡ.» ἴδετε ἀν, ϑον πον, φησιν, ὃς ΕἾπέ μοι πόρτα ὅσα; ἐποίησοι: ΩΣ 

ἠριϑη Εἰπεῖν ὅτι Εἶπέ μοι πόῤτα ὅσα ἐποίησοι. καίτοιγε εἐγζὼ Εἰπεῖν ἑτέρως’ δυῦσε; [( 

Ἴδετε “αδοφητθυονζῳ, ᾿ Σλ στὸν πυρωϑὴ ψυχν τω πυοὶ τῷ ϑείῳ, πσοϑς συυὲν ΟὟ ὦ τῇ 

γῇ λοιπὸν ὁρᾷ, Ὁ πσδϑς δόξαν, αὶ ττοθς αἰομευύζων, διλλ' ἐγὸς 681 μόγου, τῆς κατεχούσης εἷϑο 

τίωὐ φλολθς. μήτι τ᾽ ἔθιν ὁ Χοιτὸς , ὅρα πάλιν σοφίαν" πολλζωυ γωναικύξ, ὄντα 
30 ἀσαφζωύατο σαιφώΐς, ὃυτε ἐσίγησιν, ἀξούλετο. γδν» ὀυκ ον τὴς οἰκείας. ἰσυφαίσεως. 

Εἰσείγην ἀνθις', αλλ ὧν τὺς αἰκροαΐσεως τὴς ὀχείνου τῆς ψήφου Φυύτης “ποίσω! Χϑ δίων. 

γουζ, ὃ μάλλον θ᾿ οὐ δαίδενζον ἐποίει τὸν λόχϑν. καίτοι ἐυ παγτα αὐτῆς τ βίον ἀξήγίειλεν, δλ᾽ 
ὐπὸ τοῖν Εἰρνιϑύων κὶ αὐϑὰ ταῖν ἄλλων ἐπέπεισο. καὶ οέκ Εἶπε, δυῦτε, πισ'ϑύσωτε" δλυΐ, 

υϑηδπν δυῦτε, ἰδετε,ὸ τούτο " κουφότερον ἕωυ (ἃ μάλλον ἐδθις ἐφείλκετο. εἶδὰς Φ γιωναγκὸς Ὑ αυφί: 

»σὸρ εἴδει γδ ἤδει σαφώς, δὴ, γάυσαίμϑμοι μόνον τῆς πηγῆς ὀκεύηρ, τὸ αὐτὰ πείσονταμά περ 
εἰυτή, καίτοιγε ΕΥ ἐς Ὁ ἀλλὼν ων ὃ; παιχυτέρων, ὶ ((μωεσκίασεν δι τ᾽ ἔλεγχον ὧντη ὃ. 
ὀκπομσάει 1 ἑαυτῆς βἰονὼ Εἰς μέσον ασοΆτί ϑησιν,ὥςε ποίγζις ᾿χιαστέσαο, ὁ ἐλᾷ. 

31 Εν3 ῷ μετὰ ξυ ἠρώτων αὐτὸν (ὦ) μαιϑηταὶ αὐτοῦ λέγϑντες, Ραὐζὶ, φάγε. 
Ὁρωντες Ν᾽ αὐτὸν κεκιμηκότα εἰ σαο τῆς ὁδοιπορίας, ἡ τῆς Φλογϑς δχικειμδῥης, πϑδε- 

40 χαλθιου αὐτὸν. Το νΨ (ὦ πσφοπετείας τὸ δείοϑαι τ σιπΐων, ἀλλὰ φιλοφοργέας δὴ 

φδξὶ (ὃ δϑιδουίσκαλον. τί δξίω ὁ ΧΚολφύφ; 
3» Ἐγὼ βρώδσιν ἔχω φαχίν, (ὦ ὑμᾷς οὐκ οἴδωτε. 
33 Ἐλέρρι δζωυ, φησι, σοὺς ἀλλήλας" μή ὅις ἑώξγκεν ἀσώ φαγεῖν: Τίτον. 

ϑαυμείζεις, Εἰ ἡ γωνὴ ὑδὼρ αἀκούσοισου, ἔτι ὕδωρ ἐφαντάξετο, σπουγα ἢ ὦ μα ϑιυπῖι 
υτὸὰν 

ἣ 1 « ἤν «Δ Ε , » 

τ τ δεικρεφὺ Χολφῦς, Φησι, νυ μζ, Βδυ μή τὶς ὐὐὴ ᾧ φυιυρϑν.ἰμτοῖ, Ματθ,,. λής 



ανδι 9. ΧΡΥΣΟΣΊ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΊΊΩΑΝ. 
ζω κα παιορίσι, ἃ οσυὐτδν ἕπω πρᾶν ματικὸν νοῦσιν᾿ αλλ ̓ υὐποροόσι μϑ, παλιν: Ἀ αἰδὼ ν 

(μοήϑη καὶ ἡ τίω τιμζὼ ῷ διδωσκα' λ νέμοῖσι; “ἀϑῆς ἐἰλλήλυς οϑὺ ἰλλφψανα, ἀπῇ 

δ᾽ , σιδῦτιν ἐυ πολιδντες ταρϑσαιγατεν. τῦτο αἰλλαχοῦ “ποιοῦσιν, ζγθυμοιῦτες νϑβ ε ἐρω- 

τῆσαιμ, Πέκ ἐρωδἼτες δὰ. ἰ ων ὁ Χοκςός, 
34 Ἐμὸν βρωώ μα 81, φησιν, ἵνα ποιώ τὸ ϑέλημα Τὶ πϑμ λυτὸς μα, ὁ τελειώσω ἀυτῷ ς 

τ ἔρρρν. Τα ω δν,ϑεπωι σωτηρίῳ ὠζώθα βρώσιν ὀκαμλεσε,δεικνες ὁσίου 3. 

ϑυμίανε ἔχε τῆς ἡμετέρας παϑϑοίας. ὥασερ γδ δ: ἡμῖν ποῦν τ  ἐοϑίειν, ὅτως αὑτῷ τὸ 
σωϑίωσαμ ἡ ἡμαξ. ἀχνεῦ πῶς πϑύρταγύ, οὖκ ὁκ Ὁ παρ χείρου πόρτα Ὡσποχαλυτής,, 9γ- 

λὲὶ Ὄρρτον Εἰς Σἰποειν ἐμιραλλει(ῷ ἀκροατέευ ζια ρξζαμδύος ᾧιτῴ" τὸ ὁ λογϑμϑμοι, ν 
εἶτα ποροῦ ὁ κάμψων, κ πλείονος ἐανοδυξη.) ἀσοοϑυμίας φ μὸν τὸ ζητύμϑμον, τε το 
μᾶλλον ὄρυα φῇ στον τίω κἴρόρυ. , 3. γδ μή βύϑίως Εἶπεν, ἐμῶν ; βρῶμα ἴῃ ἵνα, 

ποιήσω τὸ λάλημα τὸ ῦ πείῶς Μπ: (τι σύσὲ τῶτο σαφὲς ζω, ἀλλὰ τῷ πσέλτέῥρυ σε στι-" 

Φεςερρν) αλλά τἰ; ,έγω, φύσι, βρῶσιν ἐ ἐγὼ φαγεῖν, ώ ὑμῴς ον οἴδρωτε. πρρϑτόφον ΄ 

ὧν, δεῖν ἐφέωυ, τῇ ἢ ὀζωπορήσει πτε:σεκήικωτέροις ἐργασα οι, βούλεται, καὶ ἐθίσαι [ ο 

δἰ. τοιούτων αἰνέγμκαύτων αἰκούειν ΓΝ λεγϑώμα. αἰ δὲ 561 τόϑόλημα τοῦ παΐξόν ελόγει 5. 

᾿λριπὸν ἀύζ, ὃ ἐρμιώεύει. 
33 Οὐχ! ὑμεῖς λόγετο ὅτ ἔτι τετρα μιζωυδν ὅ91, ὼ ὃ ὁ ϑερασμὸς ἔρχεται; ῃ ἰδου λέγω: υς 

εἰν, ἐφήδατο (ὧν (ὄν ὀφθαλμοὺς ὑμϑὰδ,ὺ ὶὶ ϑσίσοιοϑε ἴτω λϑεκενοῖ λέ εἰσι ποδὸς ϑαεισμόν, 

1δοὺ πάλιν τοῖς ἰ( μυΐξοφοις ὁ ὀνόμαίσιν ἀὐαγή φρϑς᾿ τίου τῶν μμεγίςων ϑηωφίδν αὐτοις, κα 

"3 βρώμα Οπων, συνῆν ἐτερον ἐδέλωσεν ἢ τέων τῶν μϑιηόντων αὐ ραγίνεοϑαι σωτηρίὰν 20 

αὐ ϑεόπων᾽ ̓: ἡ χώρᾳ ἢ ἡ ὁ ὁ ϑθεισμον τὸ αὐτὸ παλιν τοῦτο δὲ Ἅρί, τὸ. ὁ πλιλος τῶν ψυχῶν τῷ τῶν 

ὑτοίμων πες τίω αὐυδυχίω ἢ τ κηρύγματος ̓ ὀφϑόγμοις ̓  τα ύλει λέγει, ἡ αὖσ' τῆς 

ὀζονοίας, Κρὴ ὧν ̓ σώματος ( Ὁ) ρὲ ἑώρων λοιπὸν τὸ πλυς ἐρχθνδν ΧΩ ἢ Σακδρφτῶν ) ̓ 

ἢ τῆς παϑϑαιρέσε ὡς αὐτῶν ἑτοιμότητα, ἴω . τὰ ζω λώχαινομϑῥας φησίν. ὦασερ ῬΨ 

ᾧ ̓σαϊχυς, ἐπειδϑὼ λϑυχφυϑῶσι, “δός αἱ μητὸν Εἰσν ἐτοι μοι" ὀυτῶ χϑὴ ; δυτοι νεῶ, φυσι, 143' ἐρίχ, 

πυρῆς σωτηρίαν Εἰσὶ ἐ πἰδεσαθυασμώοι. τα ἐθύτρεπᾷς. κῃ ὀχουτί μη ᾿ οὐπε σειφῶς, ὅτί ἔρχον- 

ται πιςεῦσαι ὡ ἀῤϑεστοι, ν ἑτοιμιοί εἰσι “απο ϑς αἰυυδυγδωὺ τὸ λθγϑυ, κατηλολῖντες ὥ 

φὐ ἣν κσϑφηΜ, (ὃ ὃ καρ πὸν λοιπὸν ̓ Ὡἰποδεδὸντες, δλλα λθο ἡ ϑερασμὸν ὁκάλε- 
σε; τί βουλοντ αὐνὴχ αὖται αἱ ξγπαΐ ΠῚ ἐγ οὐ χῦϑα μόνον, δαλὰ χὶ ον πὸρτὶ τῳ ϑιαγία: 

λίῳ τοῦ» ποι, αὶ ιν) ὡ πρξλφηται ὃ φ αὐτῶ χκέγοίευται ῴφπῳ, μμετοιζφοφακῶς ́ πολλα λέ- 20 

γϑντις. «αἰ δήποτε δὲ δὼ ὃ εὐγτιον Ὁ γὰ πλώς. ζυτα τα πγδύμιαιτος οὐομοθετησενν χά- 

ἐκ δλώ τίνος εὶ ἐνόκεν ὁ δζατί; δυοῖν" ἐνέκεν πσοϑφάσιων. μιᾶς ἀ᾽, ὡςι ἐμιφαντικώτερον γ,ϑέπφ! 
δμέωϑαι (ὃ λόγον, ἡ μᾶλλον αὐσ’ ὄψι ἀγᾷν ἃ λεϑαϑνα. ἢ ̓ γὰ ὄζννοια τῆς (ωῷ- 
Φυ ἡ πραγ μῖν Εέωνος ἔχιλαζουϑμη αὐ θυνίτα τοι μάλλον, 5) ὥασερι οΟ 29αΦῇ ῷ 

ποξάγματα ὁραῖσοι χατέχεται μειζόνως. ἐγες “8. ἐγέχᾳ ̓ τῦτυ᾽ ἑτέρου ἣ, ὧπ ἡ) γλὺ- 43 ΖΖ 

χα νέαϑα! τί διήγησιν, ᾧ μονιμωτέφαν ἀρ ἦὭ λεγϑυδύων “ἴω μγήμζω ιν ὅτως Ὡἰσθο. 

Φασις λαιοϑῦται ἡ ονάγει ᾧ ἀκχροα τέων ἰῷ πολι} ὦ ὡς ἢ δέ Ἷ πραγ μῶν διήγησιο,δ 
ἡ υο)ραφη, 'πείρρις ̓ δόζι τὴς πο μαρολῇς 661 μ( πολλῆς ̓γιόμϑιον ἰδεῖν τῆς σοφίας: 

36 Καὶ ὀϑερίζων μιεϑὸν λοι μθανει, καὶ (ἰωυάγει καρπὸν. Εἰς ζω αἱ αἰώνιον. 
οὔ γὰρτῦ αἰ μητοῦ τούτο καρπὺς οὐκ Εἰς αἰώμον ζωω, ὡλλὰ ̓Εἰρτίω σπρο- 49 

κπιθῦ, ζω τίω πσοϑχωρ᾽ ὁδπνϑυματικὸς Εἰς τέ ἀγήρω αἰϑοίνατον, ὁρᾶς πῶς α;- 

πὰ ῤ ῥὕματα, πγθυμκατικαὶ: ἢ ̓ζανοήματα,κ ὶ δὲ “τὴν Κι λέξεων ὀχαρί γήϊνα Ἅ- 
πὸ τς θρῳνίων: ὅπερ ὃ Ἐχὶ πὴ ύδατος δικλερῥεῦρος ἐποίησε, Ὁ Ιἰδιαξον εἰτῳ εὶς, ὁτί ὁ 
πίνων ὃ ὕδωρ τῶν ὑὶ μὴ ; δι ψήσά, τῷ ᾧ οἱ πιιΐ, [6] εἰς ζωὴν αἰωγιογ λέγων τ κωρο 

πὸ 

“»απῆρ' 



͵ 

ἐν 

72 

ἘΠ) 
'ὑμόμον 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛ. Ομιλ λᾶς 693 
πὸν (μράγεδα!: στον, ἵνα ἡ ὁ ασείρων ὁμϑῷ χώρη καὶ ἢ  λεείζων. τί, ἔφιν 

ὁ ασείρων, ᾧ εἰς ὁ ὁ )εείζων ἢ Φ πσϑόφῆται Ε ἰσιν Ω ἀαπείφαντες, αἰὐλλ σέ αὐτοὶ ἐ- 

ἡϑελσαιν, αλλ 2) Ὡτάφολϑι. Ὁ μά ὄζῳ στὸ ἀπετέρίεοται τῆς ἡδὸνης ὁ τὴς αἰμιοιξὴς 

νη πόνων, αἰλλα ᾿((ὠνδυν.) ᾧ (ἕω ἡμῖν χράφρεσιν, Οὐ ὅμιη ᾿ (ἰὼ ἡμὰν 9εεἰζοιση, σσοὲ Ὁ» 

ἢ ὠμητος ἔργ τὸ ἀπύρου. ἐγϑε δδὰ ὀΐω ἐλρίῆων δὴ ζ᾿ ὁ πόνος »μείζων" ἡ ἡ ἡδονή, οὐζοῖ ὑμαξ 
ὑτέσα ὑκ οὦ τῶ: ατόρῳ. πολλὴ )Ὰ» ὀκφὴ ῃ ζαλαιπωεία κα χ᾽ ὁ πόνος. ὧν γᾷ τῷ α αἰμηῷ 

ὦ πὐρϑσοδὸς πολλὴ νπῦνος ἢ αὶ Ὡσοῦτος, ἀλλ ἢ πολλὴ ἡ δολία. ὠὰ ἣ ᾿ βούλεται 

κατασιάμία, δε τύτων, τι ὶ σοφή ϑλημα το ἐξ, ὦ ἐμοὶ (ἦν αν, ϑιοϑΐποις τί- 

ελϑεῖν᾿ τῶτο κ ὀνόμος κατεσκθύαζε. “Ὁ ζῶν ἐασείραν να "αῦτον τόκωσι καρπὸν. 
1ο δείκψεσι ἢ ὅτι κιχείνους αὐτὸς αἰπέςηλε,ὺ ὃ στι πολλὴ αὶ συ γένεια. τῇ χανῃ πος τίω παλαι- 

δι, ἡ πόμτοι ὁμοῦ ὀζρα τὴς χρυ οφιξολὴς ζρμύτης κοιτασχέυα ζει. μέμνη!) ὃ ἣ Ν λόλρυ πἶροι- 

μμωδρες φἰξεφερριδύν «οἷν πολ. 37 Ενγ τϑτῳ, Φησὶ, ὁ λόλχϑς δὴν ἐ- 

Ἀληθῆ, τί ἄλλος θϑΝνὸ δ απείρων, ὰ ἄλλος ἢ  γιείξων Ταῦτα ὃ ἐλερρν. ᾧ πολ- 
λοὶ, Εἴποτε ἄλλοι ὧν πόνος ἕν ἔρησαν, άλλοι: ὃ ᾿ ὧν καρποις ἐδρέποντο᾽ Ὁ ὁ λέγη,’ στι 

ις δ ὁ λδγϑς ὀνζωυϑε μάλιτα τίω ἀληθφὰν ἢ ἔχει. ἐπύνεσαιν γάρ Ἷ πόφῆται , ὑμᾷς 

Ά τὰς κανρπουὲ τὸς ὧκχ ΤΜ ὠκείνων πύγων ἀμάφϑε.. " καὶ οὔκ Εἷπε ὧν μμιοϑοις (συ 

γὰρ ὀκεήοις ὠμιοϑος ὁ πολὺς ὀκῴνος πόνος) αλλά τὰς καρποιξ, τοῦτο ὼ Δανιὴλ ὁ 6- 

΄“ 
4) .Ὰ 

ποίησε. ὑγαρ ἢ αὐτὸς πϑοιμίας μέμψηται λεχθείσης, Εξῆλϑον δξα ἀνόμων πλημμέλεια, α, Βασικϑ, 
τ ὁ  δαρὶδ ο ᾿ τῳ εδρζωφν μέμνηται τοιαύτης παφριμίαᾳ. δῷ τῶτο πορϑλαθων ΕἾ- μι, 

20. τε, ἡα ᾧ ὁ ασείρων ὁμοῦ χαῖρ ὸ ὁϑερίζων. ὯΝ ̓  ἡμδὴς λέχῳν, ὃ οτ ἄλλος ἔασειρε 
ν ἶλλος κείξε, Πα, μή τίς, ὅπερ ἔφώωυ, ἀἰπεφερῆεϑαι ὧν πρηφήζε γομείσγι τὸ ν᾽ μιαϑυύ, 

ξώον γ λέγφ ὃ φἴραδοξον, ἡ Ω τοῖς αἰοϑήτοῖς ου συμβαῖνον, λα ὯΨ πρδυμιαυτικάν ὠξαίρε- 
το ὦ. ὦ ὦ γον τοῖς ποραγμασι ζοις αἰαϑητοῖ, ἐδὼ συμξῃ ὃ ἔτερον απεῖραι ὃ ἑτέρων »- 
Εἰσαι, ὀυχ ὁμοῦ χαήρσσι, ΝΥ αἰληθόσιν ὧὼ ασείφαντες, τε ἑτέροις καμόντερ᾿ χαίρουσι ὃ 

25 (ᾧ δκείξοντες μόνοι. ον ὐλαῦο ουχ, ὁυτως,αἸλλαὶ ἡ (ἢ μὴ , ϑοείζοντες ἀπῇρ ἔσπειραν, 6- 

μοίως ποῖς αἰῶσι χρύρνσιν "ὅθεν δῆ!λον ὁΤῚ ̓  ὺ ὠΐὶ. χυνῳνούσι ἿΨ μμιοϑών. 

48 Εγω ἀἰπέςειλᾳ ὑμας  χείζειν ὁ δὲχ ὑμῷς ὁ κεχόπιαίκατε ἄλλοι ὡκόπίασαν,Σ ὑμῴς 

Εἰς κόπον αὐὖὅἂΤ Θἰἐσυληλύλουτε. Ταύτῃ ποϑϑτοάπει μόλοι ἀϊοι : 

ἐδυκᾳ Ὠχίπονον ν ἢ ζω “δάγμα, δὼ οἰκαμϑμίωυ «ἰξεελλεν κα Ὁ κηρύξαι, δείκψυσιν οἷς ἢ 
με“ι 

30 βάσον γὅ2:. ὃ γὸ σφῶγα Ἰχέπονον ὠκφνο τω, ὃ πολλοῦ καμαῖτν ἐδεΐην, τὸ χαταζαλὲν τὰ 

απέρμίϑιτοι ὰ ψυχά αἰμιυητον να γαγεῖν Εἰς ϑεογρωσίᾳν. τίνος ἣ ἕνεκεν ζαῦτα φϑέγίοται:. 

᾿ ἵ, ὁτὸμ αὐξζις Ὡιποείλῃ Εἰς τὸ κηρύξαι, μὴ )ορυξηγώσιν, ὡς Εἷς ρβγμα Ἐλίπονον σιερμ- 

πόμϑμοι. τὸ  γὸ Ἐχιπονωώτερϑν ὯΝ ΑΝ ἐώ, φησι" ᾧ εδδοτυρὸ τὸ τ ἔρῃνν τοί. λόγῳ, οἷς 
ὑεῖς ὅχὶ τὰ ἐυολα: ἤλθετε, ὥασερ Ὁ» (αὶ ϑερασμοί μετ᾽ ἐυκολίας ὁ κριρπὸρ (ωά:- 

32 γάτα, ῳ μιὰ ῥοπῦν, ὥλως πληρρόται ΔΓ δραγματων Οὗ ̓αὐαρϑμόντων ν κανραΐν 
Ὡπεὶς, καὶ ὁ χειωδβία, κα Ἂ ἔαρ, ἡ ὁμίρον᾽ ὕτω ᾧ νιῶ ὑοῦ. ἡ τὰ ἔργα βοᾷ. μεταξὺ γϑιῶ αὖ.-- 

τοὐ ὁ λέχϑντος ὥώπ, ὄξηεσαν Ὧ Σαρδούτω, καὶ ω (ὠνήγετι αἰϑέόον ὀχαρπῦρ. 29 ' τούτο 

Εἴπυ, ἄρατι ὧν ὀφθαλ μοις ὑμδυ,κ βλέπετε ( λθορο οι λᾶχαι Εἰσιν. Εἶπε ζώτα, 

ν το " 1. ἐφόυυ, 5 τὰ ῥήματα ὧκ Μ πραγμάτων ἑωρᾷτο. 

9. Ἐκ γα τῆς πθλεως ἐκείγης πολλοί, φησιν, Ἰίφῶσαν Εἰς αὐτὸν ΥΜ ΓΣα δοΦΝ 

Ὡ » ὃ Ἄθιον τῆς γ)ειυαμοὸς Αδοτυρούσος , ὅτι Εἶπε μοι πόρτα ὅσου ἐποίησοι. 

Σιωεώρων ὅτι Οὐ δὼ ἐθαύμασε παϑς χέει ἡ γυνὴ ᾿ διελέγξουτα αὑτὴς τὰ 
πσλυμμελ ἡματα, ὀνδὲ δ καῇ τοῦ. [χα εἰσαοϑαι ὀτέρῳτον ἑαυτῆς δξοπύμπευσε βίο. 

Μι κησωκίθα, δὴ τίου γοοϑαϊκρ. ΓΟ) , ἡμάῴς" καῇ ̓ ὅχὶ τοῖς οἰκείοις αἰ μδτήμασι μὴ αἰορυ- ἩΘΙΚΟΝ 

νω ἴθα, 



τς δι ὅ94 ΧΡΥΣΟΣΤ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΤΊΩΑΝ. 

νὼ ἄθα ἐμ ,δοόπεις αλὰ φοζω ἄθα,ως χοὺ, Θεὸν, τὸν ὁ γων ὁραΐντα Ω δ υδυ ον, ἡ τότε χϑ- 

λοίζοντα (ὧν μοὶ μετανονσεινζας νι" ὡς νιω γε τοιωαντίον ποιδμϑμ. τὸν Νὴ μέλλοντα 

χρί εἰν ὁυ δεδοίκκ διν᾽ ὧν 5. φυὴν ἡμὰς παιρος λα ονζαε, τούτοις φοίῆομϑμ, ὸ τίω ἢ 

αὐ ααευυίιυ σρέμονδμ. ΓΝ τούτο οὖ ᾧ διδοίκα ϑμ, ων τούτῳ διδὸ νῦν τίω τιμωρίαν. 

ὁ δ ρ αἰοουύζιυ λυ, ϑοϑπων ὑφορώνϑμος γιοῦ μόνον, Θεοῦ ὃ μὸ αἰαευυόνϑμος πσράξα τις 
ἀτοπον ὁρώντος, μηδὲ δόλων μετανοῆσου καὶ μετα αλέαν, οὖν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ Οὔκ ογώ- 
πίον ἑνὸς χαὶ δοίτέρν, αἰλλαὶ τῆς οἰκαυδμης αἰπαίσης ὁρώσης χοὐραδειγμωτίξεται. ὅτι »»»' 
ὁ ἦὟῥΨ ἀγαθῶν πσραξεων καὶ καὶ τοιούτων μέγα ϑεαίξον ἐκᾷ καίϑηται, ἡ ν᾽ ταποϑξατων χαὶ 

ἐκορα,, ΝΜ ἐρίφων οὐ θαθολή σε παιδυυέτω, ᾧ ὁ μαχάφιος ΠΙαύλος λέγων᾽ ΔᾷγᾺ» ἡμαξ, φυσι, 

«οὐρὰς ζώω ἐμασδϑοϑῳν τῷ βήματος τῷ ΧΧολφού ἵνα κομίσηται ἔκαιφος τὰ δὶ τοῦ (Θ᾿ κατ το 
ὅσω ἐ τοραξεὶ, Εἴτε αἰγαϑοὸν Εἶτε κακόν. καὶ παλν΄ Ος Φανερώσει τεὶ κρυτῆα' τοῦ σχότοις, 

ἔπυραξας τι "Δογηοϑν,ἢ οὐενόησοις, ᾧ κρύτή]εις δ ϑοφπον. δλλαὶ Θεὸν εἐκρύπηᾳς. δλλ' ἐυ- 
δὲν τύτων σοὶ μδηαι, ὼ ἢ ὀφθαλμοὶ 1} ἐν ϑούπων,τϑτ σῸ! φΦόζος, Οὐχοιο οὐνόνσὲν 97 

συσὶὲ λυ, ϑούποις λαθεῖν δυωυήση κῦ' τίω ἡμέραν ἐκείνζιυ. πόρτα γὐ ως ὁ Εἰ ἰκόγι, τότε ςή. 

σιταὶ ἡ κατ᾽ ὀφθεολμοὺς ἡφδν, ὡς εὐ κατάκριτον᾿ ἔκα φον “νέοϑαι. ὦ τϑν δῆλον ὼ Ὡσν ι 

πλυσίμ. ἡ γὸ Τ᾿ αι Ζροφϑώντες πένητα,Τ' Λαξαρϑι λέγω, 9 ὀφθαλ, δ Εἶδεν ἐξῶτα ὁ 
πλούσιος, χα ὃν πολλαίχις ἐξδελυζατο δαικ)υλον, τῶτον ὐρακαλφ πτὐραμυθιὸν αὐτο 

ἄνέοϑαι τότε. ϑαχαλώ τοίνυν, καν μηδεὶς ἰδὴ ζαᾷ ἡμέτερφι, ὅκαφον ἡρϑυ Εἰς 
Ὁ ἑαυ (ἰωεδὸς Εἰσελϑεῖ, καὶ καϑίσαι ἑαυΐ δικαφιίω (ἦὴ λογισμόν, αὶ εἰς μέσον ἀγήν αὶ 

πιπλημμοληρϑϑα, καὶ Εἰ Μὴ βούλθιτο τότε ἐκπομσπά, ϑίουαι εν ἐκείνη τὴ ἡμέρα τὴ Φοζε.. 10 

ρῶ, ἰασοίαϑω ἤδη (α τραὐ μαία, ἔχλιτιϑέτω α Φωῤμακχα τὸς μετλμοίας. ἐξες! γάρ, ἐξε- 

φΊ μινδίων γέμοντα τραυ μῶν ἀπελθῷ, ὑγιαίνοντα, Ἐαν γάρ ὐφητέ, φνσιν, αἰφέωντω ὑ- 
εν! αἱ ἀμδότίαι. ὥασερ γαὐ ὧ ῷ βαπηῆϊσματι κατογωννύνδνα ζῳ αρδοτματα οὐκέτι 

φαίνεται ̓  ὕτω χα) ζωῦτα ἀφανιοϑήσονται, ἐδρ᾽ ϑελύσωμδν μετλμοῦσει. ἐς! ὃ μετϑμοια, 

διπέτιβικα, Ὁ μηκέτι " πὰ αὑτὸ ποιῷ. ὁηὸ τοῖς ὐδΐρις ζχυχειρών ἔοικε ὦ κιωυὶ ὦ ασϑϑς Τ᾽ ἴδλον ἔμετον ἐ- ες χιπὶν 
“πϑριμοντι ῶ δ4 χοϊνιου αἰφιςα , ὼ Ὥ πρϑάξει χαὶ τῇ γγω μιῇ! ἫΜ πολ μηϑεντων ᾿ ὼ α- 3 κα τί! 

“Ἰοςαγίᾷς [νυ] φωριακοὶ ἔχιϑεῖναι γος τραὐ μασιζᾳ ονόντία “ὧν αἰ μδοτημαΐτων. οἷόν τί πῦον 

λέγω᾽ ἥρπασας ᾧ ἐπἈεονένηστας ν Φιτόφηϑι τὴς αὐρπαγὴς,ὁ ὅγτιθες ἐλενμοσιωΐευ ᾧ τραὐ- πη 
ματι. ἐπέῤγθυσας ν δἰσόςηϑι"Ὁ πορνείας, ὃ ΚχΊθας αἰ γγείον ᾧ ἕλκει. κακῶς Εἧπες αἰδᾷ- ν “ 
δὺν καὶ ἐδλαλψας; παῦσαι" κα τηχϑρών, καὶ Ἐχίκς Φιλοφρο( ιωΐω, χα καϑ' ἐχαφον ὅ- 40 κμμε 

“ὦ ποιαΐμδυ ἿΜ πεπλημμεληρϑρων ἡμῶν, ἡ μὰ κὐϑατρέχωμδν «πλώς ᾳ αἰρϑοτή ματα. 

ἐφείζηκε γὺ λοιπὸν, ἐφέφηκεν ὁ ἢ θυθιουαΐν χα ρ9ὲ. 85 ὁ ὁ Παῦλος ἔλελν ᾿Ο Κύριος ἐγ, 
μηδὲν μεριμνῶτε. δολ᾽ ἡμῖν ζάχα τόιωυδῳτίον ὅφην ϑχτλέγειν "ὁ Κύριος ἐπες, μεριμνάτε. 
ὠκῴιοι .Ὁ χαλώς ἤκουον, μηδὲν μεραμγάτε οἱ ον Θλίκψει ἡ πόνοις κἡ αἰγῶσιν ογ]εφ᾽ οἱ ὃ οὐ 

αῤπαγοὴς ζαίντες,οἱ ἐν τρυφῇ, οἱ χαλεποῖς θύγυνας μέλλοες διδόναι," ὅτο, ἀν, ὀκῴνο αἱ ἀ- κς 
κυσειεν εἰκότως οἶζυδιος ἐήες μεριυψᾶτε. ἐδὺ Νὴ πολις λείπεῦ) ̓  (ἰωτελείας ὁ γόνος, 

'διλαὶ πσοϑς Ὁ τέλος λθιπὸὶ ὁ κόσμος ἐπεῖγε.). τὴν (Ὁ πόλεμοι δηλούσι, τοῦ» αἱ ϑλίψέ, 
τῦτο (ὦ) σεισμοὶ, τῷ» ἡ ἀγαίπη ψυπεσει. καιϑοίπερ γὸ σῶμα ψυχορραοριώ, ἢ ἐγίες δ᾽ 

πιλϑυτῆς, μυρίας Ἐχιασῶται κακώσεις " αὶ οἰκίας μϑηνούσης κατα πίπηειν, πυλλὰ κσδοπί- 

τῆσιν Εἴωθε ᾧ πὸ τῆς ὀροφῆς Ὁ ΠΟ ΣΧ. τοίχων ̓ ὅυτω ᾧ τῆς οἰκουμϑβης ἐγίις ἡ ἐχί ϑύραις 0 

ἔφηχεν ἡ (μωυπέλεα, κ᾿) ὅζῳ τῷ» Φἰ μοία διέασαρται πιλυτουχοῦ κακοὶ. Εἰ ὌΝ πότεὸ 

Κύριος ἐγίες, πολλῷ μάλλον ἠῶ ἐγίφ. Εἰ αὐ" πειακρσίων ἐδώ, ὅτε ζᾳώτω ἐλέγεν, χπηῶ 

πλήρωμα τῶν “θόνων (χαιοὸν ἐκ ζνον ὁ Παῦλος ὁκαλει,πολλῷ μάλλον (ὃ πῇ ὦτα. νν π᾿ 

ἴσως δὲ ἀΐ' σῷ» ὠπιςοίύσί ψες. ᾧ μέζω δὶ τῦτο πισεύειν γοὴ μάλλον. πῦϑεν γὸ οἰδαφ, 

δυ,ϑ 69 πὸ, 

Φ)λ)7. δ... 



ΕΥΑΓΓῈ Δ. Ομωλ; λε. ό»5. ἀξ δ. 

αὐ.ϑ65πε, ὅτί Οὐ ἐτϊες Ὁ τέλος, αὶ Τ᾿ βροιχοὼ γοῦνον ἀπὸμτήσοτω ζαὰὶ Εἰρηψδία ; ὡ- 
αττρ γὺ τῷ οὑμαιγν τέλος 9 τίω ἐσαΐτίωυ ἡμέραν λέγϑωδν τῇ), δλλα ἡ ῷ ἔφατον μάζα, 

χφτοιγε τοιαΐχοντω ἐμέρας ὄίχοντοι ̓ ὅτω ὶ “ἦν τοσούτων ἐμ καν τετρακόσια ἔτη τέλος ἐἰ--᾿ 
πω, ὅχ αἱ δ πήσομαι ̓ ὡςε ἐκ τότε πσοϑόνεφώνει ὦ τέλος. συςείλωυδν δξζω ἑαυςἄν",ο»-- 

5 τρυφήσωμϑν τῶ φόξῳ τῷ Θεού, κὺ "Ὁ ῳ αἰδεία οἱ οτειζόντων ἡρδῶ, σφόδρα μθαμι- 

νώγτων σε πσοϑσδοκώντων, ἐχτφήσεται αἰ, 369ον κ"ὶ παρϑισία ἡ ὅτο δηλῶν ὁ Χριφὸς ἐλελν᾽ 

Ὡασερ γὸ οὖν Τήμέραις ΤἸΝαὗε, ᾧ ὡασὲρ εἰν Κ ἡμέρως Ὁ Λώτ ,ὅτως ἔςαι ὶ ἐν τῇ (ἀωτελεία, Μαϊβικϑιλξ, 
τού αἰωνος τ ύτι. τού ἡ ὁ Παῦλος δηλών, ἔλεδν᾽ Οτὸν καὶ λέγωσιν εἰρζευζωυ καὶ ἀσφαλά-- α'Θεον.ε,γ, 

αν, τότε αἰφνίδιος ἀὐζοῖς ἐφίφα ) ὁλειϑρος, ἢ ὠασερ ἡ δὲν τῇ ἐν γαφρὶ ἐχούσῃ. τί δὲ θην, 
10 ὡασερ ἡ ὠδὶν τῇ οὖν γαςφρὶ ἐχούσῃ ; πολλακίς αἱ κύουσοι γουναἴκες παίζουσοι  “διοισοποιοῦ.. 

σαι, ἤτον βαλανείῳ, ἤν αγϑρῷ δζοχϑυσαι, Οὐδὲν Μ᾽ μελλόντων σϑϑορωνδραι, τἰ αυῦ τῆς 

ὀδυωύης χατεοχέϑησαν αἰ ϑρόον. ἐπεὶ δζω (μ ἡμέτερρ. τοιαύτοι, ὠνϑν ἀεὶ αἰδεσκένασμέ.-. 
γοί, 9 δ αἰεἰ ζαύτα αἰκουσύμβθα, οέκ «εἰ πότων ὅξοισιθν ἔξονϑμ. Ενγὸ ῷ δῃ, φησὶ, 

“ἰς ὀξομολογήσετα; σοι : Οὐκοιῶ ονταύθο, μοτθμοήσωϑμ, ἵν τως ἵλεω ( Θεὸν ἐχωμϑν 

15 χῦ τίω μέλλουσαν ἡμέρριν, ἢ πολλῆς Ὄιτολοιόσαι δυυνηθώ μϑν συγγω μων ἧς Ἄμοντο πτὸψ- 
(εύμας ϑχιτυχεῖν, γδβιτι ἡ φιλαν, ϑοξπίᾳ τῷ Κυρίου ἡμδῇ! Ἰησῦ ΣΧ ολφού, ᾧ κἡὶ δῦξα καὶ 
Ὁ κρχτος, γιοῦ  αεἰ, ὁ Εἰς ὧν αἰεύνας “ῬΨΜ) αἰωνων. Αμᾶυ: 

Ομίλιλς, 43 ΩΣ ΟΥ̓ΝΉΛΘΟΝ ΠΡΟΣ ΑΥ̓ΤΟΝ ΟἹ ΣΑ- 

20 εδοεῖται, ἠρώτων αὐτὸν μενοι “100 αὐτοῖφ᾽ καὶ ἔμεινεν ἐκᾷ δύο ἡμέρᾳις. 

41 Καὶ πολλῷ πλείους ἐχίς“ ὅσων εἰς αὖτ δὰ (ὃ λόγϑν ἀὐτέ" 

4» Τῇ τε γωναικὶ ἔλογϑν᾽ ὅτ Οὐκέτι 219 υἱοὶ σζωυ λαλιω πιφεύομεν' 
ἀὐφὶ ,} ἀκηκδάνϑμ τ οἴδαι ϑμ, τὶ ζχζ' Ἐν ἀληϑαῖς ὁ σωτὴρ ὃ κόσμου 

ὁ Χριζύς. 43 Μεταϑ ἄς δύο ἡμέρας ὄξηλϑεν ὠχεῖθεν, χὰ! ἀπῆλθεν 
25 Εἰς τίω Γαλιλαίαν. Ζ 

λ ΘἸΈΎσεν φϑὸν ὶ βασκανίας χιῴρρν, Οὐοίδν κενοδυξίας χαλοητώτερον αὗ-- 
Δ τὸ (αὶ μνεία" Εἴωϑε Δ... Φϑείρειν αἰγαϑεύ. (ᾧ ὅδω 1δοῦῆροι πλείονα 

ν ΡΣ α μῦδε δΨ γναΐσιν ἔχοντες, τὸ τοῖς τσοϑφήταις (Ἰουτφαφέντες ὑ-- 

γν φεροι τ ὅτων ἐφόύησον οντόῦϑεν. ὅτοι ὦ γὰ ᾧ ὐπὸ τῆς μϑοτυρίας 

β. (χίς ὅσων τὴς γωνωκὸς, καὶ σημεφον ἰδόντες οὐδ, ἔξηλϑον τεβαχα- 

ᾷ ὦ ὅν" ΒΕ λορῦτες ῷ Χριφὸν" μεῖναι ,χὐὐ ἀὐις" (Ὁ ὃ Ἰουδοῆοι, ἃ θαύματα 

ϑφασοί ψϑρμοι, θ᾽ μόνον δὶ χρυτεῖλϑν αὐτὸν χϑὴ ἑαύζις, δυλὰ καὶ ἀπήλαιωον, πόρτα ἔπ τῆον 

ὦξε ὦ τῆς χώδας αὐτὸν ἐκίαλᾷν, καίτοιγε αὑτὴ ἡ πϑροισία, δὲ ἐκείνοις ἐγέχϑνει. ὥλ ἐς 

45 χῷοι ὦ ἀπήλοιωον, ὅτοι ὃ  μιεῖγαι ΟΡ ἑαυτοῖς ἡξίοιωυ. τύτως δῶ ον ἐγρίω παϑϑσίς. 

οϑαὶ αὐ δοικοιλοιώζῳ, Εἰπέ μοι, α διομϑύσφ᾽ διλλα τοῖς ὦ δχιξουλδϑυοισι ᾧ αἰ ακρϑομέ- 
νοις αφϑοσεδρύυειν, τοῖς ὃ ἀγατσώσι ἡ βουλονϑροις αὐτὸν χοτοχήν μὴ διδόναι ἑαυτὸν ; ΛᾺ 'κ 

ἐρίξεη,, κι αῦτο ἀξιον τὴς ἀναϊκηδεμονίας. οἰ ὁ τῦτο ἡὶ " ἐδέξατο, ὸ ἔμεινε τὴν ἀὐζ!ς ἡμέροις 
δύο. αὐὶζ ἊΨ ἐξούλοντο διζευεκῶς αὐτὸν χατέχφν ( τῦτο "ὃ ἐδήλωσεν ὁ ϑὐαέλιςες 

49 Εἶπον, ὅτι ἠρώτων αὐτὸν μιζναι τ ἀδοϊς) αὑτὸς Ὁ Οὐκ διϑείχοτο᾽ ἀλλ᾽ ἡμέρᾳ δύο μόνον 

ἔμεν, ἡ οὐ ζαύταις πολλῷ πλείως Ἐχίς ϑυσαν Εἰς αὑτόν. χα τοιγετύτος οὐκ Εἰκὸς ὦ 

πις- ὅσαι, τω τε συμμᾷον μηδὲν ἑωρρικέναι,ᾧ “τω χοῦς Ἰουδαισς ἀπειϑῶς ἔχειν αἰλλ᾽ δίος 
 Φ τοῖς λεγϑμδβοις καὶ ἀληϑείας ἐδίκαζον, υὶ ασοόσέφη το ἀὐζις, ἀνν υψυλοτέραν Φ 

᾿κωλυμῖ» έχαζον ἔννοιαν ἡ ἐφιλοτι μοιοῦτο ῃὶὸ μειζόνως ϑαυμοίζων αὐτόν. τῇ γὸ γυ- 
γαικά, 

μήδεμν 

χὗα οἷ 
᾿ 



χν δι, 696 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ. 

γαικί, φησιν, ἐλολθν᾿ Οὐκέτι “[( τίου σζω λαλιθρ πιςούομϑμ ἀυτῳν ὐθὶ ΝῚ αἰχηκόα μδμ 

ὁ οἴδαιμδμ, ὅτι «ὅππ' ὅδιν αληϑαΐς ὁ σωτὴρ τῷ κόσμν ὁ ΣΧΧολτῦς. (Ὁ μαϑηταὶ τω διϑασκα. 
λον αἰ χυρηκόντίσαν. ἅἶτοι »δρ ΜΊΤουδαίων χριτηρρρήσερεν δ διχαίως, αὶ τ" πιςεύσαι, ὼ 

ῷ δεξζάοϑων. ἐκ ᾷιοι δ), ὑπ ὧν πᾶσαν τίωυ πυσαγματείλυ ᾿ ((μυεςήσαωτο, (ω- 

ὧς αὐτὸν ἐλίθαζον ϑτοι ἢ συ ἀσδὸς αὐτῶν ὀράίϑόνϑινον Εἴλκυσαν προϑς ἑαυτούς. χα ς 

(Ὁ μὃρ ΚΦ σημείων αἰδίορϑωτοι ψϑμοισιν᾽ 39. ἢ χωρὶς σημείων πολλζω αἷθὰ αὑτὸν τίω 

“πίςιν ἐπεδείξόυτο, ὰ τύτῳ αὐτώ φιλοτι μοιῶται, ᾧ λνεὶς σημείων πιφεύσαι ᾿ ὠκφνοιϑ 
εἰ παίονται ὁ σημ φα" αἰγοιῶῶτες ὦ πειραζοντες. ὅτως ἐυγνώμωνος ψυχῆς πϑμταχοῦ “εείᾳ, Χο ζητῶν 

καὺ ἔχιλάζξηται τοιαύτης κἡὶ αἰλήθφω, κρατῇ ρᾳδίως᾽ κἀν μὴ κρτήσν, αὶ οὐρα τίω αὖτὴς 
αἰοϑένειθω, αλλα κοῦοκὶ πίω ζαύτης αἰγνωμοσιωΐω Ὸ» ὍΛ Ἕ ἐπεὶ ὦ ὀἥλιος, ὅτὸμ λάζη 1 νων 

κοιϑυίοφις ὀφϑαλμοις, φωτίξει ῥαδίως "αὖ ἢ μὴ φωτίζη, τῆς ὀκείνων ἀρβωτίας ὃ αἰ. ψνχι͵ Ἶ 

τημα, αὶ τὴς ἀοϑενείας τῆς τύτε. ἀκουσον γϑιω ὅτοι τί λέχϑεσιν. οἴδαυμϑῥ, φυσιν, ὅτι ὅτὲς 
ὅδ ἀλνϑως ὁ σωτὴρ τῷ κόσμου ὁχ ριφός, ὁρῶς πῶς ἐυϑέως εἰνενόησοιν, ὅτὶ τίω οἰκαρϑμίω 

Ἐχιασάσοιωϑαι ἥμϑην, "τὶ ἐχὶ δϑρϑώσει τῆς κοινὴς ἤλϑᾳ σωτηρίας, ὅτί Οὔκ οὐ ἰουϑούοις ἴῃ 

ἔμϑηεν τἰπτοκλείειν αἰτι τίμυ' ασοόνοιαν, ᾿νλαὶ πϑυταηο ἀσείρεν αὐττ (ὃ λόγον, αλλ Οὐκ ις 
Ινδαγοι ὕτως, ἀλλά ζητοιῶτες τίου ἰδίαν ϑικαιοσιούζω φῆσοι!, τῇ ϑιχαιοσιωών τῷ Θεοδἐχ ὑς 
πετάγησαν᾽ ὅτοι "αὶ ὁμολουρύσιν ἀπτόωτας ἐν ἔχτιτι ἱοις “ἢ, ὀκᾷνο ὃ ὠποφολικὸν δηιλϑιώ-- 
τς, σέο πόρτες ἡμζοτον καὶ ὑξερφιῶτω τὴς δόξης τῷ Θεού, διχαιούμϑμοι δωρελ τῇ αὐτώ χαἰ- 
εἰτί. Εἰπόντες δ᾽ δι σωτήρ 681 τῷ κυσ μου, ἐδειξὸν οἷι τὸ δὀπολωλότος᾽ ἃ ὕχ ἀπλωἥς 

σωτὴρ, ἀλλ᾽ ὧν σφίδρα μεγάλοις. ἤλϑον μδὺ Ν᾽ πολλοὶ σῶσαῳ ᾧ πυϑοφῆται ὁ ἀπελοι αλλ 1ο 

ὁ ἀληϑινὸς σωτὴρ ἅτος 51, φησιν, ὁ τίου αἀ'ληϑὴ σωτηρίἐν σϑδόχων, αὶ τίω πσοϑσκαιοον μό-: 

τον. τῷ πίςιως Εἰλικρινοῖς, αὶ γὰ Ὁ Εἰσιν αἰμιφοτέρωδοιϑαυμα τοὶ, κὶ τι Ὠχίς' ϑυσαν, ὃ 
δι χωρὶς σημείων ὃς ἡ ὁ Χοιφὸς μαικουρίζει λέγων Μακαβιοι (Ὁ) μὴ ἰδόντες ἢ πιφεύσοιν- 
τι9} ὁ ὁτὶ Εἰλιρνώς ττο. χαΐτοι τὴς γωνεκὸς αμιφιξόλως λεέγθύσης αἰκούσαντες, 
μήτι δ ἔξ ὁ Χοιτὲς, σύν Εἶπον καὶ αὑ τοὶ, ὅτι ὶ ἡμιᾷς οὐ πσυτῆευορϑμ, θδϑ οτι " αἰ ασονο-- 15 χρμϑμῇ 

οὔμϑυ, δλλ οτί οἰδωωρϑμ" ὦ ὀυχ ἀπλώς, δλλ᾽ αἰ ὅτὸς ὅν ἀληϑοῖς τῷ κύσμυ ὁσωτήρ. ὀυ ᾿ 
ὃ ὡς ἕνα ὟΨ πολλών (ὃ Χοιςὸν ὠμολϑηρίωυ, ἀλλὰ (ὃ ὄντως σωτῆσκ. καίτοι τίνα εἷ- 

δὸν σωϑέντω ; Μ ρυμόν ἤκύσαν μόνον, ᾧ Ε πον ὥπερ ὀὼ, Εἰ καὶ ϑουματα ἐθεαίσεντο πολλαὶ 
αὶ μεγάλα, Εἶπον. ὶ τίνος ἕνεκεν ζαὗτα αὶ λέχϑεσιν ἡμῖν (Ὁ ϑ.ατζελιςαὶ πεὲὶ βήματα, ἃ Ἷ) 

θαυ μαςῶς διολέηξη: ἴα μαίϑης, δτί πολλαὶ δ μεγάλων κρδριτζέχοισει, δἰστὸ ὃ τοῦ τόλυς 10 
ὃ πὸρ ἐδηλωξ, ἔπεισε γΔΡ δέμον ὁλόκληρον ἢ πόλιν ὁλζωυ Δἰο ὙΜΕἰρηρϑῥων. ὦ 
ὃ μκὴ ποίθογται, τῦτο αὐώγκοίζονται λέγευζᾷ Εἰρηνϑμα, ἵνα, μυὴ δστὸ τῆς αἰγνωμοσιώης Ἔ 

αἰκουόντων κατα ψηφίζνται ἴις τῷ δημηγϑρριωζος, ᾧ μετὰ δύο ἡμέρας ἐξηλϑεν κει, 
χα ἀπῆλθον Εἰς τίω Γαλιλαίων. ᾿ 

44. Αὐτὸς γὺ ὁ Χοιεὸς ἐμδοτύρησεν, τι τυφοφήτης εἰν τῇ ἰδία παυτοίδι τιμιζω ἐκ ἔχω. ἢ 5 
Διὼ Φ πῦτο χσδόσκειτα ; ὅτι Εἰς Καεξρναϑμι σέκ αἰπήλθεν,δνλ Εἰς τίω Γαλιλαίδν, 

κακᾷξν Εἰς τίω Κλνά, ἵνα) } μὴ ἐἰξετώσῃς, ὑζατί πρῖδα μὰ τοῖς αὐτῶ οὐκ ἔμενε,πα- 
6915 τοῖς Σαμδιείταις ἔμεινε, “ιϑησι τίω αἰτίλν λέγων, ὅτι κα παρλσέοον αὐτῷ, ὄχ ττο ὑκ 
ἐπῆλδϑεν ὀχ, ὧφο μὴ μεῖζον ἀδοῖς υέεϑαι ὃ κρίμα. καὶ γ5} πατοίδω ἐν ζωῶϑα, ἡρ»ὗ. 
κ(ϑι αὑτὸν λέγφι τίωὐ Κα ῥναούμι. δὴ, αὶ οὐρι ἀπήλαυσιν ἐκῷ “μῆς, ἀκουσον αὐτεὶ λέ- 40. 
ϑιτος᾽ ὁ σύ Κατῆρνανηκ, ἡ ἕως τῷ ἐρανοδ ὑψωθεῖσα, ἕως ἔδυ κατα(ιζα θήσῃ. πατοίδω 
Ὁ ἰδίϑῳ καλῷ, {δὸ τὴς οἰκονομίας δυιλοῦν λόορν, ἡ τώτῳ πλέον ὠνδιατοίξζων. τί δῶ » ἐχ 
ὁραίμδμ, Φησι, δ ΓΟΝ τοῖς οἰκείοις πολλοις' ϑαυ καξουδύας "μάλιςα Ζ οέκ Ὡπὸ ἢ ασατὸῦ, 

μζόγτων ζῷ ποιαῦτω δεῖ ψηφίζεοϑαι. Εἰ δίτωος οὖ τῇ αὐ δῷ ἐτι μδη», πολλῷ μάλλον 

ΧΤΝ 
Χιὡκὶ 

ὧ 

τῇ 
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 δολοτοία, ἡ γὰ ((ἀυνήθηα ϑόκατωφρονήτος ποιᾷν Εἴωθον. 
45 Ως5 ἦλθ Εἰς τίω Γαλιλαίδν, ἐδέξλμηο αὐτὸν Ἃ Γαλιλαῖοι, πϑϑτα ἑωρακότες 

ὅσος ἐποίησεν ἐν Ἱεροσολύμοις οἷν τῇ ὀορτῇ" ζ γδῥήλϑον Εἰς τίω ἐἑορτίω. 
Ορας «(ὦ κακιξόμϑμοι ὅτοι μιοίλιςα αὐτῷ πσξησιώτες Δ᾽ οἰσχοντε ; ὁ (ἴ ζ 2. ὁ ἐλεὴν 

4 ὧκ ̓ Ναξαρὸτ διιύατα τι ἀγαϑὸν ἐξ): ; ἀλλορῦ, ἐρώτησον ᾧ ἴδε, ὅτι ἐκ τῆς Γαλιλαία 

πσξϑφήτης οὐ ἐγήγοται. ζωτα: ὃ αὶ αὐτὸν ὑζοίζοντις Ε ἐλελϑν , ζὴ ὧκ Ναζαρὲτ τς 

πολλοῖς ἐδῦχει ἐπ᾽ αὶ Ὁ Σαρδϑείτίω ὃ ἐ ἘΝ ὠνείδιζον. Σα μδρείτης 7» Εἰ, ᾧ δαιμόμον ἔἰ- 
χει, φησίν. δυλ᾽ ἰδοὺ δ Σαρδο4τα καὶ ἡ Γαλιλαίοι πιγ΄δύοισιι Εἰς αἰδαύζωυ ἣν Ἰωδαίων, 

ὀνεἰσκ!"): Η ΤΩ Γαλιλαίων ὡ Σα μδρήται βέμηνς. ὠκῴοι ἅ "" ὦ στὸ ἘΖΣ »ὐαμκὸς ἐδέξαν-: 

10 τὸ ῤν μῦν ὅτοι ὃ ἑωρρικότερ Ω σημεῖα, ὦ ἐποίησεν. 
46 Ἡλϑων ὀΐω ὁἸησῦς πάλιν Εἰς τίω Καναὶ τῆς Γαλιλαίας , ὅπου ἐποίησε ὃ ὕδωρ 

οον. "Ανα μιμψήσιει τὸ ϑαύματος ᾧ ἀκροατέω, ἣὮ Σαρδοινῦμ ὃ ἐ ἐγκώμιον ἐ- 

παίων. ὅτοι (ζ γὸ καὶ πὸ ως . Ἰεφοσολύμοις, καὶ ὁ διὸ ΔΨ ὁκᾷ δνουδίωνς σημείων ἐδεξαν- 

τὸ αὐτὸν ᾿Φ Σαμδρήται δὲ ὀχ, ὅτως, ἊΝ ΟΣ διδοισκαλίας μόνης ὥ δὰ ἥλδεν ὀκῴ, 

:5 Εἶπε, τίω ἢ ἰὐίον καὶ πτροσέϑηχε δὲ δ ἤλϑοων εἰς ἃ ὥ γὸ τίω Γ ἀλιλαίαν δ ᾧῷ φλέγον 

ὃ ῴᾷβ[ουδαϊκον πβελύετο" ̓Εἰρδὲ τω Κανα ὅρος ἕνεκεν; κυ δ μδιὺ γϑὶ Σ πίω χω χαλού- 

μϑνες Εἰς γάμον γι ἢ τίνος ἕνεχεν ὅζρ τί ν ἐμοι ὶ δυκῴ, τίω ὐπὸ τὸ δ ϑαύματος πίσιν ἐτίνο.- 
μϑνίω ἰαυφϑτέροῳ ποιῶν δ τῆς πϑβοισίας, καὶ Χ μᾶλλον ἀδζικ'  ἐφελκόμϑινος τῷ αἱ αὐντοκλοτος 

τοι δ μόοϑου, καὶ δ᾽ τίου ᾿ »ϑρ ἰδίλν αφᾷαι πατοίδα, πυρϑτιμῆσοι 2. ἐκείνοις. Η» δὲ 
29 ἐς βασιλικὸς, ὃ ὁ ες ἠσθένει ὦ Κααϑναουμ" 

7 Οὗτος αἰχϑύσεες στι ἥκει ὁ ἰησῶς ἐκ τῆς Ἰουδαίας. εἰς τω Γαλιλαίλυ, ἡλὴς 

αυοϑς αὐτὸν, καὶ ἡρώται αὐτὸν, ἵνα ἔλϑη καὶ ἰάσηται ἀντ ΝΣ “ον 
Ηπι τῷ ὅροις ὦ ὡν πὸ Σβασιλιοδ,ν ἢ ἀξίωμα! θιϑόρχις ὃ έ “ρθη ὅτω καυλουρϑμον νέχών. “ἰνὲς . 

Κ᾿ ὅξζυ τῦτον Τὐκφϑοννομεέξοισιν ἐΐ Ἢ τὸν αρὐοὶ τῷ Μαϊϑαίῳ᾽ δεήαυται δ᾽ ἕτερος ὦ) κὖϑ ἐχέ- 

25. γον, Οὐκ Ὥσὸ τὸ Ὁ αἀξιω ματος μόνον, δ υλαὶ αὶ Ἔσο τῆς πίςεως, ὀκῴος ἃ ΩΣ Ὁ βουλθαϑρο, 
τὸν Χοιρο ἐλϑεῖν αξιοῖ μδρφ΄ ὧξ: ὃ ᾿ ᾧ μηδὲν τοιοῦτον ἐπαιίειλοίμϑμον, Εἰς τέων οἰκί ἐλ- 
χει, χφχεῖνος μϑῥ φησιν, ςόκ Εἰμὲ ἀξιος,να μι σοῦ ὁ τίωυ! σεγάυ Εἰσέλϑη' (δ ὃ χα 

εἶδα, ᾿ἐπείγει, λέγων, καταίξηλι ρὸν ἡ ἰσοϑανῷ τὸ τὸν “ὦν δ. κακῷ ἃ δὴ ὑπο τῷ ὁρδς χῳταζας, 

Εἰς Κααδιαουμ εἰ εἰσι" εἐνζμῦϑα δὲ ο'πὸ τῆς Σαοδρείαρ, κα Οὔκ εἰς Καεύδναούμι, δνλ' 

40 εἰς Κλυα ἐλθόντος, πϑρολέον δὴ τὸς κἀκείνου ἅ ὁ παϊς πϑἐσιικα τείχεν ὁδὲ τῦτϑ {6 

πυρετῷ. αὶ ἐλῦων ἡρῶτα, ἵνα ἰώσηται ἀντὶ ἐν Η ϑὃνε γὺ Ὀσοϑνήσκῳν, τί 

συ ὁ Χριςος: Ε . 

48 Εαὶ τς ̓ σημαζα καὶ ὁ τέρα τω ἰϑυτέ, φησιν, ὁυ μὴ πιφ'θύσητο. Καὶ μζω τοῦτο 
πίφεως ἰώ, ὁ Ὁ ἐλλεῖν ὶ ΩΣ αὐ ϑακαλέσαι" ὧ ὦ ΚΟ εὐπαῦ μδρτυρᾷ ὁ ἢ ϑϑαγξελιφὴς 

25 λέγων, οἷς Εἰπύνος τῷ ἴησῷ, πορθύα, ὁ υἱὸς συ ζ, Ὡτίς- θυσε τῶ [λόγῳ τι, ἢ ἐπορόνετο, 

τί δέζυ ὅξῚν ὃ φησιν ὠζώλα. ; ἥζι (ὧν Σαρδρείζας θαυμάζων ἔ ἔλεγέ ζωῦτα, ὅτι σημείων 

“χω τὶς Ὀλίφιὀυσαν,ἢ πῇ τὴς δοκϑσης ἀὐτῦ πόλεως ἐὴ καϑουτῆῤδυος τῇ τὴς Κααΐδναου μι φ᾽ ἧς 

δὲ ζώ. ἐ πεὶ Ὁ ἕτερός τις Ὁ τῷ Λεκά λέγων, πιφτθνω Κυρλε᾿ βοηθᾳ μυ τῇ απιξία, ἐλέγ 

πάλι. ὧςε Εἰὼὴ “ὅτε δ Ὀχίφόνσι, δ ὁ ὀχ, ὀλραλιήρωθ, ΤΩ ὑγως᾽ καὶ " Οὐτο" δῆλον ὠκ᾿ 

40 τ Ὁ πτεωυϑοΐνεοϑαι πιία ὥρα αἰ Φηκαν᾽ αὐτὸν ὁ πυροτὸφ. ἐθεέλετο » μυϑεῖ, εἷπ αὐτομωί- 

τως, Εἴτε ἐκ τῆς Ἰθπιταγῆς τῷ Χειφού τῷ τῶτο γύγϑνον. ὡς δίωυ ἔγνω ὁτί ὅθε ὧρᾳ ἐοδύμιῃ, 

ὕχίφύυσι κα ὃ αὖν τὸς καὶ ἡ οἰκία. αὐτῷ ὅλη, ὁρᾷ δὴ, τῦτο Ὠάφώυσιν, ὃ ὅτε (ᾧ παῖδες Εἶπον, υχ 
ὅτι ὁ Χοιςός; }  τέω Αἰ ϑινοιὸμ ζἰμω ἐλέγχωι ἐὐτν;, εἶ ἡ ἢ  σελσελϑῶν, ζωῶπτα ἐλελν(ώ- 

τ ) μᾶλλον καὶ Εἰς πίς!ν αὖ τὸν ἐφείλκετο) απο " τῷ σηκείω ἐυ σφίδρα ζῶ πυπιφίδυν 

ΟΒιγίοιι, τοτι. 2.. Νπη χῴρν 

Ἰγν 
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χως. Εἰϑ καὶ ἦλϑε καὶ πἰρεκάλεσεν, συν ϑυμασιν. Εἰωθασι χὰ ὧὡ πατίρες εἰ χὰ 

πολλὺς Φιλίας, ἐν μόνον οἷς ϑαῤῥούσιν ἰαίξγς πσοϑσιέγαι, διλα καὶ οἷς μὴ ϑειῤῥούσι ὑζμλέ. χιρ; ὧν 
πυϑτῳ, μηδὲν ὁλως αἰ Ῥαλιπεῖν βυλονδνοι. ἐπεὶ ὅτι ὧκ πϑέρρυ παϑοσήλϑεν, στε ἡλ- ᾿πίᾳῃ 

δεν Εἰς τίω Γωλιλαίθν, τότε αὐτὸν Ε7δεν" ὡς Εἰγεώ σφόδρα αὑτωπεπις θυκως, Οὐκ 

Δλὺ ὠκγησε,τῦ σταιδὸς μέλλοντος τελόσταν, Εἰς τέω Ἰαδοίθω ἐλθεῖν. Εἰ 5 ἐδεδοίκει, σνυὰ : 
τοῦτο ὀψεκτὸν. ὅροι χϑεωῶ καὶ αὑτὰ τὰ βήματα πῶς ἐμ αἴνει τίωυ αἰοϑύγειδυ τοῦ ὀῤδρός. δὲ. 
οΥ "δ Εἰ χαὶ μεὴ πσοότερον, δλλ᾿ ὅμως μ᾽ Ὁ τίου ὀζγίνοιὰν ἐλέγξαι μέγα ἣ, φλυζα οϑίωαι 

«ἴδιο ἀτῳ; ὠκιεσον πῶς εἶ χαμαὶ σύρεται. 

49 Καταῦηϑι γ)5, φησι, ορὶν ἢ ἀὐποοαινᾷν Ὁ σπταιδίον μιν Ὡς ἐυ δευναυϑέε (τ 

( ϑαίνατοων αὑτὸν αἹαςῆσαι, καὶ ὡς Οὐκ Εἰϑύτος οἰ οἷς τὰ τού παιδία πρα γμμαζῳ, ἔφηκε. χο 
δζᾳ τού αὐζονἐλέγχει, καὶ τού (μω εἰδύτος καιϑοίτῆεται, δεικνύς, οι τὰ σνμῴα, ασόϑηλϑυ- 
μϑρως τῆς ψυχῆς ἔνεκαν ἐϑ με. ογζαῦθα γὸ ουχ γῆον ζοῦ παιδὸς (δ) πατέρᾳ ««ϑτιοιῶτα 
κὐδὲ τίω δχχνοιὸν ϑεραστί4, πείθων ἡμας μὴ Ὅσο σημείων, δλλ᾽ ὐπὸ διδασκαλίας 

πσϑοσίχεν ἀὐτῳ. τὰ Ν᾽ σημεῖά, ὁυ ζοῖς πιφοῖς, ὀνχαὶ τοῖς απίτοις καὶ παιχυτέρεις ζϑτε Ζ δὼ 
αἰ ποῦ τού παλοις ἐν σφόδρα αγρϑσεῖχε τοῖς λεχϑμϑιίοις, " ἡ μόνοις τοῖς πϑ ὶ τῷ παιδὸς᾽ ὕξε-. ΩΣ 

ον ἤμϑηε ὃ λερϑὲν λέαλαιμθαίῷ, ᾧ σὰ μέγιζα καὐτοῦϑεν κερδαῤνάν᾽ ὃ δὲ ἢ γέλρνε. εἰ μὴΣ 
δέπυτι ἢ ἔχὶ ἃ τοῦ ἑκατοντοίρ , «ὑτεπαγίελτος σέλα πο Ῥαγύεαϊ, ̓ ὠζιϑα ἃ νιιέπαι, 

σὲ καλιέμϑρνος ἀπτειτιν; ὁτί οὁχᾷ δὴ ἡὶ πίς!ς αἰ πήρτιςο. δ9 ἡ ὑπσέλεΡ αἰ πιέγαι, ἴα μα- ' 

ϑωμὴν τῷ ὀύδρὸς τίω βγνωμεσιωύζωυ ᾿ὠζωξα ὃ τι ἀτελὴς ἰω. ἐπεὶ δχυ ζω ᾧ χατω ᾿ 

ἥπειδρ αὑτὸν λέγων, κατάζηϑι, ᾧ ὑπο ἤδει σαι φαίς ὅτι ἡ αἴπῶν ϑεραηδῦσαι δυυύαται, δεί. ὃς 
κψυσιν Τὶ τὺ τῶτο δυυυαντὸν αὐτο" ἵν, σὴ οἴκοθεν ὁ ἐχα τόνταρχος ἔα, τῶτο ζ δ ἐκ τῷ μὴ 
Ὡὐοα λνέωϑαι ( Ἰησϑν μαϑη. ὁτὸμ δ Εἶπε, ἐδὼ μὴ σημιφα ἃ τέρατα ἴδετε, ἐυ μὴ πιο 
φ’θίσητε, τῶτο λέγ, ὅτι τί πγφλσίκοσαν πίς]ν ὀυδύπω ἔχετε, ΣΝ ἐτι ὡς αὐθὶ σφόφήτν 
«ἰϑωιϑι. ὀκκαλυφῆων δῶν ἑαυτὸν, ἡ δεικρὺς οἷ, χωδὶς σημείων ἔδει πις’ θυϑίωαι αὐ- 
τὸ, ἔλολν ἀπῇ ἡ τὠφιλίπτασῳ᾽ πιφεύφς στι οὖν ἐμοὶ ὁ πατὴρ, κα γὼ ὦ τω πατοῖ: εἰ ἢ) 

μὴ, δχρὸ τὰ ἔργα πιφεύετέ μοι. | 
41 Ηδ᾿ κὶ αὐτί καταξαροντος, αἰ πωύτησοω (ὦ) δυύλοι ἀυτοὶ λέγοντες, οι ὁ παῖς συν ζῇ. 
42 Ἐπιωϑθαίνετο δξζυ 3» αὖ δ τίω ὡραν,οὺν ἢ κομιότεθϑι ἔοκ. χα; Εἰπὸν αὐτῷ, ὅτι. 

λϑες ὥρᾳ ἐδδὺ μη αἰφῆκεν αὑτοῦ ὁ πυρετῦς. 
43 Ἔγνω δξζυ ὁ πατήρ, ὅτι ον ὠκοίνη τῇ ὡρα, ἡ Εἶπεν αὐτῳῖ ὁ Ἰησῦς, ὅτι ὁ παῖς συ ζῇ. καὶ γο 

Ὠχίς ϑυσεν αὑτὸς ἡ ἡ οἰκία ἀντι ὁλη. 
Ομρᾷς πώς ὃ θαῦμα δῆλον ἐήμεν»; αὶ γὰ ἀπλώς σου ὡς ἔτυχῳ ἀπηλλάγη τῷ κι 

διώου, δλλ᾽ α,ϑρϑον, ὡς Φαινεαϑτι μιακέτι φύσιως αἰκολυϑιλυ .«ὴ ὦ γινόμϑυον, λα ὁ 

οὐνεργείας τῷ Χειτού͵ ασοϑς γὰ} «υζμἐλθων τὸ ϑανάτν ζᾳς πύλας, ὡς καὶ ὁ πατὴρ ἐ- 
δάλωσιν Εἰπὼν, καταίζηϑι αγὶν οἰποθανῷν Ὁ παιδίον μιϑ, αἱ, ϑρθον α΄ πηλλαγη τὴς γστω" ὁ- 24 
περ ἀἶωω καὶ «ἔν οἰκεζοις " ϑζᾳνέφησιν, ἐκᾷοι ὥ ἊΝ ἰσως, ουχ ὡς ϑὐαγίελιξονϑμοι μόνον, ἐᾳ- ἡγίασα, 

λοὶ ἡ ὡς αἰ ,ῆϊω λοιπὸν αὖ Ἰνσού τίω “χϑλοισίλν “ἢ νομίσαντες, ἀἰστίώτησαν. ἢ γὴν ἥ- 
δίσαν ὀκᾷοι ὐοκμόμδμον᾽ ὅ)εν κα κατ᾽ αὐτίω αὐτῷ τίωυ ὁδὸν «ὐἰξιέτυχον. ὁ ἢ), δ, ϑοϑπυς 
αὐε)εὶς τῷ φόζου, λοιπὸν τσδϑς τίμα πίςιν διέκυψε, ϑέλων δεῖξαι οτι τὴς ὁδο ἀντ Ὁ (6η9᾽ 
γέχϑνε, ὁ φιλοτιμεῖται λοιπὸν ὥφε μὴ δόξαι Εἰχῇ διεγηγέρθαι. 99ιν κ(Τ' ἀχριδείας πόρτα 49 
ἐμόψϑανε, ᾧ (χίς ϑυσεν αὐτὲς  ἡὶ οἰκία αὐτῷ ὅλη. ὦ )δ ἐῶ λίαιμφισβήτητος καὶ μδίοτυ- 
Εἰα λοιπὸν. (ὦ γὸ» μή χέδλοντες μηδὲ αἰκϑύσαγτες τὸ Χολφού δζαλώϑνϑμου ᾽ μηδὲ ῷ 
κριοῦν Εἰδοτες, ὅτοι οῦρα τὸ διασστυ μαϑύντες, ὅτι οὗ ῶ ὀχαιοςς, αἰαμφισζ ἐτητονἔδον 

Τ' ἀποδείξο τὴς δρυυαἰμέως ἀντῳ,, δρὰ τ ἡ ὡδὶ Ὠχίς σαν. - 
ί 

ὃ 



νὸς, ΒΥΑΓΓΕΛ, Ὀμίλιλο 69. ζί ε 
᾿ ΤΙ τοίνων δπτϑ τουτῶν ποιδοίομῖθα ; μὴ χώματα πὐδένϑρειν, μηδὲ ϑϑέχυθᾳ ζὥυτῷ κὶ ἩΘΊΚΟΝ 

τῷ Θεοῦ δεα μεως.ὁρω "ὃ ὼ γι “πολλοὺς τότε ϑυλαξεζέρϑες γνουϑροις, στὸν ἡτὉ παιδὸς 

κα υρϑρου, ἢ γωναρώς αἰῤῥωφούσης, αὐ ραμυϑίας τινὸς ̓ Φἰσολαύσωσι, γοὴ Ἀᾧ μὴ τυγχά- 

γογζϑς «ὐραιῦρον ὁμοίως θυ υαραφοιιωζας, δουξαζονζα. τούτο γὸ οἰκεῦμ" βὐγνωμόνων 4], 
μπρ'ηπ 4 τοῦ» 'φεργρντῶν χ᾽ φιλϑιωτων, ὡς χολ δεασότζωυ ) μὴ Μόνον ὀῥιενϑβοις, διλλαὶ “) μμας:-- 

ζομϑρας παοοφρέχῳ αὐτῳ. κα "Ὁ ἡ ζώτα δ Θεϑ κηδεμονίας ἔργα. ὃν "ὃ ὠγαπία Κί. 

διλος πευδόδει, μας1λ9! ἢ πύμτα υον δ᾽ πο δαδέχαται. ὁτὸν Ἀ ῳ ὀμέσει τίς αὑτὸν ςραττά ῃ 

μόνον, δ πολλὴφ ὑχιδείκρυ") ἀγάπης σημάα, συδ' καϑαραίς φιλφ( ΧΚοιοὺ καὶ εἰ λέρω ὑ.. 
γίοιαν ») χρημάτων αἰφϑονίον, ἥ στενίϑν,ἢ νόσον ! καν “ὃ γέενναν αἰκούσῃς, κἀν ὅτερον χαλε- 

το πῦν, στὰ ουτως ἀφίςα οϑαι γρὶ τῆς «δι ( δειασότίου ϑυφνμίας, δλλα πόβτω παθεῖν καὶ 
ποραῆνν κι αῷ τῆς Εἰς αὐτὸν αἰ γαπης.τούτο Δροἰκ θυγνωμογων,ὼ αψυγης αἰκλινὰς" 
ἃ ὁ τούτον ἰακαίμϑμος ᾧ ᾧφπον, ἡ ζὰ χϑροντω, δ[ϑίσει βαδίως ΝΧ.}} ἐϑιηόντων ὄχιτιν. 

μπὔν, ἔέεται αγαϑαΐν, καὶ πολλῆς ἀπολαύσεται δ ρησίας χρῖδο; τῷ Θεῷ ἡ ἧς Ἄμοιτο πόρί-- 
κὴθι" ὥς ἡμαξ ὁχιτυχεῖν , Χδριτι ΠΝ φιλαν,ϑο»πτία τὸν Κυρίου ἡμδν Ιησοῦ Χοιτοῦ ̓  

ες αἶϑ' αὶ τῳ πατοὶ κἡὶ δυξα, ,ἁ μαι τῳ «γίῳ πνεύματι, νι χα αἰεὶ, καὶ Εἰς (ὧν αἰῶνας, 
Αμέω. 

ὥμιλ. λῷ. 44 ΤΟΥ͂ΤΟ ΠΑΛΙ͂Ν ΔΕΥΤΕΡΟῸΝ ΣΗΜΕΙ͂ΟΝ 

ἐποίησεν ὁ ἴησοις, ἐλϑὼν ὡκ τῆς ἴσϑαίας Εἰςτίωῦ αλιλαίοω. 

20 ι Μετὰ ζώτα ἰώ ἐορτὴ ὴ Ἰουδαίων, καὶ ἀϑέφη ὁ]ησούς (Εἰς 169. χες ἐν! 
σθλυ μοι. 

ΘΝ δ Αϑούπερ ὧν τοῖς μεπίνλοις το γοισία, σὲ τίω βεοαχυτάτίω φλέ- 

(2 (α παρλδεῖν ἐν τις ὀναοοντο Ἢ πἰθὶ ζωῶτα δενων, ὧτε πολιω ἐρία.- 

ζομδμίω πλούτον᾽ ἅτω ἡὁ ὦὐ τοῖς ϑοίαις »φαφωὶς ἰὠώτω ἐν, ἢ μιὰν χϑ- 

ἡ οαίαν οὐκ ἀζήμιον" χρδοαδραριᾷν,δονιαὶ πόρτα διερθυνῶ εϑαι γῇ. 
ϑ. πγϑύματι δ) αγίψ' πόρτα ΕἸρητω ἢ ουνὶν πϑρέλκον ον ἀώζοι 
νῷ »ρατήα]. σχϑῆτει γϑιώ ὼ ογζουι θῶ τ φησιν ὁ δυαγίελιςής. τού» πά.-- 

λινδόύτερον ἐποίησε σημεῖον ὁ Ἰησοιξ,ἐλόων ὠκ'τὴς Ιουδαίας εἰς Ὁ Γαγρλφίον. Οὐεϊὲ »»»ὸ 

20 δέὕτερον ἀπλώς παρϑσεέϑυκεν,δννν ἔῃ, ὃ οωῦ μα ΠΣ, μὗδοει δ," ἐπαίρει, δεικγεᾷ, δτιχαὶ 

δυυτέρφυ σημείου “δνορῦρου, σε ϑέπω κυοὺς ζὴ ὕψος ἐκείνων ἐφϑασον ΟΜ ουνὶν ἑωρᾳκότων 

ὅτοι (ὦ) τὸ θεαῤῦμοι. κῷ ζωτα μὲ ἑορτή ΡΨ Ἰουδαίων. ποία ἑορτή »ἐμοὶ δοκεῖ ἡ τὴς πεν. 

τηκοφῆς. ὃ αὐεζη Ἰησοὺς Εἰς Ἰεροσόλυμα. ((μυεχῶς ον τοὺς ἑορταῖς Ὠπχωρλώξει τῇ πό- 

λει, τούηρ (ὦ να δῦξη μετ᾽ αὐ!ἶῥ: ἑορζαζειν᾽ τῦτο ἢ, ἴα ὦ πληλ)ος ὑπιασασηται ὃ ἀδυλον. 
Ι ιν» "“Μμ{͵|Ι ͵] ἢ ! “ Ι Ι 

εἱρῦ 35 μάλιςα γὰρ οὐ ταῖς ἡμέραις ζωυταις (Ὁ ἀφελέςερον δχικείωϑρμοι (υϑτξέλον. 

γ{ωιίσων, », Ἐσ! 5 οὖν τοῖς Ἱεροσολύμοις ασοϑθατικὴ κολυμθη,ϑρα, Ῥπιλελομδῥη ἙΘριὶς! Βηϑ4-- 

σδῶω, πεντέ φοας ἔγρυσα. 

ἜΝ 3. “Εν ζωτως κουτόχεντο πλῆϑος πολὺ χωλῶν, τυφλών, ξρραῖν ὠκδεχονύμων͵ των τὴ 
, ᾿ ει τὸς “-» ͵ ΟΣ 2 « 

γροντν ὕδωτος κίνησιν. Τίς ὁ δϑερρπείας ὅσπος ὅν » ποῖον ἡμεῖν μυνφήθλον ἀδνιῆξ.}» ὃ οὺ ἀ- 

μϑ αὐ 40 πλώς, οὐυὲ Εἰκη αὐΐᾳ ὀῥαγέγφα αι, δλλα τὰ μέλλοντα ἡμεῖν ὡς ὧν Εἰκυγιχαὴ πύπτῳ 

ἜΡΝ "νἰασουχρώφει "ἡ ὦςε μὴ ὃ σφόδρα αὐθλδυοξον, αἰὐδϑσ δύκεντον χὺβρουλμόρϑμον," λυμή- 

νέντν " γάοϑτι ποδοὶ τοῖς πολλοῖς, ὯΙ πῆς πίζεως δωωνάΐμει. ηἰ δῆχυ ὅξν ὃ αἰ ασουρώφει; ὅτι 

μηκῇ βανωλισμα διδοοῦο, πολλζω δεώωμιν ἔχον ᾧ δωρεὸῳ μεγίς ζω" βατῆισμα, πάσοις α - 

ὥπ γἱας καϑαιοϑν», καὶ αὐτὶ "μερῶν ζώνῷς “ποιοιῦ. χαϑουτίορ δχυ ον Εἰκόγι ποῦ γξαφεται 

ΟΠ σγίοἱϊ, ΟΠ, 2. Νηῆ»ἤ φφ 



κῶν. ο ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΤἸΩΑΝ.) 
ζωπα τὴ βιϑλυμηϑρᾳ κ Ὁ ὀτέρριρ πλείοσι, ἡ τον "Ἢ ᾿ δίδοται ὕδωρ: καϑαῖρον σωμά- 

{0} κηλίϑας, καὶ κ᾽ μολυσμιου Οὐ ἀγα, λα ϑοκριώζοα δ0) ὁ), δ Ὧ ὧν ϑσπὸ κηδείας, ὧν ἀ.-. 

πὸ ̓λέπορα οὖν ΠΩΣ ποιούτων ἑτέρων ἡ πολλαὶ αὐ τίς ἰδὸι δι ὕδοωτος γεγϑνότα Ἐχὶ τῇ τῆς πα- 
λαιάς ζω τιρὲ ἑγέχεν τῆς παφόφάσεως. πλζω ἄλλα α; «σοὺ Ω κατεπεῖνϑν ἰωρϑν γιῶ “ὡρῶ- 

τὸν (ὦ δῶυ ὡς ἐφιϑίω Εἰποωὶ, μολυσμοις σωμαίτων, ἔπειτα ὃ ὺ αἰῤῥωςή ματα ὄζῥφορᾳ δὲ ς 
ὕδατος ποιᾷ λύε, ζουλόνϑυος γ5 ἡμας ὁ Θεὸς ἐπύτορον αἱ ἀγαγεῖν τῆς τῷ ν᾽ βαῆϊσμα- 
πος᾿ 'πίφεως, οἕκέτι μόλυσλκοις ̓ ἑπλώς μό μόνον, « λα καὶ Ὁ νἰσες ἰάται. ΩΙ ΤΩ ἰήυτεραι πῇ τὺς α-- καμιὰ 

ληλείας Εἰκόνερ αὶ ἔχὶ Ὁ ὕβαπῆϊσματος,ὁ Τχὶ πὸ παϑυςγὸ Ἰχὶ ἀγλων πφλνότεραι ̓  3 ρ- πιῶ ᾿ 
"αν οῇ! 

χαιοτέρων ἥσοιν. καϑάπερ Νὴ Φ: τοῦ βασιλέως ἐήις δ[Ψ" ὀμεῖσο: οϑέν Εἰσι λθιμιπσοότερρι ἀρ πίον 

δορυφέρων, ουτω δὴ ὦ ὩΠῊΝ τύπων ἐλνετο. ΟἿ ὺ ἀήέλος χατααινών ἐτώροῆε ζὴ ὕδωρ δι ο ΑΘΥΝῚ 

ἰατικζυ ̓οὐετίϑη διυύαμιν ὕα μάϑωσιν Ἰουδαῖοι, ὅτι πολλῷ ; μάλλον ὁ ἿὟΜ αὐξλων δεαυύτης ΕΡ 

πόὐτα τὰ "νοσήματα τῆς ψυχὶ ἰα 'σσιοῖ διώαται. δλλ ὦ ὡασερ ὠζῦ)ει ἰχ «πλεῖς ἰῶ ἰατο ωμ 

ἿὮ ὑδύύτων᾽ὴ φύσις(ή γὸ ὸὼ δζιπϑρτὸς τοῦτο ἐγίνετο) δλλ᾽ Ὁχὲ τῇ τῇ ἀγίέλου ̓ φὑεργεία; ἀαρπίήν 
ὅτω καὶ ἐφ ᾿κμϑδυν υχ απλωῖς Ὁ ὕδωρ ἐργάζεται, δλλ᾽ στὸμ πίω τῷ πγϑύματος δέξη) χά- 
οαν, ὅτε πόρτα λύει (αὶ αἰμδοπτήματα. κὐδὶ Οὐτίω τοῦ κολυμθηνϑραν κατέκειτο πλῆ- ι 

θὺς πολὺ ὖὟἋ 1 ἀαϑενομύτων, τυφλοῦ, ; χωλώ, ξηρών," ὀκδεγερδύων πίων τὸ βύδατος κίνησι, ἊΝ 

δλλα αὖτε ( ἡ αἰοϑένεια κώλυμα τῷ ̓ βουλορϑῥῳ λιραπτά ϑίώα ἐ ἐγίνετο" γι ἢ κύξιος Ἀρααόαν 

ὀχδιφὺς 61 συο»σελϑῇ. ε ἰγὰ ἀπελές ὅδ ζαφρίοσων, δλὶ Μ ἀπέλων δεαυύτης ὁ 

πὸρ ὅ ἐργαξόμϑμορ. ὁ οἕκ ἔςιν Εἰπεῖν νύν ῷ κούμιψοντα, αὐ, ϑοϑπον οὔχ ἔχω "Οὔκ ἔσιν εἰ- 

πεῖν, ὡ ᾧ ἔρχομ, κατέλϑᾧ,άλλος τὸ ἐμιβ χαταξαμνει" δλλα, κὰν ἡ οἰχϑυμνϑβη πᾶσαι ἐλ- 10 

9η, ἡ ΤοΡι, οἕκχκ ὀμαλίσκεται, Οὐδ ἡ «ὐνέργιια δα πόμάται, δ ὁ ὁμοία δϑρει κὺ τοιαύτη, οἵα 
ἡ ρὸ τῦτε ὁ ̓ϑααὖ αἱ αἱ ἡλιαχο αἰκτνος καθ᾿ ὁ ὀκαίτην φωτίζοισι τ ἡμέρφιν, ΟΣ ὁυ ϑαπα- 
νων᾿), συτὶδ απὸ τὸ τῆς “πολλῆς εχρρνγίας ἐλαῆον αὑταὶς γίνε) πὶ φαἷς ὑπ ω, αὶ πολλῷ μᾶλλον ἡ 

ὮἜ πνδύματος οἰ έρπια οὐνίὰ ἐλοιῆούται ΠΩ τὸπληδς Νὰ ὡπολαυοντῶν αὑτὴς τούγο ἢ 9 “κ᾿ Ἐ αΐδι 

ἐγπετο, γα ὦ μαϑόντερ ὃ ὅτι Ὁ ὕδατι νοσήματα σω ματος ἔνι λεραπίσαι, χα τούτῳ πολὺν 1: 

ἐπυμναιϑίντες γόνον, ῥᾳδίως πιςεύσωσιν, δι ὁ γοσημκαιτοι ψυχῆς ἰάαϑαι διώαται. .Ὁ ἢ τ ϑη- 

ποτε πόρῷς ἀφεὶς. οἴησους, ἘΧῚ ᾧῷ ποκαικϑυταοκίω Ε Τὴ ἔχεντα ἦλϑε; τί ὃ καὶ ἐρ ὡτᾷ, θέλεις 

ὑγεῆς δνέϑαιε ἵα μαθη( τοῦτο ᾺΡ αῇρέλνον ἐὐ)δνλ᾽ ἵνα δείξη τῦτνι τίω καρτα- χλρά 
εἰδρ, καὶ ἥα ἌΝ "τι ἊΝ »οὗτο «ὦν ἀλλοῖς αἰφεὶς Ἐχὶ τοῦτον ἦλθε. τἰ δὼ ἐ- χιλεί 

χέῖϑς 40 
Ναὶ Κυύρκέ, φησιν, αὐ ϑεσπον δὲ ἐκ ἔχω, ἥα ὅτὸμ ταραχϑῇ Ὁ ὕδωρ, βάλῃ μα εἰς 

«τίω' Ὀλψμθηβρὰμ. ῶ ᾧ γα ἐρηθ δι ἐγὼ, νλος αὐ ) ἐμοῦ κουταίαμει" 

Διαὶ τῷ ἠρώτησε θέλου ὑγιὴς “Μνέοϑοι, ἵα ζῳῦτα μαωμϑμ. αὶ ὑκ εἶπε ελᾷ σι3.- 

ἐαπτύσω: ; (οτὺ γάρ Οὐδὲ πω μέγα ἐφόνταζε» «ἰδὲ ενεν ὠκν) δλλαὶ δέλφευ ὑγιὴς δυέϑαρ 

ἐκσιλυκίος ᾿ καρτερία, τι ν τ ϑιλύτε, ἔτη τοιακονταοκὼ εἰ: εἰ χθ ΚΑῚ , καθ᾽ ἐχα ον οὐμαυτὸ 14 

ἀπαλλαγήσεοϑαι Ψ μοσήματος πρέλσδυκδι,' ̓ πδλσηδρέυε τε ἡ Οὐκ ἀἰφίςατο. Εἰ ἰγὸ μευ κυδυιλμιν 
τα ἐ παρελλόντα, ὰ γϑιὦ μέλλοντα ὄχ ἱκαναὶ ζω αὖ τὸν, Εἰ μὴ καρτιφικὸς ζω, ἐπα: γαγεῖν ́ 

τόπου; ζὠνθησον "δὲ μοι πὼς Εἰκορ εὐ κ αὶ (ὄν: λοιποὺς ζῶν" καιμψονζας νήφειν. συν "» κῇ 
δῆλος ζω ὁ χοῦς καθ᾽ ον ἐτναοσντο Ω ὑδωρ' ἐν ὡΝ χωλοὶ ὃ Σχυλλοὶ ἠἡδγούδμψτο τρα- 

τηρᾷ Φἣ 2 τυφλοὶ πῶς ἑώρων ὕπο τὸ , οὐϑμου λρρύζου τϑτο ἰσὼς ἐμϑρλεινον. 49 

ἩΘΙΚΟΝ Αἰλοιυθαδμεν τοίνωυ, αἰϑμιυϑώμδρ, αἱ « γαπτηποὶ, ̓ ς χὰ φεναξωμϑῳ ἴζς τῇ πολλῇ ῥᾳθυμίᾳ, 

τειαχοταοκτὼ ἔτη Εἶχε πουσεδρεύων ὀκῴϑος, κ᾿ ") Οὔκ  ἐτύγγόμον ὧν ἐξούλε», καὶ κ᾿ οὐκ 4- 
φίςα »᾽ χα οἵκ ἐτυγιχόμεν,θὺ Θὰ τίω οἰκείδν αἰμωὐλειαν,αῖλλ ̓ ἐπηρεαζουδμος παῤ ἐτέ- 

ρων, ᾧ βίὰν παόχων, δ) οὐ ὑ ὅτως ΩΣ πᾷς 3, ἐθὼ δίκα ἡμέφϑις προοσεδρευσωμᾶν 

«ὐουδο ως 



ΕΥ̓ΑΓΓῈ Δ. Οομιελιλο.. γοι 

απουδαίως κ᾿ ΖΡ νος ἰρακα λοιῶτες ὦ μὴ τύχωνϑυ, ὀκγούψϑῳ λθιπὸν τῇ αὐτῇ ΝΑ 

«σουδιῃ. ᾧ αν, ϑούποις μϑ) τοσϑ εν παρεδρεύονϑρ χχθόνον, φρωτϑυόρϑροι ἡ ζχλαιπωρού- 

αϑμοι καὶ “[ σκονοιώτες δουλοωρεπεῖς δζρεκϑνίας, χαὶ ππσϑϑς ᾧ τέλει πολλαχὶς χαὶ αὐπὴς τῆς 

μιφδΣ ἐλπίδος ὠκπιτήοντες ᾿ ᾧ ὃ δεαυότη ἢ "ἡμετέρῳ, ἔνϑο, πόμτως δὴν ἐπολαίῷν τίω ὦμοι. 
5 5 Οἰω πολλῷ μείζω Τμ)' ποιων (Η γ)5 ἐλπὶς εἰ καταιοείύει, φὰσὶν) καρτερφόνϑρ ασό9σ-- 

ἐδρεύσοιι μετὰ τῆς πσρϑσηχούσης ασουδὴς. καὶ πύσης ζα ύτα κολαίσιως ἀξια Εἰ) χα 
μηδὲν λαδῷ ζω, αὐτὸ τῶτο ὃ (μωεγὼς αὐτῷ αἰαλέγεοϑαι, ἰχὶ μυρίων ἀὕτιον αἰγαϑῶν ὡ- 

ξιον ἣν ἡγείαϑαι ; αλλ δηχίπονον " διζευεκὴς ἐυχὰ ὑχφι τί οὐχ δχίπονον δῇ τῆς Φρετῆς ;αν- 

τ" π΄ γϑιὼ τϑτο, φησι, πολλῆς δτορίας ὀμαίμεφον, οἷι τῇ μϑμ χακία ἡδυνὴ, πῇ ἢ φρετῆσυγ-- 

ΑἩ ὄμνε τὸ χεκλιήρωται πόνος. " αὶ πολλοις οἶμαι τὔτο ζητῷ, τί δι ποτ᾽ ὅϊζυ 81 Ὁ ὠτίον ; ἔδωκεν ἡ... 

οι ν μὲν ξθργις ὁ Θεὸς ἐλεύθερον Φρρνπίδων βίον κα! πόνων! αἰπήλλαγμώον. οὐκ ἐχουσοί θα 
δὲτ- Θἰς δέον ΗΝ ἀλλα διεςραφημόρ κ᾽ πσὸ τῆς δργίας, χα ὠἰξεπέσοινϑρ Ἔ δείσου "- 
Ἴῳ οἱ] 6 Ἔτο ὕχίπονον ἐποίησεν ἡ μϑμ" τω ζωϊευ λοιπὸν, ὥασερ “ἐἰπολογϑυύμδμος ᾧ διὰ Μοω- 

χἰιῦϑι ϑϑοϑπων, καὶ λέγων, ἔδωχα τρυφῶν ὑμῖν δξ ϑρχις, ἀλλ᾿ ἐγιϑεος χείρϑις τὴ αἰέσει"" σχὸ 

μηπὴ" χς τῦτο Οκέλθυσα λϑιπον πῦνός ὑμῖν Ἐχιτειϑίωαι καὶ ἱδρῶζᾳις. ζ) 7, ὃ οὐδ ὠκῶνγος ἀατφγαν 

ΜΩ ὁ πόνος, ἔδωκε πα λιν νόμον πολλας ἔγντα οὐτολες, καιϑούπίερ ιν! ἵπσῳ δυσζωοίῳ ψύλια 
ἀΐμαλον κα χα πέδως Ἰχιτιϑεὶς, ὥςε αἰντῷ τὰ σκιρτύματον ἐχιοκῖν" ὅτω ἡ (Ὁ πωλοδώμφωι ποιούσι. 

ἐν, “Ὁ Ἐν Ὠχίπονος ὁ βίος, ΚΝ, Ὁ μὴ πονῷ αἱ αφϑείρῳ Εἴωθεν ἡμᾶς. ἡ )5} φύσις ἡμδ! 
ργεῖν πκ ἀυέχεται, ἀλλα αὐξδὲς καιχίλν Οἰποκλινᾷ ῥαδίως. ϑώνϑμ ὙᾺ} μι δείοϑαι πόνων 

20 Ὁ σωφρονοιῶτα, μηδὲ Τ' των ἀλλῶν ιροτίου κατορϑοιώτα, αἰλλαὶ καιϑευδυνζᾳς πόρτα «..-. 

γύφν᾽ πού αἱ ἐγφησοίᾳῖβα, τῇ αἡέσει; αἶοφι Οὐκ ἐμ ωρὸς “δἰ πονοιὸν αἰλαζονείαν;αλλα ὀζμτί, 
Φησι, πολλή κϑμὴ ἡδονὴ τῇ κακία, πολὺς 3 τῇ Φρετῇ (ὐμέξβυκται ὁ πῦνος χα! ὁ ἱδρὼς ἐχαὶ 

ποία. σοι λϑρις δὼ ζω νος δ᾽ δῤ ἔλοιςἐς μιαϑὸν, εἰ μὴ δ)χί πονον Ὁ πήραγμα ἱωδ .ὃ γεν 

πολλοὺς ἔχω δεῖξαι φύσει ζ μίγφυοϑα, γιυαιξὶ μισοιυζα, κα φϑυγϑνζς ὡς βδελυρφν Ρ̓ 

25 ασθϑς κείνας ὁμιλίαν τ ύτος δίχυ σώφρονας κοιλέσομϑμ ἡ ζεφόνωώσομϑμ, Εἰπέ μοι, καὶ 

Δμακηρύξονϑμ εὐδοιῷς. σωφ φσῴνη "Ὁ ὅξιν, ἐγκράτεια, ἡ τὸ μαιηρυϑῥων αἰδολνέος 
δῇ ηἡϑοναν. καὶ ον τοῖς πολέμοις ὃ στὸρ σφοϑροὶ ὥσιν (() ἀγῶνες, τότε ἴα ζόπαια λᾳμι- 
πότερα γίνονται, ἐχ στὸμ μηδεὶς αὐταίρῃ (ᾳς χἕοορις. Εἰσὶ πὐλλοὶ χαὶ γωδεῖς Οἰστὸ φύ- 

στως. τούτους δΐζυ ᾿'ὁχτεικεῖς ἀσοόσερὄμϑυ; ἐδομιῷς. 219. τοῦτο χαὶ ὁ Κύρλος τρῷς (ξόπους 
κἰχυ 39 ἐυνυχίσμα λέγων, ὧν ἅ δυο ἀφίησιν αἀςεφόμώτοις, ᾧ ἢ ἕνα, Εἰς τίω βασιλεϊὸν "εἰ σ- 

ἐμ; «ὙΑ. χα! τί ἐδεὶ κακίας, φησί» χαὶ ἐγὼ τῦτό φημι. τὶς δῶ ὁ τὴς κακίας δημῖνρηϑε» τίς 

ὃ ἄλλος, δνλ᾽ ἣν ραϑυμία τὴς τσοϑωρέσιως ; διλ ἔδει, φησίν, αἰ να ϑοις δὴ μόνοις. χα) τί 
» ᾽ ; .» " δ ἌἜἜΞΞΞ ΨΨ ' ᾿ν , ν 

υἰδχως ἴδιον αἰγαϑού, νήφῳ χαὶ ἐγρηγϑρέναι, ἡ καευδεινχαι ρέγ'χαῖν ὃ χϑ! Ὁ] 4ΤἹ, Φησι, μὴ ἡδτο" ἐ- 

δόχει (1) αἰγαϑὸν, μὴ πογοιῶτα κατορθοιω; βούκημάστων Ψμο! βῥῆαφιτα λέγης χ4) γας}:-» 

35 ζονδμων ὶ Θεὸν Τ χριλίαν ἡἰρϑμων ὅτι »ὺ νωϑείάς ζιυϊα(ᾷ ῥήμά]α, οἰπίκριναι μοι" εἰ βα- 
σιλέως ὄντος ὸ φράτηϑ εἶτά Ὁ βασιλέως καιϑεύδοντος ὶ αἴθυοντος, ῳ λαιπτωρείμϑμος ὁ ςρα- 
τηγϑ: ᾳ Ο9πομα ἔφησε" τίη ἐν ἐλογίσω Ἔ νίκδω, τίς 5 ἐκαρπώσατο ἢ γινονϑμων Ἐὴἡδὸ-: 

νζω , ὁρᾷς δι αὐδι ὀκῴνα μαλλονὺ ψυχὴ ὀέρόκειται, αἰπὺ ὧν ὑκουμε; δέκ τῦτο καὶ πόνους 
αὐέμιξεν Ὥρετῇ, οἰκειῶσαι αὐτῇ ζυ τέων βολόρδμος. [9 ὴ τὔτο τίω (ὦ “ϑιρετίωυ κάν 

ΒΡ καιτορϑδώσω ψϑυ,ϑομαζομϑῳ "ΔῈ κακίας καὶ ἡδίςης ὅσης κατοωγινωόχθϑμ. εἰ ἢ λέγεις; 

Ὄ αἰ δτί ἂν φύσει καλοὺς μὴ ϑαυμαζονδν μᾶλλον ἢ αὐοϑωρέσει θη ὄγτων ; ὅτι δίχρυον (δ) 
πονῶτα Ὁ μὴ πονοῦνηοος σϑτιδζιαι. Ἴίνος γὸ ἐνεκὰν πονούϑμ ; ἔχη) τὸ μή πονῷ ἐκ ἡνείκας 
μετρίως. μᾶλλον ὃ ἀ τις «(τ᾿ ἀχριξείας ὀϊξετάσειο, αὶ ἄλλως ἡ Φργία δῴμφθείρειν ἡμας ἀω- 
ὃς, ἡ πολιω χϑρεχῷ (ὃ πόνον. ᾧ, Εἰβούλει, συγκλείσωμϑν ὀύδρα, τρέφοντες αὐτὸν 
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μόνον καὶ ᾿ γαςρίζοντες, μηδὲ ἐβαδίζεν αὑτὸν ἐεΐγτες, μηδὲ Εἰς ἐρηϑν ὀξαγοντες, ΝᾺ Ὅση- 

λαυέτω τραπέζης κα Χ κλιννονῷ πυφώτω διωνεχὼς᾽ τί ζωτης τῆς ζωῖς αἰϑλιώτερϑν δυο) 

αν αλλ᾽ τερον ὦ ἐργαξεοϑαν, φησι, ὑτέρον ὦ πονῷ᾽" ΩῚ {ὦ τῦτε ἐργαίζειϑαι χες: πῦ- χοἰ χὺ 
γῶν, ἡ ἔνι, Φησὶ, τοῦτο ; ναὶ ἔνι. τῶτο ἡ ὁ ὁΘεὺς ἡλέλησει, ἀλλ᾽ οὐκ ἀύέίρρυ. ἔδνχε γϑιώ σε ἰρανιδ;ς 
ἐργαζεοϑαι (ὃ πρἴθαίδεισεν, ἐ ἐργασίαν Δ ὁοίσας, πόνον ὃ Οέκ ὀῤαμι ξαξ. ἐυ ἊΣ αὐ Εἴπερ 5 ᾿ τὶ 
ἐπόνει οἷϑα τίω Ὁ ϑρχω ὁαλ,ϑεφπος, ττο οὐ Ἐχιτιμίου μέρει μὰ ζῶτα ἔϑηκεν, ἐξ; ᾿ 

“ὦ ἐ ἐργαζεοϑαι κα Ὁ Μὴ ̓αλαιπωρᾷ οϑα, ὥασερ Φ ἀγίελοι. δι ̓  ἐργάζονται, ἀ ἄχϑυσον 
ἃ φησι᾽ Διωυατο ἰ ἰααὶ, ποιοιῶτες Τ λόγϑν αὐτο νι μϑὲ γδρη δὶ ἰχῶος ἔνδεια πολὺν Υ πὸ. 

τον ποιᾷ᾽ τε ἢ οἕκέτι τοῦτο ἦγ. ὁ γάρ Θἰσιλθων Εἰς πω ᾿αταπαυσι εἰντ, κατίπαυσέ, 
φησιν, Ὅσ ΑἿΜ ἔργων αὐτϑὶ ὦ , ϑατρ τ σὸ Υ̓Μ δίων ὁ Θεὸς οὐκ Φογίλν λέγων ον, ἀλλα ιὸ 

ὦ μη πονῴν. ὁ) Θεὸς ἔπι κὸ νῦν ὑν ἐργαζ “κα ϑὼς ὁ Σολεὺς φησιν Ὁ πατύρ με ἕως «ὖη 
ἐργαζετα,κάγω ἐργάζομαι. 'σῦτο «ὐϑανω πόρτα ἡὐπολορδύοις ζῳ τῆς ὀλιγωρί- 

ἀς, ζηλοῦν τί Φρετέω. τῆς ( γάρ κακίας, ἡ ἡδογὴ βραχήα," ἡ ὃ λύπη διμιωεκής᾽ τὴς ἢ 

ϑρετῆς τοιευλρτίον, ἀγήρως ἡ ραν Ὁ πτξόσκαιρος ὁ πύιος. κῴκείνη ὦ ἡ ἴωσι χω ςε- 

φλύων τ ἐργατίω ὀρίησι τὸ ἑαυτῆς, τὸς ἐλπίσι τρέφουσα ᾿ «ὑτὴ ἣ ἃ “δ9 τῆς κο- ι4 

λάσεως “ιμωρῆται (ὃ ἑαυτῆς ἐργάτίωυ, ὃ (ιωειδὲς αἱ ἀγιουσαι ὁ ὀκ δ ματούσει,κ πόρτα 
“ὑπο θυεῖν πὐἰρασκέυα ουστι. χατοι ποσῶν φωζῳ πόνων, πίσων ἱδρώτων ΐρϑνᾶ ,Ε 5 3 

“ἢ ̓ζωῦτα ζω, ἡδονὴ ἢ ἢ ζωὸν, Ὃϊ τῆς ἡδονῆς ὠκούνς βὑτελέφερρν: ̓ ὁμοῦ τεη)ὸ Φαινέται καὶ ἀφί- 

γῆαται εδδαμομδη, καὶ Ἂ φθϑγϑυσα το: τν ὁ καταιγεϑέαν ΓΝ καν τίω ̓  σωμαΐτων λέγῃς, καὶ 

τίου τῆς ζυφῆρ, κἂν τέω δὝΨ χρημάτων. ,ὺ γτευύονται Ὁ» καθ᾽ ἡμέραν γηρώσαι. ὁτὸμ ὃ ὰ 1ο 
κόλασις ἢ ὶ ,ιμωεία, ὦ ᾷ ὅδϑοντ' ἐν ἀϑλιώτερϑν ἿΜ ζιυτίωυ μιιτίόντων: ;ψπα δὰ ΕἸδὺ-.. 

τες, ἀπόμτα ὐτρτη τῆς ϑξέτηρ. “σσυμένωκϑμ. τυτῶ ὙᾺΡ τὴς αἀἰληϑοὺς ἡδυνὴς ὑἰπολαύσο-. 
μδν, γείμτικὶ υ Φιλψν ϑ» πία τῷ ὃ Κυρίου ἡ δά νου Χοιροί, δ ΓΕ πατρὶ δῦξα, ἅμα 

ᾧ αἱγίῳ πνθύριατι, νι κα αἰεὶ, αὶ εἰς υδν' αἰωίνας δ αἰώνων. Αμέω, 
1 

Ομιλ.λζ. ὁ ΛΈΓΕΙ ΑΥ̓ΤΩ ΟΙΗΣ ΟΥΣ, ΘΕΔΕΙ͂Σ ΥΓΙ ΗΣ ἤ 

νέα, 7 Απικρίϑη αὐτῷ ὁ αἰαϑεναΐγ᾽ ναὶ ΚΚύολε᾽ δ, δόρπον ἢ οὐκ - 

χω, ἵν᾽, στὸμ ζᾳραχϑὴ Ὁ ὕδωρ, βάλῃ με Εἰς τίω ̓ολυμιή,ϑρὸν. ; 

Ὁ ΧΈ). Ὗ θείων γραφῶν ὃ κέρδος, ἡ κχμρκὸς ἡ ἐξ αὐὕϑω ὠφέλεια. ὸ ΤΡ 20 

ζ δερινες ὁ Παῦλος ἐλφὴν, Οσα γὰ» πξϑεγράφν, "Εἰς νουϑεσίαν ὁ- Ἀ.90ὲ 

᾿ εδυσεγφάφν, Εἰς ὅς Κα τέλη δ΄. αἱ αἰώνων κατίοωτησεν " ἥα ἰῷ 

δέ τὴς αἰ σσομονῆς αὶ τῆς χρλοσικλυήσεως μὰ “ραφώδ, πίω ἐλπίδω - 
ω) χῶνϑιυ. πορτοδαυπῶν γὺν ἔξ: φαρμάκων ϑησαυρῤςζῷ λεία λόγια, 

ὦ εν ΜΗ, ὡςε κα Ὑτύνοιαν σξέσαι δέῃ, κἂν ὑπιϑυμίῃν κοιμαίσοι, καν τὸν 

ΤΧ «Τα πωτῆσοαι ὄωζ, κἀν ὀδγωξεω ,ὑαβιδφ, κἂν δυϑυμίαν οὐνθείναι, ἡ Ὗ αὐπομο- 
25 

ον 

γζευ , καζασκθυάσο πολλεζω Ἰὐντεύθεν αὐ αν τίς δύο9ι τίω ἀφορμέω. τἰς γ ἢ δἢΨ' ποίᾳ μα- ε 

κρᾷ παλφιόγτων, Ή ἡ τῶν νό γοσῷ χαλεπῇ ᾿πέρσολωνϑέων, λὐάγνοὺς ΩΝ τσδϑκει νϑμον χρθίον, ᾿ τ 

Π πολλίω ,δίξεται τέωυ αἴϑάκλσαιν: } τοιαΐκοντα χὰ Ὄ ὀκ)ὼ ἐ τη" αὐ αλελυμϑίίος εἶτ τε, Ἂ “' 

καθ᾽ δ᾽ ἐχασον ἔτος ἑτέρες ὦ ̓ἀπαλλαῆομδήοις ὁρείν, " αὐτὸν ἰδεδνυϑ τωὶ νοσήμαιτί, Ουοϑ' ὅ- “ὁ ἐμ 

τως ὠὐέπεσε Ε ἀπέγνω. κούτοιγε δ μόνον ἡ ΤΩ πϑρελλόντων αϑυμία, ΟΣ ἢ ΝΜ μϑηὰ- Α ΟΥΜ 

σῶν ὀψελπιεῖα ἰκθμὴ ἐῶ αὐτὸν “καιτατεῖναι. ἀκουσον ἡϑιῶ οἷα! φησι, ) μάϑε τῆς παγῴ- χυυτιηῖει 

δίας ὃ μιέγεϑος. ὩΝ ΝΣ Εἶπεν ὁ Χοιφὲς, ϑέλεις ὑγεὺς δυέοϑαιναὶ. Κυριέ,φησιν᾽ λ,ϑε;- 
πον ὃ Οὐχ ἔχω," ὁτὸν ζᾳοαχϑὴ ῶ ὑδωρ,βώλη “Εἰς τίου; κολυμ(ήβρόν. φι τύτων τῷ τῶν 

μμ 
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μηπόω ῥ»κμῷ Τὰ ἐλεεινότερον δλμοιτ' δῥ τ τῶν αρληλώτωι αὐἰξιπαϑέςεῤθν" ̓ Εἶδες" καῤδήαν συν- 

τοτμμμεοιίῳ αἰ πῦὸ τῆς αφχρᾶς ἀβρωρίαρ: Εἶδες πάσαν Φλεγμμονζω χατερελρδύδεω: ; ὀυ-: 

δὰ ἐφλεγξατὶ ὰ βλάσφημον, αὶ οἷὼ (ὧν: ἴω οὐς ̓ ἀκούρ νϑμ ἐ» Ὁ αἴθιψασισιν, ν χα τῇ «- 

ἐσ ὐτ ἡμέρδμν ἐκ ἐδυσέρανε τεῦς τ ἐρώτησιν ἐπε δίασύραι ἡμᾶς προ 
4 γέρρνας Ὃ κωμῳδῆσαι, ὁτί ἐρωτᾷς, εἰ ϑύλω ὑγιὴς Δνέοι,; δρλαὶ ̓φραως ὦ μετ ̓ Ὠπηκείαρ 

πολλῆς, γα! ̓ Κύριε. καίτοιγε σϑτοῖδ δὲ! ἐς ποτ Ζεῦ ὁ  ἐρωτ, ὀυδ᾽ ὅτι ϑαραπτίζσων αὐτὸν ̓- 
μϑηον ΝΥ. ὁμῶς μέ Ἐχιφκείας ὡπονζᾳ διηγείται ρὼ πλέον συ δὲν απευτεῖ, ὡς ἀὐδὲς ἰα (ὰν 

φλεγίομϑρος ᾧ ὦ παϑος ἀπαήειλαι μόνον βυλθρδμος. πρρλσεδύχησε γι ἴσως εἰς ζρύγο χρη-- 

σιμιαύσειν αὐτῷ Ὁ Χοιδὸν, εἰς πὸ ἐμιξαλῷ εἰ εἰς ὕδωρ, καὶ 4, τούτων αὑτὸν ἐχτασασαοῖ, ἢ 
"ὐΐη ἴϑ ῥημοίτων βούλεται. τί δίῳ ὁ εις, ἐἾ ἐγερθεὶο,Α ον ᾧῷ χραϊθτιαπὸν συ, ὺ "«ἰδχπάτει. 

ἐφ ΩΣ τινὲς υδὺ δὰ δξῶυ ὀἰόνται τῦτον τρ τ τὸν ὦ) τῷ ΓΜατϑαίῳ χείμϑμογ. δλλ᾽ ζῶκ ἐσ!" κα) στὸ πολλα.- 

ὭΝ λδλυν δλόν 61. “οῴτω μδι, στὸ τῆς ἐρμαίας ἫΝ πολϊςα μὅῥων. ὠκῴνος ΝῚ πολλριῤ 

μα, Εἰχεῶν Ὡπμδγαμϑῥοις ἀ φέρονζα, ὃ δ᾽ ἐνα" δ φησιν, εὐ ϑοφπον Οὐκ ἔχω. 

μη κΟν ἐπείτο ὧν τὴς Ὀὐποχρίσεως. ὁ ὦ οὐ φϑεήεται᾿ ὧπ' δ πόρτα διηγεῖται τὰ καθ᾽ ἑαυ- ἷαμὴ 
δώρου, 45 σὸν. - τείτον, Ὡσπὸ τὰ ῷ χαιο96 ὲ τῷ χὸν. (ὗν ὧν ὀχ ας φῳ ἑορτῇ ὼ ὦ σαζζατῳ" ὀκένος 

ἣ ὧν ἑτέρα ἡμέρᾳ. αὶ ὁ ὥπος ὃ ἑκατέρων γάφορνε. ὁ ρον οἰκία δερρπάλιτορ ὁ οἢ 

τὰ τίω χϑλυμεξηήθραν. αὶ ὁ ὅ9πος 5 τῆς λερᾳπείας ὐπλλαγρδίος. ὀκᾷ « Ἐον φησιν, 
“βγη ἀφέωνταί σοι αἱ 1 εδρτίαι" ὠζῶθα δ) ὦ σῶ σῶμᾳ "ἔσφιγξε πσέσπερον, ὼ τὔτε τὴς ψυχϑέ ἐ- 

πεμδέτο. καχεῖ ὥ ἄφεσις {ἀὐφέωνται ὙΣ  σοι αἱ αἰ μὗϑτίαι σῷ σῷ, φησι) νζοϑᾳ ἢ πα- 

20 φαίνεσις Ὁ ἀπειλὴ πασὸς ὦ μέλλον αὑτὸν " ἀσφαλιξομδμη" Μηκέτι δ)», Φησιν, ὦ αἰεὔϑτὸμε, 

ἴα α μι νεῖφϑν ἃ σοι ἡ. ἐς ἐγκλήματα; ἢ ΔΜ Ἰουδαίων ἐρίφορα. οὐζωῦϑθε ἃ 
τὰ ὃ σαξδώτε τίω ἐργασίαν τα φέρσισιν᾽ ἐχκᾷ ὃ βλασφημίαν ἐγκαλούσι αὐτὶ, σὺ δέ 
μοι σχόπτει τὴς τῷ Θεοῦ, σοφίας τίωυ λὐαβθολίωώ. 5 ἰγὸ θύϑέως αὐτὸν ὀμέφησι, διλὰ «ραΐ- 

ΤῸΥ αὖντον ν οἰκειούται δ τὴς ἐρωτήσιωρ, τῇ ἢ μδιρουσῃ παδϑοδοπτιοῖν πίτει ἢ οὐκ ὀμίξεσι μέ- 

37 γον, δ λαὺ ὦ κλινίδιον καλϑύει εἶραι, ὧξι Ν᾿ δ  λνόμϑμον πιφωσειεϑαι διώμα, μιηδέιᾳ, 
γομέσαι φαντασίαν ἐδ ὧ γελνονδέονν ᾿ αὑσαύκρισιν. Ουτὶ οὺ α᾽ Εἰ μη ̓βεξαίως ἔ σφό- 

δα τῷ (μωεπεγηΐ Ω μέλη, τίω κλίνω φέρειν ἡδιώατο. ποι ζωτα πολλάχις ὃ α- 

φὺς, ἐκ αὐδοοισίας ςὃν' ὁ λϑαιχμιυτᾷ βουλομϑμες Ὡπφμίζων. ὰ γἡ Ὠλὶ δῥι αἴτων, ἵνα, 
μηδεὶς εἴπῃ ὁτί ἀπλώς ὀκορέιθησοιν ὐ φάυτασία, ἐῷ ὦ γολνονϑέοι, «ἰἾθασχυαζει λεί- 

30 ἡωα ὟΜὌὍϑῥτων νέοϑαι πολλά. Η τῷ ἰκαϑαρθεντι ὃ ἢ λοωρῷ φησιν, ὑπαγο, διίξον σεαυ-- 
τὸν τῷ ἱερ' ὁμοῦτε τῷ Ὁ καϑαιρμει “ ρέχονϑμος Ἰὐποδειξιν ἀκριξερατέωυ, ἿΜ ἀὐτιμρμολέψν 
αὑτὸ λελντῶν τῳ Θεῴ, ᾳ ὀλύαίγειυται ἐμφρρήων φύματα. δ Ἐχι τῦ οἶα ἣ τῶτο ὁμρίῳρ 

ὀποίησεν. Ὁ ἰγὸ πλώ; ἔδειξε (γ οἶνον, δλλα αὶ χὴ ῷ δ διρχιτεικλίνῳ βάκι πϑεεσκβίααῃ, 
ὧφε συ ὲν δ γελρηρθθων Εἰδῦτα ὁμολργϑεώύται, λϑύποτῆον φὗδχαφῦ τίω αν. 

39 τνείον, ζῳ "κ 1. ὁ ὁ  Δὐαγίελιφιᾳ Φησιν, ὅτι Οὔκ ἥδει ὁ Ῥρχοτεύνανος. πῦϑεν ζω, ὃ α- 

δέκατον τῆς εϑρτουρίας ἐ ἐμιφανων. ἐ νεκρὸν λὐαφήπα ὀλλαλοό φησι᾿ δῦτε εὐῷ φαγεῖν, 
τῆς ἀτριξοὺς αἰαφείσεως τῶν  πἴδεθλδμος σημῴον᾽ ἢ ὀχ τύτων πϑύτων πείθων ἔν αἷο- 
ἡτῦς, ὅτι οὐκ ἀπατεὼν {ις ὡὺ, συσὲ φάυτασιοκύπεος, ὡνλὰ ΠΟ σωτηξλὰν φῆδελνετο τῇ τῆς 

χ ἐπείτων, κοινῆς φύσεως "Ἥ ὀῤιϑεύπων. αἰ δύποτε δ αὑτὸν οέκ α΄παιτῇ πίενν, ὡς Ἐχὶ ΔΜ" ἀλλ 

μαμδν ἐ- 40 ἐποίει, λέ γῶν ̓πις’θύεις στί διιύαμα! τῶν ποιῆσαι! εδ οὐθύπω αὐτο βου εφάῖ ζιε "ἢ 

πῃ ,π ὁ γὃ “ας ᾿ ἤμϑαυ ὦν, δλλὼ μ᾿ τα ι ϑαύματα. το φαϊόται ποιῶν. ὡἙ Μὰ Ὡς ῳ ἐτέρρις 

ἑωρακότες ἀὐτν. τέω δυυύαμμ, Εἰκότως τϑη ἤκουον᾽ (ὦ 8 οὐπῆπω μεμιφ ϑηκότες αὐτὸν, 
αλλ στὸ δ σημείων μέλλοντες ΕἸσεεϑα; κα (αι ϑαύματα αἰ παιτοιώται τίω πίστιν. τ 

γῦτο ὦ ΤΟΝ πίω Ὡρχζω ΤΜ σημείων ὁ ὁ Ματ)άιορ Εἰσαγφτῦτ (ὃ ΧΚοιφὸν Ε ἐρηκό- 

τὰ 
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τῶ, ὍΛᾺ στε πολλοὺς ἐθε αἰ γέυσι, πρδὲς μόγοις (ἦν 'δύο τυφλοις. σὺ ὃ ἡ ὅτως ὅρα τοῦ 

πἰδαλύτυ τί πίη, αἰχϑύσας .ὙΣ ὅτ Ὑ ἄρον ᾧ κολθοα τόνε ὸν . "«ἴξαπα-4, ὅ κατι- δ μα ἐν 

γέλᾳσεν, Οὐδ Εἶπε “(ποτε τῦτο ὭΣ ; ἀήελος κατέρχεται κα ἴαρίονι ὃ ὕδωρ, καὶ ὁ ῥα σία, καὶ ὅκῃ 
προ ά ει μοίον" σύ ̓λύϑενποςὦ ὧν Ὄΐδ δχιταγμιατος ψιλοδᾳ Ὁ ῥήματος ἠλπισοί μεί. ἀλρανὲ “ὌΝ 
ζονα δὴὝὌ Ἕαὐήέλων δυιυήσεοϑαι: ; τύφος Ὅντα καὶ ἡ αἰ λαζ ονεία καὶ ἡ γέλως. ἀλλὰ τύτων συν γε νόνν 

Εἶπεν φυλὴ εἰνενόησεν ᾽ν ἄμα τι ὄἤχφυσν, ὃ ἡγέρϑυ, ὦ “ἀμόμϑιος ὑγιὴς, ὑκ ἡπεί (ϑησι ᾧ ῷ “ἰχίν ον 

χελϑυδάντί αὐτώ, θύϑεως ),Ὲ ἐλνοοὺ ὑγεῆς, ὸ ἦρε (ὃ κραξθατον, ὑαὐθεεπατά, "ἀδ κ δευμεὴ 

μῷ '(αὐτὰ ὃ ὃ πολλῷ μεῖζον ὦ, ὃ ἃ δ οἶα τίω Φρχέω" οὐοχ λϑιώτος μῶδενὸς δἰνὴὴν 

σιεἰοαϑέϊω, ὐχ ὃ ὕτωῳ λαιυμακὸν τ᾽ Ὁ δὲ μετα  (αὐτα μσηνομδίων ἴνδαίων καὶ ο πὸμτουχοῦα μένδηι 

Ἐχικειμδμων ἐγκαλϑιωταν ὴὸ πύλιορκϑεωύτων αὐτὸν ὺ λέγνντων, κέ ἔξεῃ! σοι ἄραι κρᾳς- 1} μῶλον ἠὴ 
(ατόν συ, μηδὲ ππϑϑσέχεν ἀμ η μανίᾳ, ἀλλὰ ΓῸ πολλῆς σϑλρησίας ον μέσῳ δὼ 

θεάτρῳ ῷ θϑερτετίωω λναχηρυτῳ, καὶ ἡ τὰν ἀϑαιαυυτον ὕλπτομιζῳ γλωήῆον, πολλὴς ἔγως 

οἱ αὐδρείας Εἶναι φημι. " ἐχισυςαγτων ὙῈ Ἰνδψων λεχϑντων Ἐχτιϊιμητικῶς αὶ μύτ᾽ χιὐχῃν 
ΗΝ ͵) ᾿ 5),τὸ σαξίῳ 
ἀὐφειδείας ὠτῳ, μνἢ 

,ἸΟ Σαϊξρατό ὅδιν, οὐ ἔξεει(φι ἀραὶ "τὼ κράξρατύν σϑ, Λκδυσον τί φησιν 15 ονὺν ἐμίῃ 
᾿ΤΙ Ὁ ποιήσας μα υνγὴη, ὀκῴνοὸ μοι Εἶπεν, ἃ ἀρὴν τὸν κραξβατὸν συ, αὶ  αἴξεπατε, τρλμ, 
ἹΜονοναχί λέγων, ληρᾷτεν » κοὐ θαπίαίετι, κελεύοντες ἴον Ῥστὸ μιαχρὰξ ὅτω χα ̓ χαλεπῆς 7, Σα((εὐ ἢ 

μὲ ἀπᾶλλαξόυτα νὸ γόσο Μὴ "ηγ εἶα, διδοίσχα λον, μηδὲ πόρτα πείθεο, ἀτῖ αἱ αν κελεύῃ. τῶ- 

τοῖγέ Εἰκακερπίν ἐθέλετ, οὐζ χα] ἑτέρως Εἰπεν, ἐῶν Τί ὁὺ χ ὁκῶν τϑτο ποιώ, δλλ ἐ- 

τίρεί χελεύσειντος᾽ Εἰ 3 ἐγκλημίὰ τούτο, ἐγκαλᾷ π τῶ ἔητιτοαξάντι, καὶ ἀποτίθεχα] 

τίω κλίνω" χαὶ τίω ἡπεκπείαν: ὃ ἔκρυψεν δύ. χρὶ ΩΣ ἤδει σας ὁ ὀυχόυτω δευκγομέ- 

γοῖς ἔ) τῇ Τὐ σαξςατο λύσει, ὡς ἔχ τῇ τῆς αἰῤῥωτίας διορθώσει. δλλ᾽ ΟΣ οδ' τούτο εἰ ἔχρυς 

ψνν, οὐρ' ὀχᾷο Εἶπεν, οὐ συγῖς ὠμδω κ ἡτήσιν, ὄϑδλώ λαμιαρᾷ τὴ Φωνητ ἡ τίω ἐ ἐὐεν γεσί-: 

ἂν εὐμολόγα χα! ᾿ ἀεκηρυήῆς. χϑὶ ὁ Α ὅ αὐδαλυτορῦ ὀυτως ὄκῴοι ὃ ὃ σχόππι πὼς κακουργῶν, 

ὀυ γὼ Εἶπον, ἐἰς ἕν ὁ ποιήσοις σε ὑγιῖ :δλλαὶ Οὐτο ἅ ἐσίγησαν, ὀύὼ ὃ χαῇ κάτω τίω δὸ-- 33 

κούσαν τῇ οἴϑαο ἀσὶν Εἰς μέσον ἦγ 
1,0, Τὶς ὅθηγ ὁ ΕἾ πιὼν σοι, ἄρον ῷ χραϊζιξατὸν ὁυ, ᾧ οὐβατίαται 

1.0 δὲ τελεξαπάυμδίος οὔκ ἤδει εἰς ὅν Ἰησῦς γδ, ϑζόκλινον ὁ ὑχλὰ ὀγτος Οἢ τὰ τὸ τό- κα ὐξίνφήν 

πῳ . Καὶ τ δήποτε ἐχρυψψμνὲ ἑαυτὸν ὁ Χειεός: ; τδϑ ον) ὑζ να Ὡὐποντὸς ἀυτεΐη ἢ 

εἴα λθυποπηῆος ὅρηται. Ὁ γνν αἰαϑησιν λαξων τῆς ὑγιρίας, αἰξιόίτιφος, ἰώ τὴς ΤῊΝ 29 

εὗρτοςἴ ἔπειτα ὃ να μή πλέον τούτων τἰθασαῤναζη ᾧ ᾧ ϑυμὸν ὠκχαᾳδώαι. ὀΐδὲ γδ ρὲ ἡ ψὲς 

μόνη τὸό ᾿ φ νοι δύ υ μικρὸν τοῖς βασκωνόσωῳ οἰ οὐγιέγωι ἀσινϑῆρᾳ. νὰ τὸὐ ἡ Δϑαχωρήσεις, α α- 

φίησιν ἀὐζο' καθ᾽ ἑαυτὸ Ὁ ἔρηϑν αἰγωνίξζεοϑαι “πο αὐοῖς, ὦσε μηκέτι αὐτὸν" αἰϑι ἐ ἑαυ Τ᾽ η 

λέγ, διλὰ (ὄν τεθεφιστάγνϑῥους, καὶ Ὁ μΗΤ ̓ ὠκδίνων ἀΐφις (ὧν ἐγχαλοιώζι, καὶ Ὁ» ὠ 

ὅτοι τέως ἀδοτυρούσι τῷ δυώμκαίι. καὶ ἘΝ Εἶπον, α|6Ὸ ζώτα ὀκέλ(υσὰς νέος ὁ ων 33 

σαξζατῳ; ; ὥλα, διατὶ τα ποιᾷς ενσάξζξα τῷ ; χ ὑαῇ τῇ τῆς φὐϑαθασιως δυρα- 
Θαίνοντες, λα τὴ ἡστιείᾳ τῷ τἰθαλύτυ Φϑυνοιώτες. ταύτοιγα ὅσον εἰς δύ ,ϑούπινον 

ἔρον, τῶ μάλλον ἐρρον ζῶ, ὁ ἐποίησεν ὁ αὐ δάλυτος" ὀκᾷοῦ Ὁ λόχϑε ὼ ῥῆμα. ογζω- 

9 ὥ δὼ ὑτέρῳ κελδυφλύφ Ὁ (θοατον" δλαχοῦ ἢ δὲ ἑαυλν τῶ ἐρναϊζ οται, φύρων γ1}- 

λὸ, ἢ Ὥαγειωι ὀφθωλμοις. ποιᾷ ὃ στα ὃυ αἴ αύαίνων ῷ γόμον, αλλ ̓χύαβοαγων, 49 

ὁ τῷ ἃ Μ“Μ τϑ τῶν ὕερρν. Οσὐοῖδ' )Ὲ ὁμοίως πόρταχοῦ «δι σα τ αὶ φ’᾿ δ αὐτὴἷἕἔ ἐ εὙἈθ.- 

λύμϑιος ποθ γεἶπαι' δὴ δεῖ ΤΌΡ ποι τερῆστει κμῷ ̓αἰκριδιίας. 

Τέως, ὃ ἰδωρϑμ ὅσον καὶ βασκανία χακώ, ἡ πῶς ἕν: πῆς ψυχῆς ὀφϑειλμις πήρϑὶ: κτὶ 

0 

χ πὸ 

ἤθικον “ἐ 
τὴς τῷ ἀὐλόντος (Ὁ τηοίας. καϑυύτόρ ΣΡ ὡ ϑηνόνϑρμοι χαθ᾽ ἑαυ μ᾽ πολλάκις ὠϑούσι ζὰ 

ξίφη, 



ι 

,᾿ , Ο ἐν ἔ. ΕΥ̓ΑΓΓΕ Δ. Ομῶ. λξ. τς 705 ὧς 
Σδ,, : ᾽ Νλύμξυ τ γτῆς οἰκείας ξΣίφν, ὅτωκἡὶ (Ὁ βασκωγνοντες πσϑϑς ἐν μόνον ὁραίντος, τέων λυμόωυ τ Φλονσιδὲ Ἂ νύ "Δ ὅσι (Ὁ τηοίας. ὅτοι καὶ ϑηθάων χείροες. ὀκᾷα γὸ ἡ ξοφῆς δεόμδνα, ἡ ας πον ν ω 9 - , ᾳ 7 θ᾽ « δι σοι Ὁ ᾿ς γετηήθεντες πολλάκις, ͵Τοὶ Τ' α,-«- ἡμδν' πλοξιώνεντα, ὀπλίζεται Ὅς ἡρδῳ [Ὁ ΨΆ ̓ Ρ Ι "ων “δ ἴσοι ἰτων [Εἰς] εδν' Δεργεζας ϑιέϑηχδν. ϑνοίων ζ᾽ ὅτοι γα λεπώτεροι, δοι μέ Ων Ὁ Ἰσῦι, δα τω , , ᾿ ᾧροι γὸ πος Ζ ἡμᾶς ἀπασονδὸν ἔχυσιν ἔγϑρὸμν, τοῖς ο Μμῦ- 

5 ταχαὃ αὶ κείνων λϑιε96. Ὁ σευ μι ἡμαφ ἀαε ιφεν ὁ Χολοὺς, δυΐκᾳ αὐτὸν ἐν δέκ ον Ὀιδιλδκοϑω τὐτωὺ ἄθλθολ,ἐκῤκιζυ  Χοκὺ,εἷᾳ το Βεελξερεέλ ἔλεχον ὀκδάλλεν ζὰ δοιι μόνα) ὅτοι ὃ ὅΤΕῚ ἈῸ λα τας ΜΝ , 7 ἬΝ ἢ υδου πϑμτος ἡ αυΐὖ ἐφεί ))ὺ Ὁ ϑονουνϑιύων, μὰ ἑαυ ψυχας κρλαίζ οὖσι, )0ρ ἐαυτ ἐφείσαντο. πολ) ὙΦ ἢ ᾽ δ. 3 “Ὁ ν}} ᾿ς Ὁ πὰ. ΜΝ Ν ν ΜΝ ληις, δν,Θρφ τε, τοῖς ἡ πλῆήσι ᾿ου μίας πλληρϑιῶτες αὐζαις εἰκῇ ἡ μούτέωυ νος γὰ ὀνέκῶν αἱ Ι6 ᾿ ὥριο ἀλυμίας ἥμμ ᾿ἡμας, ἐφ᾽ οἷς παφονϑυ χαχϑῖς, σόν ἐφ᾽ οἷς ἐτέρφυς θὐδοκιμοιῦζας ὁ. “αν ΜΕΥ στ ΚΦ ὗνδν. δ τοῦ ἀπασης ἀἰπεςέρηται συγγώμωυς τυτὶ ὃ ἀμ τημῶ. ὁ μ᾽ εἰ δὰ Ρ ὑὃν. ΠΧΨᾳᾳ..Ι , ὁ ὁ δυδροφφόνος (δ) ϑυμον,ψυγοως (ἔ ἐχή τών ξχιϑυμίδλν Εἰ πεῖν, ἡ ὁ κλιέπῆης τέων πενίλυ, ὁ 9 Τυμύχομθ, χ ἌΜὌΆΚΨ0ΥΝ σεις Εἰπεῖν᾽ σὺ ὃ ποίδν αἰτίων ἐρέις, Εἰπέ μοι: κὴ ἀἰλθηϑὲς, οὐ ς 4) ὑγουσι ἦνας φασι 9 ὔ ͵ ) λ᾽  α᾽ “σὰν συ μίαν ἐδουμόθεν ἢ, δλλ᾽ ἡ" πονηρίαν Ἐχιτεταϑμίευ μόγζων ̓  Εἰ ἜΚῸΡ με γε Ω 
ἡ. 

ΝΠ -" “"ἢ ΄ ν ἢ ς Ι ω- με 15 χελθυόμεεϑαι, ὁτὸμ καὶ «ἦν: φιλοιωῦζ κἰισώμδυ, ποίαν τσομδῳ ΜῊΝ Ο τὴ ἐποράζωι 
π|}}" 

) 2 “2 
, 

σιν 
ἀγμηθέιν "γαπῶν, σὸν ἀϊμεινον Ψ ἐϑνικϑῶν Δ] ακχείσεται ᾿ ὁ τοῖς μηδὲν ἡ ΠΜΟΥν ὉττΉρ ἐσ ΣΟ, μι ἴθι ἀλατο νὰ ἵνα τὐὐοφιμυυϑίθν ; ἀκουσον το Τ]αὐλου, Τ( φησιν Ἐδὼ τὸ σώμοί α. Κορ. ιγιγ. Γ΄ ταβνεν οι μας ἐν οἶνκολδνν ἀνμο ν Ποῖ ραν ταν οι δὼ ἱγά, καὶ) σω Κ9η: ἀγα Ὁ ᾽ “» Ἴ Ι ᾿ ! ὶ μὴν 7 (οἰ τῆ; ἀγάπης αὐήρη.), πϑυϑι που δαλόν ὅ61. τῦτο τὸ πτι τος ὶ πορνειας χα βασκανία, κο μν ΡΟΝ, τοὖ 'ξωντος ἵςαται᾿ πὴς δὲ βασκανίας ἡὶ τυ-- να; 30 μοιχείας χειρὴν. ὅφ1. τὸ μί γάρ μέδιφα τοῦ τοζα δέν ἅπασαν ἐλυμήνατο" αὖτ᾽ φέ. ] γγίς ὐκκλιησίας ολοκλήρθε ἀνέτρεψε, Ὁ τί οἰκου ἢ 'Φς “,κ Ϊ ; εἰ 

( . πε ) αἱ ν ὁΚαῖ ὅτω ()]ακωξ ὁ Ησαυ, ὅτω τ Ἰωσηῷ ἰτηρ ὅδν. τως ἀπτοζιεινε (ὃ ἀδελφὸν ὁ Καὶν, ᾿ .,), , ᾿  ἐδνλφιὶ ἵντω τὸς μέιϑεύτοι, ἀπό ὁβρίδολος. δρλὰ σὺ νὴνοα μμωρᾷ, ἐς ᾿ ἀδέλφοι, ουτῶ τ 
»! ν» ἊΝ ΄πα ς πόρτα- λοὲ πολλά τοῦ Φογν ποιᾷς χαλεπώτεροι, βηθαδιος τ δὲ ἢ «λϑμωμ τὶ ἐμρέσαι δὲ- Ν ὀχλῴ ἰχὺρ Φρετης πίνοῦς, ἀλγῶν στι τοῦ ΤῊς οἰκου πρνών Το 

25 γὃυ δες, κλ ϑωνπε 5 ἀπ ταΝ ἐκ ὦ ϑερδι πάο μϑύῳ πολεμιᾷς, τἰκέινον υξρι- 
᾿ 

“ ἢ ναύπῦ ἀμαὸ ἧς ὀκείνου πποϑτιϑείς. χαὶ τὸ δὴ. πόμτων χαλεπώτερον, Ἵ 
ἕας, τίω σαύτου {μι τὰς πο αΝ λων ἐδ υαλεπώπερο. κἀν ει 
ἝΞ 'καὶ αἀδιαφορον δὸοκᾷ . τὸ ἀμζδτημα τὴ ̓ ιτοῖγέ μὲ ἌΨΝΝ Κα , ὩΝ ἈΝ φῷ. ὲ 

; 
νος ἧς καὶ τῶν ογαγέφε ; Νδς . γαρἐλεῆς, κὰν αὐγξυπρης, αν αν α 9! ΤΡ ἀλλ᾿ γεκλήϑη ὶ ϑιωρθώθη χα-- ᾿ 

το σῦ δῆλον ὠκῴθεν. ἐπόρνθυσέ τίς θα οθλγ)ιοις τοῖτῃ, ἡδίω - ΜΝ 
ΝΥ 5. τοῦτο “ Ἰκα αν αὐ ΟΥὗ ἐος σά), 8η ἀλλώ κα) τὰ Θεου (ἰωεῶς 6- , 

χέως᾽ ἡ ἐφθύνησε Φ Α(ελ ὁ Καὶν, αἰλλ᾽ οὔρε ἔθερϑι ᾿ 

᾿ [7 

! ᾿ ΣΟ. Φόνον ἠπείγεη ὀυτὼ ὅ- 
»“ « ᾿ “" , ᾿,} υ ΤύΤΟ 

᾿ 
παλναἢ ὑλα κθὶ μᾶνοο ὄδνε ὁ ὀωμαξῦτο ν᾿ αν φθα ἐπεαν. ὡτοῖς β 

». " 

͵ ᾿ : ΣΟ τῳ λϑααστίσωμδυ, ὀκᾷνο οὐννοῦντερ, δῆι ὥατερ πγε9σ- χωμῆν. ωρόῤριζον τοίνεου ΜῊΝ ᾿ ἴς, ϑυτως ϑυδοκιμιϑμδν συγιχαήροντες, ὃ ὉΙ- ὑούορμδν τ Θεῷ τηκόμϑια τοῖς αἰλλοτόζοις καλοῖς, δυτως “, ἢ , 35 Χρουομν “ν9 τὴ υϑῳ ἀνδῤ ᾧῷ κατορϑῦντι καλῶν δ 9 ὶ Παῦλος αἶραιφ Χαὶ. Ῥφμβε εν 

ις 
Ὕ Ἐπ] κ ὧν 

. 
γ ͵] 

γωγοῖς ἐαυτ ὅς γγοιου ΟΜΝ τ' Ὅατο ΠΝ Ή.ΞῃΕ.Γ([Γ,ΙΞΕ ! δὸς. 
: 

μέγ ᾿ τι ἡγτῶν ἢ κλαίειν μ( τ κλαιόντων ̓  ἵνα ἑκα τέρωϑεν μέγα καρπώσω ῦα ΜῊΝ 
ρέιν “ῳ χρ ον τῶν Ὁ ἸΛΟ Ι πονοΐμδρ Ὁ πονδντι ([μωηδύψδροι, μθαςαι γενομῖθα, Ἷ ὀκεί- | οὐνοήσον τες τοίγεου, οὗι καὺν μια πονωϊμὗμ, ᾧ πογαγτι ( μιυηδὲ ἕω ον τεῦς ἑαυ !] ψυχαῖς φυ- ὧν, πᾶσαν ὀκξα'λωμδυ βασκόρμίδμ, ἢ τω ἀγώπ' ᾿ τῶν ϑλόντων ᾧὶ ἐν 
πνεσομόμ. ἦα" συγχροπεῦπες τες ἀἰθνυμονώτας δ! ἀϑφρρων οἱ τῶ δότω κα 40 πιυσωμδμ᾽ ἵγά ἈΉΩΝ τ ΝΟ καὶ φιλὸμ ϑρϑ»πίᾳ τῷ Κυοίν ἐμδμ Ιησυ Χοιςού, 

͵ : 

͵ Μ “,,.Ψᾶ34!4 
“πε μδηώτων δῆτ ΧΡ κι γῇ κυ ἮΝ δὐματι,νιῶ καὶ ἀεὶ Εἰς τὺς αἰωνας τῶν αἰώ-- δ δῳ ΑΝ δῷ τατοὶη δύξα, δια ἐς ἀγίῳ πρύύματι, 

Ι 

γῶν, Αμάυ. β 
Ομιλ. λυ, 

' 



χὸν ε. 706 ΧΡΎΥΎΞΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΙΩΑΝ.ὕ 

Ὁμιλιλη4ά ΜΕΤΑ ΤΑΎΤΑ ΕΥ̓ΡΙΣΚΕΙΑΥΤΟΝ ΟΙἸΗΣΟΥΣ 
οὖν τῷ ἱερῷ, ᾧ Εἶπεν αὐτῶ ἴδὲ ὑγοὶς γέγϑνας ᾿ μηκέτι αἵμαρτόμε, ἥα μὴ 
Ὑ469᾽ Ἴἱ σοὶ ρηται. 

᾿ ἐ ἘΞ Ειὸν ὃ  αἰυδρτία, δαννὸν, ὸ ψυχῆς λύμη “πολλάχις ἣ ὧκ αὐξιοισίας 

ἤ.χ“. μῶν αν Ὡ χακὸν αὐ Ολύσαν. ΤΡΤΝ γὰρ πολλά, τῆ; 

ΔΈ ΑΙ ἰὰ οὶ ἡμῖν κριμαγούσης, ὀύδηγήτως ἔγο ἔγουϑυ, τὸ δὲ σῶ μαι καὺ μι- 

χραν δίζη.) βιβλ, πᾶσαν ποιου θα ἀπουδόλ, ὦφε ἐλδυϑερῶσαι 
τῆς Φρρββωρίας, ἀὐο Ὁ ̓ δ|6 τϑ» Ὁ ο Θεὸς δ» υλάξει" πολλάκις το "δὲ ἢ 

«τῷ ἫἋ ἐ ὀκϑίνη πεπλημμεληρῦμων, ὧξε Δἰσ' τὴς τοῦ ἐλρίῆονος “ἡμέ ὁ 

μά ξτιγϑς ἡ τὸ Ψῃ τυχεῖν λεριιπείας τινός. ὄυτὼ ὦ οἶδα Κορυδίοις ᾧ πορνδυσανζῳ ὁ ὁ λιμῶμη 

ΠΙαύλος διωρϑωσε, ἃ φῇ “τῆς (ῷρκὶς ὀλέθρῳ. τὸ τῆς αἦνχῆο γοσημίσι ὕλιρων, ἡ Ἢ ῷ σώμμεοτι τίω 

τοι ἃ ἐπαγαγώνζυτω κατέφφλετο κακὸν, καϑοπερ ὡς ἰαζως αβίφος ὑδερονὴ αὐλίωρα, τοῖς 

ἐνδολεν Φαρμακεις ἐκ Εἴκογτα καταχαων ὑξωθ τούγο ἡ ὁ Χ εἰτὸς ἐποίησεν ἵλι τοῦ πα-ς 

ἐαλύτυ, ἡ δηλῶν αὐζςς, ἐλευ" ἴδε ὑγοὴς γέγϑνας ᾿Δυροίς αμωρτόμε, ἵνα μὴ χεῖφον γι 

δι ὅλύνται. Ὅἰ τοί τ τεύῳν μανλαίνομϑρ; τρεῦτον μδι, δ, αὐτῷ ἐξ α εὕρτιῶ ἐ ἐταϑὴ ᾿ 
νόσημα ̓δούτεοον ἢ, ὅτι πιτος ὁ τῆς γεέννης λφηϑ ς᾽ ὁ τείτον δ μσικραν ἐδ ̓ ἀντειρϑν τίω' 
παφελὸρ. ΄“ποΐ τοίνιωυ Εἰσὶν ᾧ λέγϑντες, δτί οὖ ὦρα, μιᾷ, ἃ ἐφόνδυσοι, αὶ Ὅ ον βραχείᾳ της 

ε9ὖ ῥοῦτῃ ἐμοίγθυσα: ζω ̓λυαζῳ ολάζομα ἰδοὺ »ὸν ο (ὗν οὐκ εἰν τοσύτοις ἡεῦρτιν δ-- ἰο 

σῖν, ῳ ὅσοις ὑ ὀκολαίξετο. ὁλοκλῆρϑν γὸ ωὐ,ϑεῦπου βίον ὀϑάλωσεν ῳ τῳ; (μήκει τῆς τί- 
μώωδλας. Πυϑὲ ΩΣ Φ χόόνῳ ζῳ αἱ εδρτήματα κρίνο πη, ἀλλ᾽ ἐν αὐτῇ τῇ φύσει ἴβ πεπλημ- 

μϑινιϑίων. κῷ ἐαϑτων κακφνὸ ὅξην" ἰδεῖν, ὅτί κᾷν χγετῦδω δώλϑν αϑ ἍΜ ̓τϑϑτέρων ἀ- χιμοῆη 

εϑρτημῶν δύκδιυ, Εἶτ τοῖς αὐγῆς πἰξιπίσωρδῳ, γαλεπωτερα πιλλῳ »[ μάλλον Ἰπεισί. 
αἴβα παλιν ᾧ μάλᾷ Εἰκότως, 9 ̓γὰ} μηδὲ τῇ τιρφείᾳ  νόμϑιος βελτίων, ὦ ως αὐαϊεϑη- ι 

ἴος Ἄρτον ἃ καταφοϑνητης Ἐχὶ μεΐξονα ἀἱ ἄτεται κόλασιν. ἤρχει ἅ δ αὶ καθ᾽ ἑαυτίω ἡ ἐ- 

μαρτία σψςειλθὶ ὦ ποίησαι σωφρϑνέφερον ᾧ" ὀλιαϑήσαιντα ἁσπταῖ᾿ ὅτῳ ἢ "μηδὲ ἡι- 

μίϑοία αὐδϑ4υ)εῖσα, τῶτο ἐργαξηται, Ε:- ἰκότως πικροτέρ ας αὑτῳ δᾷτης βασείου. οὐ ἣ 

" δίκζω δὸντες, εἷᾷ τοῖς ἧς ἀδζις κὐθέπεσοντες χαλεπώτερον ολαξάδθα" ὁτόῳ μηδ᾽ ὁλώρ χὐννὰ 

ϑμσρνϑοίμδ," αἱμιαυρτόντες, πωφὺ σφόδρα ἡ τύτε μάλιφα δεδοικέναι καὶ Ὁ πέμῳ, ἃ ἀπέ γ0 λῆρμη 
λυήκεςα μέλλογζᾷς αὐσσουϑβειν: "ὺ ἦνος ἕνεκέν, φησι, μη ἰπϑώτις ὅτω κλαζονται καὶ ΣΡ ὀπώαι 
πολλοῖς ἐὀραΐμδυ ΤῊ φαύλων ϑσωματοιώτας, σφριγώνζαε, πολλῆς οὀἰπολαυονζας ἄδημε- 

εἰας. ἀλλα μή ̓ϑαῤραίμθμ, αὐλλ᾽ Ὠχὶ τ ύτοις μαλιξα πόμτων ἢ δακρυωιϑν. το ὸ μη "πὶ 

δὲν αὑτοὺς ς ὠζαύϑα, παϑν, ἐφόδιον ο΄ μείζονος τῇ τῆς Οχᾷ ὑμιφείας. ὺ ἦτο δηλωνγ ὁ Π«0- 

«Κοριαιλξ, λρς, ἐλεπ Νιὼδ κριννόνϑροι “εἰ χυῦ ἰΚύρίου, παιδί ὀβῖβα, ἵ ἵγά, μιῇ ̓ (ἰὼ τῷ κὸ κόσμῳ χασαχρὶ- 33 

ϑώνϑυ, ᾳᾷ ἅ γὺ οὑταύει, γουϑεσίας" ω ἢ ὀκῴ, τιαφείας 231. ἡ ζῶ πόύτα, φινὶ 
νοσήματα ἐξα, αἰμουρτημζ "Ὁ πϑώτα μὲ , ἀλλα πλείονα. ἐνια ἡ ᾧ πὸ βῥᾳϑυμέας ὁτέ- 

659 Ὑ. ἢ γὸ οἱ γαφριμιαργία Ὁ μεέθη καὶ ὁ ϑγογία, ζο Οιαύτω τἰκΊουσι πα ὅν. δ 45 πὸρ- 
το χοῦ [α{ατυρφιὲ 1) μόνον, ὧςε δ)ιϑρίςως φέρᾳν πᾶσαν σλνυγώωυ. Ὁ ὃ ̓ δὶ δ᾽ ἀμαῤβιη ματα 

“Βασι ὥασερ χα ἐν Τὰ Φασιλιείαις ὁραλμϑῳ μα ποδουλγίᾳ καταραϑντα Ἂ οἰ 5 ἢ δὶ 8... χο 
Κι, “ξ- ϑοκίμησιν" ὥασερ τωἱ [ως φησιν ὁ Θεῦς, Μη ἄλλως σοι οἴξι (δ μιχφνματικόνα, ἡ ΐα δ 

τὼξ μ. γ. χσιος ἀναφόδρῆς ῤ δρλα πἰ ϑέποτε δχὶ ἣὝὋ Ἕἴδαλυτικϑι, τότων ζβ αἰεϑρτίας Εἰς μέσον 
Ματβ,". β. φέρει ὁ Χρασος: ὸ ὃ καὶ Ὁ ὀκείνῳ τῷ δὰ τῶν Ματϑαίῳ κειμδ, ῳ Φησί Θαζσει τέκνον» 

αἰφέωνταὶ σοι αἱ ἌΧΟΣ σϑ᾽ ὦ τύτῳ, ἰδὲ ὑγύιο γέγονας ̓ μηκέτι αἰμοτὸμε. αὶ οἶδα ζ δι 

ᾧνὸν 

,.ἢ 
ὁ 2} ἐπι, 
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φ μὲς ᾧ τὐϑαλυτν ΡΟΣ αἰ αδαλλοντές, φάσιν αὐτὸν τῷ Χριφοΐ δυέιϑω ΚϑιΤϑ ΡΘθν, τ 

δα τῦτο ζαῦτα ἀκηκοέναι. Τ( δἶχυ τοδὶ ἐκείνου τὸ ρα ᾧ᾽ Ματϑαίῳ ζᾳ αὑτὰ ΔΑδὸν «- 

χεύσαντος ἐοφόμϑμ ειἢ ΝΣ ἡ ἐκείνῳ Φησὶν, αἷς ἐωντο σφι αἱ αἱ μζοτίαι. ὅϑεν δόλον, δῆ σγ᾿οἱὲ 
ἡοϑννόν (ὅτ! ἴχώτης ἕνεκεν τῆς ες αροϑέσεως Τχρζᾳ ἤκουε. αὶ τῶτο ὁ" ἐκ Μ ἐπαχοοῦμων σαφέ- 
, ς φερϑν 61 ἰδιᾷν. μ᾽ ζῦτα γ)5), φησιν, θὐ οἰἴσκει αὖντὸν οὖν τῶ ἱερῷ ὁ Ἰησῶς ὅπερ μεγίφης 

θὐλαξείας σημῴον ὅδιν. ἐυ δ αὐἰξχώρασεν Εἰς ἀἰγρφας ὦ φϑεπατυς, Ογοδ τρυφὴ ὶ λψέσιι! 

ἔδωκαν ἑαυτόν, ΔΛ ον τῶ ἱερῷ διῆγᾳ, καίτοιγε τοστε γέρου μέλλων εἰ ασονϑβειν ἐφοδὶν ἢ πα.-- 

ιἀδν. ρὲ σϑωτων ἐλοιιιύεαο ἐκᾷ, αὐλλ᾽ συρὸν τ των ἔπεισιν αὐτὸν αἰστος- ἔρϑαι τῷ ἱεροδ, βίρων 
β τοίνιωυ αὑτὸν ὁ Χοιτὺς αὶ ((' ὃ οἱ αλειδέμαι τοῖς Ἰουδιχίοις, σγεῆνν τριρύτῳ ἡνίξατο. Εἰ 5 

το τύτω ἐγκαλῴ ἤθελεν, Εἶπεν δ αγοῖς αὐτίν᾿ παλιν τοῖς ἀδοῖς ἔχυχέρφε, κὶ ὅτε τῇ 3γε64-: 
| πεία γέλονας βελτίων: δλλ᾽ συϑὲν τύτων Εἶπεν, ἀλλα πρὸς Ὁ μέλλον αὖτον ασφαλί- 

ζεται μόνον. “ἰδύποτε δχωυ ᾧ χώωλοις αὶ κυλλοιὶ ϑεραητάσας, ἐδὰ μοῦ τύτων ἐμφημόνβυ- 

σεν: ἐμοὶ δοκῇ ,τύτοις α ἐξ ἃ αδοτημοίτων (α νοσήματα δμέολ, τῆς ὃ αἴλλοις ἐξ αοϑινείας 
φυσικῆς, Εἰ μοὶ τῷ», ἡ τοῖς ἄλλοις, φρο πύτων ᾧ Μ' πυρὸς τύτυς Εἰρνιϑέων, διελέ.- 

"5 335. ὅ34 γῈ ῬΜζλλωιν πόμτων ὃ νόσημα τῶῦτο χαλοπώτερον᾽ δζρὶ τῷ μείζονος αὶ ὦ 
ἐλφήοια δοργούτω. ὥασερ δ} ϑεραστί σας φμὰ ὑτερϑν γε ήγίειλα δοιαὶ δυξὸν ᾧ Θεῷ, 

οὐκ ὠκείνῳ μένῳ ᾳῦτα ορανώι, ἀλλα ᾧ δὲ ἐκείνου πάσιν᾽ ἕντω ᾧ τύτοις ἢ ὅζῳ᾽ τού. 

τῶν πᾶσι αὶ τοῖς λοιποῖς αγγοψινᾷ, ᾧ συμζουλθύει ζμῶτα, ᾧ ἡ σσοὶς τύτυς Εἴρη"ο, ασϑὸς 
ἢ) τοῦπις, καύκφνο θην Ε πεῖν, ὅτι πολλζοὺ οἰγνφδεν αὐτί τῇ ψυχῇ τέω καυρτερίθμ, καὶ ὡς δυ- 

25 ναρῦμῳ Ὁ χρδαιγίελια δέξαϑαι, “οὐρανέ, τὸ τε διεργεσία κὶ τω φοδῳ Μ᾽ μελλόντων κα- 

Ν κατέχω! αὐτὸν ἐχὶ τῆς ὑγιείας. ᾧ ὀρφι τὸ αἰκόμιπᾶφον. ἐὺ Ὁ» Εἶπει, δε ὑγμῆ σε ἐ- 

ποίηται, αἰλλ᾽ ὑγιὴς γέχϑνας ᾿ μηκέτι ακύδτομε, καὶ παλο Οὐκ Εἶπεν, ἵνα μή σε κολάσω, 
ἀλλ᾽ ἵνα, μη χεῖοφ, Ἅ{(φι μηται,ἰχσολσώπτως αἰμεφότερᾳ ἐϑεὶς, ἢ δεικς Ὑρρίτος μάλ 
λϑι ὥσαν πίω ὑγίειδιν, ἡ τὴς ἀξίας. ν ὍΝ οὐνέφηνον «ἦι τέων ἀξίαν δοὲς ἀπηλλαγη. δίκζωυ, 

2; αλλ δι Φιλαν,ϑοφπίᾳ ἐσωζεν. ἐπεὶ Εἰ μὴ τῦτο ἐῴ, Εἶπον αὐ, ἰδοῦ δίδωχας Μ ἡκζδ.- 
τηνϑβων δίκίω, ἱχαψίώ" ἀσφαλίδα λοιπὸν. νιῶ ὃ ὀυχ ὅτως Εἶπεν, ἀλλα πῶς; ἰδὲ ὑχιὴς 
γέγονας" μηκέτι αἰεὔϑτόμε. (αὐ ὦ ἡμῖν ἀδρις (Ἰωεχῶς Ἰηαλέγωρϑρ, καὶ Α κολα- 
εϑέντες α'παλλαγώμϑμ, τοῦτο ἐκα τος ασξὸς ἑαυτὸν λεγίτω, δὲ ὑγιὴς γέχϑνας, μιυκέτι αμϑ- 

τὸὰμε᾿ αὐ ὃ μὴ δωρὸν δικίω τοῖς ὠύφις ἐχημόμοντες, ὠκῴνο τὸ Οἰποτολικὸν ἐπταδωρϑρ, ΟἿι Ῥωιβιι, 
35 τὸ γϑῆςον τῷ Θεοῦ Εἰς μετο μιὰν ἡμας αγφ᾽ κτὶ ἢ. τίου σκλνρότηται ἢ αἰμοτθμόνην ἡρϑᾷ! 

καρδιδν ϑυσασοίζομϑρ ἑαύζις ὀργάω. ν τῶ σφίγξαι 3 τὸ σώμα μόνον, αἰλλα Ἂ ἐτέρω- 

θεν μίγα τῳ πϑέδα τὸ τὴς οἰκείας θεότητος σημῴον. ᾧ γ Εἰπεῖν, μηκέτι αρξοτορε, 
ἐδήλωσεν Ε ἰδῦτα πόμτα τὰ ἔμαγφοεϑεν αὑτῷ γεδμηνϑρα πλημμελήματα δ90ν καὶ αγὸς 

(ἃ μέλλοντα ἔμελλεν αἰξιύπισος {ἢ ᾿ 
22. 15. Απῆλϑῳ δδῶ ὁ αν, ϑοϑπος, κὶ απήγίειλε τοῖς Ἰουδαίοις, δι ὁ Ἰησῶς 561 ὁ ποιήσας αὖ»-- 

τὸν ὑγιῆ. Ο,ϑι αὑτὸν πάλιν Ἰχὶ τῆς αὐτῆς υϑῥονται θὐγνωμοσιωης. καὶ γὸ Εἶπιν οτ 

ἐφερσί. αὑτὸς ὅ81ν ὁ Εἰπὼν, ἀοον ὃ κρφορατίνσν. 27, γῈ ὀκῷοι Ὁ δυχκϑιώ ἔγκλημα" στο 
" αἰεἰ πσοϑέφερον, αὑτὸς τίωὐ ἰπολογίαν αἰεὶ πσοοξαλλόται, παλιν (4) ἰαΐδϑν δῆλον ποιαδν ἡ 
ρϑϑὶς ὧδν ἄλλες ἐφελκύσαοϑαι απεύδων " ᾧ οἰκειώσαιοϑαι. Ὁ 25} ὕἴτως ὀῥα!ϑητος ἰώ, ὡς «(ὦ 

“πὸ ὁ Οσαύτίω θὐεργεσίον ἢ κοὐ ϑαίνοσιν ασφοδοιῶαι (δ) δὐεργέτέωυ, ᾧ κακούργῳ δανοίᾳ, τῖτο 
Εἰπεῖν. ἘΠ.» ἡ ϑηνϑίον ὦ, Εἰ Ὁ ἀπὸμ ϑοοπός τίς ὶ λίθινος, ἰκθνὴ ἕω ἦ ἡθύεργε- 
σία καὶ ὁ Φύζος αὑτὸν καιτοιδεῖν. ἡ ὙΣ  ἔναυλον ἔχων τίω ὠπειλέιο, ἔδεισεν δὲ μη] χεῖρϑν τ 

δἴαπ’. πάθη, μέγιςα λαίων τῆς τῇ ἰαϊξοὐδυωναίμεως" (α οὐνέχυροι᾽ ἄλλωςε, Εἰδζρθαλλειν ἐ- 
Φρούλετο, τέωυ ὑγίειδν σιγήσοις, τέων κοδκθασιν Εἶπεν δ ὸ καυτνγϑρησεν, δ᾽ οὐκ ἔς! ἴω, 

οὔκ 



χαε. γ᾽ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ. 
οὔκ ἐςιν᾿αἰλλαὶ πολλῆς ϑέρυσίας ζῷρ βήματα ̓  βὐγνωμοσιωύης, Δλὐακηρυῆςει ῷ δ ερτέτίω 

οὐνὶν ἐλαῆον τὖ δ τυφλού. ἀ (γὺ ὀκφός: Φησιν: ἐποίησε πηλϑν,ὺ ἰφθισέ μὸν ὧν »ὀφθαλμύς. 

ὅτω καὶ «ὗν, Ἰησῦς 66 1νὸ ποιήσεις μευγιῦ. 
16 Ἐδίωκον δξζυ αὐτὸν ὡ ἰσδαιοι,ὺ ἐζήτοιω αὐτὸν νην κοι βαρότι Ὁ ζωῦτα ἐποίοι εἰν σαζ. 

(ατω. Τί δὶ δὼ ὁ Χρισος: ; 
1700 πατήρ μϑ, Φησν, ἕως αὐτί ἐργαίξ ται ᾽ κάγω ̓ ἐργαζομια. Οτε δὴ Σ 

τα Μοῦ τὐπολογήσοιοϑαι ἔδει; ὦ. Δαρὶδ ᾧ ὁμόδουλον αὐδἷω Εἰς μέσον ἐφε.- 

ρθνΟυκ ὀύέγνωτε, λέγον, ἐἐ ἐποίησι Δαρὶδι, ὁ τύ ἐπείγα σον αὐτός: ἐδτε ὃ αὐἰθὸ ἑαρζ, 6Χὶ ᾧ 
πατέροι κατέφυνν, ἐχατέρωϑεν δὲ ὁμότιμον δεικψυς, τῷ Ἢ πατέρφι Εἰπεοῖν ἰδιαξιντως, χα! 

τῷῷ αὐτὰ κείνῳ πραῆειν. ὲ αἰσ πἰ[γαρ} μη ᾿ Εἶπε τὰ οὐθὲ τίω Ἰεριχὼ δλυόιϑνα; Ι8 

αὐαγατεῖν ἣν αὐῶν ἡλέλησεν Ὡπὸ τῆς γρ, ὕα μηκέτι ὦ ὡς αὐϑοόπῳ περρσίχωσυ , ἀλλ᾽ ὡς 

Θεῷ, καὶ γομευϑατεῖν ὀφείλοντι, 3} ὃ μὴ γνήσιος ζῶ ἡδρ, ἡὶ τῆς αὐτὴς ὀισίας, ἡ ἀπολογία 

κρυτηγρξίας μείζων ὅ8}ν. συ γάρ εἤπς ὑπαρηος γόμιον βασιλικὸν μεταϑεὶς, Εἶτα ἐγχα- 

λύρδνος Ὡπολρηθὶην ὅτω, ὺ λέγοι τί, αὶ γά ρο ῥβασιλάς ἢ ἔλυσε, δυυωήσεται ἀζεφυγεῖν,ἰλ- 

λοὶ μείζον᾽ ΩΥ ἔγκλημα ὅτως ἐργάσεται, αἰλλ᾽ ὕη 4] σοι ζᾳ τὴς αξίας εἰγζιύϑω, καὶ τὰ τς 

τῆς ̓Ξπολογίας ἀπήρτιςιαι κῷ Ὁ ἀσφαλείας ἀπασης. ἀφ᾽ ὧν γάρ ̓ φησιν, Ὡπολύετε ̓  

Θεὸν ἐγκλη «αμΐὰ ̓ τὸ ὙΡ αὐδο Ἁ ἐμέ. δ᾽ τῦτο ὺ ὺ πρεϑλαθὼν Εἴρηχεν, ἢ παισὺρ Μ, 

ἵνα καὶ ὁ ἀχονΐας πείσῃ τὰ αὐτὰ ἰσυγχωρῷ τίωὶ ἀκριζη γγνσιότηται αἰδεοϑύνς. Εἰ5 λέγοι τίς, 
ἡ πού ὁ πατὴρ ἐργάζεται, ὧν τῇ ἡμέρα, τῇ ἐοδὺ μων κα τοιπτοεύσεος Ὅπὸ πόμτωι Ῥ ὀργων 
αὐτί; τ ζυπον μαϑύτω, καθ᾿ Οὐ ἐργάζεται, τὶς ὀΐω ὀΐξοπος τὰ τὴς ἐργασίας. ; φεροῇ, συ το ἰπ ογμώς 

κροτᾷ τα ἐλυόμδυα πόρτα. ὁρῶν τοίνωυ ὅλον λὐατίλλοντα, χα) σνλίευίευ πεέγυσαν ̓  χαὶ 

λίμνας, χαὶ πηγας, αἱ ποταριουᾷ, χαὶ ὑετὸς, σ᾿ Φύσιως δρόμον τὸ οὐ τοῖς ; απέρ μασι, τὼ 
τοῖς σώμασι τοῖς ἡμετέροις, ὶὶ τοῖς ἡ" αἰλόγων͵ τὸ ἀλλα πόρτα δὼ ὧν τόδε ὃ πὸ " (μωέρικε, 

λίατϑ. ε, μὲ, βλύϑόυε τίω διζινεχὴ τὸ ὃ παΐζος ἐργασίαν. Ανατέλλει γὰρ ὁ ἥλιον αὐτοὶ χὶ πονηρεῖς καὶ 

Ματῇ, τ.λ. ἀγαλ)οι, τ βρέχει Ὡπδισίοις χϑ) ̓ἀδίφες ἐς. χαὶ πάλι Εἰ5 1 λδιτω τῷ ἀγδ9ὁ σήμερνν ι9 
ὀνΐα, καὶ ἀ ἀυδιλον Εἰς πύρ βδιαῤεϑμονὺ ὅτως ὁ Θεύὺς ἀμφιδνισι' χαὶ πὰρ ΝΑ ̓ῊἋ πετινών ὄζοιλε- 

ὄόνϑμος, λον ὁ πατὴρ υμδμο ὕραμιος πέφει αὑτά. εγεϑα (Δ δ “19 ῥημάτων ὃ 

“πὸρ ἐποίησεν ἐν σαιζξάτῳ, ἡ συ εν πλέον παεϑσέϑηκεν" ῳὴς Στὸ ΔΜ εν τῶ ἱερῷ γινομέ-- 
γῶν, ὺ ἀφ᾽ ὧν ἦν αὐὶ ἀπρλῆσσι λυ πὸ ἐγκλήματα" ἰϑα ὃ ὼ ἐρηϑν δνέοϑαι ὀκέλέυσιει, 

ἥ, Ὁ τίμὸ κλύω ἄραι, συ οὶὲν μέγα πορῆς ὦ περᾷ} ἀγμά (ἐμωτιλοιώ, ΔΛ ἕν τϑτο μῶν δὲ!- 19 
κγύων σαφη τῷ σωξξατα τίου λύσιν, ἔχ ὃ μεῖζον λὐάγέ ᾧῷ λόγϑν, μᾶλλον αυζᾶν: χατα- 

πλῆξαι βουλόνϑμος Ὑπὸ τῆς τὰ ὃ παΐο ἀξίας, κὶ “ἢ λὐαγαγεὶν Ὠχὶὸ ὑψηλότερον. ἐκ τίη 

στὸμ ΠΣ σατο η0 λήγϑο, ὅτε ὡς δ ϑοοιπος μόνον ὐπολογεί: «Ὁ ὅτε ὡς Θεὸς μόνον, 

λα ποτὲ (ζ ὅτω, ποτὶ ὃ ὀκείνως. ἡδούλετο »» ἀμφότερα πιεύεοϑει, κ᾿ τὴς οἰχϑγ0- 

μίας τίωω συγκαταξασιν, αὶ ᾿ὶ τῆς θεότητος Ὁ ἀξίωμα. δα τῦτ γε ὡς Θεὸς ὑὐπολογεῖται. 43 
Εἰ χὰ ὀμδαεν σὸ Μ᾽ δὐ,ϑεσπίνων α ἀὐοις αἰεὶ Ια! αλέγειϑευ μόνον , ἔμειναν δ (μὰ τῆς 

αὑτῆς ζῳπειιότητος. δ τὖρ ἥνώ μυ] τῶ» ννται, ᾧῷ πατίρᾳ Εἰς μέσον ἀν. καῦτοι  αὖ-- 
πη κίισις ἐργαίξεται οἱ ΟἿ σειξρατῳζ ὺ ἡ γϑὸ ὃ ὅλίος ; τρέχήν Ὁ ποτα μοὶ βέοισι,, Ὕ Ὁ πηγαὶ Ἰδλύ- γμιίνη) 
ζοισι, κα γωυαϊκας ἀκζισω) δλλ᾽ να μαΐϑης ὅτι υἱ τὴς κτίσεως ὅν, οὐκ Εἶπε, ναὶ ἐργαζο- 

μα, ἃ Ὁ» ἡ κτίσις “ἐργαξεται᾽ δλλαὶ, ταὶ Ιἐργαζομσινκαι γδὺ ὁ ὁ πατήρ μὰ ἐργάζεται. 49 
18 Διωτϑ»» δέω μάλλον ἐδητοιω αὐτὸ (ὦ Ἰνδοί, Φησιν, Ἀὐπυκτᾷαι,ὃ δ! Ὁ μόνον 

ἔλυσε ὦ (φύδατον, δνλ ᾿ὅτί Ὁ ὁ πατέρα! ἰϑλον έλεγε ῷ Θεὼ, ἰσὸν ἑαυτὸν ποιῶν τω Θεῷ. 

Καὶ οὐκ Εἶπε λέγων μόνον δλλαὶ α Ὁ τξρῆων' υ ἕως οὖν τοῖς ῥήμασι πὸ» ἐδείκψυ μό- 

γος, δλλαὶ πικρότερον οὖν τοῖς τάγμασι, “ δύποτο") ὁτί τοῖς λόχοις Εἶχον Ὠηχισκύ. 

φ, 



ΒΎΑΓΓΕΛ. Ομκμιλ.λη. ὅος 

πῆφ, αὶ ἀλάζονείαν ἐγκαλᾷ᾽ τίω ἡ ὮὩ ποραγμάσων ὁρώντες αἰλήθφαν ὠκξαίνόσαν, καὶ 
ταὶ ΛὝΨ Ἢ ἐργων ὁμακηρυήομθρζω τίω διώαμιν, φυεἰὲν ἀῤτάπεῖν ἠδιυώλυ"ο λοιπὸν. ν᾽ ὦ 
μοὴ βειλόμνϑμοι μ(τ' ϑὐγνωμεσωόης ζζώτα δέχεοϑαι φάσιν, ὅτι ἐχ ὁ Χρισὸς ἐποίᾳ ἑαυτὸν 
ἴσον τῳ Θεῷ, δλλ᾽ (ὦ ̓νδοῦῆοι τῶν ὡποὠτήδυον.Οὐκοιῶ λύωθεν φέρε ζὶ Εἰρημϑμα ἐπέλ.- 

ς ϑωμμ. Εἰπέδη μοι, ἐδίωκον αντὼ (ὦ Ἰσδαῖοι, ἡ οὐκ ἐδίωκον, πϑρτί πὸ δῆλον ὅτι ἐδίω.. 

κογ. ᾧ δχὼ τῦτο ἐδίωκον," δὲ ἔτερϑε τι; ὺ τῦτο (ἱωομολογεῖται, οἷ, ὀζρὸ τῦτο. ἔλυσεν δἶζυ ὃ 
σοίξξατον, ἢ Οὐκ ἔλυσεν; συν ἀτοϑς τῦτὸ ἔχοιτις δῦ ἀῤτάπεῖν. “πατέρᾳ ἴδιον ἔλεγε Ὁ 
Θεὸν, ἢ οὐκ ἔλεγε; ὦ τῦτο ἀληϑές. Οὐιοιῶ καὶ ζῷ ἑξῆς τῆς αὑτῆς αἰχϑλουθίας ἔχετω. 
ὥαερ ὙΡ̓ ὃ πατέρα, λέγήν ἴδιον ᾧ Θεὼ,ὰ δ λύψ ὦ (βίξξατον, αὶ Ὁ διώκεοϑαὶ γϑδα! 

το ΝΜ Ίνδαίων ὅζα τε ὠκᾷνο ὸ ὅρα τῷ μάνλον,ἐχ “«“σσονοίας ἐμ ἐψφυσμϑδμης, δλλὰ “-ρϑ- 

γματος αἰλη)είας ᾿ ὅτω ἢ Ὁ ἶσον ἑαυζῷν ποιῷ ἀκ ριῷ, τὴρ αὑτῆς γνώμης ἀπόφασις ζώ. 
ἡ ὙΠΟῪΜ ἐμιασόϑοϑεν ὃ Εἰρηνϑῥων τούτο σαφέςερϑν ὅ61ν ἰδεῖν. ὃ 2», ὁπατήρ μν ἐργαί- 

εἰδέμν- ζοτω, καγὼ ἐργάζομαι σὸν ὅ81ν ἑαυτὸν δεικψεώτος ᾧ Θεῷ. "σνείὰ ὃ ἐδεύωυ οὖ τού. 
νὺ τοις σὲ μίαν ΔΙ φφορϑὶν. ὁυ γὰ Εἶπεν, ὀκᾷνος (ἴ ἐργάζεται, ἐγὼ ὃ «ἀσπσουργῶ᾽ ἀλλ 

1 ὥασερ ὀκᾷιος ἐργάζεται, ὅτω αὶ ἐγώ, ὶ ἰσότητα πολλίωὸ ἐπεδείξατο. Εἰ αὶ οὐκ αὐς 
τῶτο ἐδούλετο κατασκθυαΐσοι, αλλ (ᾧ Ἰσδοῆοι τῦτο μα τίω «ὑπο εὔθυνον" οὐκ ἐὺ ἀφη.-- 

, κεν αὐνὖμ᾽ (ἢ τίω᾽ ὄζρμνοιαν ἐσφαλρδέζω, αἰλλαὶ καὶ ϑιώρθωσιν ἐμ" τῶτο. καὶ ὁ ἐναήξλιςὴς 
ἢ Οὐκ ὃν ἀὐ' χὐρεσιώπησιν, αλλ Εἶπον δῤ Φδνερώς δι Ινδαῦοι ὦ ὅτως αἰ πὠτπήθυον, 

αὐτὸς ὃ ὑκ ἐποίᾳ ἑαυτὸν ἴσον ῷ Θεῷ᾽ ὡὠασερ καὶ αἀλλαην ὃ ὠΐφ' το ποιῷ, στὸν ἴδῃ ἄλλως 
20 (Κ᾿ λεχϑυϑμον,άλλως δὲ ὑποτόθυόνϑμον τὸ λέν ἀρλύσατε δ ναὺν ὕτον, λελν ὁ ΧΧοισὸς, 

αὶ ἐγω οὐ τρισὶν ἡμέραις ἐτιρω «ὐἴον, οὐδὲ τὴς (Ορκὸς αὐτῷ λέγων αλλ (ἢ 1οδοήοιτῶτο μὴ 
((μυιάντες, ὁ νομίσαντες αὐθὲ τῷ ̓ σϑαϊχοόναβ λέγεοϑαι,οἰν τεοσωρρικογταὲξ ἔτεσιν, ἔλε,ον, 

εἰμμη ὀ  ῳκοδοὸμήθη ὀναὸς ὅτος, σὺ οὖν τρισὶν ἡμέραις" ἐγοίρᾷς αὑτόν ; ἐπεὶ δέν ἄλλο Εἶπεν 
αὐτὸς, ἀλλο ἢ αἰαυ ὠτθυσον ὠκάνοι (αὐτὸς ἡ οὐδὲ τῆς ( ρκὸς ἀντελεϑμ, ὠκφνοι 

.298 αὐϑὶ δ ναούτῷ ἑαυ ἐνόμιζον τῦτο Εἰρνωΐ γχιση μαμνόμδνος τῦτοῦ ϑαγίελιςὴς, μᾶλ.-- 
λον ὃ. δορθούμϑρμος αὐδῇ πίω κ΄ αούνοιαν, ἐπήγαγε λέγων" ὠκῴνος ὃ ἔλεγε αἷδὲ τῷ ναοῦ ᾧ 
σώματος ἀὐτῷ, ὡςε Εἰ ἡ ὠνζζώθα Χειφὺς Οὐκ ἐποίει ἑαυτὸν ἶσον τῳ Θεῷ, συ εἴδ' τῶτο ἐ- 
(ζούλετο τοὔονι φῆσαι, (ὦ 53 1ουδαῆοι τϑηο κι πυτωτήδυσαν, διωρϑώσεν δῤ κανζχῦϑε Ἐ αἰ αυό- 

γοιαν «Μ᾽, ἡ Εἶπεν" Ἰουδοῦοι ὥ «ϑομιζοι ἑαυτὸν ἶσον ποιζ τῳ Θεῷ, ὠκῴνος καὶ αὶ ὐϑὶ ἢ 

36 ἰσότητος ἔλεγέ. ὦ δ συ ἐν ζυῦϑα μόνον, οὐ εδ' «τ μόνος, διαὶ καὶ δρλαχού πάλιν ὃ 

ἐδ τῦνρ φαοται ποιωΐ καὶ ἕτερος δὐαγίἐλιςτής. ὅτε γὸ ἀρρήπειλε τοῖς μιαιϑηταὶς λέγων' 

τεόγ ότι τες οὐκ ἐλαξορϑρ, ἢ ἀλλο αὐτὸς Εἶπε, ζυμώνπίω διδασκωλίδν καλώ, 

ἄλλο ἢ ὑπυ ὠτῆθυσαν (ὦ μα ϑηταὶ, αἰἴξέαρτων Εἰρηος, γομέξοντες δ 9ργο ται ἀΐρ' πάλιν 
υἱσνννῆτε 39 οὐκέτι ὁ θὐατξλιφής, δον αὐτὸς ὁ Χολφος, τω λέγων," πῶς ὃὶ νοῴτε, τι πσρϑσέγᾳν ὶ αἰϑὶ 
βίον αρτων Εἶπον ὑμῖν; εγζωϑα ὃ Θγειδν τοιοῦτον. αὶ μζωύ, φησιν, ὠδ' “τῦτο λῥαιρών, ἐπήγα.-: 

9ο Χράςος, 
19 Ου διωαἢ) ὁ υἱὸς ποιᾷ ἀφ᾽ ἑαυ συυνν, Τύναντίον ( ὅίωυ, αἴ ϑορπε,πε. 

ποίηκεν᾽ σσοῖδ' γὸ ὀμωιραδν, αἰλλὰ καὶ χισφίγίων τέυὺ ἰσότητοι γον» λέγη ἀλλὰ “αοϑσέχε- 
49 τὸ ((τ εἰκριξείας. σοῖο γαὶρ τὸ τυγϑν ὅ91 τὸ ζυτύρδμον. τὸ γαρ ἀφ᾽ ἑαυτῷ τῦτο πολλαχόδ 

τὴς γραφὴς κήται αὶ ἐπ’ αὐτῷ, ἡ ὄχι τῷ πγϑύματς τῷ ἀγίου" ἡ δᾷ καλεῖν τῆς λέξεως 
δ΄ σία διύαμωυ, ἵνα μὴ ζῷ μέγιςα αἰ μδοτόμωμϑν. Εἰ γάρ αὐὑτέωυ καθ᾽ ἑαυτίω! συτως ὠνλαί- 

ῶοι ἦις, ὥασερ Τὶ ὡρόχάρον ἐχλαξᾷν, σκόπησον ἡλίκον ἔψεται τὸ ἀγπον. σεοὲ γὰρ ΕἾ- 
πεν, ὅτι τὰ (ὦ διώΐαται ἀφ᾽ ἑαυ ποιῴν, ζρὶ ὃ. ου διυύώωται᾽ ἀλλα καθόλου φησίν, ἐυ δεωα-: 

ο΄ Οβιγίοίι, τοι, 2. Οοο πα 

χὰ αἰ 

Προσέχετε ἀπὸ τὴς ζύμης ἢ Φωρισαίων ᾧ σα διδουχα ων, ὀκζνοι ὃ διολογίζοντο, λέχθε-- Ματθ,έγεφι 
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ται ὁ υἱὸς ποιεῖν α᾿ ἑαυ συσέν, ἐρωτὼ ζοίνωυ (δὲ ὀνγιλέχοντώ μοι᾿ φονν δέζυ αἶφ᾽ ἑαυ" 

δυυύα") ποιεῖν ὁ νὸς, Εἰπέ μοι τκαν Εἴη, οἷ, σϑοὴν᾽ ἐρφόνδν οι αὶ μέζω τὸ μέγιςον ὙΨ .. 
γαϑαν αφ᾽ ἑαυ πεποίηκε. ᾧ βοά Παῦλος λέγων, Ος μορφῇ Θεοῦ αἰσσαξχων, ἐυχ 

αὐπαγμὸν ἡγήσατο τὸ ἐῇ ἴσα Θεῷ᾽ ἀλλ᾽ ἑαυτίν ὠκένωσε, μορφίω δούλου λαίξων. καὶ πα- 
λιν αὑτὸς ὁ Χοριφὺς ἀλλαχοῦ φησιν, Ἐξοισιὰν ἔχω ϑφνα; τίωυ ψυχζω μίϑ, χα δξοισίλν ἔχω φ 

λαῷ αὑτίω, κὶ σδ᾿εἰλὶς αἷν τέυϑ αἰρει αἰπτ' ἐμι ̓ ἐγὼ φ(ϑημι αὖτίωὐ αἰπ᾽ ἐμαυτῷ. ὁρᾶς καὶ 
θανατου ὦ ζωυς ἐϊξοισίαν ἔχοντα, ὰἂ τίω ζοσαωύτίω οἱκονομίδν ἐφ᾽ ἑαυΐ᾽ ἐργασείϑμον ῷ 

τ λέγω αὐδὲ τῷ Χολφού, ἡμᾷς ΝᾺ ὧν σγοὴν θὐτελέφερον Ἄμοιτ᾽ δ, πονναὶ αἰφ' ἑαυτῶ 
ποραήοιδι, καὶ καχίϑυ ἀφ᾽ ἑαυ αἰρου θα, καὶ ̓ϑυγετίω" αἰφ᾽ ἑαυ μετερηϑ λα. Εἰ 
μὴ ἀφ᾽ ἑαν Ψ, μηδὲ ἐϊξοισίαν ἔγντες, ὁυτο γέεινλν αἱ μδοτόμοντες οἰ πσουδυούμϑμ, ὄντε το 

βασιλείας κατορθυιώτες Σ-πολαύσοκϑμ. τἱ ζω ὅ81 ὦ αἰφ᾽ ἑαυΐν αὶ διώαται ποιᾷν σον; 

ὅτι συν ἐγδρτίον τῳ πατοὶ, συ εδν Δλλότφιον, συυδὲν ξένον διϑαται ποιφν᾽ ὃ μάλιςα τίω 

ἰσότητα εὐγδεικψυυδῥου καὶ τίω πολλίω συμφωνίαν 684. ἡ τίνος ἕνεκεν Οἦκ Εἶπεν, ὅτι συν 
εναντίον ποιᾷ, αἰλλ᾽ ὅτι ὁυ δυυΐαται ἵνα καντδῦϑῳν δείξῃ πάλιν ὃ αἰ αρδονλλακΊον καὶ τίω' 
αἰκρίξειδν τῆς ἰσότητος, αὶ γὸ αἰαϑένειαν αὐτὸ «ατν)ϑρ4 ῶ βῆμα, αἶλλα καὶ πολλζω ἀστυϑυ.. κι 

ναμμν δείκψεσιν " ἐπεὶ ἢ ἀλλαχοῦ αἰδὲ τ παΐδος φησιν ὁ Παῦλος ἵνα 19; δύο ποραγ- 
μάτων αἰ μεταϑύτων, οὖν οἷς αδουδατον ψεύσασθαι Θεον᾿ ὼ πάλιν, Ἐἰ τουησύβίθα, ὠκῴιος 

πιςῦς ϑρει. “διρνήσοιυϑοι »» ἑαυτὸν ὁυ δυωαται αὶ δήπου τῷ» Ὁ," αἰδυωύατον, δηλω- κχάλώω, 

γικὸν αἰ οϑπνείας, αἰλλα' δυωυαΐμεως ἸΩῚ, καὶ δεωυαίμιως ἀφάτε. ὃ δ} λέγή ταούτον ὅ91ν,,.0- χ τύ, 

σι ὀμεπίδυζ)ος ἡ ὀισία, ἐκείνη μ τοιούτων 661. ὡασερηὸ ὁτὸμ λέγωμδυ ὦ ἡμάᾷς, αἀδυωατον1ο 
ᾧ Θεὸ αμτῷῳ, οὐκ αἰαϑένειὰν αἰντώ κου τνηϑοϑόμϑμ, αἰλλα ἄρρητον τινα δευΐα μιν αὖ- 

τοῦ ὁμολθηϑυμϑρ᾽ ϑυτω δὲ αὶ αὑτὸς ὅτὸμ Εἴπη, ἐν διωύα καὶ ποιᾷι α'τ' ἐμαυτῷ σγοὶν,τῷ- 

τὸ λέγᾳ, ὁ7| α' διυαγε δ) λυεγιχώρητον ὅςξην ἐμὲ ποιῆσαι τ ογόυτίον ῷ πατοί. ὲ ἥα μαθης 

ὅτι τῦτο ἔς! ὦ λεγϑίθνον, ζᾳᾷ ἐξὴς ἐπελϑυντες, ἰδὼ υϑν τίσι ψεφιξεῦ ὁ ΣΧ ολσῦς, πότερον τοῖς 

αϑρηδμλρθεῖπι, ἢ τοῖς πὔρ ὑῶν, σὺ κα γδ φῆς τίωυ οἰξοισιὰν λύωιρᾷν Ὁ ρῆμα, καὶ τίω «5 ἵν. ὑδι. 
πσοσήχϑυσοιν " αὐθαντίαν αὐτϑὴ καὶ τίου διώαμιν αἰεϑενὴ δεικψιωώαι ᾿ ἐγὼ δὲ φημι, δῆ, τίω λήμέδν 
ἰσότητα ἡ ὃ αὐ Ῥάλλακτον, αὶ τὸ ὡσανεὶ ἐκ μιῶς γνώμης καὶ ἄξοισ' ας ἡ δγυναίμεως γι- 

νόνϑμον ἐμφαίνει τῷ»».Οὐκοιῶ αὐτὸν ἐρω ἄθα () ΧΚοιφὸν, ὃ ἰδωρμϑμ δὲ ὧν φησιν ἑξῆς, πότερον 

ποϑϑς τίω (λεὼ κι σαόνοιδρν, ἡ πσοὺς τίω ἡμετέρφιν ἑρμιωυθυει ζὰ Εἰρημϑβα. ὦ, δζζωυ φησιν; 

Α γδρὸ πατήρ ποιεῖ, ζαύτα καὶ ὁ ἐὸς ὁμοίως ποιεῖ͵, Εἶδες πῶς πσφόβῥιζον αἰεῖλε τὸ 19 
ἐμέτερον, ἢ ἃ Εἰρηνδύα ἢ ν μϑι  ἐδεξαίωσε ; Εἰ γ)Ὰ} αἶφ᾽ ἑαυ σγεῖὲν ποιεῖ" ἔςαι συσὰὲ ὁ 

πατὴρ ἀφ᾽ ἑαυζ ἐιποιών," Εἶπε ουοίως αὐτῷ πϑμζᾳ ποιεῖ. ἐπεὶ Εἰ μὴ τοῦτο ἔς!, καὶ ἐτε- χίνετν 
69» ἄτοπον ἕψεται. στὰ γὰρ ΕἾπεν, ὅτι ὦ Εἶδε () πατέρᾳ ποιοιώζα, ἐποίησεν" αἰλλ᾽;ἑαὶ μήνεδν 
μή, λέων (ὃ πατέρᾳ ποιοιώζᾳ, ἐ ποιεῖ, πῷ πϑρτὶ το ατείήων γόνῳ (Ὁ λόχϑν᾽ ὑέ- 
ξαιχαθ᾽ ὑμας αεἰ ζᾳ αὑτὰ μαγϑανων. Εἶδες πούς τὸ μϑρ νόημιά ὅξην ὑψηλόν, ὁ 5 ζωπιι- 39 
νότης τοῦ βῆκατος καὶ ὧν " λίαν λϑαιοετας ᾿ὸ μενὴὶ βουλορμϑῥους ὀύαγκαζει φυτν πὶ χαν κεν 

μαϊζηλον, καὶ σφόδρα τὴς ἀξίας ὠκεινης ασταίδον, ἐς γὰρ ὅτως ἀθλιος ἢ ζᾳ λᾳίπωρος,ὡς 
Εἰπεῖν (ὃ ὑὸν καθ᾽ ἐκϑις ἕω ἡμέραν μιαγθοώνειν ἃ δεῖ ποιεῖν; πτῶς δὲ ἐξα! ἐκεῖνο αἰληϑὲς τὸ, 

Συ δὲ ὁ αὑτὸς ΕἾ, ὶ τὰ ἔτη συ οἕκ ὀκλείφοισι; πὼς δὲ τὸ, ΤΠανΌι δὲ αὐτο ἐλμενο, ἡ χω- 
εἰς ἀντ έγμετο σϑτδ ἕν, Εἴ γε ζῳ" μδὲ ὁ πατυρ ποιεῖ, τοὶ δὲ αὑτὸς ὁρῶν μιμεῖται ἐράφοτι 49 

καὶ ἐκ δ᾽ ὀύωϑεν Εἰρηνϑῥων, καί ἐκ μ᾽ Ταῦτα λεθέντων, δείκψυται τῆς αὐθεντίας ἡ, 
᾿ἰπόδείξις ; Εἰ δὲ Γι πεινότερον πσοϑάτει δ ρη μῶν ἔνια, μὴ ϑαιυμαίσης. ἸΩΝΡ γ)5}} ἐδίωκον 
αὐτὸν τὰ ὑψυλα ἀκούσαντες, καὶ λῤγίϑεον ἘΠ) οὡφρόμεζον, ὀλίγϑν κοϑυφεὶς δζῳ ὃν ῥιμΣ μό- 

γῶν, πάλιν χὶ ἴα ὑψηλότερα αὐαγῴ (ὃ λθγϑν, Εἶταπαλιν ζχὶ τὰ ζουπεινα,, ποικίλλων 
«ὑτῷ 



ἘΥΑΓΓΕΛ. Ομιλ. λη. 71. χες ε, 
τ ἢ δδασκαλίδυ, ὦσε ἐυα θα ϑυζ)ον νέο καὶ ὑτοῖς α᾽ ὠμώρι. σκόπει δ᾽ Εἰπὼ, νὁ πατὴρ 

ΜῈ ἐργαίζε), κάγω ᾽ ἐργαζομαινὺ Ὁ ποφίεας ἴσον ῥαυδ ᾧ Θεῴ,παλιν λέει" Οὐϑδεώα 4) 
ἀφ ̓ἑαυζ ποιῷ ὁ ὑὸς Τυὐδὶν,ἐαν μή τι βλέπη τ πατέρα ποιοώῶτα. -ὀ ἘϊΪτὰ παλιν ἔχ! ὃ 
ὑψελότερον᾽ ἃ ζο δ  ὀκῴνος ποιῇ, ζμυται ἐς ἢ Ὥ ὁμοίως ποι. πάλι ὄχ (οπειότνρεν' 

4. 20 Ο πατὴρ αγαττᾳ ( ἌΝ ἐν, ἡ πόρτα δείκψυσιν αὐτῷ, ἃ α, αὑτὸς τοι, »ὴ ὃ μείζονα τϑτων 

͵, δείξει αὑτῷ ε ἐργά. Εἶδες ὅσον πάλιν ὃ (πενὼ "Εἰκότως. ὃ γὺ ἐφϑίω Εἰπὼν, καὶ ; 
ἌΝ λέγων δὶ παύσομαι, τῆτο κα γμω ἡ ἐραῖ᾽ ὃ τί. ἡνίκα ἂν λέγῃ Ὧι χᾶμϑι ζρννὶ ὼ (πειὸ, ὧθυ- 

περρολῆς αὖθ᾽ Δίϑνσιν, ἵα ᾧ ὧν ̓αἰγνώμονας ἈΜ ῥιμ ϑυπέλεια- πείσῃ μετ ̓ἐυσεζοις δὶ- 

αγοίας δίξαοϑπι ο, Ἰοήμιαται. ἐπεὶ Εἰ μυὴ ττο ἔσιν, οὐνόησον “τῶς ὠτοπυν ὦ Θ ρνμθμοι; 
10 απ’ αὐτὴὖὦἶΤ τ» ῥυμῷ μὖν' γυμνάζων. ὑτὸν "ὸ Εἰπη, ὼ μείζονα τύτων δείξει «ὐταεργὰ, 8)- 

ρεϑήσοται πολλὰ μηδέπω αφϑαν" ὃ ὑπερ Ὁ σοὶ δὶ πφθλων ὄξην Εἰπεῖν. τ ἼΩ πνθύμα- 

τος ὡπαξ λα(έντες τίωὼ χούν, ἃ α, ,ϑθόνν πόύτα αὶ ἤδισαν. ᾧ ἐδυωόυτο ὠκεῖνοι, περ χα Εἰ- 

δέναι ἀδθις Ὁ διυύαοϑαι ἐδει" ΧΩ ὃ , ϑύρε,ϑήσεται πολλαὶ, ὧν Εἰδένω ἐχοίω, μηδίπω μα- 

θών. χαὶ τί τύτου δύοιτ' λυ; αἰ» πωτερον: ὦ δὼ ὅδε Ὁ Οήρμεϑεον; ἴηΐ Ὧν το δοίλύτου 

ι ἐσφιγξε, μέλλει ἢ νεκρὸν ἐγείρᾳν, δου «το ὅτως Εἶπε, μιωνογαχὶ Ἴὐτὸ λέγων ῥαυμάζε- 

τα δτί «ὐϑάλυτο ἐσφιγξα: μείζονα τύτων ὀψαμαῦς. ἀλλ ὅτω μϑρ Οὐκ Εἶπε, γαγίφο- 

ΤΈ6ΡΝ ὁ δέ πως διέξεισι, ἵνα, αὐἴ"" πὐἴθα μων ϑήσηται τίω μϑνίϑω. ᾧ ὕα μαίθης τι τὸ, δείξᾳ, 
ὃ κυοίως Εἴρηται, ἀκυσον ΥΜ ἐξης πάλιν. 

21 ὥλασερ γδὸ ὁπατύρ ἐγειρςῶν μεαροι ὺ ὁ ζωοπειᾷ, φησιν, ὅτω καὶ ὁ ὯΣ θὲς λιλέ ξωο- 
20 ποιᾷ. Καίτοι, σΥεδν δυαται αἰφ᾽ ἑαυ τ ποιῷν, ᾧ, ὃς Ἀλά,ο οὐγλυτίον ξξ1ν.εἰ τὸ είς 

λό, διυύαται ἀφ᾽ ἑαυ Ψ' ποιᾷν (ὃ γᾺ» ϑέλειν ὄξᾳσίας) Εἰ 5 αὶ διώαται αφ᾽ ἑαυΐζ, ἐκέτι 

ὡς ϑέλι. Ὁ μϑὺ γοῤνώασερ ὁ ἢ πατὴρ ἐγείρᾳ τῆς. διιυαίμιεως δείκγυσι τίω ἀαὐϑαλλαξί. 

αν το ἢ, ὃς ϑέλᾳ, τῇ τῆς ὄξυσίας τίω ἰσότητα. ὁράς ὅτι τὸ, 8 διωΐαται ἀφ᾽ ἑαυ δ᾿ ποιῷ εἰ τἰω 

ὀξυσίν Δἀὐαιερεῦτος ἐθιϑρλὰ ῷ αἰρἤραλλακτον ὃ διυνάμεως Ὁ Ἐ ϑεληματος, δεικευς 

27 εδύν: ; ὅὕτω ᾧ τ, δίξᾳ αἰπε, νὸ γόησον . ὁ γὸ κα Χ) δλλαλοῦ φησιν᾽ Ἐγω αϑάφήσω αἰντὸν οὖν τὴ ἐ- Ἰοάν)ὰ, δι 
λύτῃ ἡμέραι, ἡ πάλη δοὺς ὅτί οὐκ οὐόργέαν δευχόμδνος ποι, Εγω Εἰμιή ἡ ὀνα, σασίρ, φη- 

σι ἢν 'ζωη, Εἶτα, ὕα μὴ λέγῃς, ὅτι γεκρους υϑὺ ἐγείρει δὺς ϑελά ζωοποιῴ, τὰ ̓ ἄλλα 
ὕχ ὅτω ποιᾷ ̓ «ερλαξω; πάσαν ἀπεέκλάσιν ἀὐτιλογίον τοιαύτέωυ, Εἰπών᾽ ὡ γδὰ αὐ 

ὄκάνος ποιῇ ὥαυτα καὶ ὺ ὁ ἐὸς ὁμοίωρ ποι δολώδ, οτί ἡ πόρτα ἃ ̓ὀχῷος, καὶ ὅτως ὡς οἰεῖνορ 
39 ποιέὶ »καν γχρῶν λίγη λυάςασιν, καν γ μάτων [9 πλάσιν, καὶ να μϑοτημαάτων ὠφεσιν, 

καὶ αἰλλοτίοιώ, ὁμοίως ἐργάζεται ἃ δ᾽ γεδρνεικότι. 

Αλλ' σε σδνὶ τύτων " ππο»σέχυσιν τὰς ἑαυ ἀἰμϑροιῶτες, ( τηοϊαε" τοσϑτον κακὸν ΗΦΊΙΚΟΝ 

1 ̓ πσενδ)ίας ἐ ἐρᾷν. τῦτο ζχξ αἱρέσεις ἔτεκε, τὸν τίω Ὁ ἐ ἐλλίωων ἐξεξαίωσεν αἰσέρφαν. 
ὸ οϑὲὶ γὸ Θεὸς τὰ αἴόρᾳτα ἀυτύ ἠοείλετο 28 τὴς κτίσεως τῷ κύσμ νοηϑέουαι τεῖτυ ὁχᾶ- 

35 "οι ὃ ζωτα ἀφώντερ, ὸ ἀπ᾿αζξιώσαντες δὶ Ταύτης ἐλϑεῖν τὸς διδωυσκαλίας, ἑτέοϑιν ἔξεμον 
Ιὠγύγων ἑαυποῖς ὁδὸν᾿ δ|9. τὴς ἐυσὴς δξέπτεσοιν. ὁ Ἰδοῦοι οὐκ ἔχίς ἔυσαν, δίξαρ “ἢ ̓αλλή- 

λων λα μιξαγοντε, κ αὶ τίωἡ οὐδῷ τού Θεοῦ δυξὸν ὁ ου ζυτοιώτερ, δολ᾽ ἡμέ, α; αἰγαπεητοὶ; τὸτ 
φύγωμϑμ Ὁ νόσημα (δ ὑσϑοολιοᾷ ἀαπυυδὴς ἀπαίσης. καὶ " γὸ μνεία, χατορ γωματα ἔ- 

ῊΥ. πόώτοι ἱκβ μὴ ᾿ αἰ φλόσαι τῇ τίς εκενοδὸξίας ἡ λύμη. Εἰτποίνω ἐπαίνων ἐρώνϑμ, ὧν 
49 εἶδα » Θεῴ ἐ ζητῶρϑι ἐ ἐπαίνοις. ὁ ζ «ἶϑα αὐ ϑεῦπων ἐπαμὸς, οἷος οὐ ἡ, ἐμοῦ τὸ 

ἐφλύηὶ ἀπωώλεν᾽ καὶ μὴ Ὡπθληται, τὸ  κέρδὺς Οὐδὲν ἡ ἡμίν ἔψεγκο,  Ὁισπὸ ὃ κρίσεως ἣ γῦ 
διεφθαρμδίης: πολλαχις. τἱ γὸ λυ μαφὸν ἢ ̓ οἶδα ἀὐϑεϑπων ἔχει δόξα" ἧς δ ὁ ἀρχευεῦμοι 

Ὁ σπολαύσσι γέοι, ᾧ λεφϑαριϑήαι γεεμαικεί, ὦ πλεονόαται ̓  αὐὐπαγές: ,ὁ 4) δα τῷ Θεού 

ϑαυ μαζόμϑρος, εἰ κ᾽ πότων, αλλα μα Ὁ Μ αγίων ὠκείγὼν ϑαυμαζεται, ἿΜ ὡφΗ 

ΟἸεγίοὐιτοιλ.::. οο : λέγω, . 

υὐσιύσῃ 



Ά. Χορ. ε.1. 

 μιθικ,, 

γῖν ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΙΩΑΝ, 

λέγω, Νά σνούλων, Μ᾽ αἰὐελικὸν Ἰηπιδειξαρδνων βίον. Εἰν τὸ ξεν ὁ ὄχλοις ὑπὸ 

Ὡἰπορλέπεοϑαι πο)οδμδ, ἤξεταισωμὸν ἀνθ᾽ χαθ' ἑαυτὸ, ὃ Οὐτλνὸρ ἀξιον δὑρησορϑρ ὦ. 
ὁλως: ἡ, Εἰ ὼ ὄχλων ὀρᾳ6, ἐφέλκν ῷ δέμων ἿἋΜ αἰγζέλων, κ ἵν Υ φοβερὸς δαίμοσι, καὶ Ὁ ἣ! 

δι ,ϑοοπίνων Φυοδνα ποιησῃι λόγνν, ἀλλὰ πϑίται ὅτω καταπατήσει, ῷῳῷ λαμπρά, ὡς 

βορξορον ὦ πηλόν " ὸ ἡψωσ τοῦ σειφώς, ὁ ὁ Τί οὐδὲ ὁ ὅτω αὐρασκθιαζε ψυχίω αἰαζι- καὶ 

μονῷν, ὡς δύξης ἐ ἐρᾷν. οὐ Ὁ ὅξην, οὐκ ἔς! (ὁ ζυτης ἐραύντα, ζη ἧσο [βίον ἐξαυ- 
ρώρμδίον " ὡασερ δζωυ ὑκ ἔς! πατήσειντα ζαυτίωυ, μυὴ ζῷ πλείονα παθῶν καζαπατῇ- 

σαι. ὁ  γὸ ζυτως «ἰϑολμόρϑνος, καὶ αὶ φϑύνν, αὶ Φιλογφημαπίαε,ὺ πϑώτων αὐθκέςαι Ἔ λᾶλεο 
πῶν γοσημκαίτΩν. ἐ πῶς αὐτῆς «ἰϑεσυθα, Φησιν; ἐν ασϑϑὸς τίω ἀλλέω ἰδωμϑυ δόξα 

τίωῦ ἐκ δι ϑὐρανον, ἢ ἧς ὀκῥάλλει ἡ ἡμας αὕτη βιάζεται. ὠκείνη )ὸ κ᾽ ον ῦλαι πᾷ 1ο 
λαμυτσοϑις, ὦ Ὗ ἡμϑὼ “τος τίο μδήλουσαιν (μιυνάποδυμεῖ ζωίω, τα πείση ἡμας ἐ- 

λέυλϑοϑις ᾿ δουλείας (φρκικῆς, ἡ ἐμῷ πολλῆς ἀθλιότητος δουλεύομδῳ μοῦ, λρυς ἑαυτοις τ γῇ 
κἡ Τοῖς ζωτες ὀκ δόντες πτρα' ἀσι, καὺ Εἰς αἱ αγϑοϑὶν ὀμαλῃς, καὺ Εἰν οἰκέδρ εἰσέλ.- 
θης, καὺ Εἰς [Ω ὁδοις, καὺ εἰς (δ καῆμς, καν εἰς ἢ καταγώγια, καὺ Εἰς ᾧ 

πϑρδυχῆα, καὶ Εἰς πλοῖον, καὺ Εἰς νῆσον, κὰν εἰς ζᾳᾳᾷ βασίλεια, καὶ Εἰρπα δικατήεια, ις 
καὶ Εἰς βουλάυτήρια, πϑυταλρί 0} πϑϑώτων ἐν βιωτικδν ποξαγμάτων ὁ ὁψ 4 τίω 

φροντίδω, Ἵ ἐχαφον αἷρ τϑτων κοτήομϑμον, τοῖς τὸ οἰποζως, τύς τε Ἰχιοία, (ὧν: ὑἶτο- 

δυμοιωώζας, εὗρ μϑβονζαε, ὥν πλέονα, ὧν γεωργϑειώζᾳ, τὸς οὐ» τοῖς αλλ, ὥνο ὡξ 
πὐλέσι, πὐρῶς ἀπλωῖς, ἢἰς δίω ἡμῖν ἐλπὶς σωτηρίας ἔςαι, στὸ τίω γὼ οἰκϑεῶτες τ 

Θεού, μη ζῳ τοῦ Θεοῦ φεριόίμδι, δλλα καλϑυαϑέντες {ῃ ξώοι } ὠΐοῦ, ξένοι δ᾽ ἐσᾳ-- 1ο 

γαΐν ὦμδι, δ ὦ ὠζαῦλα πολίται; ζζωτης τὴς λὐαμϑησίας χῴρϑν “δμοντ᾽ ἀρ, στὸμ χαϑ᾽ 
ἐηρίφιμω ἡμέραν ᾳ τὴς κρίσεως, ζὰ τῆς βασιλεὶ εἰας αἰκούοντες, «ὅσ Τχ] τῷ πΝ ως μι ριϑήϑα 
Ὁ ὺ ὧν ὧν Σοδόμοις, τῇ πείρᾳ ἽΨ “ολγμαάτων ἐϑοντες πϑύτο, μαϑῴν: Ὁ χα το) ὀχ τϑν 

ὦχφνα πόρτα γέγρατῆαι, ἵ ἡ ΕἾ τις τοῖς μάλλοισιν αἰπιφῖ, Ὅσο κω ἡδὴ γεγνηρϑῥων σαφῆ 
λαΐδῃ κα ὶὶ αὐἰϑὶ  μϑμόγτων τίων Ὡἰσόδειξιν. τα δὲ δξώυ εἰγοοιεῦτες χα, τὰ  φϑρεληλολύτα᾽ αἱ “4 
ῳᾳ μέλλοντει, βμδγρογ χϑειῶ ὁ ἀβαπνθύσωμδι τὴς χαλεπῆς ζύτος δουλείας, χα! ὄνγα ταῦ τὴς 
ψχρ ποιησώμεεϑεᾳ Ἄδηον ἦα, χαὶ ὝΜ Ἢ χὔϑόντων χαὶ “μελλόντων Ἰχιτύχωμδυ ἀγαλῶν, 

γέ καὶ Φιλανϑερπίᾳ τοῦ Κυείου ἡ} Ἰεισῦ Χοισού, μεϑ' ὁυ τῶ πατοὶ κἡὶ δῦξα͵ ὦ- 
μια ῷ αἰγίῳ πνεύματι, νμῶ ὼ ἀεὶ, ἡ Εἰς «δυ αἰαίνας Ὁ αἰωγων. Αμέυ. 

Ομιλ.λθν Ὁ ΠΑΤῊΡ. ΜΟΥ͂ ΟΥ̓ ΚΡΙΝΕΙ ΟΥ̓ΔΕΝΑ, ΑΛΟῦ 
λα τίω κρίσιν πάᾶσον δέδωχε ᾧ ὑφ᾽ 23 ἵνα πόρτες τικῦσι ᾧ υονκα- 
ϑως ἡμιῷσι () πατέρα. 

ἘΝ Ολλῆς ἡμῖν δῷ τὴς απουδὴς εἰν ἅπασιν, ἀγαπητοί. ὃ "» λύγϑν 
δωσορϑι κα ὺ Αἰϑιωύας ὑφέξορμδν αχριξᾷς καὶ Ὁ ῥημάτων χα) τξα)μά- 13 

“ἢ ἴων. ὁυ γὰ ΟΖ ΩΣ Ὁ πϑδόντος ζᾳ ἡ ἡμέτεροι" ἕφηκεν,αἰλλα καὶ ἐτέ- χκπ, 

64. τίς ἡμας " ὠτῶϑο ὀκδέξεται ζωῆς καιτοίςασις, ὸ δικαφηθίῳ 

τὐϑασισύ θα, Φοξερῷ, Δέ δὴ ἡμας ᾿ οἴθαφίωαι ὑμεσοεϑεν 
τῷ α βήματος τὸ Χοιςού͵ ἡ δα κομίσηται ἕκασος ́αὰ ἐζᾳ τῷ σωμᾳ- 

τοῦ, ποὺς ὡ βαραξο, Εἴτι ἀγαϑὸ, Εἶπε κακόν. τούτο τοίγιευ τὸ  δικαφήδιον οὐνοοΐμϑρ 4ο 

αεἰ, " ὅτω διιυησύᾳβα Ω “πϑρτὸς αν ὃ χρώου ἐῇ) ὧν Ὄχατῃ. ὡασρ ὁ ὃ τῆς ἡυχϑς οκ- 

ζωλὼν τίω ἡμέραν ὠκείνζω, χαϑοϊπερῚ ἵππω χαλινὸν Ἰἀποῤῥήξας, Εἰς κρημϑοις Φέρι- 
ται(Βεθηλρεωῦται 5 ραι ὁδοὶ αὐτι ὧν πορῇ καιρῷ δ|9 καὶ τίω αἰτίαν Ὡιλεὶς, ἐπήγανν᾽ 
ὀύτὸμαιρέται τὸ κρίματά σῳ Οστὸ πυφλσώπου αὐτο γϑτως ὁ ἢ ἰαπόρτος τῦτον ἔχων Υ̓ ο- 
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εἰπιδὴ ̓: 

᾿. ἰχΐτως 

ἘΝ Η Τα» 
ἐὰν ἢ οἰ- 19 

εἤδναν 

ΜΝΉΜΗ» 

ὧς Ιις 

μη ΑΔ 0 

25 

320 

253 

ἰφοσήχων 
 μιγώάλα 10 

Ιδεχατὶς, 
Ἠ 

Ηδηγεῶς 

ἯΙ 
ιϑανοίας 

ΕΥ̓ΑΓΓῈ ΔΛ, Ομιλ.λθ. 713 χιν εἰ 
! ὅογ, σωφρόνως βαδιτω.Ανα μιμνήσχϑυ »»Ἤ 

! “δΔἘν, γε“ ! “» “ἕξες ! ! 4.» δ τήσῃς. ο ; ἀφεις ἡμῖν τὰ αἰ μδοτήματα γιου, δῖ χαϑεδιέται δικαίΐζων τῦτε᾿ ο Φοτυθουνων δὲ 
ε " , ͵ . ᾿ ! , . ἡμας κξὐτ φὸν4ται πάλιν κρίνων 1 φύπν πα. ἐκ δύυτέρου γδν, φησι, χωρὶς αἰρδδτίας 

! 

᾽ ͵ “͵,νἱν"ῆ 72 ΩΣ ἢ] ν» “)» 3 ὀφιϑησι") ος αὖτ’ ἀπεκδεχορϑῥοις εἰς σωτηρίαν 89 καὶ "οὐ ζῶ» ἐλεῶν" Ο πατήρ μεν κρίγᾳ Ἐβρ.θε χη. 

όδένα, λα Ὁ κρίσιν πα ᾧὶ διδωκε ῷ ἡ ἵνα πόρτες τιμῶσι Τ' υἱδν,κοιϑως τιμῶσι πατέρα. 
Οὐκοιῶ καὶ πατέρα αντ' πυρλσερφύμϑμ, φησιν; ἀπατε δζρὶ γὸ τῦτο εἶπε Τ᾽ ἐν ἴα μϑέοντα 4 
τιμῶμϑυ,ως 1: πατέρα ὁ 8 πατέρα αὑτὸν λέγων, ὀκέίι τ «ον ὡς πατέφοι ἐτίμησεν, λα ἃ 

πὸ συνέχεεν. ̓ ἐπεὶ τοίνιου (εργετϑκϑμοι (Ὁ εὐ,ϑοοποι 'ἐχ ὅτω γσ9 σοίλϑν )ινὡς ἡ ορύ- 

ϑμοι᾿ ὅγε τῦτο ὅτως εἶπε φοξερώς, ἕνα καὶ ὁ φόζος εἰς τιμάι ἑαυ ἐχταυασηται. πᾶ 
ὃ ὅτὸμ Εἴπη, τῦτο λέγει, ὅτι καὶ τῷ κολοίξων ᾧ τῷ τιμᾶν ὅθι κύειος," ᾧ ἐκοαίτερρι ποιῷ, ὡς 
δὺ ἐλέλῃ. Ὁ 5, δεδωκεννΕ ἔρηται, ἵνα μυὴ αἰὐδεόννντον αὑτὸν χἰτου αὐ] δύσης, μηδὲ δυο πατέρας 

τῇ νομίσῃς, πόὠτα γὰρ ὅσα" ὅδ)ν ὁ πατήρ, ζωῦτα ἘΦῚ ᾧ "δ αὐς, ιμνηϑεὶς, ὁ νϑβων ον τῷ 
ἐδ ἡός. κυ ἵνα, μαίϑῃς, ὅτι Ὁ, " ἔϑωχεν, ἴσον τῶ ἐλ νησίν ἴξιν, ἀκύσον δξ ἑτέρα τῦτο αὐ 
δηλούμϑμον. ὥασερ γὰ»" ὁ πατὴρ ἔχει ζωζωυ ἐν ἑαυτῳ, φησιν, ἕὕτως ἔδωκε αὶ τω ἠῷ ζω- 
ὡὼ ἔχειν ον ἑαυτῳΐ. τί δέω, πσοθτορϑν αὐτὸν ἐλιμνησε,ὼ τότε ἔδωκε τέω' ζωϊω, ὁ "Ὁ. διδὸις, 
ὁγτί “ινὶ δίδωσιν. Τῴκοιο ζῶ τὴς ζωῆς χωεὶς μονυϑείς λα τῦτο δ᾽ δὺ δαίμονες κ΄ πσο- 

πὔϑυσαιεν᾽ κ(Σ γὺ τῆς ἀσεβείας πολὺ καὶ τὸ Δύδητον ἔχει. ὥασερ δξζω τὸ, ἔδωχε ζωϊω, ἐδμ. 
γησεν αὐτὸν ζωΐω ὕθν᾽ ἕτω καὶ τὸ, ἔδωκε κρίσιν, κριτέων «ὑτὸν ὅξν ἐϑρνησιν. ἵνα γὸ μιὰ, αἰ- 
κούων δτί αὔῆιον ἔχω Ὑ πατέρα, οὐ Ραλλαγάὼ ὀισίας γομείσῃς ᾧ ἡιμὸς ἐλοίήωσιν, αὐτὸς ἔρα 

γεταί σε κρίνων, τέω"" ἰσότητα καὶ ἐτεύθῳν δεικψεᾷ, ὁ Ν᾽ ἔχων ὄξοισίαν κολάζαν ᾧ ἡμῶν ὥς 
βούλεται, ζῷ αὑτὸ διώαται  πατοί. ἐπεὶ Εἰ μὴ τούτο ἔςιν, δνλ' ὕξορρν μρυνϑεὶς ἔλαίε 

τί Φμμιδωυ, τί γέγϑνεν ὥςε αὐτὸν ὑφερον Φι μι, ϑίῶαι ν ἐκ ποίας Τχὴ το ἦλϑο προϑκοσῆς, 
ὦτε τίω ἀξίαν ζῳυτίω λαξᾷν ὼ χχειρϑτονηϑέοναι ; Οὔκ αἰογουύεοε (αὶ λυ, ϑούξπινα, ζωῦτα ἡ 

Οὐ τελῆ νοί ματῶ τῇ ἀκηρφίτῳ φύσει οὐδὲν ἐπείσακτον ἐρυσῃ αὐαιομαύτως ουτῶς ἐπεισ. 
αἰχοντες; Ἴννος δξζυ ἐγέκεν ὅυτω Φϑεγεται, φησιν; ὡςε δ χρ οἰ δυκζον νέον τὸν λόλϑν, ἢ τοῖς 
ὑψηλοῖς ατοϑοδὺ ποιήσοι βήμασι" “λἱ (ὶ τῦτο αἰαμμίγνευσι μῶτα ὀκείνοις, κακεῖνα πϑίτοις. 
"ὁ ρα πώς" καὶλϑν δ ἐξ ρχις ζωῦτα ἰδν. ὁ πα τὶ μιν ἐργαζεταί, φησι, καί γω ἐργαί.- 

ζομα," δεικψυὶ ἐκ τϑότων Ὁ ἴσον ἢ δ ὁμότιμον. Φλ᾽ ἠθέλησαν αὐτὸν ἀπο) ῥναι. τἱ δξζω 
ποιᾷ" λοιπὸν; τὴ λέξει υϑμρ χαϑυφίησι, ζανοήματω ὃ ζὶὶ αὐτὰ φησιν, ἕτω λέγων" καὶ δυ. 

γαται ὁ υἱὸς ποιᾷν αφ᾽ ἑαυΐ συν. Εἶτα πάλιν ἐπὶ α ὑψηλὰ αἰαγει λθηϑν, ὼ Ὁ δ 

ὠκῴνος ποιῆ, ζωῦτα ὁ ὸς ὁμοίως ποιῷ, λέγων. Εἶτα πάλιν ἔλὶ Ὁ ζῳ πενάτερον᾽ ὁ) 
πατὴρ ἀγατ’ς Τ᾽ ον, ᾧ πόρτα δείκνυσιν αὑτῷ, ὦ αὐτὸς ποιῇ, ᾧ μείζονα τύότων δείξει ἀτώ, 
Εἶἷτω πάλν Ὠχ1 Ὁ ὑψηλότερον᾽ ὥασερ γὸ ὁ πατὴρ ἐγείρει (διὸ νεκρφις ὸ ζωοποιῷ, ὅτω ἢ 
ὁ δὸς δυς ϑέλει ζωοποιᾷ, ἡὶ κΤ' τῶτο πάλιν ὃ ζωπενὸν ὁμού αὶ ὑψηλόν" σγεὶ "ὁ ὁ πατὴρ 
κρίνει σϑσδνα, λα Ὁ κρίσιν παῷ δέδωχε ᾧ ἐῷ. εἶτα παλιν δὶ ὃ ὑψηλότερον" ἵα πόρτες 
τικῷσι δ ψὸν,καϑὼς ἢ κῶσι “᾽ πατέρα οἶδες πῶς Γ᾽ λόχϑν ποικίλλει, δὲ ὑψολών τε ἡ ζαπει- 
γαΐν αὶ ὑφαίνων ὀνο μίξκ τε καὶ ῥη μόν» ,ὥξε καὶ τοῖς τότε βνέοῖ, δ  ὐδαδικζον, «ὅν (τ᾽ ζᾳῦ- 
τὰ μηδὲν βλᾳθίώα,, αστο ὑψιλών ἢ δὶ ἑτέρων ̓  ποϑϑσηκυῷ λαδύα ἐννοιθν εἰ γα 

μιὴ τϑτο ἐς;, μηδὲ συγκουτωασεως ἕνεκεν ἐἴρηται ζα εἰρηρμδῥα, νος ἕνεκεν ζὰ ὑψηλά ροσ- 
ἐκειτο: ὁ μδὲ γ5 6 ὀφείλων μεγάλᾳ αἰθὲ ἑαυ φϑέπεοϑει, τὸν μικρϑν τι Εἴπη καὶ ζ.- 

πεινὸν, ασοόφασιν θυ ασφϑόσωπον ἔχει, οἰκονομίας χιγὸς ἕνεκεν τούτο ποιών. ὁ ἢ ϑύτελῆ λέ- 
“εἰν ὀφείλων “ ΚΣ ἑαυ) ϑυ μέγα τι Εἴπῃ, νος ἐγεκέν ᾷᾳᾷ αἰχυβξαγνοντα τυ τίο φύσιν 

" φϑεήετωι ; αθτὸ γάρ οὐκέτι οἰκογομίας μὸς, ν᾿ ἐσώτης “ αἰσεξοίας ὅν, ὧπ ἡμής δὴ 

διχαὸν ̓  ᾧ Θεῷ τρέπονσαν αἰτίὰν ἔχον Εἰπεὼ Ψ' α πεινών ρη μῶν, τίω συγκατάθα,- 

᾿ς ΟΒγίοι, ἔοι. 2. ῶοο 3 σίν, 

"φησ, ζω ἐλατά συ,ὺ εἰς ὺ αἰωνα δ μὴ αἰο- Σεριζίλει 
᾿ 



Ἰωάγ. ἢ- γῇ. 

σπι4( ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΊΩΑΝ. 
σίν, Ὁ δ πορδοῦειν μοτοιάζω, καὶ 9 τίω ἧς ζαύτης ἡμῖν οἰκριομικιϑμΐωυ σωτηολὸρ᾿ δκὶ αἱ ασ' τς 

διλων ἔλεον ἀλλαχοῦ, ζυτα: ἢ λέγω, ἴα ὑμᾷς σωΐϑητε. ἴΡτν γάρ Εἰς τίωυ ̓Ἰωαλνον χα- 

τέφυτι εὐδῶοτυρίδν, τίω ἑαυ ὑ ἀφεὶς, ὑπερ ἀμάξιοι τυ τη τῆς μωγαλώσιεης ἰώ, τῆς θύτι- 

λείας [τῆς] ὥσαυτης Μὴ βημζ ̓κ τῆνὶ τίω αἰτίαι, ἔλεγν᾽ ζιτα ὃ ὃ λέγω ἥα νμῇς σωϑὴ.- 
“τι. ὑμέε: ἡ ὦ λέλοντες μὴ ἔχειν αὐτὸν τίωυ αὐτίω ὄξοισίο καὶ καὶ τίω δυυύαμιν ῷ ̓γελυνικό. 5 

τι, “ἰοὺ ἡ Εἰπητε,ὁ ὁτὸμ αἰκουσητο ἀὐιν φλεήῖο μου, δὲ ὧν ἰσίωυ δείκγεσι τίω ασελο τὸν πατί- 

φφ ὦ διυώαιμον καὶ ν ὀξξοισίο καὶ Χ δέξου: ; ἄννος ὃ. ἐνόκον τίω: αὐτίωυ' τμέμ “πατεῖ σφώνγα 
καταδεύξερϑοι ὧν, ὡς ὡς φατ; . ὁ συ οὐζαὐλε ἵφαται μένον, ἀγλαὰ αὶ ἐπάτει λόγων" 

Ο μή τιρϑι (ὦ ὑὸν, ὁ τιμᾷ (ὃ πωτέρᾳ “. πέμψαντα αὑτὸν. Ορᾷς πώςσυμι- 

σλ έχεται ἡ τιμωὴ τῷ εἰού τῇ τιμῇ τῷ παίξός αὶ τί τῶτο, φησι; αὔτογδ κα ὯΔ  πεζόλων 19 

φρήν δῷ. ὁ γὸ διηδαϑρόρ, φησιν, ὑμας κ΄ ἐμὲ ἐ δέχεται. ΝΥ ὀκᾷ «ὦ ὯΦ' ῶ μὰ δούλων 
οἰκειούται Με εαυτί, ὅχ τ ζωτὰ φυσι" ὡ ἄᾳυϑα ὃ, ὯΦ μία ὅφὴν καὶ ἐισία ΟΝ δόξα. 

αἱ τῶτο Ἐλὶ ἃ ᾿ Ὗ υὐποζύλων Οὐκ οἰρνὉ, ὕἡα, τιμεῦσι. καλοῖς" ̓ Εἶπεν. (ἢ Δρδὰν Τ 

ψοννν μα 1 Τ ιπωτέρᾳ. ὲ γὺ, δυο βασιλέων ὀγτῶν, Εἰ ὁ ὁ Οἷς ὑξείζοντο ( μυυθείξεται κα » 

ἕτιρρς, ᾧ μάλιςαι στόμ ἢ ὑξριζόμϑμορ εἰ υἱὸς ἢ. ὑβείζεται κ νὸ καὶ ὼ ὁπλίτυ αὐδοινδέντος, ι 
ΔΛ ουχ ὁμοίως, δ᾽ ὡς δζᾳ μεσίτα. οὐζῦϑαὴ ἢ ὉΧχ ὕτως, δλ᾽ ὡς δὲ ἑαυτῶ. ὅπ 
πὐφϑλαθων Εἶπεν ἥα τιμοίαι ἢ (δι, κϑὼς Ὡμμιϑοιτ' πατίρᾳ, ἡ", στὸν Εἰση, ΜΗ τρδα 

δ ΩΝ ἐμᾷ Ὁ πατέρα, τίω αὐτίω" οὐνοήσῃς τιμέω. ὀυ τὸ «πλάϊ ὁ μὴ "ὐμδ, ΩΝ ὁ χιϑοήδ: 
μὴ δῶ ὅτως,ὡς ΕἾ πόν, φησιν, ἐυ τιμᾶ Τ' πατέρφι ὦ πώς, φυσι, τῆς αὐτῆς ὀυσίαρ ὁπίμ- ἣν 

πῶν καὶ ὁ πιμπόνϑμος; πάλι ὑχὴ ζᾷ αἱ, δεθπινα κατω φέρεις Τ᾿ λόχον, Οὐ οννοξοῦ ΟΤί ζυ- 10 
το πϑρζᾳ δὲ φυὴν ἕταρον Εἴρηται, Δ ἵνα ὌΚ Ἔ ἐἡτίον ἰϑωκδρ, κ᾿, εἰς τίω Σαζελλίου μὴ κρ-. 

τωπίσωρϑῳ νὸ γον, 15 ὺ ΤΨ Ἰουδαίων ἡ αἰαϑένεια τϑηον λα φαστά, θῇ τὸ ΤΟΥ πο , " ὧς μὴ νομε- χα λἰξι 

οϑίωαι «ὑτὸν ὃν λῤτίγεον δ ἐν ἀὐζις. ὸ γὸ ἔλεγον, (δ! Οὐκ ἔςιν ἐκ τῇ 9 Θεού ᾿ τ! ὐπτὲ "δπιέγε 
Θεοδούκ ἐλήλυϑε. ρος ὃ , ὃ τίωὼ χατοι Χχ ζωτίω Δὐελῴννυὐχ ἡ ὕτὼ τἰὐορδὸ ὡς τα Ἧς πραέα 

ζᾳπινὰ (μμεξαλλετο, ΡΥ τον »(ἰωεχεῖς ἀϑω ᾧ κάτω ἐλελ ἀἰπεράλῆαι, ὅχ ἵνα ἐ- χς ζι ἣν ὦ 

λοῤηωσίν ἴμα τῶ" νομίσῃ ἐ) ὦ δὴ βηίδι, δ να ἐμιφραξῃ Ὡς κείνων φύματα. ορὲδα αἶεἃ 
ὶ ὁ καταφυγή (μωεγὰς ἴὶ τὸν πατέρα, τί τἱϑεὶς μεταξὺ καὶ ὁ Ὁ οἰκείλυ " ἐυϑμειδρ. Εἰτεγὺ “τὰ 
πϑρτα “σεῦ: τίω αξίαν! ἔλεγε τίω ἐ ἑαυ, οὐκ α᾽ »ἐδέξαντο ῳ λεγϑιδνα, ὠκᾷϑοι, ὃ ὁπουγε ὼ μαϑὴ 

τὸ ὀλίγων. τοιούτων ῥημῦ ὅχ ζϑδιωξαί τε αὐτὸν ἐλίθασαν πολλάκι Εἶπε πος κείνοις 

ἀφορωῖ πότα ἐφθεήοτο ζπεναὶ, μ᾿ ζωτα πολλοὶ ἐθλοίξησαν αἱ. δ[θπερ αἱαμίγνισι 10 
Ἢ κιρνα ὁ τίω ἀιδασκαλίαν, κα αὶ δύρτύτων, ἐὸν ἔφίω, ἿΜ (πεινῶν ἐμφοαηων (αὶ ὀκείων. 

φύματα, ὁ 1.9 ΝΜ. το: τίω ἀξίὰν λρϑώτων τίοὐ ἐντελῆ. Ἢ Εἰρνιδρων “υὐπεκρουό- χο δ" 
μϑμος ὠνοιθν αρῖθ αὶ τοῖς νοιῶ ὄλοισι,ὺ δεικψες συ δὲν αὐτῳΐ παξϑσήχουσειν ὅλως. ὦ ΧΩ “πεμι- “ 
φϑιώαι, μιαταραϊσιώς ὅφηγ᾽ ὁ ὃ ) Θεὸς πόρτα “6 πε εςι. “μος δ δίχυ ὑνεκόν φησιν αἰπεφάλϑαι; χ δέτε. 

παχύτερα λέγ, τίω ποὺς τὸν πατέρ ὑμύνοιὰν δηλῶν, ὅτω γϑιώ αὶ (ὰ ἐξης οδματίζω 151 ἐν 
βήματα, τϑ κατασχθυάσαι λίλων. ταγυτίρεννο 

24 Αμάω »άμω λέγω ὑμῖν, Φησιν, ὁ αἰσύων μυ ὅτ Δόγϑις, καὶ πιιςεύων τῶ ξηγ» σὲ 

πιρυψλντί με, ἔχα ζωζωὼ αἰώνιον. Ὁρᾷς πῶς (μωελῶς τὸ ἀὐζ' ζῶσι, Ἀρατάϊον 
ὠκείνζω τίω ̓ουψίδυ, ἡ ὺ οὐντούϑεν κα ὡ ἰῷ Μ᾽ ἐξέ, κα ἡ Φόξῳ ἡ ὀυερτισίας ἐπαιίε λίαᾳ τίω 

“σοϑς αὐτὸν φιλονεικίαν καταλύων, κάντεύοεν παλιν χαταξαίνων πολὺ τοῖς ῥήμασιν; ̓8 [ὼ 49 

Εἶπεν, ὁ «αρύων μ ὧν λόγϑες, ὼ πιφεύων ἐμοί. ἢ ̓γὸ ἐὺ τύφον τὸ Ὥξάγμα οὐγόμισαν ἐϊ 

ὦ κόμπον ῥημ; Ἴν αὐδοῆο. Εἰ ἰγὸ κα Τὸσ "χρόνον κ μυρία ϑαύματα τϑ» αὑαὠπβυῷ, 
φλεγξαρδίου εἰντο δ ὅτω, πολλῷ μδλλον τὖτε. διϑὺ ἔλογϑν αὑτῷ Ρ Ὅτε" Αὐεκαμα: ἀπέ- . ΜΠ 

γαν6, χαὶ (Ὁ τσφηφῆτω ἐπέθϑλνον᾽ 'πῶς σὺ λόγης, "ἐλμ τις τὸν λὖχϑν μιῦ τηρήσει Εἰς Ὅν. γεμν ἀλίε 
αἰῶνα, 



ΕΥ̓ΑΓΓΒ Δ' Ομΐλ. λθ; γιὲ 
αἰῶνά, αὶ μὴ γάγσεται δυιναῖ τα εἾν δώ μὴ καὶ ὐζοὐδ᾽ ἐκ ϑηολωθῶσιν, δρ9. Ὧἰ φηδιν᾽ ὁ Ὧν λό- 
)9ν μεν ἀἰχϑύων αὶ πιζεύων τῷ πέρι ψαντί μεν ἔγχει ζωζω αἰώνιον ζούτ ὃ μιμρῶς ἐυρδοκί-. 

δυζζθον ἐποίει τὸν λόγϑν, τῷ μά ϑᾷν αὐτῶν, ὅτι τῷ πατεῖ πιςεύοισιῃ (ὃ) τἐντῷ ἀκούοντες. ἥδὸ 
"» δυύξαρϑμοι « πῦφοϑυμιίας, καὶ ῷᾷ λογταὶ ἤνϑηον ἐυκολώτερον δύέχειϑαι "ὥςε χαὶ τὸ 

δήλη 4 ζαπινὼ τ Εἰπῷ, τοῖς ὑψηλοῖς (ιμοτέλει χα τυϑϑωδοποίο" " Εἰπὼ 8, ἔχᾷ ζωδιυ αἰώ- 
πς ς9}ς ἡ ογ, ἐχασει, Καὶ Εἰςκρίσιν υκ ο δλλ αὶ μεταξέξηκεν ἐκ τοῦ ϑαναίτν αἷς τέω! 
ἐν νην ΠΩ ! ἣ “ ! ἐχδπα, ἴᾳ ΝΔν ΟΝ τὸ ΄ Μ" ζωΐω. Δύοτύτοις θὺ αὐραίδεκῖον ποῦ (δ θην τῷ (ὃ πατέρα δὴ ὧν πιζυόμε: 

γὸγ ὃ ᾧ πόλλων ᾿δπυλαύον ἰγαϑαὖν τὸν ποδονϑμον, Ὁ 4 Εἰς κρίσὶν Οὔκ ἐρχετατατέςιν,ν 
“λαζεἷ. θαίγατον Ν ἐυ τῶ τὸν φησι τὸν οὐ) ῦϑα, δλλαὶ Οὐ αἰώνιον, ὥασερ ὅχυ χαὶ ζωζω ἐ- 

10 χείνζωυ τίωυ αἰϑοίγωτον. 

Ἂς Αμδυ μάυ λέγω ὑμῖν ἔρχετ ὥρα αὶ νιῶ ὅδιν, ὅτε ἢ νεκροὶ ἀκχοῦσμσι τὴς Φω-- 
γϑθλίγα γῆς γῇ οὐ τῷ αὐ, ϑούπουρὺ (ὦ ἀκούσαντες ζήσοισν. "Εἰπὼν βήματα,λέγει ἡ ὁ δοὶ 
Π (λα ἐ- 3 ᾽ , λ 2 « 4 ' ὃ [ 

ζω ἔργων ἐἰπίδειξν, Τὴ δ᾽ γὸ ἔλεδν, ὡαυερὺ πατὴρ ἐγείρει (ἂν νεκρους αὶ ζωόποιᾷ, ἅτω ἃ 

Ἔκ ιν αἱ οὶ δβέργων" αἰπέδειξν,λέγων' ἔρχεται ὦραι. Εζῳ ῥα μὴ μακρὸν τ: αποπῆαἰσὶς γρύ- 
νὸν, Φησί" αὶ νιώ ὅθ1ν, ὅτε (ὦ, νεκροὶ αἰκουσυσι τῆς Φωνὴς τῷ ἰοῦ ' " Θευύ, καὶ (Ὁ αἰκούσαντος 

μος, ξήσοται, Εἶδες αὐϑθεντίλν ονζωῖθα καὶ “οισίδν ἀφανον; ὥασερ γὺ ἐν τῇ ἀὐαράσει, “τῶ 
ὑνμῶ ἔφαι, φησί. καὶ γὸ τότε φωνῆς αἰκούπαντες ἔχιτω ούσυς, ἐγειρϑ κἴθα." Ἐν κελεύσματι 

μλέϑηω;, 

ἡυ σα. ὙΘΡὶ Φησι, ἢ τὸ Θεού (νεκροὶ " λϑαφήσογται. ἢ πόϑεν δῆλον τούτο, φησιν, ὅτι δ κόμποῤ᾽ 
ἡ ὅς (, Θἰρημδῥα: δξ ὧν ἐπήγα ἡ, ὁτ ᾧ νιῶ ἔξιν, Θὲ ὧδ γλὰ Εἰς τὸν μέλλοντα μόνον ἐπήμελι 
" “5 γδόνον, ἡιδὴο ὁ λέ)ϑ6 ὑπειῦγος τὴ ΕΝ αὑτοῖς" νιωὶ ὃ πορέχᾳ τίω ̓ ἰπόδειξιν. ἐ μού), 

φυσι, Δ. ατζίοοντος μεθ᾽ ὑμδν; τοῦτο “Ῥνήσεται " Οὔκ αὐ ὃ, μὴ διωἄμϑμος, ἐπηηοίλοιτο κῸ 

ζι τιον ὀκῴνον, ὡςε μυ πλείονα γέλωτα ὀφλᾷν ἐκ τῆρι αὐοοέσεως. Εἰζῳ καὶ δυγιημὸν 

ἐπαγή ΟΜ Εἰρημϑῥων ἀὐποδεικτικὸν, λέγων" : ᾿ 
1). δλᾷ Ωαυνιργροπατὸὴρἐχᾷ ζωΐω οὖν ἑαυτῷ, ὅτως ἔδωκε ἡ τῷ ἐῷ ζωϊω ἔχειν ἐν ἐ- 

αὐτῷ. Οράςῷ αἱ ωὐραλλακῦν καὶ ἐνὶ μόνῳ τίωὐ ϑζεφοροῖν ἐμιφαῆνον, τῷ ὧν ἄ᾽, πά-- 

τέρφι 41), Ὧν ὃ, ἡὐγν γδ , ἔδωκε, λέξις, ζωυ τέων Εἰσείγή τίυὠ δχίρεσιν μόνω, τὰ δὲ ἀλ-- 
λᾷ πόρτα ἴσα ἡ αἰ τὐραλλακῆᾳ δείκμεσιν. δεν δῆλον σἷὰ κα ποσαώτης δξοισίας πόῤτα 
ποι ὁ διωναίμεως, μεθ᾽ ὅσες ᾧ ὁ πα τήρ, ἡ Ἐχ ἑτέρωθεν δευνα μούμϑμος. ὕτω γαρ ἔχᾳ ζω: 

ἴα 10 ζω, ὥασερ ὁπατήρ, “9 δὲ τοῦ» ὁ ζὴ ἐφεξῆς ἐυθόως "ἀνοὐοκείἢ ἠἄλι, ᾿γὼ Ὡϑι τύτου 

καἰκἌγονοήσω νϑμ. ποῖον δὴ τού», δ᾽, ἔδωκεν αὐτῳϊκρίσιν ποιᾷν. χαὶ νος ἕνεκεν αὐαίφασιν ἡ 
χρίσιν ὀῤω καὶ καίτω φρέφει; ὥασερ γὸ ὁ πα τι, φησιν ἐγείρει ὅν" νεχροις χαὶ ζωοποιῴ, ὕτω χαὶ 
ὁ νὸς ὥς ϑέλει ζωοποιᾷ. χαὶ ποῖλιν, ὁ πατὴρ κρίνει τοϊένα, διλαὶ τίω κρίσιν παῷ δέδωκε τῷ 
ἠῳ. ᾧ πάλιν, ὡασερ ὃ πειτὴρ ἔχᾳ ζωζω εἰν εαυτῷ, ὕτως ἔδωκε τῷ ἐῳ ζωϊω ἔχᾳν οὐ ἐ- 

ἐέγῳ 44 αὐτῷ" χῳ πάλι οἱ ἀκούσαντες τὴς φωνὰς τῷ ἐοί τὸ Θεού ζήσυσι᾽ καὶ ογζιθα δὲ πεί- 

κ᾿ ἡγ ληἔδωκεν αὐτο ἀξοισίδν αὶ χρίσιν ποιᾷν. μος δέ ἕνεκεν ζωῶτα φρέφει ((μωορῶς, κρίσιν λέ- 
γὦ ἃ ζωΐω κὶ ἀμαίςασιν "ὅτι (λύτω μάλιτα πόρτων ὅ81] ἡ ᾧ ἐξαγεάϑαι διυναμδνα καὶ 
αὐένδογον εἰκροατέυὐ ὁ δ πειοϑεὶς; ὁΤί αὶ ἀϑαφήσε"), ὁ τϑτω δώσει ζιὶ θυϑιούας Ἔ πεπλημι- 

᾿ μδιλνδύων, εἰς μηδὲν ἕτερον ΕἾδε σημεφον, Τατο καπιδείζαιϑινος, το σδραριήται πὸῤ. 

40 τῶς, ἥμερον ἡουτασκθυαδων ἑαυτῳ τὸν δικα φ΄ἰω, 
Οτἷι ἐὸς αὐ, ϑοϑύπου 4], μὴ ϑαυμαζεοτε τῦτο. [Παὗλος Δ ὁ Σαμοστοτάς χ ὐἰ- 

ἠω φασίν, δλλα πῶς! ἀξοισίλυ ἔδαχεν αὐτῷ κιοἰσίν ποίη, ὅτι υἱὸς ἐν, ϑοπ θήν. δυλ᾽ ἐ- 
διλίλυ ἀἰκολυθιὸν ἐχέι τῦτο ὕτω Χεγϑιᾶνον. φ γὺ δα τῦτο ἔλμθε κρίσιν ὅτι δῤ, 9 5» πὸς 

ὅϑιν (ἐπεὶ τ ἐκώλυε πόῤζῳς λό, ϑεσίποις ἐξ) κοι) δον Τὴ ῇ" τῆς ἀἰρῥήτν ἀνσίας ὀκεί.. 
ῃὴς 

νὴ βίλ. ὁ υἱὸς ὅς θέλει ζωοποιᾷ ἵνα μὴ δύξη κόριπτος 61) Ω ὥξαγμω ἡ τύφος, "π)έχεται κα τω 

χς 



ὧδε γιό ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ. 

νης ὅθ υἱὸς, ὀχρα το» ἡ κριτής ὕφην. ὕτω τοίνωωυ ἀναγνωςίον " ὅτι υἱὸς αν, ϑεύπου ὅ81,, μη. 
ϑαυμαζετι αὖτο. δ Ν᾽ ἐδῦκει τοῖς αἰκούοισι πσοϑσίςαοϑιι Ὁ λελόμϑννον,ὼ πλέον σχεῖν, 

οὐνόμεζον 41)} ψιλὸ ἀν,ϑε πο, Ὁ "ὶ λεγύνϑνα μείζονά ἥ Κ᾿ ἀν, 96 τον ἰω, μάλλον 
Ἡ μείξογα, ἢ κῷ ἀίελον, χα Θεοῦ μόνου ̓ (μι πίω λύων τίω αὐγτίϑασιν, ἐπήγαγε" 

:ᾷ Μη ϑαυμαζέετ ὅτι ἰὸς αγ,ϑεῦσν δέν" δι ἔρχεται ὧφοι, ον ἢ (Ὁ οὖν τοῖς μψημείοις 5 
εἰκυσονται τῆς Φωνὴς ἀντί" ; 

29 Καὶ ὠκπορϑυσον ΦΌ αἰ γαϑὰ πράξαντες Εἷς ἀγάφασιν ζωὴς ̓ Φ 5 φαῦ.. 

λᾷπυραξόυτες Εἰς αγαςασινκοίσεως. Καὶ ἄνος ἐνεκεν οὐκ Εἶπέ, μιὴϑωώνμαξετ 
δτευὸς αγιϑοσῖπν ὅ61. καὶ γὰρ ἡ ὑὸφ Θωύδ ὅθην᾽ δλλὰ τῆς ἀγαφζαίσεως ἐμιγημόνθυσεν ; ἔἰϑηκε 
Ζ ἐὐθ' αἰωτέρω λέγων, αἰκούσοισι τῆς φωνῆς τῷ ἡοδ τῷ Θεοῦ, Εἰ 5 εγζαύϑα, ἀπεισιώ. χο 
πησε, μὴ ϑπω μαάσῃς. ὃ )ὺ ἔρχϑν Εὐπών, δι Θεοῦ ἰδιον ἐῶ, δίδωσι τοῖς ακορωρδμοις οἷς αὐτῷ 
συλλογίσαοϑαι λοιπὸν, στι καὶ Θεὸς ζώ ὶ Θεοῦ παῖς. “Ὁ τυ μδὲ ))5 Ρ λεχϑμᾶνον ((μωεγὰς 
“αϑλσέςη ἀν τῦτε ὠκφίγοις ᾿ Οπὸ ἢ πῷ συλλογισμοῦ Ν“ ϑιυμαίτων δεικγύρϑμον, αἰεπυ!ϑι- 

φέραν τίω διδασκαλίλν ἐποίφ. ἡ γ» (Ὁ «(ἦν συλλογισμοις πλέκοντες, στὸ τὰ μέρη 
ϑώτες, βμνώως ““τοδείξωσι ὃ ζηυτύμδμον, " Οὐ ἐπαΐγϑυσιν ἀὐοὶ ὃ συμιπέρκσμα. πολλάχις, κι: "ἐδ 
ΔΛ ἐυγγωμονέφερον χατασκϑυάζοντες ᾧ ἀκρϑατίω καὶ Τ νικίω λαιμιανολτέραν ποιοιῶτες, 

αὐτὸν ἐκᾷνον οὐ ρασκθάξυσι τὸν ὀτιλέλοντα τίμ᾽ ἀσέφασιν ἐξενεγκάν, ὡςε μάλλον ἀὐδοῖς 

Μψυφίσκοϑωι ὧν πλόος, Τὶ αὐτιδίκων τίω κι πῦρ αὖ δ᾽ φερόντων δφον. τῆς ζωχὺ 
τὸν Λάξαρον μρημονεύσοις ὀῥαςαίσεως, τίω' κείσιν ἐσίγησιν( ὁ γα ῦ ὅζῳᾳ τῦν ἀνέρι Λαΐζα- 
699) Ὁ 5 καϑόλυ εἰπὼν, ἡ τϑηο αγϑησέϑηκεν, στι (ἢ τὰ ἰγαϑοὶ ποιήσαντες ὡκ πορεύσον-. 19 
τα Εἰς ὀμάςασιν ζωης ̓ Φῷ φαύλᾳ ποράξοντες Εἰς ὁμαίςξασιν κρίσεως. ὕὅτω καὶ 

Ἰωαύνης ἐπήγε» ῷ ἀκροατίω, τίω κοίσιν λέγων, καὶ ὅτι ὁ μῇ πιςθύων Εἰς ᾧ ὸν ον ὅ- 

ψεπ τί ζωζω, δλλ' ἡ ὀργὴ τῷ Θεοῦ »ϑμᾷ ἐπ᾽ αὑτόν᾽ ὕτω ἢ αὑτὸς (ὃ Νικόδημον" Δὰ 
πις᾿ ὅύων Εἰς ἐὸν, ἔλεγε αγοὶς αὐτὸν, ὐ κοίνεται, ὁ ὃ μιὴ πις΄ϑύων, ἤϑη κέκελται. ὅτῳ 

ἡ εγζωϑθα ὶ δικασηείου κἡὶ κ»λάστως μέμψηται τῆς ἘΧῚὶ τας πονηροῖς πηράξεσῳ. ΤΩ ας 
.ἡ Εἶπεν αγωτέρω, ὅτι ὁ αἰκύων μν (ἦν λόχϑις κὶ πις’ θύων τῷ πέρι ψαντί μα, υἱ κούνεται᾽ 
ἵνα, μή νομίσῃ ις οἷ, τῶτο δρκ δὴν σωτηφάλν μόνον, ᾧ ζὰ ἐκ, τῷ βίου ποοϑσέϑηκεν,Εἰ- 

ποῦν, ὅτι (Ὁ Οἱ ἀγαθαὶ ποιήσαντες ὠκπορεύσονται Εἰς αὐάςασινζωὴς, (Ὁ 8 Ὁ φαύλῳ 

πραξόμτες Εἰς ἀναίςασιν κοίφεως. ἐπεὶ δζυ ἔφησεν αὑτῷ τίω οἰκυρδῥίων ὥπασεν 
δώσειν λόγϑν, χαὶ πϑμΐζῳς τὸ τῆς φωνῆς αγαφήσιεϑαι τὴς αὐτῶ, πράγμα χαινὸν χαὶ 19 
κρδαδοξον καὶ ἔτι καὶ νιώ αἰπιφούνϑμον κρῖσᾳ πολλοῖς ᾧ ἿΜ δυκύντων πεπις΄ Οχέναι, μυή- 
γε τε Ὥρα ἰουδοιοις, ἀκυσον πῶς ἀὐδ' κατασκθυάζει,παλιν τῇ αἰ οὐινεία, συϊιαταζαϊ- 

των “ῬΜ' ἀκροφωμϑμων. 
30 Οὐ διώα και ἐγοὶ ποιᾷι π᾿ ἐμαυτῷ ὑδύν. χαϑὼς αἰχϑύω κρίνω, χαὶ ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ 

διχαία, δα γν᾽ ὁτί αὶ ζητῶ τὸ ϑέλημια τὸ ἐμὸν, αἰλλα τὸ ϑέλημια τῷ πέμψαντός με. ,: 
Καίτοι ἐν μιχραν τέως ἀγαφαάσεως ζω δεδωκὼς ὑὐπόδτιξιν () αἰἴδάλντο σφίγξας. 

δἰθαὖν συτλ' πσούτερον αἰϑὲ λῥαςάσιως διελέηϑη, ἕως ὀκῷο ἐποίησεν, ὃ τὴς αἰαφασεως 
εἰ σφῶδγα, Σἰποδέον ζεθ. καὶ τίωἡ κρίσιν Ὁ ἡνίξα"» τότε «' τίωυ γᾷ (ὥ ματος σφίγξιν,Εὐπων͵ 
ἴδε ὑγιὴς γέγθνας " μηκέτι αἰμδοτόνε, ἵνα μυὴ χεῖρον τί σοι ϑῥηται᾽ ἀλλ᾽ ὅμως ᾧ τίω Λα- 
ξάρρυ παδρόναφωνφ ἃ τίω τὴς οἰκαμϑῥης. ἃ 9), 7) δύο ζιυζῳ αἰαςασιις ποολέπε, τίω (ο 

τε τῷ Λαζάρϑυ τίου αὐντίκᾳ μοίλα ὠκθησομνϑμίω, καὶ τίου τὴς οἰκυρϑῥης, τίωυ' μακροῖς ὑ. 
“ρον ἐσονθῥζου χθδνοις ̓ φιὠτίω , στὸ τῷ αὐδαλύτυ “πισούται ὼ τῆς ἐγζύτητος -ἶ χα- 

ον, λέγων ̓ ἔρχεται ὥρᾳ ἃ γι Φ|ν᾽ ὠκείίω ὃ τ σῦ τὴς κ ᾧ Λαζαρφον ῥβαςασιως, 

δ ήήδη ϑνονδέων τὰ μηδύπτω δμόμδμα ὑπο ὑψο ὠγων. καὶ τῷ» ποιοιῶῦτα πόνταλρ 
, ἢ 

αὐνήν 
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αὐντὸν ὅδιν ἰδεῖν, δύο τιϑέγτωι πσολῥῥήσεις ἡ κὶ τρεῖς, ἡ ἴα ἐσόνϑγα οἰπὸ ΨΜ γινομδῥων αἰ εἰ πι- 

εὐἷο πα φούμϑυον. Ὄλλ᾽ ὁμὼς τοστωῦτα καὶ Εἰπὼν ᾧ ποιήσεις, () 7 "τίως αἰδϑενέφεροι ἦσαν, οὐκ Φ- 
ἡ) χεῖται τότοις" δυλα ᾧ δὶ ἑτέρων βημώτων αὐνἝοῶά χατακίλλά τίω" " φιλονεικίαν, λέγων ̓  

ΜΝ διώαμίαι ποιᾷν αἰπ᾽ ἐμαντῷ σον, καθώς αἰκούω κρίνω, καὶ κρίσις ἡ ἐμοὴ δὲ τ«ία φαήν᾽ ὃ. 
; τι καὶ ζητῶ Ὁ ϑόλημᾳ Ὁ ἐμὸν, δλλα ὦ θέλημα τοῦ σπεμιψαντός με, φνφ Ν᾽ ξῴα, τίναὶ καὶ 

πὴ λλάγιϑμα «ρακῶν: “-οοφήζαε ἐδῦχει λέγην (ὀκφοι Ζ ν᾿ ν ἔλεγον, ὅτι ὁ Θεύς ὅδην 

ὁ κρίνων τίω' γάῦ ἅπασαν, τυτές!,Ὁ δῥ,ϑούπινον ϑύος ̓ ἡ τϑη ὁ Δα(ὶδ πὸυζαχού αἴα-- 

κηρυῆων ἔλεγα, Κοινᾷ λφοις ον θ)ϑύτητι ᾿ αὶ, Ο Θεὸς κριτὴς δϑίχαιος ᾧ ἰλωφϑς ἢ μαχρόθυ- λα ζει, 
μ᾽ ἂ (ὦ παερφῆτα ὃ πόύτες καὶ ὁ Μωύοῆε" ὁ 3 Χεισὸς ἔλοϑρ, ὁπας ὁ κοίμωι οὐρα, ψνἢ 

εὐ ἡμιδ ο " δλλαὶ Ἔ κρίσιν δέδωκε τῳ ἐφ᾿ ἰκθμὸν ὃ τούτην ζω ϑορυφῆσοι (δ) αἰκϑονζῳ τότε ̓ σδαῦοι, καὶ 
ὦ “ὐ ασκθυαῖσαι πάλιν ἀύτίθεον αὑτὸν αἰ χυυτῆθύειν ἢ σφώδγρα ἐν ζῳῦϑα συγχαταζαμει τῶ 

λόγῳ, τὸ τοσῶτον, ὅσον ἀπήτει αὖ ἡ ἀοϑένεια, ὥςε τίω" ὀλεθρίαν ζωτίω αὑπουίαν 

ασδϑρῥιζον μελάν᾽ χαὶ φησιν, ἐγώ ὶ διώα μαι ἰπ' ἐμαυτοῦ ποιῷ Φϑοδν᾽ τυτές!ν, σδ εἴδη ξέ- 
νὸν σὲ περηλλαγρϑμον, συ τε' ἣ μῆ βούλεται ὁπατήρ, πῈΝ ἐμοδ γινόμϑμον δψεοῦν, ἡ λεγϑ- 

υϑιπδκῶς- 14. ἐδινον αἰκουσεοῦε. ὶ πυδέτερον Εἰπων,δτι μὸς ἐν, ϑοϑίπυ 661," ᾧ δείξας ὅτι δἰ, οϑπον 
μεΐϑγνπον αὖ τὸν τέως κἰ χυὠτήθυον, " ὅτω ᾧ ὠΐζωῶϑα αἰϑησιν. ὥασερ δίων «Ψωτέρω Εἰπὼν, ὃ ἀἰκη- 

ϑυθιαν κόα ὃν λαλούνϑμ, ὁ ὃ ἐωροίχᾳ νϑρ εδοτουρφύμδν ᾿νοἱωδώνης, ὁ ἑωρφιχε εδτυρᾶ, ἡ τω 
μην εὗοτοοίδω τε οὐθεὶς λαμίανει᾽ αἷξὶ ἀκριζοις αἰμιφότεροι Εἴρηται γνώσεως, " ὀυχ ἀ- 

μὲ ς}ς}Ὲςπλώς αθὸ ἀκοῆς ᾧ ὄψεως" ὕντω καὶ ἐν ζιῦϑα ἀκοβιὺ Εἰ πων, φυῤϑνν ἀἴνιο ἐμμιφανᾳ, ἢ ὅτι 
20 ἀἰϑυούατον ἀλλο τὶ ϑελῆσαι αὖ τον," ὁπῶρ ὁ πατήρ. αν ἐκ εἶπεν ὅτω σαφω(ε Ν᾽ ἀγέδέξου-- 

γὐὴ »δξ δὐϑυίας τέως ὕτως αἰκουο!ες) αἰλλαὶ πὼς: συϊκαταζατικῶς καὶ ὀυθρωπίνως σφόδρα  κα- 

δως αἴκϑω, κρίνω. ποΐλιν ἐυ διδασκαλίαν λύγων οὐταύϑα (ν᾽ Ν᾽ Εἰπεικαϑώς διδοίσκομφι, 
αλλα καῦως ἀκϑω) αλλ ουδὲ ὡς δεόμδινος αἀἰκρφασεως ταὐτα φησιν (ὁυ "ὃ μόνον τῷ διδω.. 
σκέοϑτῳ αγενδεὴς ἑω, αἰλλα καὶ τῷ δύέαϑαι αἰκούειν) τίου ὃ ὁμόνοιθν δηλῶν ἢ ὃ ἀπαρφίλλακ- 

25 τοῦ τὴς ψήφυ ̓ ὡσανεὶ ἔλεγν, ὅτω κείνω, ὡς ἀν Εἰ αὐτὸς ὁ πατὴρ ὁκοίνων (ὦ, Εἶτά φη- 
σι, (Ὁ οἶδα ὅτι κρίσις ἡ ἐμὴ διχαία, 2 ν᾽ ὅτι ζυτώ ῶ ϑέληκᾳ ὦ ἐμὸν, ἀλλα δ ϑέλημᾳ 

τῷ πέμοψδυτὸς με. τί λέπις » ἔχεις γὸ ϑέλημα ἕτερον αὐἾᾺ Ἔ πατέρα; αὶ μιζωυ ἀλλαχῇ 
φησι᾿ χαιϑὼς ἐγώ καὶ σὺ ἕν ἐσμὲν (αὐἴδι' θελήματος λέγων ἢ ὁμονοίαφ) δὺς ἀὐοῖς ἴα καὶ αὖν- 
τοὶ εν ἡμῖν ἂν ὦσι" τϑτες!ν,ον τῇ δὰ "μδιν πίς. ὁρὰς “ὰ ῷᾳᾷ μάλιςα δοκοιώτα 4) ζ.. 

40. πειναὶ, ζαύτα ὅθην ὡπερ ἐχέ ἐγκεκρυμιμένον Ὁ ὑψελθννόημα: δηὺ αἰνίῆεται, Ὀιούτόν ὅξηγ᾽ ὅ- 
τι Οὐ ἄλλο νϑρ τού παΐζος τὸ ϑόλημιαγώλλο ὃ τὸ αὐτε" ἀλλ᾽ ὥασερ μεῶς τ αινοίας ἐν θέλη 

νων μα, ὅτως " ἐμοί καὶ τῇ παΐζος. μὴ ϑαυμασῃς Οἱ Ὀσαυτίω Εἶπε (ἰωάφειαν. ὑγὸ ἐ- 

πὶ τῷ πγϑύματος τύτω κέγρηται ῷ ἰανοδείγματι ὁ Παῦλος, λέγωγ᾽ Τὶς Ν) οἶδεν ὀυθρὼ- 

“τῶν τὰ τῷ δι, ούπου, Εἰ μὴ χ “πγόμα τῷ δ ϑούπου ὦ ὦν αὐτῷ ; ὕντω ἡ τῷ Θεού 

45 σσεῖεὶς οἶδεν, Εἰ μή δ πγῶμα τῷ Θεῦ. ουὐὐοὲν δέχυ αἴλλο, ἢ τοῦτο φησιν, ὅτι Οὐχ ἔς! μοϊδέ.. 

ἐδ  λημαΐἕτερϑν αὶ ἰδιον" οὐρα τῷ παξϑς, δολ᾽ Εἴτι ὀκᾷνος βούλεται, τοῦτο ᾧ ἐγώ, ὶ Εἴ 
"κὸν ἐγὼ, τῶτο κα ὀκᾷος, ὥασερ δυ ᾧ πατφὶ σσεϑεὶς αὐ΄ ἐγκοιλέσειε κρίνοντι, ὅτως σδεῖδ' ἐμοί, 

ὐτὸ “ὃ τῆς αψτῆς γνώμης ἑκατέρων ἡ ψῆφος φέρεται. Εἰδὲ δ ,ϑοφπινώτερϑη ζωτα 

«ἰϑλέγεται, μὴ ϑαυμμιοίσῃς. δ ϑοϑ,πον γὸ αὑτὸν ἔτι ονόμιζον δὴ ψιλόν. δ9 “οὐ μάλι- 

40 ςα οὖν τοῖς τοιούτοις μεὴ ζοὶ λεχϑνϑμα ἐξετάζειν μόνον, δυλαὶ κ τίω «ασόνοιδν Ἢ ακροωριέ- 
γῶν πσϑϑοθέναι, ἢ ὅυτω ΤἿ λεχομϑῥωι αἰκούειν, ὡς «σοὺς κείν Εἰρηνϑμων. ἐπεὶ, πολλαὶ 
ἐψψυται ζ ἰτπωπα. σχόπει “» " Εἶπο, ὀυ ζητῶ Ω ϑέλημα, τὸ ἐμόν. Οὐχοιὼ ἐτερϑν ὅ2ι τὸ 

«υτὰ ϑέλη μασι ὃ σφόδρα πὐποδίοι, ᾧ σε απλώς υσοδίον, δνλ' σσεῖδ' ὠφέλιμον ὅτως. 

ἐπεὶ, Εἰ σωτηολαῦδες ἑμῖ, ἡὶ συμίξὦνον ᾧ τοῦ παΐζϑς, ζζγος ἕνεκεν ἀΐζ' ἀ«ξυτάς; ὐϑεσποι 

.4β. 
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Ζ "ὦ εἰκότως αὐ τῶτο λέγϑιεν,ὡς πολλά ϑολήματα ἔχοντες νὰ τὰ ᾧ Θεῷ δυκοιωτα σὺ 
ἢ. ἄΐνος ἕνεκεν ὅτο φης,κτ' πτλμτω ἐοικως ᾧ πατοί; ὅτο γὸ ὀεσὶ ἀὐδρὸς ἡκριξωυδών, καὶ ἐξαυ.-- 
ρωμϑρὲ ποι τις αἢ ἢὴ τὸ βῆμια.εἰ γὸ ὁ Παῦλος ὅτως ἑαυ: ὠκέρᾳισι Ὁ ϑεληκϑτι 7 Θεῦ, 

τν.βι.. ως Εἰπῷ, Ζω 5, ςρκέηι ἐγώ, φ Ὁ ὡ ἐμοὶ ὁ Χολεῦς ᾿ πῶς ὁ πϑώτων δεασύτης φησὶν, ὅτι καὶ 

ζητὸ τὸ ϑέλημα το ἐμὸν, αἰλλαὶ τ ϑέλημᾳ τὸ πέμψαντός με, ὡς ἐτέρϑυ οτος ὐκθνου; τί Γ 

δὼ ὅξην ὃ φησιν; ὡς ἐπ’ αἱ, ϑοόπου" ασοϑα.γ4 1 λόχον, ἃ πσοὲς τίω “ἰ ασόνοιαν ΟΜ «κροω- Κ"πϑν)ν 
κϑῥων φϑέγίεται. τ᾽ δ τὸ ΡΨ ἔμιχσθϑαϑεν αἰπέδειξεζα λεοέμϑνα,ᾳ υϑὺ ϑεοωρεπῶς, 

τὰ ὃ δῤ,ϑεφπίνως οἱ αλεϑεὶς, πάλιν ὡς δυ,ϑοῦπος καιτασκόυαζει ζῷὶ αὐζῳ, καὶ λέγ, ὅτι 
ἠχρίσις ἡ ἐμιὴ δικαία ὅθή, πόθεν δῆλον ὅτι αὶ ζητῶ τὸ θέλη μια τὸ ἐμόν, αἰλλα τὸ ϑέλημα 
πέλει ψαντός με. ὥασερ 5» σ᾽ αἱ, ϑοόπων, ὁ φιλαυτίας ἀπηλλαγμένος, (έκ αὐ' ἔγθι το 
δικαίως ἐγχα λᾷοϑαι, ὡς ΜΝ τὸ δὲον διχοίσοις  δυτῶς συτθξ' ἐμοὶ δευνήσεοϑς νιῶ ἔχιτιμαν. 

ὦ ΡΨ ϑέλων (αὶ ἑαυΐν φῆσαι, ἴσως εἰ -οτῆξυϑείη δῦ αὐλοὶ πολλῶν ζύτη κα Φϑείρειν 
τὸ δίκαιον" ὁ ἢ μὴ ζὰ ἑαυ σχοπῶν, (γα. ὀμ' γι πασδέφασμ τοὺ μὴ ζοὶ δίχαα ψηφίσαδ,; 
σῶον τούιω (δὴ λογισμὸν αὶ ἐπ᾽" ἐμοῦ δξετάζετε. Εἰ Δ γὸ ἑλῶν μὴ ἀπεςαίλθαιπα- αχἰωὶ 
ὁ9ὲ τοῦ παΐϑος, μηδὲ Εἰς ὠκένον τίωυ δόξαν “ὙΠ γινονϑρων ὀώεφερον, ἴσως αὐ τις ὑμδι ὁ. ας 
πενέησεν, τὶ βουλόμνϑνος ἐμαυτον ποιήσοι λαμίδϑι, ου λέγω ζᾳ ὀντου᾿ Εἰ Ἀ ἑτέρῳ λογί- 

ζομοι αὶ αγατί ϑημὶ (αὶ " γυόμνδμα, τίνος ἐγεκεν,}} πόϑεν αὐ ἔχοιτε κ( πσοτῆ θύειν ζὰ λελόνδνα, ιμύμμ, 
ὁρᾶς" δωυ “πῶς (δ) λόλϑν κατιδίξασε, καὶ πῦϑεν τέων κρίσιν τίωυ ἑαντοῦ διχαιαν ἐὴ ἐ- χῇ 
φησιν, ὅ)εν αὐ ὁ “ἿΨΜ πολλώνγ Εἷς ἀἰπολοχϑύνϑμος Εἶπεν; ὁρᾷς, ὃ πολλαζχις Εἶπον, “πῶς 
αἱ αλόμπει σαφαύς ; ἃ δὲ ἔφην ὃ Εἶπον; ὅτι κὶ αὐ χιῥθολὴ τῆς ζω πεινότητος ΔΨ λέξεων, χο 
αὕτη μαίλιςα πείρᾳ «ἦν' νοιῶ ξρνίῷς, μὴ ἐκ τῷ “δ χείρϑυ δεηρυϑροις (ᾳ λερόμϑρα κα- 

ταπίπηεν, ἀλλὰ οὐραβάδω μάδλου ἔχὶ πὸ ὕψος δμγοημόδ ἐλϑεῖν. αὐτὴ καὶ ὧν λχα- 
μιαὶ συρονϑμους τότε μ᾽ πολλῆς κτὶ μικρὸν αἰγίτησι τὴς θὐκολίας. 

ἩΘΙΚΟΝ Ταῦτ᾽ ἦν ἀπόμτω οὐνοϑντες,οὐδακαλω μὴ οὐ Βατζέχωϑυ ἀπὰς τὰ εἰρηνϑβα, δλὰ 
μ᾿ ἀχκριξείας ϑξετείσωμϑμ ἀπόντα," τίω αὐτίδν ΟΜ λεγϑνϑύων 'τὸμτωχού " σκοποιῶτες ὡς χ' καὶ ὼς 
μμηδϑνομίζωϑρ δκῷ ἡμῖν Εἰς τ τολϑγίθν τί ὠγνοιδω ὡ τίω αἰσριότητα. ἐν Ν᾽ ἀ- χαοτῦδν 

χερφιίος ὀκέλθυσς μόνον ἐπ), δνλὰ ἡ φρονίμους. αἀἰσκαῖ ϑμ τοίνι μΖ' ἧς αἰσπιλ ότητος χαὶ 

τίω φοϑνησιν, ὁ ὄχὶ ΤΨ δογ ἡ Ὡπ Μ τοὐβίου κατορθωμῖν ᾿ καὶ διλαζωρϑρ ἑαυτοῖς 
ἐνζωϑα, ἵνα μὴ (νὼ τῳ κόσμῳ χαταχριϑανϑμ τότε; νὸ τοιούτοι γινώ ἔβα, αὐἰδὸ ὧν (ἰω- 

δούλυς, δ (ουλόμιϑα αὐ ήμας ϑμέοϑαι “' διιαυθτίων ἡμδ, ἀφες τὸ ἡμῖν τὰ ὀφειλή- 9 
ς κε » “ » ͵ ε ΚΜ οὖ», ' ! 

ματὼ Ἀμμ, ὡς χαὶ ἡμιᾷς ἀφίεμδυ τοῖς ὀφειλέταις ἡμϑδω. ὦ οἶδὰ μὰ, οτί ου Φέρει ὥραως 
σπλγῆονϑρηη ψυχν δλλ᾽ ἑαὶ εὐνοήσωμϑρ ὅτι ἐχί ῷ λελυπηκότι, δὴν ἑαυτοῖς ἀσοιζόμεϑευ, 

(αχίως ἀἰφήσονϑμ Τ᾿ ἰὸν τὴς ὀργῆς. χαὶ ΣΡ ὁ ταὶ ἐκοτον δώναρια μιὴ συγιχωρήσοις ῷ πί- 

πλημμεληχότί, 9 1 ὁμόδουλον ἠδίκησεν, δλ ἑαυΐζὸν, τοῖς μυρίοις ζᾳ λάντοις κεἰ πο’ θύϑιωωνον 

ποιήσεις, ὧν πσοότερϑν τίω ἀφεσιν ἐλαίεν. τὸν δῖζυ ἐτέρρις μὴ ἀφαΐμϑμ, ἑαυτοῖς Οἕν 293 
ἀἰφίεμϑν. μὴ τοίνεω τῷ Θεῷ λέγωμϑι μόνον, μὴ μψηοϑοῦς δῇ αἱ μόνο τη μῶν ἡ μδμ" λα καὶ 

τας ἑαυζδὶ ἕκαφος, μὴ μψηοϑῶνδυ ΝΜ αἰ μδοτημαύτων δ[ῥ (δούλων δὝΨ Εἰς ἡμας 
γεδνουδύων. χαὶ γ)Ὰ} σὺ ασοήτερν ϑιχαζεις τοῖς σοῖς, χα ὅτε ἕπεται ὁ Φεύφ᾽ σὺ Τ νῦμον 
“φαφωις ἢ αἰθὶ ἀφέσεως καὶ τιμωρίας, καὶ τίω «ἰθὶ ΝΜ Οοιούτων ἐκ φέρεις ψῆφον. ἐυκ- 
ομ ἡ τῷ μωποϑέωσαι ἡ τῷ μὴ μννοϑίωω (δ Θεὸν σὺ κύριος Εἴ. 180 κ) ὁ Παύ- 40 

λος αφῴιαι κελθύει, ἐαν τις αὐϑός τίνα ἔχη μομφω, δ εἰχ αἰὐστλοὺς αἰφήνωι, δολ᾽ ὡςε μηδὲ 
λείψανα »ϑῥειν. ἐπεὶ ἡ ὁ Χοαφος θὶ μόνον σύ ἤνεγκεν Εἰς μέσον ἡ,δὲ αἱ μδοτήματα, 
λ᾿ οὐδὲ ἡμας αὐζν; πεπλημμοληκύζος ὀψέμφησεν, Οὐ Εἶπειτὰ ἡ (αὐ ρδδτες λα 
αὶ αἰφῆκε ἡ “ξήλειψε ὃ χειρϑφάφον, μηδὲ λογισοίνϑμος ζᾳ' αἰ δαπίώμοτα, καϑὼς χσὴ 

Τόὸϊτῃ 
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τῆτο Παύλος ἐδήλωσε. τούτο δὰ 'ποιαί υϑῳ αὶ ἡριᾷ; ὦ ὐπὸ τὴς Δ ϑνοίας φξαλέφωρϑν ὦ. 
πόρτοι. καὶ (ὦ ἀγαϑοντί γελνηνϑμοι ἡ αρδα τῷ λελυπηκόποφ, γῶφα λαγισω θα μέγογ" 
δὺ ὃ λυπη99) ἢ ἐπαηϑες, ὠκξαάλωμϑ καὶ δξδχαιψωρϑν ,. ὦφε ρεηδὲ ἔγωος ογαττορῦμεν, Εὐ 
ἢ μηδὲν ἡμῖν αἰγανὸν γέορνε προῳ τότε, [ τοσώτῳ ] πάλιν ὁ μιαϑὸς μαίζων σωγχωρϑύσιν. 

5 ἡμῖν, ἢ πλείων κὶ θὐδοκίμησις. ἄλλοι δὲ αἰγρυπνίας χα μιθυνίας ἡ μνοίας ζιλαιπωρίας 
ὀϊξληείφοισι τὰ ἀρδοτύματα᾿ σοὶ δ τὴς θὐκολωτέρας ὡδού, τοῦ μυὴ ὑψησιζοικᾷν λέγω, 
πϑϑτα ἔξες!ν φϑνίσαι τὰ πλημμεληϑέντα . ἀπῤωυκτ' «αὐτὰ ξίφος ὠϑεῖς, ὡς ὡ 

μιφηνόνϑμοι, ὁ «οὐ αι παίοντες, ἡ τῆς μϑινούσης σεῤυσὲν ὐκίανλλοις ζωῆς, δὲον πλύτα παηροίτο 
τειν, ὥςε αὐτῆς ἐχιτυχῷ; Εἰ γρὴ πϑρούσω ὅτω ποϑεινὴ, 4 δῦ Εἴποι τις αἷδὲ ἐκείνης, 

ἴο ἔνθα, αἰπόβρα, ὀδγώη, ἡ λύπη, αὶ φοναγμμάφ ,) ὀκᾷ δῶστοι θεένατον Οὐκ ἔφιν, φ νὰ πέρας ἐ- 
κείνων εἰ αυυτῇ δῦσαι “ἣν αἰγαϑών. μωκοίοιοι καὶ φπιϑισμακοίαιοι,  πολλακις τῶτο, (ᾧ τὸς 
μακαρίας κείνης ᾿Σἶπολθύοντες λήξεως, ὥασερ δξζωυ ἀϑλιοι χαὶ πρισαίφρλιοι, καὶ μυνολαί.- 

κις τοῦτο, (ὦ) τῆς μακαολότητος ἐκείνης ἑαυ ϑυλ κα λόντος. χαὶ τί πατ' ἐἔζω 651, φησι, 

ῶ ποιόν ἡμαξ ἀὐσολσαύσαι γῆς ζωὴς ὠκοίνης ἢ ἀἴκαυσον ἀντ τό δικοίξῳντος νεανίσκῳ 

τις ζοὶ ἰσλολοίδρε ἴδε τούτου. Ὅν ΡΨ Εἶπε, ᾧὶ ποιήσεις ἕωίω" αἰώνιον κλοιθενομιή- 

σω ; Εἴπων ὁ Χολεὶς «υτῷ ζμ άγλας ὠτολᾷς, κατέληξεν Εἰ τίω τῷ σρλλῆσίον αἰγά- 

πίω. καὶ ἴ,χα ἐρᾷ τις Λμιακυόντων (Ὁ τὸ πλούσιον οὐκόνον, ὅτι ᾧ ἡριῴς ζῳῶτα ἐφυλοξα.-. 
δα. σελ ΡΨ ἐκλέψαϑν, οἵ ἐφονεύσαμϑυ, οὐκ ἐμοιγεύσωκϑῳ ᾿ἄν᾿ ἔδεστα ἡ 

τούτο Εἰ πεῖν δυωνήσν, ὅτι ἡγαίστησκις τὸν στλνησίον, ὡς αἰγατπτῆσάι ἔδει. εἰ ))5» ὀρωὠώσκηνέ τίς, 
ΚΝ 10 ἡ. (καχηλϑρησιν, ἥ Οὐδ Ἡμιωυῶν αἰδικῳμόῤῳ, ἡ ου μετάδωχο δὲ ὄντων, ἀνδ' ἀγαΐπησε. νιωῦ 
μόδα. δον τοῦτο μόνον ἐπέταξεν ὁ Χοιςος, ἀλλα ἢ ὅτεοςν. ποῖον δὰ τούτο; πώλησόν συ ἴα 
μ᾿ ἐμὴ ὑπωρνζᾳ, φυσι, καὶ δὸς πϑ]ωχοῖς, ἡ δέυρο ἀπολουθᾷ μοι, τέων" δῷ ἣμ ἔργων μίμησιν. 
πἶλ Α] ἢ ᾿ ἤ , ,“Ἷ»ν ! “" ἈΆ.0ΕΕΟΝ " 
ἐμημκἰγ. λέγων ἀϑλθυ 050. τἰ τοί ογτεῦϑεν μανϑανορϑν ει'θστὼ Α στιτὸν μὴ πόνΐᾳ θχονζᾳ 

ζῶτα,ςέκ ἐδ ποφτείων Ἐχιτυχεῖν “Μ᾽ οὖν τὴ λήξᾳ ὧκ εἴννη “Σ᾿ »»» ὃ Εἰπεῖν αὐτὰ, 

"ς δὲϊ πόρΐᾳ, ζχῶτα, ἐποίησει, ὡς καταλελφμμδρα μεγαίλυ τινὸς Εἰςτελείδμ θύδοκί μησίν, 

φησιν" ἐἰ ϑελάς τέλέος τῇ, “πώλησον σὺ τὸ ὡσταρχοννα; ὃ δὺς τ]ωχοῖς, ἡ δὲυρφ ἀἰκο- 

λουθᾳ μωι. πσοῶτον Δ δϊίυ τούτυ ἔς! μαϑεῖν ᾿ δυῦύτερον ἢ), δ: αὐτὸν ὠχάνον διήλεγξεν 
Εἰυῇ κομιπαξοντα. ὁ ὙῈ ον αἰϑιυσία τοσαύτῃ ζῶν, αὶ «ἄν ἄλλοις αἰϑκορών ὧν πονία, 
πῶς δὺ (δὸ πλησίον ἠγάτπτησεν. αὶ τοίνεω σύσὶὰ' ἐκῴνο ἡλύήθῥυσιν. αἰλλ᾽ ἡμιφς κακῴιο ᾧ ζὼ- 

| “οτα ποιαΐνδν,ὺ ασουδεύξωνδν τὰ ὄντα κεγῶσαι ὃ τὸν θιραινὸν ωρίαοϑει. ΕἾ) κίῷ ἀξι- 
' ματος τίς βιωτικ96 ολζω πολλαίκις τίω ὀυσίαν ἐπέδωκεν, ἀξιώματος τὸ" μέλλοντος ὡν- 
λυ ζᾳῦϑα μϑρᾷν," καὶ σεν ἐγζωϑα πολιωὼ πο Ῥαιδμοντὸς “ξύν (πολλοὶ »Ὲ “σϑ9 πολλοῦ 

ἡγτν, χὺς πελδυτῆς ζαυτίων ἀἰπεδυύσαντο τίωυ Φρχζω, ἐτερϑι! ἢ δζῥ ζω τίω ἐξημιώϑησοιν ὺ 

τίω ζωίω αὐτίω πολλυκις᾽ δλλ᾿ ὅμως ὶ ζαύτα Εἶδοτες, πὸωτα κενούσιν χὑχρ αὐτὴ) 
,6ἱ τοίνιου ,ἷῶρ ζαύτης τοσαῦτα ποιούσιν, πὸ τῆς μϑμούσης ὠκείνης καὶ αἰαφαιρύτυ, τί 

ὅδμοιτ᾽ αὐ ἡ μδυ ἀθλιώτερον μηδὲ ὀλίγα πσϑοϊενδμων, μηδὲ ταῦτα πϑλεχοντων, ἃ αὶ μι- 

κσϑν ὑὕξερϑν ὀγτες ὐὐζο ἀφήσονϑμ ; ποίας ἔδυ ταύτα ςέκ δὺ Εἴη μῥυίας, ἁπἣν ἀκοντεὸ 

ἐφαιο9ὺ θα, ταῦτα παρὸν ἑκόγζοιᾳ δοιρῦαι, καὶ ἴθ᾽ ἑαυ δ" λαῷ μη βελνιϑίωαι» δλλ᾽ 
εἰ Ζ ἐχὶ λαναΐζον τις ἤγω», Εἶτα καϑούκειη», πόρτα ᾷᾳ ὀγγά, «οδϑένϑμον αἀπαλλαγάσαι, 

“ὁ Ὁ ϑρι ὁ ὦ πράγμα ογοιίσοι μϑμ" νι ἢ “πρὼ τίω Ἐχὶ γέεινὸν ἀἰχϑϑλθοις ὁδὸν, ζῷ ἡμίο 
σῃ δονζᾳς ἐλθυϑερω ϑίωῦαι,αἹ οοὐ θα κα κολφίζεοῖ καὶ κατύγειν εἰκῇ ζῷ μὴ ἡμέτερα, ὥςε γαὶ ἡ-- 

μέτερϑι Ὡροῖ ΑἿ, " τίνα, δξζυ ἕξονϑμ ᾿“πολοχίαν, ποίλν συτνωμέον, οὕϊως θυκόλῳ τῇ μνϑρης 

ἡμῶν ὁδὸν σσθ9; ζωίω τ χρημψών φερόνϑροι,ὺ ᾽ ἄκαρπον βαδίδοντες ὁδὸν, ἢ Ἔ οὐζῦϑα, 

αὶ ἡΜ ὑχᾷ πότων ἑαυ τοις ὡποτερριοῦτες, τρὸν ἀἰμφότορρι καρπωσαοδ ἀδείας » δολ' 
εἰ 

ΚΝ 



ἀπ. πο ΧΡΥΣΌΣΤ, ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ. 
Εἰ ὺ μιὰ τούτερῦν, κὰν γμο γϑεοῶ αγενέϊκωμδυ, ἡ ἡμῶν αὐ δὮ δρόμνϑμοι, αὶ αλώτα “[9- 

ϑωΐνδν Εἰς δέον, να καὶ τοὶ μέλλοντα μή] ϑὐκολίας λοίδωμϑρ, γϑέιτι ᾧ φιλφν, ϑοφπία τῇ 
Κυρίου ἡμδὰ! 1[ησῶ ΧΧελφού͵, δ καὶ τῳ πατεοὶή δυξα,ἁμα τῶ αγίῳ πγθύματι, Εἰς δὲ ἀ;- 
ὥγας ἦΜιώνων. Αμέιύ. 

) 

4 
Ομελιμ. 31 ΑΝ ἘΓΩ ΜΑΡΤΥΡΩ '!ΠΕΡῚ ΕΜΑΥΤΟΎ, .,μ5 

ἡ εδοτυοία μου Οὔκ ἐςῖν ἀληϑης. 8: Αλλος δρὴν ὁ μδοτυρών "πες ᾿ 

οἱ ἐμον, χρὶ οἵδω ὅτι ἀἰληϑης ὅθην ἡ μζοτορία «υτν᾽.. " 

ΞΟ ΝΚ 1 ὅς χύρὰν μεταλλικζιὼ αἰορύῆειν τχυχφροίη τῆς τέχνης ζρύτης ἀ!. κο 
Ὁ" σπιερος ὧν, χρισίον ἅ οέκ "ἐργάσεται ,πόυτα 3 ἁπλῶν, ὶ ὁμοί συ. ΠΟ 

χέων, πόνον ἀϑόγητον αἰ ποορϑμᾷ ᾧ Ἐχιολαζη" ὕτω » ΤΨ ϑοίων ,4α- 

φαΐν 2) τίω ἀκολοθίδν Οὐκ Εἰδύτες, σον τὰ ἰδιώματα ᾧ (ἐν νό. 

μὲς αὐτῆς ἐϊξεταάξοντες, δλλ᾽ απλαῖς ὶ ἐνὶ ζόπῳ πάντα Ὠθπιότες, 
“ Ἂ “γοισίον κ᾽ γῆς φύροντες, συσδ ποτε (ὃ «-"αποκεί μϑμον «τῇ 3» 4 

σοιυρϑν βύρήσοισι. ζῳῶτα ἢ Εἶποι νιῶ, Φ) 4, ὃ πυϑλκείμδμον ἡμῶν χοοίον ἔχει  πολιω 
( χουσὸν, ἐυ μέω κατάδολον, δλλαὶ πολλῇ κατωκεχωσμένον ὀϑωϑεν αἰσαφείᾳ. δὲ» χρὰ 
«ἰασκατήονζς χαὶ οἰ ακαϑαίρονζα, ἐχέζῳ γνήσια δὴ νου μῶν ὀλθῷ. 4ἰς γὺ Οὖκ αὐ θ.. 

ϑέως ϑορυθηϑείη ἀχϑύων τῇ Χοιτού λέχϑντος᾽ ἐδρ ἐγὼ μδοτυραί εὐϑὲ ἐμᾳυ τῇ," εδοτυοία 
μα Οὐκ ἔςιν αληϑής; καὶ Δ} πολλαχοῦ Φαζόται μὗοτυρήσοις ἑαυτω. τῇ γριῶ Σαῤῥρεί.. ιο 
ἡ! δὲ δχρλοχϑυϑρος, ἔλεον ἐγώ Εἰμε ὁ λαάλών σοί καὶ τῶ: τυφλῷ ὁμοίως ̓ ὁ λάλων μ(' ων 

οἵ, ἐκᾷνος ὅδ᾽ αὶ τοῖς Ἰουδαίοις Ἐ πῶς ὑμᾷς λέγετε, δι β λοιστρημιᾷς, ὅτι Εἶπον ἠθς ὅ Θε- ἰβωρ 
οὗ Εἰμε" καὶ ἐτέρωθι ἢ πλλαρῦ τῦτο ποιζ. ὁ δῶυ ὥπόμτα ζωτα ψευδὰ ἡ, φρήμν ἔςαι 

Φ τηρίας ἐλπίς; πόθεν ἢ τίωυ ἀλήλήθμ θὑρήσονϑμ, στὸν αὐτὴ κἡὶ ἀἰλήθφα λέγῃ, ὅτι Οὐκ ἔ:- 
φνν ἡὶ κμδοτυοία μν ἀληϑής αὶ τῶν ἢ δυκᾷ τὸ ὠνομτίωμα 4) μόνον, δλλαὶ ᾧ ὅτερον ον ἔ- ες 

λφῆον τύότυ. ασϑϊων γ δ φησι, ἢ ἑαὶ ἐγὼ εδοτυρώ αὖδέ ἐμοῦ, ἡ μδοτυολα μὰ ἀἰληϑὺύς 
31. ποῖον ὃν, Ε ἰστέ μοι, δέξομψι, ποῖον ὃ νομίσω ψεύδος τῇ Εἰ γιὰ} ὅτως ὀκλοξοιρϑρ ἐἰ- 
πλώςως Εἴρηται, μιδ πυϑόσωπον «ἰδειργασοι νϑροι, μὴ αἰτίαν, μωῦ ἄδλο τι ΟὟῬΨ τοιούτων Κ- 

δὲν, ἀμφότερρ ἔξαι ψευδὰ. Εἰ γλ» αδόοτυοία ἀυτύ οί ἔςιν ἀληϑὴς, σύυὲ τῦτο ἀρ 

αἰληϑές, ἐν ὃ δυτερον μόνον, Δλλ αὶ ἡ ὃ προότερον. Ὧι δῶ 41 Ὁ Εἰρημδέον; πολλῆς ἡμῖν γ9 
σῃζ τῆς αἰγφυπγίας, μᾶλλον Ὁ τὴς τῦ Θεοῦ ἀϑῥιτος, ἵνα μὴ τοῖς βήμασιν «γα πομείνωμδῳ 
ψιλοῖς. τω γ} καὶ ΟῸ αἱρετικοὶ πλλνούνται,οτὸμ" μήτε () σκοπὸν ἐϊξετείξωσι τὸ λέλθν- ν,. 1η 
τος," μήτε τίω ἕξιν “ἿΨ αἰκουόγγων. αὐ γ)5  ἴχτα μὴ πνδλοϑώκϑρ, ἢ ἕτερα ὃ, δἠχαιορεὰ, χἷπ 
ἡ τότες, ᾧ γρωμέω ἀχροατοῦ, πολλα ἔψετω ᾳ ἀτπα." ὦ δῶ ὅ91 ὃ Εἰρημϑβον; ἔμηλ-: Ἁ, ἰών 

λον" εἰ ασοφέρειν αὐτῷ (ὦ Ἰουδοῦοι᾽ ἐδὼ σὺ μδοτυρῃς αὐδὲ σεαυτῷ," ζτυοία συ οὐκ ἵ- 35 μυμα 
τιν ἀληθής. δχρὺ τῦτο ζωώτα «σοελφθων Εἶπεν, ὡσανεὶ " ἔλεγε" " πλτως ἐρφτέ μοι, δι ΜΕΝ | 
(ι ἐπιςεύονϑν. συοϊεὶς "γάρ (αχίως ἑαυτω εδιοτυρον, αἰξιόπιφυς ὅδην εἰν δ, ϑοΐποις. τὸ πήρο 

ῃ β" 

δίχυ, ἐκ ἔςιν οἰ ληϑής, υχ ἀπλοως ὀναγνωςέον, δα παδὸς τίω ἐκείνων αἰ πσύνοιδιυ, δῇ, ὅτι ἩΜΝΝ 
ὑμῶν Οὐκ ἐςν ἀληϑής.  τοίνμιν πῦϑϑς τίω ὡξίλν πίω ἐὐτι; λα “οϑϑς τίω αἰ πουνοιὴν ᾿ 5.οὐϑηα 

ὠκείνων ἐφϑάγίοτο ζωτα. καὶ ὅτὸν ( λέγη," μδοτυολα μια σέο ἔξιν αἰληθὴς, τέυ γνω μὴν 4ο | 
ἐλέγχει τίω ὠκείνων, ἃ τίω μέλλουσαν ἀὐτῳ χΣ ἐκείνων αὐτίϑεσιν ἐπαίγεοϑει᾿ ὁτὸμ ΧΩ 

καν ἐγωὶ μϑοτυρώ αἰθὲ ἐμαυτοῦ, ἀληϑης ὅν ἡ μϑντυοία μέ, αὖ τίωὶ δείκψεσι τῷ πο6γ- 
ματος τίω φύσιν, ὅτι ὡς Θεὸν αἰξιύπισον αὐτὸν ἔδω νομίζειν ὦ οὐδέ ἑαυτῷ λέχϑντα. Ω2,7 ὃ 

Εἶπεν ἀνάςασιν νεκρωΐγ ᾧ κρίσιν, ὅτι ὁπτις΄ θύων αὐτῷ ὶ κρίνεται,αλλ᾽ Εἰς ζωιω ἔρ λάται να 
Ὁ] 



ΕΥ̓ΑΓΓῈΕΛ. Ομιλ μι. ωι 
, 

ὅτι καιϑοδάτω 'τόμτας θ᾽ ϑιώας αἰπαμτήσων, ᾧ ὅτι τίω αὐτίω δξοισίαν ἔχφ τῳ πατεὶ ἡ 
δυαμιν ᾿ μέλλων παλιν ἀπόντα ζωῶτα κατοισκέσαζειν, αἰγαγχαίως πίω αἰντίϑεσιν αὐταΐν 

τέθάκε προφτίωυ. Εἶπον, φησιν, δῆ, ὡαπερ ὁ πατὴρ ἐγείρει «ὧν νεκρους ὦ ζωοποιῷ, ὅτω χαὶ ὁ 

κε 

“ὰ εἰ ! , ἰδὲ « » κα! ᾽ ' “ 

υς ὅς "λει ζωοποιζᾷ Θἦπον Οτι ὁ πατὴρ κρίνει Θ᾽ εἶνα, αὐλλαὶ πὰ σὰν Τ κρίσῳ δέδωκα τῷ Ἰωαν, 4, κβ. 

5 ἡ Εἶπον ὅτι λῴτιμῶν (δ ἡδν,ως (2) πατέρρι᾽ Εἶπον δι ὁ μὴ ἡμδε δ ἐν, συν ἢ πα- 
»ἶπιν τέρᾳ ζιμια, Εἶπον δὲιο ἀχούων μι (ἦν: λργρὲς κα πιςεύων, Οὐκ, ὀλψεται θοίγαΐζον, αἰλλαὶ μετα.-- 

ζέξηκεν οκ τὸ ὁκχνα τὰ Εἰςτίω ζωϊώ Εἷ. “πον δ! ἡ φωνή μ' ὥν νεκροὺς ἀγαςήσει, ὥν' δὴ 

νιοῦ, σῦς 5 μ᾿ υτω" Εἶπον ὅτι απευτήσω όσον ΤῈ πεπλυμμελημϑμων ἀπόμζκ᾽ εἷ. 

πον στ διχαίως χρινώ, ᾧ αἰμεΐψομαι τὸς καιτορθοιωίας. ἐπεὶ δίων ἀσπτόμτα ζωῦτα ϑισύφα-- 

το σις ζῶ, ὁ ᾧ λέρόνϑμα μεγάλα, δὀἰποθάξις ἢ Οὐκ ζω συ σδητω Εἰρηυδῥη σαφής ὠκεί- 

ιἡνδὰ τοῖς, αἰλλ᾽ ̓αἰμυδροτέρᾳ ̓ πέϑτερρν τίω" αἰντίεσιν ίϑησι, μέλλων Ὧπ τίω καιτασκθυζωυ μἱ 
μη" “ Εἰ ρηρθρων ὀρμιαν, ὀυτωσί πτως λέγων, Εἰ ἡ μὴ τοῖς ρήλίισι π᾿ ὕτοις "αλλ ἰσὼς ἐρφτέ,πϑῳ.- 

ὯΝ σὰ ὥωωτα σὺ λέγης ̓ οῴς Εἰ αἴξιόπιφος εἵδτυς σαυ αδοτυρών. τύτω τοίνιου νὸ ὅέτον 
Ες “᾿ς, ͵, “πι " τ ἡ λγρν ΕΟ ιν» 
ΠΝ χαταλυῶν αὐ τέο Φιλθνεικίαν, ῷ ναι ο7τερ ἐμέλλοι ἐρᾷν, ὦ δεῖζαι 0Τί οἰοὶν αὐνδι ίᾳ ἀ- 

με 15 πόρρητα τὴς ὀζανοίας, τὸ ζω τίου πο ῥτίω ἐπόδιφξιν τῆς αἷστε δουναίμεως παρέχονθρος,ὑ-. 

(ἐννόει, ὀφέρϑν α(δ' πέρ ἀντίθεσιν ᾧ ἑτέροις "διποδείξεις χϑρέχετωι σαφᾷς  ὀψαντιβῥήτευς, τούς πα- 
οφίγων μστυρας ΦἾΜ λεχουϑῥων, τὰ ἔργα ζκὐ τα’ αὐτῷ διυόνϑρα, τὸ παΐξος τίω μδοτυ.-. 
οἰλν,τῷ Ἰωάννου τὸ κηρυγμα. καὶ “ίϑησι προτέραν τίω ἐλαίῳ τίω Ἰωάννου. Εἰπὼν γδν, 
ἄλλος ὅθ} ὁ αἱδτυρών ΣΝ ἐμοῦ ἢ χα οἶδα ὅτι αἀἰληνϑης ὅθ]ν κα μϑδοτυοία τί, ἐπήγουδν ᾿ 

2: 33. Ὑμᾷς ἀπεζάλκατε “σϑϑς Ιωῤωνίω, ἃ ἐμδιοτύρησε τῇ ἀλυϑεία. ᾿ 

Κωτοιγε Εἰ ςόκ ἔςιν ἀληϑὴς ἡ εϑότυρία σου, "πῶς λέγής, ὅτ οἴδὲι ὅτι ἀληϑής ὅϑηγ ἡ 

εὗοτυοία τῷ Ἰωλώνου,ᾧ οἷ, ἐνδοστύρησε τῇ αἰ ληθκία; ὁρὰς πῶς σαφές κάνταϊ ὦ ὅδιν, ὅτι Ὁ, 
ἡ μϑοτυφία μὰ Οὐκ ἔςν ἀλιϑὴής, πσοῆς τίω ἐκείνων αὐ σννοιὸν Ἑ ἔρηται; τί δῶν Εἰ ὠκᾷνος 

ἐμζιοτύρησι Ριτί, φησιν εἴα Ὁ» μὴ τῦτο λέγωσιν, ὀρᾳ ποώρὶ ζωυτίω ὀύφλε τίω ὑς. 

Ὡς ποιοιὸν. ἐν δ} Εἶπεν, Ἰωαϑνης ἐμδοτυρησέ μοι, δλλαὶ “«ποότερον ὑμῴς ἀπεςάλχατε ωρὸς 

μνές ἸΙωδμγζω᾽ Οὐκ ἀῤ ἢ " ἀπεςείλᾳτε, Εἰ (οὐ αἰξιόπιφον ἡγεῖαθε. καὶ Ὁ δὲ μάζον᾽ ἐν γ5} ἔπεμκ- 
"' αν, αὐτὸν αἷδὶ τῷ Χοιτοδ ἐρωίτες, δλλ᾽ αὐ χὺρ ἑαυ τῷ, ὃν ὃ οὖν τοῖς τῷ ἑαυ αξιόύπι. 

φὸν δῇ ἐνόμιζον, πολλῷ μᾶλλον τοῖς τβρ ἐτέφφυ. πεφύκαρδν γαὶρ, ὡς ΕἼπεῖν, ἀ- 

πόρτες ἀρ, ϑ6θποι μι" ὀυτω πίις θεῖν τοῖς πὸ ἑαυ λέγϑεσιν, ὡς τοῖς καξϑὰ ἀἰλλων. ξ- 

32. Τὸν ὃ ὁυτῶφ αὐξιόπιτον ἐὴ) εὐνόμισαν, ὡς ᾧ οὖν τοῖς αὐϑὶ ἑαυτῷ με δεηϑίῶαι μδοτυείας ἐτέ.-- 

69ις. ὡ γὸ Ὥσποςα λέντες ΟἿ Εἶπον, τὶ λέγης αἰϑὶ τῷ Κοιςοῦ, δλλα, σὺ τίς Εἰ, λέ- 

γής αἰδὲ σεαυτῷ ,ουτω μέγα τοῦ αἰδρὸς ὃ ϑαῦμα Εἦηον. τῶτο δξίω ὅλον ἡνίξατο 2. ο τοῦ 
Εἰπεῖν,υμῷς ἀπεςαίλχατε πρὸς Ἰωδύννν. 2 Τῶῦτο καὶ ὁ ϑ)αγίελιφὴς ὀυχ ὅτι απτές4-- 

δὼ λον, Εἶπε μόνον, δ λλαὰ κὴ «δὰ ἫΨ αἰπεςταλμϑύων αἰκριξολογεῖτεω, Ἢ ὅτ ἦσαν καὶ ἱερᾷς, Φ ὧκ 

3; δ φαρισοίων, ἐχ (Ὁ τυγόντες, σϑτδ' αἰπεῤῥιμμένοι, σϑεδὲ οἷοι δζγ, Φϑουρίωαι ὐθαλο- 

γιαϑέωαι, ἀλλὼ μ(' ἀἰκριξείας ἰκθμοὶ κοϑν (αἱ ἦν ἐκείνου λεούμϑμα. 

324 Εγω 5 τραὶ δι, ϑούπου τίου εἰ τυρίον ὁυ λαμίαγω, 

Τίνος ὀξζυ ἕγεχεν τίωυ Ἰωάννου “ἰήγατες καίτοι Οὐδ ἢ ἐκείνου, οὖν, ϑοθπου εϑοτυρία ἦν. 

ὁ πέμψας μὲ βατῆϊξειν εἰ ὑδεωτί, φησιν, ὐκφνὸς μοι Εἶπεν. ὡςε ὶ ἡ τοῦ Τωαΐγνου μὃ- 

40 πυρία, τὸ Θεοῦ αἴδτυρία ζῶ" ρα Ν ὠκείνου μαθών, ἔλεϑυ ὧπτερ ἐλενν. αὐλλ᾽ ἵνα 

μη λέγωσι, πῦϑεν τῦτο δόλον, ὅτι χρλοσ τϑ Θεοῦ ἔμαϑο, ὸ ΠΣ ζωτω καταγίνωνται, ὧκ 

τοῦ πὐξ,όντος αὑτοῖς ὅχιφοιίζει, ἔτι πσϑϑς τω εἰ πεόνοιαν αὐτο δαλεγονϑρος. Οὐδ γὸ 
ὦ Εἰκὸς ζιῶτα πολλοις Εἰδέναι, οἰλλ᾽ ὡς οὔωϑεν λέγοντι, τέως ποδλσείηον τωϊωάννῃ ϑζῳ 
τοῦτὸ φησιν, ἐγὼ ρα αν, ϑοθττα πίω μοτυρίαν καὶ λαμδανω. αὶ Εἰ μὴ ἔνϑνες δὴ ἀγ- 

Ομεγίοι, ἴοτ, 2. Ῥρῃ εϑοϑπου 



7)» ΧΡΥΣΟΣΤ ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑΙΩΑΝ. 

ϑεύπου τίω μϑρτυρίλυ λαμύαγεν,ὶ οντδῦϑεν νἰαωρίζειϑαι, τινος ὲ ἐνέκέν πϑρῦγες τίου αὅ»- 

τυρίαν αὐτο; ἵνα δίωυ μὴ φῳωζᾳ λέγωσιν, ἀκευσον πώς καὶ διωρδασοιη τῇ ἐπαγωγῇ 

τίωυ' τοιαυπτίω αὐέύίϑεσιν. Εἰπῶων Ὁ} ΟΤΙ τὰ αἰνϑεσπευ τέων εξ τυρίϑυ ἐ ου δϑε- 

(αγω, ἐπήγα μ᾽ 
Αλλὰ ̓(αὖτα λέγω, ἵνα, ὑμιᾷς σωΐϑητε. Ο λέγη, τοιούτον ὅβὴ)ν᾽ ἐγὼ ὦ φέκ ἐ- ς 

διόμζω τῆς τῦτι εϑρτυείας, Θεὸς ὧν, τῆς λυ ϑεφπίνς. Τὴ 5 5. μάλλον αὑτῷ «σϑεστί.. 

χέτο, ἀ παντῶν α ξιοπιτότερον ἡγεῖεϑε, κα ὀκείνῳ ( ὡς πσδοφύτη πσϑϑσεδραματε (ὺ νὸ 

᾿ πόλις Ἑχὶ ἰορδλύζω ὀΐξεχυ») ἐμοὶ ὃ Ο νὰ ϑοναματαρχϑεῦτι ἔχις" θύσοιτε, δζρ τῶτο 
ὑμᾶς ἀύα μεμνήσκω τῆς αϑοτυρίας ὀκείνηρ. 

25. Ἐχεῖνος ἑώ ὁ λύχνος ὁ χαιόμδμος ὶ Φαμων" ὑμιᾷ ὃ 3 ἠθελήσατε ασοϑς ὥραν ἀγαλλια- ιὸ 

αϑίωαι οὐ τῳ φωτὶ ἀἰτν,. Ϊνα γὸμ ἡ λέγωσι" ἰ δὼ Εἰ ὠκήνος τδρ ὁ Οἔπο, ἡμ{ς ἢ Ρ 
Οζα ἐδυξαμεϑα; δείκνεσιν δτί μι ᾿ αἀπεδεξλύνο σὰ Εἰρηνδμα. καὶ ὸ γὸ φυϑὶ (ὧι (ν: τυχόνζᾷς ἐ- 

πέμνψαν, αν ἱερᾷς χαὶ Φωρισαίοις. ηδεληῷ ἀγαλλιααϑέωσαι, ὅτω τὸν αἰδρα ἐϑουλ. 

εἰπζον, κα! τοῖς λεγθυϑύοις λὐτφαῷ οἕκ Οἦχον τότο. Ὁ ὃ ἐπτοϑς ὥρϑδι, τίου ἐυχϑλίλν αὐτἷὖπτο 

δεικψιούτος 551, σι ὅτι ζᾳ χέως ἐυτεὶ α'ἰπεπήδησαν. τι: 

36 Ἐγὼ ὃ ἔχω αϑρτυείαν μείδονα τῷ Ἰωδώνου. Εἰ εδγὰν ἐξουλεοϑε χὰ 
αἰκηλουϑιαν ΤΜ πραγ τῶν φὐ δ οιδέχεοϑει πίω πίφιν, Ὅσο κα ἔργων μᾶλλον ὑμαξ ἐβ 
ἐπυγαγϑμώωυ. ΘΠ βούλεοϑε, δὰ ῷ ΙἸωῤῥνίω ὑμας ἀγω, ἐχ ὡς τῆς ὀκείνν δεό- 

μϑινος αὔντυείας, δλλ Ν᾽ 9 τῷ» πόμτα ποιώ, ὡςε ὑμας ; Οϑίωαι. ἔχω υϑὺ γὸ εὗ»- 
λων» 

τυοίϑν Ἰωανγνν μεοίζογα, Ὁ στ Ὁ ἐργων᾽ δὡλ Κὶ ᾿ το» σχϑτω μόνον, σπῶὼς Ἔσο Ψ ἢ αἰξιοπτίςων 20 

δ) αὐραδικτοου υμιιν ᾿ γνοίμμζωυ, δὶ ὁπωφᾧ Ὡὐπο μι ὐ ὑμῖν γνωρλμωῶν αὶ πὸ ὑμῶν ϑουυμαζο- "ὐδην 

μϑμων. Εἶτα καλου ὀρϑμος αὐ δ, ἡ Εἰ πων, ὅτι πσδὲς ὥραν ἠθέλησαν ἀγαλλιαοϑέωσαι μ 
εν τῳ φωτὶ αὐτιὶ τίω πσδόσκαρον αὐδῶ ἔδειξε απουδεω καὶ Ἂ αθέξαιν. λύχρον ἣ ὧτ 
ὁκάλέσι, δυλών, ὅτι Οὔκ οἴκοι Εἶχε ὃ φώς, ΔΛ στὸ τὴς τῷ πυβύ ματος γῶβιτος. Ὁ 

3 τεὸς λὐτιδιαφολίω ἀντ, τὸ Οἕκ ἔτι τόλφκιν, ὃ οτί αὐτὸς ἔδινοὕλιος τῆς ϑιχαιοσεούης 245 

λὰ τέως αἰμξαμϑιος μόνον, "κα ϑήψαν» στφρόδρα αὐδῇ, δεικψύς, ὅτι Στὸ “ αὐῦ γνώμης, Ἐβιδα 
εἶφ᾽ ἧς ἐκεῖνον κατεφρόνησεν, σσυδ' τῳ Χεισῷ πιφεύσοι ἡδευυηϑησειν. κ᾿. ὃ γὰ τὸν λωμα- 

ζομδνον χὴν ὐὐρις, πεῖς ὥρφιν ὀλαύμασαν μδνον" ὡς Εἰ μῆ τῶ» ἐποίησαν, ταχέως δϑ 

ἀδδις τς: τῷ Ιησῶν ἐ ἐχειραιγώγωσε, δείξας τοΐνιω ἀδθις πϑύτοϑον λὐαξίοις ὀγζᾳς συγ- 

γηώ μας, ἐπήγαγε λέγων᾽ ἐγὼ ἢ ἔχω τίω ̓ υδοτυοίον μείφονα, Ιωῤωνο. “ποίαν δὲ ζωπίων; ; 10 

τίω πὸ ὅΜε βγών. 

Τὰ γὰρ έργα, Φησὶν, ἃ ἔδωκέ μοι ὁ πατήρ ἵγα τελειώσω αὑτα, αὑτὰ τὰ ἐργα αϑὶ ἐ- 

μι 5 εδοτυρᾷ ὉΤί ὁ πατήρ ω αἰπέφελον. Ἔνζυ)α “ ὅ αὐϑδαλυλύτιρ ὁ ὀρθωϑώντος λές 

Μνησε, ἡ ἐτερων σἈειόγων. " πὸ ΤΥ) ῥήματα Εἶπεν ἴσως αὐ τις αν γὴν κόμπον ἐδ ὺ Φιλία, Ἀ' ἐπεὶ ἡ 

τὴς ἰωῤύνα χϑὲν (τοι συσὲ τῷ ογίω ἀδζις Εἰπεῖν «ει Ἰωαῦν, λὐδρος κῷ Τ᾽ ἀκριφείας 33 τὴ δ! 

φιλοσοφῷ Εἰδότος, καὶ χὰ, ὅτω 4} οὐδοις λειυμαιϑύτος) τὰ Ἀ πράγιατα ὀχέτι ἜΑΡ, 

τοῖς μαγονϑβοις σφόδρα ζω τίω ἠδυώατο τίω «' ασόνοιθν ἔχειν. 4] σ' τῦτο δευτέραν ζω- 

τέων ἐπήγατι εδοτυρίθν, εἰπὼν" ̓ "γὰ ἔργα ὡ ἔδωκέ μοι ὁπατὴρ ἵνα τελφωσω αὐτώ, αὑτὰ 

ὀργα,ὰ ἐγωτ " ποιώ͵ αδρτυρᾷ “ἰδὲ ἐ ἐμιῦ, ὅτι αἀἰπέςειλέ ζω ὁ πατυρ. ιὠζύλι ἀ πρὸς τίω κα- 

τηρρείου τῆς τῷ σαξξαγῷ λύσεως ἵσαται. ΧΩ πὰ ἐλε)ϑν ἐκείνοι, πῶς διυύάται τ 40 

Ὄἰσπὸ τῷ ὁ Θεού, ὃ ὁτὶ ὦ (σόζατον [} τη χὰ τῶτο' "φησιν, ὡὼ ᾿ἔδωχέ Μϑι ὁ πατήρ, τσ τοῖ)ή αὖ- .. ἐπ᾿ " 

ϑεγτία ἐ ἐποίει, δ ρλα δεικγὺς Ω πολλῆς τῆς αἰϑιπσίας, ὃ Τὶ Οὐδὲν οὐγλυτίον το πατοὶ αὐπικὲ 

πράῆε, δ τϑτοὶ πολλῳ ὁ ὀλαῆϊον ἔιϑηκα. αἰ ατί γ 4.2. Εἰἶπωῦ στι ζᾳ ἐἰ ἔργα, ἃ ἔ- 

δωχέ μ91)0 πατὴρ, οτυρᾷο στε σός Εἰμιεῦπαξος: ̓ αμφότ ϑφ ΡΝ ἐδ πἰαὺ Με ἐργῶν μά- 

θεν, 



ἙΥΑΓΓΕΛ. Ομ 723 χῦ ἃ: 
ἠὐσοῖν ̓ς ϑεῖν, ὃ ΟΊ σὐνδὸ οὐναγηίον ἡτιφ,ὺ ὅτι ἰσοςἴβ: τῷ γελμννκότος. “" ὁαἷ ἀλλαχοῦ κατάσχθι- 
ταιώ “΄ς ζωγελενν᾽ Εἰ ἐμοὶ μιὴ πις΄θύετε, τοῖς ἔργϑις πις“ὅυέτε, να γνῶτε ἡ πις’ ϑύσητε, στι ἐγὼ 
ΠΥ β νιν ε ιν 9 . ; 5 ᾽ “ »" (ἴ» 
, Φ» τῴ πατεὶ, αὶ ὁπδτὺὴρ ὦ ἐμοί. αἰμιφότερφι δξζυ αὑτῳ ἐδ τύρει, ὁ ὅτιῖσος ζῶ ῷ πατεὶ, 

ε » ᾽ » ᾽ . « “ ᾽ -" 
ᾧ ὅτι ουὐνῆν ονοντίον ἐπυηραῆεν ὠκείνῳ, τίνος δὲν ἕνεκεν ἐχ ὕτως Εἶπεν, αἰλλα Ὁ μεῖς. 

᾿ ζον αὐφεὶς, τῦτο τέθέκεν; ὅτι ὧ αὐουδαζονϑμον τούτο συθῦτον ζω. Εἰ "ὃ ἡ πολλῷ ἐλοῆον 
Φ πις-δϑυϑίῶαι στι φὩΡὰ τοὐ Θέοδῆλϑε, τοῦ πις᾿θυϑίωναι στι Θεὸς ὅβηγῖσος αὐτῷ (κς 

γοδτῶ γο (ὦ “Ὁ “ ἡ πο φημ ζω, τοῦτο ἢ ,ουκέτι)ομῶὼς ἄυτος ταρ' τοῦ ἐλοῆονος πορλλίω τίϑς.- 

τηηϑέῆουν πὴ πουδέω, Εἰδὼς στιτούτε " δεηθέντος, χαὶ ὠκῷο “μοιτ᾽ δὺ λοιπτὸν δἰ αίδεὶτον. χαὶ 
ἕς ἰξι- δ ν ὔ .. κ᾿ ] ες Ν᾿ 3) . μ᾿ "νυ ! .ι ἢ γ΄ .»} 
μίγνζη, Τῆς μοίξονος Οὐδὲν μψημογεύσκά μϑοτυοίας, Ὁ ἐλοίῆον αὐτὴς ἐρρρν τί )ησὶν γὼ ὄζοι τοῦτ 

᾿ ἱπώμ 19 καχείνζω δέξωνται. τοῦτο χατασκθυασας πάλιν ἐπα γε 
λὺ ᾿ ς , ; ! , δ᾿ ᾿ !. 123 

37 Καιο πίμας (9 πατήρ, Φησιν, αὐτὸς μεβλουρ τυῤηκὲ αἰἶϑι ἐμὸδ Ν 
’ ᾽ ᾳ “Δ φ 4 εἰ .» ᾿ Ῥ 

Καὶ πὸ μεμαρτύρηκε φὐδὰ ἀὐτῶν ον τῷ Ιορδϑμη ὧδ! θθημὸ εος μδο αἰγαπητῦς, Ψ ᾿ ' 

ᾧ ἡυδύκησαι᾽ ἀυτακούρτε.. δλλὰ αὶ τούτη κατασκευῆς ἐδιῴτο, Ὁ κα δέ Ἰωϑμγου δῆλον β ᾿ ἱ 
1. ἀζὶ δ» απεςήλρν,ὼ ϑιρνησαοϑεη οὔκ Εἶχον. ὰ ὃ ἐκ ΨΜ' σημείων ἢ ὁμοίως, ἐἷ- 

τς ϑὺν γδγ} γινόμϑμβᾳ, "καὶ οὐδῷ τοῦ ϑερρισγάγθωτος ἤκυσαν, καὶ Ἐπεί φ΄θυσοιν; ϑεν καὶ «εκοίλϑιω, 
ἐλείπερο δὴ λοιπὸν ὃ ἰθὲτῆς τῷ παίζος εὔρτυοίας δισοδειξᾶμ. Εἶπα μέλλων ἀδῥ᾽ χα-- 
“ἐισκάγαίξειν͵ Φησίν" Οὔτε φωνζω εἰντῦ ἀἰκήκόωτε “τώποτε. Καϊ πῶς Μωὺ- μξοδ. 3, ] ει 
σὴς λέγη Ο Θεὸς ἐλολει, Μωῦσῃς ὃ ἀπεκρίνατο; πῶς ὶ Δαῦίδ φησι Τλαΐοσθμ δὼ ον δάῖ. δ. ; 

ὑγφὼ,ἤχϑυσε; ᾧ πάλιν Μωύδης᾽ Εἰ ἔριν ἔϑνος ζοιούτον, ὃ ἡκασε φωνῆς Θεού; ἫΝ 

1. Οὐτοαίδος αὐτο ἐἑωρφίχατε, Καίνοι νἡ ἑωρρίκέγαι αὐτὸι λέχϑντα) ᾧ Ἡσαΐας, Ὁ 
Ἱερεμίας, ὁ Τεζεκοίλ; καὶ ἔτερϑι πλείως ἱ δῆζο ὅθ Ὶν ὁ φησιν ὁ ΧΚρλξὸς γιοῦ ; εἰς φιλόσοφον αὖ.- 

(ἄν ἐνάγει δόγμα χαταῤωκρὸν, δεικψες ὅτι ὅτε φωνὴ αἰξ Θεὸν, ὅτε Εἶδος, δλλ᾿ ὀϑώτερος ᾧ 

οδ᾽μαύτων 1 ᾧ φθέγίων ζγούτων. ασιρ γ)5 Εἰπὼν, ὅτι ὅτε φωνίω ὠδοῦ ἀκηκόατε, ἐὺ ᾿ 
τούτο φησιν, δτί φωνζω (ὦ «φοϑίεται, δῴν αἰκυς ἐν ὃ ὅτως Εἰπτώρ ὅτε ξἾδὸς ἀντι ἑωροί-: 

24 χαάτ, Ὁ το το φησιν, τί Εἶδος δὴ ἐχεὶ, φεα τον δὲ᾽ Σλ, ὅτι συ τὸν τϑγων ὐθὶ Θεόν. ἥα ΝῚ 

μὴ μὴ λέγωσιν 7 αμεπείζεις, Μωὺσῃ λέλιάληκεν ὁ Θεὸς μόνῳ (τ» οϑιωῶ ἔλεχϑν ̓ Ἡμᾷς 

μῃὴ  θἰδιρν ὅτ Μωὺσῃ λελθληκεν ὁ Θεὸς, τούτον ὃ οὔκ οἰδωυμδμ πόθεν 661} "Δ τ τού ψ'. 

“ὡς Εἶπε, δεικψες, τὶ ὅτε φωνὴ θα Θεὸν, ὅγε ΕἼδὸς. χαὶ τὶ λέγω ζωτα; φησιν : ὸυ μόνον | 
ὅτε Φῳνδωὼ αἰτῶ Οὐκ αἰκηκόατε, ὅτε ΕἾδος ἑωροίχατε, δλλ᾽ οὐδ ἐφ᾽ ᾧ μάλιςα αὖ χέτε, 

μο ἐφ᾽ ιμαίλισα πότε, ἐπὶ ταντλινονφορεμδη, ὅτι τὸ αποηρίγμαΐᾳ τ δέξα δε οὶ 
"δ ῥῷη ᾿κατόχετε, συ τῆ τούτο ὑμῖν διενατὸν Εἰστῷ.." ὅζῳ τού ὀπήγαμ Θὃὦς 
νὴ, 38. Οὐδὲ (Ὁ) λόγϑν ἀὐτύέχοτε μϑροντα ὧ ὑμν',͵ ὀ Τυτέρι, ὀζμτοιγαῖς, τὶ Ὡρο-, Ἵ 

στίγματα, ἄδυνόμων, ὧν αϑὰοφήζα. εἰ δ. χαὶ ὁ Θεὸς αὐταὶ διετάξατο, αἰλλ᾿ δκως γῈν , ] 

λίαν υμῖν Οὐκ ἐςι, ")γ μὴ πιςεύετέ μωι. Εἰ δ ὀθῳ καὶ χάτω " χούτ Φασιν αἱ γραφαὶ, δ η ] 

μα ίμὶ 4.4 ἐμοὶ χοὺ κρλσέχειν; ὑμῷς ὃ αὶ πιζεύοτε ᾿ δυδοῖλον οἷα ἡ ὁ λόγος αὐτῷ ἀπτύτη ἐφ᾽ ὑμδμ, 

᾿ δ τοῦ» παλιν ἐπήγαμ,, ὠὠ τιὸν ὠπέφηλεν ὠκῴνς, τότῳ ὑμιᾷς οὐ πιφιόυετε. 
Εἴτα, να μυὴ λέγωσι, πῶς δξωυ, Εἰ μη) φωνδωὼ ἀυτνῖ ἠκούσα μϑμ, σοιἐμουρτύρησενι λέ. Ὁ 

γα" Ἐρδνώτεζῳ γραφας᾽ καἰκφὰ Εἰσιν αἱ μδοτυῤούσοῳ αἰθὲ ἐμοδ, ον οὶ γ)5) 6 τούτων ἴσαναειλϑ, β 
᾿ ἐδ τύρησε. ἡ "μζω καὶ ὦν τῷ Ἰορδϑμη ἐμδ τύρησε,ὼ οὐ τῳ ὅρει. Δ οὺ φέρ Εἰς μέ- Ϊ 

»ἰήγεῳ. 40 σὸν τέωω φωνίω ἐκείνω. ἴσως γὃ δ ὸ " ἡπιφήϑη οὐ τεύδεν. τίω  γ σγεῖδ ἤχϑυσαιν, ἢ 

ἦς ον τω δρ4᾽ τίωυ ἢ ἤκεσοιν (Φ, αὶ ἀσοϑσέοον δέ, ϑζῳι τόὐτο αρδϑουπόμιπει ὠδουᾷ τς γρα-- " 
μόμπρ Φαςς, δεικψις οτι ᾧ ἡ τὸ" παΐζς μδτυοία ὠκφοὼ ὅ41' καϑότέρον «ϑέτοι Ω παλφιαὶ δμε- 

λὼ ἐφ᾽ οἷς ὠκόμιπαζον,ἢ ὡς ἑωροικότες ᾧῷ Θεὸν, ἢ ὡς φωνῆς ἀὐδοῦ ἀκούσαντες. (ΟΝ “ὃ 

Εἰκὺς » αὐτύ. τῇ φωνῇ ῪΙ ̓ ᾳπις Φ»,ὼ ζᾳᾷ ῳ τ! Σναψῳ δρει φόυτάξεοϑαι, ἡἰριδωσείρδνον 

Ομ εγίοιϊ. ἴοι, Σ: ῬρρΡϑχ Ἠά 
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714 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΥΎΑ ΤΩ ΑΝ, 

πίω αἰρα ὠκείνων «κ᾿ πασύνοιθν πρὸ δ ον, τ δείξας συγκᾳταῦζασιν ονγζᾳ ζὰ ἡαϑνημδῥα, ποτε 

οὐζις (χὶ τίω' αδρτυσίαν τἷδέπεριψε δ γραφωῖ γ. 

Καὶ ἡμμᾷς τοίνιω, ὁτὸῳ φεῖς αἠρέτι χϑῖς  μαχό ἶθα, καὶ Ὗ ᾿απναλιζώββα, οὐ ταν ὶ ὺ ἰοω- 

β. 1ἴω.γ 1» εἰξωΐῦβα. Παάσα Ὁ» γφαφυ ϑεόπγθυςος καὶ ὠφέλιμος σοϑς δΔιδοισκαλίαν, ποθὸς ἔλεγ- 

25» “ποῦς ἐπθρόρ)ωσι, κσδϑς παιδείδῳ τίου εὖ διχαιοσεωῃ ἢ δα αὐτο: ἠδ τοῦ Θεού αἷ- ς 

,ϑορπος τσϑϑς πὸῤὲ ἔρ)ϑν αἰγαϑον, ̓ὀξηρθισμένος᾽" ἐχ ἵα τὰ “ἔχῃ, ζφ ἢ μή ἔχῃ. ὸ δ Ὑ ἀπηπρ. 

(ριούτος ον αὐτίος. ηἰ Ὑρο ὀφεϑος, Εἰπέ μον, τὸν ὄύχνται “ ̓ ὀκτενωῖς, μή ἐλεῖ: ἣ ̓δ.- δι" 

ψιλώς,ἡ ; ἡὐτὸμ ἐλεῆ “ ὦ ϑαψιλως, πλεονεκ)ων ὃ { ΕἸ] Ω βιαξόρϑμος ; ἤ στὸμ μὲ πλεο- 

γε μηδὲ ῥιαξόρδνος, “δὲς Ὠηδεῖξιν: ̓  ΧΩ δ, ϑούπων κὶ Ὁ Φιλοτιμίδν δὼ ο ὁρώντων: ,ἢ - 

τὸ ἐλεὴ κῷ πάσης ἀχριζείας κα ὸ πθὸς ὃ τῳεῷ δοχϑεώ, ἐπαίρηται ὃ , αὐτῳ τύτῳ αι ιο 
μέγα φοϑνῇ ἢ ; ἢ ὑγὸμ ἴα πειὸς “ ἠκ) γηςείαις «πεοσέχων, φιλάργυξθε ὃ ὸ ἐμιπορακὺς ὲξ τῇ 

γῇ ἡ πτρλσηλωμδῥος, κ᾿ τίω μμητέρᾳ ΔΨ κακϑὼ ἐ ἐπεισοίγων τῇ ἡ ψυχῆ; "ίζα "Ὁ πόϑπων ΚῊ κι ζω 

καικϑί ὅν ἡ Φιλφργνεία. φεϊξωμϑν τοίνιω ὃ ποράγμα, φυγὼν τίου αἱ εϑρτίλυ. δ στὸ τον κὰν 
τίω οἰκυνϑρζωυ ὀμαΐςατον ἐποίησε, τοῦ “πὐύτα (ἀωέχεε, τῦτο τῆς μαχᾳρλωτατης ἡμᾶς λος τί ξι- 

δουλείας ἀπαγά τοῦ Χοιφού. οὐκ ἐς! ) δέ, φησι, Θεῷ δουλϑυειν καὶ ὦ μαμμωβέ. ἐϊξενθμ ί.-- τς λαμ νέω, 

ας γ᾿ ἔχιταῆει τῳ Χειςῷ. ὁ κα ζ γὸ λέγή, δίδου τοῖς δεομδύοις" ὁ ἢ, αὐπαζε ᾳ ἦν 

ουϑρων. ὁ ΧΚριφὸς λέγ, Ὁ τοῖς ἢ ἀδικοῦσι συγχώρᾷ᾽ τὴ ̓λέπι νκατασκθύαζε παγας μὴ ᾿ ὀπριλό. 
δα σον «αἰδικοιωύτων. ὁ Χριτῦς λέγφ, Φιλανθρωπορε ἐσὺ ὺ ἡώρξος ̓ὥμ' ̓ φησι, ὠμὸς, ἔσο ὍΝ 

αὶ ατίωνης, μηδὲν δῇ) νόμιζε ϑαχρυα πενήτων ᾿ ὕα “. τ πίω ἡμέραν ἐὐκείνζωυ αὐφηρϑν ἡμῖν Δ. ἀπινυή. 

κατοισκένα ση ( ϑιαςίω. τὖτε δὴ ἡμῖν ὥπϑωτα τϑϑ ΧΩ ὀφλαλρδα" ἥξει ἴᾳ πεφραί- 10. έο 
αϑμα, θ ὸ ὦ ἡδικημθβοι κὶ κ) ὼ γυμνωλάντες "ἢ ἡ δ, πᾶσαν Ὡὐπολογίον δῶ ὀκκλ εἰογτερ. 

Εἰ ἽΣΡ ἢ ὁ Λαξάρρε ἀδικηλεὶς υϑὺ συσὰν «ὐρα τὸ πλουσίου, μὴ ὡἰσολαύσας ἡ δ ὀκεὶν, 

ὃς ὅςηκε τότε κρυτήγρρ96, ὠ σγτῆμιάς αἰφῆκεν αὐτὸν συτίγω νώμης τυχᾷ!" ἄχος Ἡἰπολογέ- 

ας, Εἰπέ μοιγτεύξοιντο Φ πυοός τῷ μὴ ἐλεᾷ οἴκοθεν, ᾧ τὶ δλλότοια λαμιίδλϑοντες, ἡ 

Φρ ν ὀρφαιων λύαττέποντες οἰκίας: Εἰ 1 (Μὴ ̓εϑρέψαντερ πενοΐντα (Ὁ Χολφὸν, ζσῶ- 15 

τοῦ ἘΧῚ τίω κεφαλίω αὐ ἢ Εἴλκυσαν πῦρ ὦ ᾳ μηδὲν αὑτοῖς παπϑλσίκοντο Ὡρπαζοι- 

τες ὸ μυθλας πλέκοντες δίκας, ἐᾷ πόρτων ἀδίκως «ἰεολαόμϑμοι, ποίας ̓ὐπελαύσυσι 

φἴδαμυλίας: ; ὠκθαίλω ϑ τοίνιω τούτον (ὃ ἔ ἐρωτα. ὀκθαλοῦμϑῳ ὃ ἢ, ἐν οὐνοϊσωμϑιν τοὺς 

“29 ̓ γρδᾷ ἀϑδικησανζας, κἂν πλεονεκησεινίαι κἡ αὶ ἀπελϑονζᾳς. ἐχι ΕΝ υδὺν χρημάτων αὐ-: 

μὰ ἡ πόνων ̓πολαιυοεσιν ὅτερρι, αὐτο! Ὁ ῳ κολάσει μφείᾳ χα τοῖς αἰηκέφοις " ε]α 20 χ, ὑαμίν 
κριχϑίρ: : “πῶς δ οήκ ἐλούτης ζᾳῦτα αϑοΐαφ, κὐτόεεϑαι καὶ Χ ζολαιπωρῷ, ἵα ΧΑ ̓ ξώντο “" π 

τοῖς πόνοις κατατενώ ῖθα, αὶ ἀἰπελϑόντες ζὲ αἰφορητες αἰ αυουϑῥωρμϑν κολάσεις τ ̓ώμω- ᾿ 

οίας, δέον χφὶ ογζυῦϑα τέυφαν ( Οὐονὲν ),)5 ὅτως ἡδονίω ἐργαζεταμώξέ ἐλεημοσιουης (μω-.- Ἃ “οἷν 

εἰδὸς καὶ ̓ἀπελϑόνζαα κει ἱπλρτων ἀπηλλάῦθαι ἿΜ χακδ, χαὶ χαὶ μωδίων Ἰππτυγχόμειν .} ἐν 

ἀγαϑων τ ὦ ; ὥασερ νὸν ἡ κακία, καὶ φρο. τῆς γοδννης ὥν' ἐγζωῦϑα αὑτίω μμετιθζας κλαίειν 44 κα 

Εἴωϑθεν᾽ ἕτω κα) “Ξφετὴ, καὶ πέϑν τὴς βασιλείας, (ὧν ἐγζαυθα, αὑτίω ̓ἐργαζομδύοις πα- 

ρασκθυάξει τρυφᾶν, ἐλπίσι ἀθισαῖς σι ᾿ ἡδονη διζωυεκεῖ συζῆν “ποιοῦσα. ἵν ὀΐω τις ἐ- 

πιτύχωμδϑῳ Κϑὴ) ᾿ οὐγταῦλοι καὶ πίω μέλλουσαν ζωίω, αὐτεχώμεϑει ἢ] ἀἰγαϑῷν ἔργων, ὕ. 
τω γ»» ἫΜ μολλόντων τλικθξέαθα φεφδῥων᾽ ὧν ἦν οι»: πόρζμᾳ ἡμᾶς Ὀλιτυχών, γα 

καὶ φιλανϑεφπίαᾳ τοῦ Κυρίου ἡ} [ησῷ Χοιφού, δὶ ὃ τε ΠΕ δυ τῷ πατοὶ ἡ δῦξα, 40 

μα ᾧ α αἰγίῳ πνεύματι, νιῶ αὶ ἀἰεἰ, ὁ Εἰς ἐδ αἰωίνας Ὁ αἰώνων. Αμέω. 

Ομὶλ. 
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ἙΥΑΓΓΈΕ ΛΔ. Ομιλιμα: γις 

ϑιιλιμα. 39 ΕΡΕΎΝΑΤΕ ΤΑΣ ΓΡΆΦΑΣ, ΟΤῚ ΥΜΕΙΣ ΔΟ. 
κεῖ. τὸ οὖ αὐταὶς ζωϊω αὐώνιον ἔψῳ, καάκεῖναι [Εἰσιν αἱ μαυρτυρφῦσαι ΓΣ 

ἐμοῦ. Ὧ0 Και ουϑέλετε ἐλϑεῖν ποῦς μὲ, ἵνα ζωζω αἰώνιον ἔγντο.. 

; Ολιωώ πσίωρμεϑο Μ᾽ πρθυμιατιζδν, ἀγαπερὶ, λόγον, μυδὲ Ὄρκῷ 
ἡαϊν ἐν νομίζωμδμ υοϑς σωτηξίαν, δὰ ὁ ὁπωσοιώ αὖ πὰ μετιένω. Εἰ 

κ Ὁ» οὗ τοῖς βιωτικοῖς δο οϊὲν μέγοι δἰιστονδοϑαι δυυυήσεται ὥς, πα- 
"Ά βέργως ὑ ὡς ἐτυχονα αὐτοῖς κεχρημδνος, πολλῷ μάλλον οὖ τοῖς ηγϑυ- 

ὮΝ μκατικοὶς τὸν συμβήσεται, Κη καὶ πλείονος ζῶτα δεῖται αὐνυδὰς. 
ὍΣ τούτη» χα! ὁ Χοιφὸς αἰδαπέμπων ὗν" Ινδαίος ταῖς γραφαῖς, 

οὐκ Εἰς ἀπλίω ἀϑαγνωσιν, δον Εἰς ὀρόυνὰν αἰκριαῦ χα! ᾿κατὸμενοημδύίωυ αὐτοις παρέ- 

πεβέπεν. . ; γὸ Εἶπεν, λὐαγυωσκέτε ἴᾳς γραφάς, δνλ᾽, ἐρέυνωτε ζβ γβαφας. ἼΤΩ γάρ ̓ 

ᾷᾳ αὖθι αὐτὸ ̓ λεγϑαϑμα πολλῆς ἐδεῖη» τῆς ἐπιμδρθαι ( (ἐμυεσχίατο γδ ὁ ὀβωϑῳν συμιφερρ»- 

ις τῶς Τοῖς 'ς τότε) δζῳ Τ' 7 ΤῸ γα) "δἰ σσιατῆεν ὦ αὑτους « ̓αχριδείας χολύσει γωῦ, ἡα ζᾳ' ῳ ᾧ βα.- 

οἐ χείυωϑνα διωωνθαῖσιν θυρφν. ἰ γὸ ὀξεπιπολὴς Εἴρητο, σὐοϊδ' χα "τίω ζχιφδίειὸν 

ἐρριπῆο, ων ὦν ἧιςς ϑητωνρϑς οὐ πολλῷ τῷ β 4 κατέκειτο᾽ ὁ5 ζῳ κάτω κείμδνα ζη- 
τῶν, οὐ μή κῷ ̓ἀκριδείας ζντή κ πόνου, Ωὐδποτε δουυήσεται ἴα Ω ζντέρϑμον. δδ- 
περὲ ἐλε ἥν, ἐράνατε ζμ γραφαῖς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ον αὑταὺς ζωίω αἰώνιον Ἵ ἔχειν. οὐκ εἷ- 

20 πεν ἔχετε, ζολα δυκεῖτο᾽ δείκψες, ὅτι οὶ ᾿ ὀκεῖλει ς ὀκουρποιεστο μέγα ΤΙ ὦ ὁ γνναμον, στο 

τὴς Δἀραγνώσεως πσοϑσδοκϑίντες σω ϑησεοῖς μόνε πίφεως, "μὴ χδόσυσης, ὃ τούναυ λέ 

τοιουτὸν ὕθΊν᾽ Υχί ἐλαυμαζετε ᾷς 264 Φο Φας; ὐχί πιώσοις ζωῆς »ομίξζετε ἀἰίας ἢ. Ὡπὸ 
τούτων ἢ αὑτὸς ἰχωορίζομσι με, αὐταὶ )Ὲ» Εἰσω ὧι  Αϑοτοροῦδαι «δὲ ἐμοῦ, καὶ θ ἐυϑέλετε 

ἐλϑεῖν ἀσδὸς μὲ ἵνα ζωζωώαι αἰώνιον ὄγητε. Εἰκότως τοίνυν λεγε , δυκεῖτι, οἱδ ὧ μὉ ̓β.- 

25 λέωϑὼ ἀδρις πείθεο δλλ᾿ἢ Σ τῇ ψιλὴ ὀἀὐαγφώσιι μόνον αὑνχαῖν. Εἴτα,να μὴ ὡὧκ πολλῆς 

κηδεμιογίας φιλοδυξίας. λῴδη “ἢ ἀδριρυ ὑπθιοιαν, “ἃ δῳ οὶ βούλεαζ,. πιφευεθέεναι αἱ αὖ .- 

ἫῬ, ὃ ὁ εαμ Φ σχϑπειν “ιομίξηταιᾷὺ γὺ τὸ τῆς Τωλύνου Φωνὴς ὀμέμαγησν τ “ΤῊ εϑὸτουρίας ψΘε- 
οὗ, ἡ με ἐργῶν ΟΜ αὐτὶ, κα . πόύτα " ἔλεὴν ὦφε ἀδοις" ἐχιασασααῖ, σι ̓ζωϊω ἐπηγεί- 
λατο) ἐπεὶ δζυ πολλοὺς εἰκὸς ζιῦ ὑποτήθυειν, σἷι δυξης ἐρών ζᾳὅΐᾳ ἐλεὴν, ὦ; ὠκουσον Ὧϊ" φυσι" 

30 4“ Διξὰν τἴϑα ἀνιϑεσπο υ λαμῥαγω" Τυοτέςιν,ν δέομαι. οέκ ἔς!, Φησὶν, 

ἡ ἐμὴ φύσις τοιαύτη, ὧφε διίαϑαι τὴς ΠΝ ἀγιϑούπων δόξες, Εἰ ὟΣ πλίος “σὺ λυχρι- 
αἰου Φωτὸς Οὔκ αὖ , λοΐζοι πδ9.ϑήκίω, πολλῷ μάλλον ἐγὼ Ὁ αν, ϑοφπίης αἱ αἰπέγω δεηνϑίωυαι 

δόξης." ’ Ωἶγος δίζυ ἕνεκεν τούτω λέγ, Φησὶν, ἐαν αὶ διῃ; εἵνα, ὑμᾷρ σωϑῆπ. ὥλλα τῷ 

αγωτέρω Εἴρηκεν, ἠνίξαν ἢ ἀὐζ ὶ ἐγταύῦγε Εἰπὼν, να ζωϊω ἔγντε, ἀμ ϑησι ὃ ᾧ ὁτέραν αἱ- 
15 τίαν. ποίδν διταυτέω; 

4᾿ Αλλε ἔγνωκρ, ὑμας ̓ ὁτί τίω αἰγάπίω τῷ ᾧ Θεοδοία ἐ ἔχετε οἷ ῥαιΐζς. 

Ἐπειδὴ "χδιως δ 1 Θιὼ αἰγαπώντες, ἐδίωχον αὐτ' ὅτι ἴσον ἑαυτὸν ἐποίει ζ Θεῷ, ἤδει 

ὃ ὅΤί σόκ ἐψδιον αὐταῖ πείϑεοϑαι ἢ ἵνα μη τς ΟἸπηντίνος ς ἐγέχ δι ταύτα λέγοι να, ἐλέϊζω 

ὑμας ̓ Φησιν,οτὶ εὶ δὲ ἀγαπίῳ τί τῇ ᾧ Θεού͵ με διώκετε, εἰμ αὑτὸς μδοτυρῷ μι ὼ δ» 
οὐ ἐρ «μῶν "ὦ Α[5.: τ γφαφαδ, ὦ ὠασερ ΡΝ “σϑ τύτυ νομεέξοντες αἰτίθαον ἐρ με ἡλαιωέ- 

“πὶ οὕτω ὁνιώ ὺ δὲ καὶ ταύτα ἀπέδειξα, «ρϑσδραμιφνυ ὑμας ἔδει, Εἰπ ἡγαπατι (ἢ Θεὸ. 
Ἀλλ᾿ Οὐκ ἀγαπᾶτε. ἍΙ φ' δὰ το ̓: ταύτα Εἧπον,α δείξω ὑμιαξ αἰ δφῆον ἔχονζως τύφοι, 

ν Ὀμιπας ζοίας εἰκῆ, ὁ τίω οἰκείδν βασκάμίαν᾽ ’ συσκιαζονζᾳς. ὥϑν Ὥστο τὕτων ὃ μόνον; 

λα Ὡπὸμ μϑηιώτων ἀντὰ  κατασκθυαϑ, ει. 
(Βεγίοιζιτοτλ, 2. ῬρΡ3 432 Ἐγὰ 



Ἂν 2 Ὲ] «΄.Ὁ «, 

β.Θι» Δ. 4. 

γιό ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΛΊΙΩΑΝ. 

43 Ἐγὼ ) ἡλϑόν, φησιν, οὖν τωδονομιατι τῷὁ παίθ)ς μα, ἡ ἐκ ἐδίξαθϑε μ᾽ ἐαν ὧλ- 

δλος ἔλϑη ο» τῶ ὀέματι τῶ ἰδιῳ, ὠκῴνον ληψκοῦε. Οράς ὅτι ἀγὼ χα καίτω 

δα τῶτο Φησιν ἀἰπεςαίλῆαι, ᾧ οὖὰ τὸ παΐξϑς Εἰληφέναι τίωυ κρίσιν ἡ ΟΥ̓ σὲν διυύαοϑαι 
πο! "ἀφ᾽ ἑαυ, ἵνα πᾶσαν ὀκκόψῃ ασϑόφασι ἀγνωμοσιεης, ἦμα δὲ Φησιν ἥξειν οὖ ὥ ὁ ὁνὸ- 

ματι ῷ ἰδίῳ, (Ὁ ἁ ἀντί ριτον αἱίῆει)ς οὐγϊαῦ3ε.᾽ ἢ ἡ αγδυτίρῥητον αὐ της αἰγνωμοσιιης 5.τὺ 

ἄἴϑησιν ϑἰποδεῖξιν. Εἰ γρὼς αἰγα πώντὲς (δ Θεὸν με διώκετε, πολλῷ μάλλον Ἰχὶ τὸ 

αι βοίτου᾽  πῶτο “δνέοϑαι ἐ ἐδει. κῴιος Ὁ συτὴν τοιούτον ἐρᾷ, ουτέ αἰπτεςεί αι οἷα τῇ ἜΨΥΝ 

παίζος, ὅτε χτ' τἴω γνωμέων ὕκεῖν τίω ἐκείνου ᾿ διλ αἱ τθιιυαντίον ἀπὸ, τυραννικώφ, (α μᾶρ ἤξη ἐῇ, 
καιηδὲν αὐτῷ παϑοσήκοντα αὐὔῤπσζων, ὃ (ὺ Ἐχὶ πλύτων Θεὸν ἑαυτὸ ἢ). λέγων, καϑως ὁ δ. χε φπη, 

Παδαί Φησιν, Ὑτῥαιρομδινοι ἤχι πόρτα λέγ εδνοι Θεὸν ἢ " σέδάσμα, Ἰἰποδεικρεύτα ἐ- τὸ 

αὐτὸν ὅτι αι αὑτὸς ὕβη Θεός. τῶτο γδύ ὅθιν ἐνῷ ὀνόματί ῷ ᾿ἰϑίῳ ἐλλεῖν. ἐγὼ ὁ ἐχ ὅτως, 
δ λλ ὧν ῷ ὀνόματι τῷ παΐος μια αὐ α γέγονα. ἱχόμὸν κ᾿ δΐχυ ὦ σ᾽ τὰτο δεῖξαι ὁ αὑτῶν 

ὕκ ἀγαπώνας 4 Θεὸν, ἦι 0) λέγοντα αὐπιςα. λϑαι. "πὸ ὀκείμου, ὑκ ἐδέχοννο νι ἢ χα) 

ἐξ οὐδ τίου υ δείκμεσιν. αὐτῆι τίω᾽ ̓αὐαιαειυ τίν, οκ τῷ ᾧ δμτ, ΚΝ μέλλειν δέχειϑαι. Ἢ βέποίο, 

οτὸμ »»ρῷ ἃ μ ἐπ ὀκείνου λέγϑντα αἴπεςα λϑαι μὴ δέχου τοῦς ᾧ ὃ μ" ̓Εἰδότα ὀκῴρον, 15 

χϑβεπα οντα ἢ ᾧ λέγϑντοι ἑαυτὸν ἐῃ ῷ Ὀχὶ πόρτων φῶ μέλλωσι «ξλσκωυᾷ!, θῦδηλον 
ὁτι βασχλνίας ἡ δίωξις τὐ τῷ μισειν (Ὁ Θεον, δ. δὰ ὐσιν δύο ἴϑμην αἰτίας “ὝΨΜ Εἰρη- 

ἐδῥων, ὶ «σεϑέτίω τίω " ενσοτέρλν᾽ ἵνα σωΐγητε, χ; ναι ζωίω ἢ ἔχντε. ὯΝ ὃ ἔμδιον χα χαήην 

αὐτὸν χλένάζξεν, ἡἰϑησι κ' Ὁ τίωυ πλυκγικωτέρου, ὅν, 511] καν μὴ πείθωνται Φ αἀἰκϑ- λίγ 

οντες, ζᾳ, αὐτό ὁ Θεὸς πϑυταιχοῦ ποι Θήωλεν. ὁ ὦ δὼ Παΐλος αἷὲ τῷ αἰτιξράφου 20 Εὰ 

λεγϑίϑιος, πξρϑντικὼς Θἦπιν, ὅτι πέμι- ψ ἀὐζοις ὁ (Θεὸς ονεργήαν πλδύηρ, να, κρια 

γῶσι πλύτες ( μὴ πιτ' ϑύσειντες τῇ ἡ αληλεία, ἀλλ᾽ δὐδοκήσαντες τῇ αδιχία. ὁ ὃ Χοιεὺς 

ἐκ Εἶπεν ὅτι ἥξει, δλλ᾿ ἐλν ἐλϑη, φαδύμϑνος δά αἰχυόντων. Ὧ75 ̓σέθίπω!' 'πασαα- χιτών 

πηρϊισμένη ζω αὐτῇ ἡ" αἰγνωμοσιοωῦν, δου τϑο αὐτὸς Ἂ τέων αὐἰὰιλν ἐσίγησεν εἰντεῖ τῆς νι πυνίε 
“"ὐνοισίας, ὁ δὲ Παύλος τοῖς διιυναμῆμοις (ιδᾷν, μα’ ̓άχριδ (είως αὖ τίω; Μίξαν. ὦ )) 2ς τῖα 

ἐκᾷνος ἔφην ὁ πᾶσαν δ'πολογίδν αὐδὴν αφαιράκϑμος. Εἶπεὺ τὼ αἰζιὰν τὴς ὠπιείας αὐ 
{ιϑυσι" λέγων᾽ 4 Πώς διωύαοϑε πιςεύειν, δοξὸν “Ὁ αἰλλήλων λαμβάνοντες, 
Ὗ τίω δύξαν ἰζον τοῦ μόνου Θεοῦ ὃ ἰζυποιτες; Καὶ οὐ τεῦθεν δείκγεσι πάλιν,0- 

τί ὁυ ζᾳ τῷ Θεὸ ἐσχϑποιω, αλλ ὦ πόροήματι ποιούτῳ ῶ οἶκον ἐξου λονγθ παϑὸς 

ὀκϑηκεῖν ̓ τὶ Ἃ πυσῶτον ἀπεῖχον δζᾳ πίω αὐτϑίδοξαν ποιεῖν ζαυΐζᾳ, δῦ, αὐ τίων αὐνϑερ- 2059 

στίνζωω ἡἠρφιῶτο μάλλον, " ἣ τίωυ' ΤΣ κείν. πῶς δζευ ἡμδιον ὅΤοι ὑαῇ αὑτὴς αγαδέχεοϑαι 

Ὁσαύτων ἀπίϑειαν, ἡ ἧς υτω καυτεφρϑνοιωυ, ὥςτε τίω λῤ,ϑεφπίνζιυ αὐτῆς φεοτιμᾷν: 

Εἰπωνὴ ὁί τίου ἀγάπέω τῷ Θεοῦ οὐκ ἐχοίσι, ἡ δσοδείξας τῦτο ἀν τϑτων ἐκατερῶι, , 

ΠΟΙ τ ἡμ Εἰς αὐτὸν γονϑῥων, αὶ δ Μ Εἰς Φ ἀυτίξριτον ἐσουϑίων, ᾧ δελέγξας σαι ΜΉΝ 

φώς, δ πασης Εἰσὶν αἰπτεφερηνϑμοι συγίω μης, λοιπὸν ἀύζίς ἐ ἐφίφησι ᾧ Μωυσέα κα τήϊ 5 ᾿ 

Θ᾿», ἐπάγων ὃ λέγων᾽ 

45 Μὲ δοκεῖτε δι ἐγώ χατηγϑρήσω ὑ (δὰ ασοὸς 1 πατέρα ἔςιν ὁ χατηγϑρών ὑμδν 
Μωύσῃς, Εἰς ον ὑμᾷς ἡλπίκατε. 

46 Εἰ γ᾿ Ἐλεσεύετε Μωύσῃ, Ἐχιςεύετε αὐ ἐμοί. ΓΟ "ἐμοῦ Ὁ ὀκῶνος ἔγφαψψιν. 

47 Εἰ: Ἀ τοῖς ὠκείνου γράμμασιν εἰ πιςεύετε, πὼς τοῖς ἐμοῖς ρήματι πιφεύσετε: ἢ 40 

Οδ λό ζοιοῦτον δ61' ἤμ ἐμοῦ ὀκεῖνος ὅφῃγο ὑφοισμένος οὐ πῖς Εἰς ἐμά. . Μωύσῇ γὸ 

μᾶλλον ὑπιφήσειτι, πἐμοί. ὅρφι πῶς πϑρταγδων πάσης ἀΐοις δξέξαλεν υὐπολογίας. Θεὸν 

ἐλέγετε αἱ α γαπαάνο» τω διώκειν με" ἔδειξα δ᾽ οΤΙ μιίσομῦτες αὐτὸν τα ποιᾷτε. ' Ι λέγετε ἥ 

λύειν με τὸ σοϊξξαον, χα! ρα λύειν (δ νόμον᾽ αἰπεδὺσοίμέιν αὶ ζαυ τίω τίω 'α[990- 
λίω. 

Μ΄ 6 
γ᾽ 
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εἰπηϑν λέω. "διιουολζεοδε Μωύσῃ» πιτεύειν δὲ ὧν κατ᾽ ἐμοδτολμάτε ᾿ δεύψυμι παλιν δι τῷ. 
τὸ νι 651 μάλιςα αἰπιφεῖν τω Μωὺσῃ Ὥοσθτω γάρ δέω δῥεγλντίας ὕκειν τῷ νόμῳ, οτί 
Οὐδὲ ὅξην ἄλλος ἐις ὁ κατηλϑρήσων ὑμάμ δλλ᾽ ἢ αὐτὸς ὁ δ νόμον ὑμῖν διδωχως. ὧασερ δωυ 

 αϑς Μ᾽ »ξαφῶν ἔλοΐν, ἐν αἷς δοκεῖτε ζωΐω αἰώνιον ἐχὲν ̓ὕτω αὶ αὐἰδὶ Μωὐσέως φης-- 

5 σίν᾽ Εἰς ὃν ὑμής ἡλπίκουτε, “δυτὸ οἰκείων ἀύζις γειρούνϑμος πόμτουχού. αὶ πῦϑον δὴ- 

λϑν, Φησιν, οἷ κοιτηχϑρήσει Μωύσης, χαὶ ὃν κοβιπαάζεις ; τί 5 σοι ᾧ Μωύσεϊ κοινὸν; ζω 

στίξρατον ἔλυσας, ὅπερ ὦὠκφνος «ὐγομοϑότησε κρωτεῖν. “πῶς δίζυ ἡ μὴ ἐχεῖγος κουτῆλ9-- 

Μιῶνον ρῆσει : “πόαν ὃ. δῆλον δὰ καὶ Εἰς" ἀἴλλον πιςευσουϑῳ ᾧῷ ἰδίῳ ὀνόμιστι ὕξοντα᾿,; ζω- 

΄α )ὃ πϑρτα αἰμδτυρα λεέγής αὶ μζὼ πόρτα ωωζα, αὔωϑῳ ἐχά τίω χαζασκθυϊω. ὃ- 

'ς τὸν γ»5 ὁμολογηθη,οὶι τῦϑο τοῦ Θεού ἤλδον, στ δὴν ἔργων, Ὁ τὴς Φωνὴς ωϑϑνα,ά.- 

πὸ τῆς εδὸοτυρίας τὸ παΐῥος, δ δηλϑιυι Μωύσὴς αὐνὴῇὍᾷ᾽ κατηγρρήσει. ᾳ γὺ ὠκῴνός φυσι; 

ἐλυ' ἐς ἔλϑη σνμα ποιωΐν, ἢ “σοὺς () Θεὸν ἄγων, καὶ ζὰ μέλλοντα πσδολέγων μ(' ἀλη- δώτιιγνα, 
ἀρίας, ΠΩ πασης κἰ χσ ἀχούειν αὐτῷ γ᾽ τῆς πσοοϑυμίας. ὁ ἢ Χειςὸς τοι πόρτα πε- 

ποίηκε, νὴ ΝΣ σημῴα Εἰἰργοίσαηο μ( ἢ αἰληθείας ἀπασης, πσϑὸς (ὃ Θεὸν ὡπὸνᾷς 

μἑπὺ τέτ 15 Θἴλκε," καὶ ταῖς ασϑϑρρήσυσι ὃ τέλος ἐπήγαλμν. δυλαὶ πέϑαν δῆλον ὅτι ἑτέρῳ πις΄ δυσουσιν; 

᾿ ἐκ τὸ (ὃ Χοιτὸν μισεῖν. (ἢ γὰ (ὃ μὶ τῆς τῷ Θοῤγνωμης ἥκοντα δἰποςρεφέμϑροι, δ)- 
δολον ὁτὶ ἡ (ὃ λυ τίθαον δέξονται. Εἰ 2 Μωύσέα νιῶ πποέξαίλλεπα,, καίτοι Εἶπων, ἐγὼ 
“νὰ αν, φῦ τίου μδοτυράθν υἱ λαμϑάτνω, μι" ϑαυμάσῃς. στ οῖδ' δ Εἰς Μωύσέα, 

δον Εἰς (ἃ τῷ Θεοῦ »φαμματα αὐκζᾶν πο ραστέμπει. πλίω δολ᾽ ἔη αἱ γξαφαὶ ἔλοί!- 

20 τὸν αὐτᾶν' ἐφύζοιω, Εἰς ὃ πσϑόσωπον ἀύῳ αἰδιαγή ᾧ λόγον, ᾧ γομοϑετίων αὐτὸν ἀύζις 

ἡκαοδίρ- ἐφιζας κου Τήρο 9, ἡ" ἐμφλρτικώτερον ὅτω Ὁ δέος ποιών, ὸ ἐκα τον ΝΜ τον αὐτὸν λέ)3- 
" μϑμων ἐλέϊχει. σκόπει δέ᾽ ἔλεγον αἱ τίου Εἰς δ Θεὸν αἰγαττίω διώκᾷν αὑτὸν " δείκνυσι 

Ὁ χρυ Ὁ μισεῖν Τ᾽ Θεὸν τῷτο ποιούσιν. ἔλεγϑν ἀντέχει τ Μωύσέως᾽ δείκψισιν ὅτι ὀζρὶ ὃ μυὴ 
“πιφεύειν Μμωύσε! ζμωτα ἔπυρα ον. Εἰ Ν᾽ (ὥδνομον ἐζίλοιω, ἔδει δέξαοϑαι (ἢ) κῶνον , 

25 πληρφιοζο, ᾿ Εἰ (ὃ Θεὸν ἡγαΐπων, ἔδει πειαϑέυσαι ὦ ασϑὸς ὠκεῖνον ἑλκοντι" Εἰ Μωυσεῖ ἐν 

ὑχίςευον, ἔδι4 χσρϑσκιυνῆσοι (ὧδ αἰ αν ἐκείνου πσδοφητϑυόνϑμον᾽ Εἰ 3) ὠχεῖνος ἀπιςεῖς- ᾿ 

τω ποϑὸ ἐμοῦ, σὐεὶλν ἀπεικὸς ᾧ ἐμὲ () κατ’ αὐτο κηρυπόμϑμον, ἐλαιώεοϑαι πὸ» υμδμ. 
ὥασερ ὀΐζυ ϑχυ μοίζοντας Ιωαϑζω, ἔδειξε χαταφρονοιουζς Ἰωόῥιου ὄζοι Ὁ Εἰς αὐτὸ γε) μη- ᾿ 

μϑύων᾽ ὅτω γομίξογζῳς πιφ' νει ΜΜωύσεϊ, δείκψεσιν αἰπιφοιωυΐᾷε, αἰεὶ Εἰς τίω κεφαλίωὶ , 

20 αὐτἕὦ αἰξπεέπει πόρτα ἀπερ οὐδαιζον αἷαὺρ ἐαυτμ παρ αλλεαΐ.. τοσῦτον .» αἀἰπέ- εΠ 

χὼ, Φησὶν, ἀπαγαγεῖν ὑμας τῷ νόμα, οἷ, ᾧ αὐτὸν καλωῖ χατήγρρον ὑμδυ (4) νομο- | ̓ 

οὐτίων. ὅτι (ζ δξῶυ αἱ γραφαὶ κὔοτυ ρφὺσιν, Εἶπε πού ἢ, μῦντυ ροφύσιν,οὐκέδι πε» σέθηχε; ' 
Ἴ φόζον μείζονα ἀὐζις ἐνθεῖναι βουλονϑμος, α Εἰς ἐρδυνὰν ωὐοο πέμψαι, αὶ εἰς ὀναγκίωυ 

χαταςῆσαι ἐρωτήσεως, εἰ (ζ γὸ εἶπεν ἐκ τῷ ασολχείοφυ ἢ μηδὲ ἐρωτῶσιν ἀὐζοις, ἀπέδα- | ᾿ 
ἠξογίοι }5 2.» ὸν τίου μυρίαν" γι ἢ, εἰ “ϑϑσεῖηον τοῖς λεφρυϑβοις, ἐδ τσοϑ ΟΜ ἀλλὼν " τ ϑτο 

᾿ 

Ι 

] 
| 
| 

δ ζιῆσι ἐρωτῆσαι ὦ μιαϑεῖν -» αὐταῖ. δ γα τοῦτο χαὶ οὖν τῶς τό φασεσι κ ὧ τῶς ἀπειλαὶς ἱ 

πλεονάζει μᾶλλον, Οἕοι οὐ ταῖς ξἰποδείξεσι μόνον, να κἀν ὁυτως ἀύζες ἐπαγάγηται ᾧ φό- | ̓ 
ἕῳ Μ λεχομῦῥων. (ὦ) 5 ὁ ὁυτῶ σιγῶσι. τοιοῦτον γὰρ κ᾿ πονηρία. ὅσα δ Ἧις λέγῃ καὶ ποίη, ᾿ 
διαγίςα ται, διλλαὶ ψϑμει Τ᾽ οἰκεῖον ἰὸν οἱ σ:τηρϑῦσει. " 

40 Διδηρὴ πᾶσαν κακίαν Ἔἰποτῆς ψυχῆς οκραλόνζις, μηδένα στλέκειν μηδέποτε δῦλον. ἩΘΊΚΟΝ 
ἂν ς , ε , « . , Ι 

(δ  Σολι- ΓΙοθς γὸ «ἄν σκϑλιοις σχϑλιαὶς ὁδοὺς ἰποςελλει, Φησιν, ὁ Θεός" χαὶ ἁγιον ἡγεόμα σοφίας κε ΚΡ 
! ν 2 . ᾽ ᾿ λώ ἄν, δ. ἽΝ 

πάτα φευξεται δὸλον χα "ὠπὰναςήσεται Ὡσ λογισμιὼν ἀἰσιωέτων. Οὐθὲν »» ουτῶ ποιᾷ μίϑρϑις, . 
[ “ ς Υ ε ; ε ᾽ “ “ΔΝ ! 4] 

Ὅσα 9 ὡς πονηοία ὅτὸν δ ὕπουλος ἡ τις, ὅτθμ αἰγνωμων, “τὸν ἀλϑριφος [ζμῦτα ὃ τῆς πονηθίας ᾿ 
ὦ Εἴ δι) στὸν μηδὲν ἡδικημθμος λυπῇ, στὸμ πλέκῃ δύλοις, πῶς ςύκ ἐσατης αὐοίας ὄξοί. , 

σεὶ ] 

, ! 

- 
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ον δεῖγμα ; (δὲν ουτω ποιᾷ φρονίμους ὡς φρετή. γα!) δ ἐυγαρί τος χαὶ ὀυγγώμωνας ἐργά- 

ζεται, φιλαν,ϑοφποις͵ ἡμέροις, Ὡράοις, ἐχιφεφς" τὰ ἄλλα ἀπόρτα αχαϑε αὖ τὴ τίκτειν 

Εἴωϑε. τί ὃ τοῦ ὅτω Δ(σκεινθμν ((ωυετώτερον "πηγή γα μήτηρ ῥίζα Φρονάστως ὅξιν χΐγως 
ἡ Ὄ,ρετη᾽ ὥασερ δὼ καὶ πᾶσω πονηρία ἐξ ἀϑοίας ἔχει τω Ὡὡὄὔργζω. καὶ Ὁ ὁ αἰλαζὼν ἡ 
ὀργίλος, δ εἰνδείας Φρρνήσεως κἰ πὸ Μ᾽ παιϑῶν αἰλίσκεται. δ, το καὶ ὁ απο φήτης ἔλεδμ᾽ 5 

ὑλμλζ, Οὐκ ἔςιν ἔασις οὐ τῇ (κί μυ᾿ παρροσωζεσον ἡ ἐσάπησαν ᾧ μῷλωπες μι πὸ χυδεσώ.. 

που τὴς ἀφροσύνης μου᾿ δεικνὺς ὅτι πάσω αἰμῦοηία τίω δοχγζω ἐξ ἀφροσύνης ἔχει “ὼς κι 3 

Τίαροιμ. α ζ, ἀσερ ὁ “ἡ αρέτος τὸ Φόθον Θεοδἔχων, πϑύτων ἐςὶ (Ἰωυετώτερος δ] 9 ὁ (Οφός τίς ἔλελμ΄ Αρ- 

νι Οϑίας φίζος Κυρίν. Εἰτοίνωυ Ὁ φοξῴαϑαι Θεὸν σοφίδν ὅξὶν ὄννειν, ὁ ἢ πονηρθς τϑτο 

οὔκ ἔχει, τὴς ὄντως σοφίας ἐφέρηται. τῆς ὃ σοφίας ἐφερηνθβος τὴς ὁντως, πλῥτων ὅ67ν αἰ- το 
γοητύΤ 696, χαιτοιγὰ πολλοὶ (ὃν' πονηροὺς γαυμαίζασιν ὡς ἰχϑμους ὑγζρις αἰδικεῖν ᾧ βλοίτόγευ, 
οὐκ Εἴἶδυτες στι μοίλιςα, πόμπων ἰδίοις τα λουίζῳν "οὐ, ὁΤΊ νομίζοντες ἐτέρφις [ὁ λοῤττειν, 

καθ᾽ ἑαυ δ Ὁ ξίφος ὠϑούσιν᾽ ψαῦρ ὐοίας ὅθ» ἐσατης, ἑαυτὸν γγλληήοντου, μηδὲ αἰὖξ' τούτο 

Εἰδέναι, δλ᾽ ἕτερον δυκ4ν ἀδικῷ ὐῷ καταστρα ηειν ἑαυτογ. ὄζρα τῦτο ᾧ ΓΙαύλος Εἰ- 
'ἀἰΚορε ζς δωροτι ον ᾧ πληῆφ ὁτέροις ἑαυτους αὐαιε9ὗμδι, φησι᾿ Διατί μὴ μάλλον αἰδικεῖοῦτ; δύᾳ- αὐ 

τί μὴ) μάλλον διποσερέεϑε; ζω δ μϑ αἰδικείοϑτω, οὖ ᾧ μὴ αἰδικεῖν κεῖται ̓  ὥασερ δΐω ὦ 

μὴ παδαιν χαχῶς, ον ῷ μή ποιν κακῶς, καν ὐνέγμμα, ἐδ δοκῇ ἴοις πολλοῖς Ὁ λεχϑιϑμον, καὶ 
φιλοσυφάν Οὐκ ἐδέλουπ, ζχωτ δϊωυ Εἰδύτες, μὴ «ἂν' αἰδικουμᾶμεις, μηδὲ «ἂν: ἐπηρεαζο- 

ομϑρους, δὰ αἱ ὥν" ζωῶτα ποιοιῶζς ζιαλανίζωμϑυ ᾧ δαχρύωνδν. ὅτοι γὰρ Εἰσιν (ἢ μα-- 

λιςα ἠδικηρνθῥοι, (Ὁ (ὃ Θεὸν ἑαυτοῖς ὠκπολεμιϑσαντές, αὶ μινθίων χατηλθρων Δμοίορν- 

γες φόματα, ἢ πονηδοῖν κτώρϑμοι κτὶ τὸν πϑρόντα βίον εἰ που ίαν, κὶ μεγαίλζω κυ τὸν ψδὲ- 
λοντα αἰαῖνα, ἔγιασωϑμοι κόλασιν. ὡς οἵγε αἰδικένϑροι, ἡ πόρτα φέροντες "βρναίως, τὸν 

τε Θεὸν ἐχουσιν Ἰλόων, ἡ πόρᾷᾳς (μωωλοριώζας ὠδοῖς, καὶ ἐπουνοιῦζας, ἢ Σἰποδεχομϑμοις" 

(ὦ ζιιδτοι αὶ καὶ τὸν πϑλόντα βίον πολλὺς ἰπολαύσονται τῆς θὐφημίας, Φιλοσοφίας μέγιφον 
πδεράϑροι δείγμμα, ὦ κ τίωυ μάλλυσοιν ζωζω, ὝΨ αἰωνίων Αθέξοσιν αἰ γαγῶν᾽ ὧν ὅὅροι- 2: 

τὸ πόρῳ ἡὑμας Ἐχιτυχέϊν, “σέσι ᾧ φιλὸν,ϑοφπία τῷ Κυρὶν ἡ μῦν Ἰησῷ Χι σλφού, μδϑ' 

ὃν ῷ πατοίη δύξα, μα ῷ αἰγίῳ πγϑύμοτι, γυῶ καὶ ἀεὶ, καὶ Εἰς τοις αἰωνγας “Μ᾽ αἰωνων. 

Αμέωυ. 

, Ομλιμόι ΜΕΤᾺ ΤΑΥ̓ΤᾺ ΑΠΗ͂ΛΘΕῈΕΝ Ὁ ἸΗΣΟΥΣ ΠΕ-:: 
αν τὴς γι λόῴοσης τῆς Γαλιλαίας Εἷς ζῷ μέρη Τιζερλα δὸς » Κω ἡ- 

χϑλρυθᾳ αὐτῷ ὁχλος πολι, ὅτι ἑώρων Κ(α σημεῖα ὦ ἐποίοι ἸχΙ ΟΜ αἰςϑενοιώ. 
τῶν. 3 Απῆλϑε Εἰς [6] δρφς ὁἴησῶς, ἡὶ ὠκᾷ ὀκαίϑητο μ᾽ Ομ μαᾳ- 
ϑην αὐιν, 4 ἨΠΝ  ἐήες ὃ πασώ ῬΨ θ Ἰουδαίων. 

υ 

Βὸ μὲ! 

“ 

Οἷδ δεινοῖς αἰδραῖσι μιὴ ὁμόσε γωραΐωδι, αἰ γαπητοῖ᾽ ἀλλα" μαγϑανω- χιμπδὴν 

Ὁ ψϑυ, ὁτὸμ μηδὲν τὐδαθλούωηη τίω ἡμετέραν ϑρετέωυ, διδόναι τόπον 

αὐννδω πῶς πονηραῖς δχιξουλαῖς. ὁυτω “Ὁ πάϑεται πτῖσα «,ϑρά- 

σύτης. Χ) καϑεώπερ τὰ αἰκόγτια, ὁτὸν Εἰς" εὐντοτα μον ἐμπέσῃ τί ἡ 

σκληρϑε ἢ αὐτιτυπτές, μ( πολλῆς τῆς ρύμως δξακοντίζε.) τὶ «δυο 
τ τοςείλανζι, ποἰλιν᾽ δτὸν ὃ ὦ ῥαγδοῦον πὴς ἀφέσεως μή ἔχη ὃ 

δύτιπίτῆοι, ἐκ λύεται ζ(αχίως ὦ λήγφ᾽ ουτω καὶ Ἐχὶ εϑρα( κυονϑῥων αὖ, ϑοϑπων᾽ στὸν 
«“ ν΄ τ! ) ! » ᾿ δ γ} Ν ΄ 
μ ἀὐθις ομωσε χωρώμϑν , ἀγολαμοῦσι μια λλον, οτόν ἢ Εἰκωνδρ Χ τὐδαχωροίυϑυ , λᾶ- 

λεΐμδυ ῥᾳδίως πᾶσειν αὐ νὴ] πἰρὸ μιανίλω. ὁχρὶ δὲ τῦτο καὶ ὁ Κύριος, ΤΠ, ἰκέσιν ὅτι γκυσαν 
Θ 

γ,.,διατετοο 

ΔΝ 



μέγ 

Ἥ μ(αία 

μηίαιἡ 
ἰολίδεσι(ο 

χπῆπίο 

χδδάσχων 
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ῷ Φαρισαῖοι, ὅτ ὁ Ἰησῦς πλείονας μαϑηζας ποιᾷ κα ᾿ βωπήϊζειη ἡ Ἰωαλνης, Ἄλϑων εἰς τίω Γα- 
λιλαίθῳ, Τ' Φθνον αὐἷὖἶ σζεννις, καὶ . τιλυμὸν, ον Εἰκὸς ὦ ἀπὸ τύτων τυξίμαι ΜΝ λόγων, 

2 σ᾽ τὴς «]αχωρήσεως καυτααγραύνων᾽ ὡ Εἰς τίν Γαλιλαίαν πάλιν ααὗρηυδνος, τὸς 

ὐζοις σπεξαίνει τόποις. κὶ Ὁ» Εἰς Καναὶ ἤλδεν, λα "αὗδὸν: τῆς δειλροσνς,ἡκολρύλοιω ἢ ο 

4 αἰτύχροι πολλοὶ ̓λαωρριεῦτερ «ὐτν (α σημήα ὦ ἐ ἐποίει. ποῖα σημίᾷα ; ὅζα αἰ μὴ αὑτὰ 

"λέ 4 κατ᾿ ΕἼδὸς; ὅτι ὃ πλέον τῷ βιολίν ὧῷ ἐν μάλιςα, ὁ θυατίελιςὴς εἰν τοῖς λθγϑις ̓  τὰς 

δημηγϑθίαις καιτόμδγαΐσαι ἐαπούδασεν. ὅρϑι λϑεώὼ “πῶς οὖ οὐιαυζῦ ὁ ὀλϑκλοίρῳ, μάλλον: ἢ 

πος ἡ νιῶ -ῳΨ τῇ ἑορτῇ τῷ πάσας οὐὐνὴν πλέον ἡμας ἐδίϑιαΐξε σημείων ἕνεκεν, ὅτί “Ὁ ΚΩΣΝ 

λελυμῦβον μδιον ὀδεραπυσε, ἡ τ ν τό  βασιλικού, [1 ̓γὸ τϑτθ. ἐασουδαζῶ ὦ ὠφε πόρτα 

10 χατουλέγην (ΩΥ̓ μηδὲ διμυατὸν μ)δονν ὧκ πολλῶν καὶ Ὁ μεγάλων, ὀλίρα ἴχολύῃῃ αὐτῇ 9-- 
χδο9 πολὺς, ϑεωρφιῶτες ζᾷ σημεῖα ὦ ἐποίει. ε σφόδρα" φιλοσύφου γνώμης ζὴ Εἰρη- 

υϑβον. ὕσαυτης γ᾽ διδασκαλίας ἡὐπυλαύσαιντες, ὌσΤὸ χὰ σημείων οὐύγϑνην μάλλον ὃ 

παχυτέρᾳς γνώμων εὐ. ζᾳ  γὸ συμ, φησιν, ὃ τοῖς πιφοῖς, δνυλα τοῖς ὠπίςοις. ὄνον αὐΚορ Φικβ. 

(όκ ὠκῴνος ὁ δῆμος ὁωδας Σ Μαϊϑαίῳ "“ἅτως. διὰ πώς; Ἐξοπλλοσονης πόρτες Ἐπὶ 
15 τὴ ἢ διδουχὴ ὐτο; φησιν, ὅτι ἐδίδασκεν αὐζᾶν' ὡς δξοισίδμ ε' ἐχών. αἰ δήποτε ἢ ὦ ὅρος καῖποι-. 

λαμεθλρειγιῶῦ, α ἡ ὁκᾷ καίηται μτ' Ἵ μα, δέῳ Ὁ μέλλον ἔσεωϑαι σημῴον, τὸ ὃ ὧν 

μανία ς αὐαξ εῦαι μόνους, καυτηγϑεία τῷ πλύϑοις ζω Οὐκ αἰκολθυ ϑήσειγτος, αὐτῷ. τότ 

ἢ. ἐγεκαν μόνου τοῦ ποιῷ, δὲ ὁρφς, χατοιλαμθάγων, δλλαὶ ἡ ποηδυύων ἡ μας αἰεὶ Δ ονάπεώ- 

ἐοϑα Ὄστο χω λαρύδωνκ ̓ τὴς ὧ μέσῳ ταραχῆς. ἐχυτήδειον γὸ πο Ἂς 6 Φιλοσοφίὰν ἡ ἐρη- 
20 μία. πολλαχις ἢ νὰ μόνος αὑτὸς Ὁ ὃ ορ99 κατουλριρδμ, Φ Δ 95 κτερόνει καὶ μΝ ὄὔχεται, διδεὺ- 

σχὼν ἡμαξ στι ᾧ μάλικα Θεῷ σρέϑσιωντα, πασης εὔπηλλα, δι ἰζωρφγῆς, καὶ ὁ χαιθϑν 

ᾧ τόπον ϑορυύζου οϑαρον ̓ ληιξητῷ, καὶ ζω ἐγίὺς τὸ παδα ἡ. ἐορτὴ ἣμ Ἰουδαίων. πως 
ὀζωυ οι ἀθαθαβει Εἰς τίω ἐορτύωυ φησιν, δνλα πόρτων ἐπειλϑρδμων Εἰ Ἱεροσόλυμα, . 

αὑτὸς Εἰς τίω Γ αλιλαίαμ ἔρχεται, ἡ) θκ αὐτὸς μόνο, δλὰ ἡ ὧν μϑϑηζαι ἀνγει,ὺ ὀκᾷ:- 

25 θενΕἷς Κααΐόναουμ: ἠρέμα λοιπὸν ὑπ ἐξέλυε (δ νόμον, αἰφορμιω λαρμίδενων πὸ τῆς 
Ιουδαϊκης πονηθίας. 

ς Και ωϑα(λ ὑψμ τὸς ὀφθαλ μΐο ὁρᾷ ὄχλον πολιώ. Δείκφυσιν ὅτι Ουδποτε 

“πλώς ὀκαΐϑην μα τ ἢ μαϑηδι,δνλ ἰσώς αἰκριξολογϑύμϑμόρ. τι σϑϑς ἀδθις α΄ . πσοϑσέχωι 

κα) Ἐχιςρέφω: αὐδις τεὴν ἑαυτὸν, ὁ μάλιςα ἀὐτῦ κηδεμονίαν οὐδείκνυ, νὴ ὦ ζῳπεινὸν κὶ Ὄ 

30 συϊκαταξαἴικόν ὦ πές ἐκείνοις. (μεκαίϑην» δ) αὑπεῖτα τάχα. σσϑῦς δρλήλρες ὁρώντες.ε εἰ-- 

τῶ ὀναθλ ἐψας ὁ ὁρά δ ὄχλον φἷ θαγυόμϑμον κσϑϑς αὑτὸν. ΤΟ (Κ δίω ἀΐλοι δναηξλιςαὶ ὥν 

μαϑηζα φασι χορϑσελϑθύνζῳι ἐ ἐρωτὰν Χ) ὁ οὐρφχαλῷ ὦ ὡξέ μὴ Ὡὐπολύσαι ἀὐις νήςεις᾽" ὧξ 

δὲ φησι τὸν Φίλιγταον ἐρωτηϑέεωα) κποοοὶ τῷ Χολφού. ἡ ἐμοὶ δοκᾷ ἀμφότερα ἐὴ) ἀἰληϑη, 

πΩ ἔα ΤΨΜ αὐνἷἥᾶἤ λνόνδμα τσιραν,δονν ὀκῷα τύύτων ἐϊ) ωρεσθύτερκ᾽ ὦ ὡς ἕτερα ἅ ὀχφ: 
35 γα, ὕταραι ἢ ζωῶπτα. πήκος δξχω ἐνέκεν τὸν ν Φίλιπαον ἐ ἐρωτῷ ; ἤδει δῥ! μιαγητῶν τοις μμαίλι- 

σα πλείονος δεομϑμους διδασκαλίας. ὥν' ἐγ ὅν ὁ μετὰ τα λέγων" δεΐξον ἡ ἡμῶν τὸν 

πσιτέροι ϑρχφὴ ἡμῶν. οἱ δὶ τϑο ὀμώϑὴν αὐτὸν ν ἐβῥύθαιζων. Εἰ Χ ̓ γὺ ἁπλῶς Ω σημήον 
ἔλνετο, οὔκ ἡ οῦτονἐ ἐφανη ὦ ϑαύμαι" νεῶ ἢ «εῤτερον αὐτὸν λὐαγκαζει ὁμολογῆσαι 

πίω ἔσαν απὸῤν, ̓  ἵγώ μαϑῶν εἰν τίσιν ἕω Ὁ αἰκριξέφερον μάϑη τῷ μέλλοντος γίνειϑαι θαύματος 

49 τ μμϑγε)ος. δα τῦτὸ Φηνι, 
Ποϑον ἡμίν αῤτοι τοσῶτοι να, φάγωσιν ὅτι; Οὐτω ΕΣ ὡ τῇ παλϑια τελο ῷ 

Μωύσεα φησίν. αὶ ἰγὸ “τεότερον τὸ σηρεᾷον ἐ ἐποίησεν, ἐωςδμ αὐτὸν ἠρώτησε αἱ ποτε ἐ ὅδην ον 

τῇ ἢ χήοί σπ; Ἄν δ ᾳ τἴθάδοξα κα Ὁ ἰϑεθον συμβαίνοντα ζν}} σϑετέρων ἡμαξ Εἰς λής- 

ϑίω ἐμξαλῷ ΕἸωϑε᾽ πσοότερον αὐτὸν οὐ τῇ τῷ δ όροντος καυτόδησεν ὁμολογία, ἵνα τῆς ἮΝ 
πληζέως 



ΦῚ Ἅ 

Γεινιχβια, 

“730 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΤΙΩΑΝ.᾿ 

πλύξεως νομδμης τίωυ μνημώω Μὸ ̓ὀμολφγηϑεντῶν μιῇ δοιυηθη λοιπὸν ὀκξαλῴν" Εἶϑ' 
ὅτως χπὸ τῆς συγκρίσεως μάϑη κ τ᾿ σημείου τὸ ἡ αὐγεϑος. ὀδηὰ ὃ οὐ ῷῦϑα γῦ. ὃ ἐρω- 

τηϑεὶς ὠκῴός, φησι" 7 Διαχϑσίων ϑάσναρίων τοι εκ πἰροῶν, ἢ τα ἑκαφυρ 

βεαχυ ᾧ, ραζη. 6 Τοίτ ὃ ἐλέγε πειρφίζων αὑτόν. αὐτὸς ΩΣ ἤδει Ἃ ἡμαλλὲ 

ποιᾷν. τί ὅπ, πειράζων αὐτὸν ; ὧξᾳ ἠγνόει τὸ μάλλον αὐ ἀὐτν ῥηϑησεοϑαι; ς 
οὐκ ἔς! τού» Θἱπιῖν. δλλαὶ Ὥς ποτε τῆς λέξεως ᾿ διωαμις} δπὸ τῆς παλφιάς 

διυυατὸν αὐτίω καταμαθεῖν. 5 ἊΣ ὠκᾷ φητι" Καὶ ἐλθέ μῷ Ὅ; ῥήματα ὦτα καὶ ἡ ἐ- 

πείραζενὸ ὁ Θεὸς ο( Αὐρκαμ, καὶ »ὐ Εἶπε. λόδε Ἔυὼ συ “αὶ γαπητὸν ἡγάπησοια, ΤΊσα- 

ἀν Ο οὶ ὀκξῦι ὅτὸ λόγων Φαίνε)} 67 ΩΝ ὃ πείρας ὀρόμεινεν ἰδεῖν τὸ τέλος, ἴτε ὑπακύσει,), 
ἀπτι μα(πῶρ γοοίῳ πόρτα εἰδὼς, ὩΡὶν ἡ μέσεως αὐδῇ.) δ. αὐ,ϑεφπίνως ἀμφότερα ὄρη 10 ἵν, ουὴ 

ὥασε Ργ} ὁτὰμ λέγῃ ἐρθυνᾶν ἴ κϑρδίας Ἵμ αν,ϑεὅπων, ὑκ αἰγνοίας τίω ἐρώνναν "ἢ 

Φησιν, ἐκ ᾿ακριξρίε ἰδέσεως " τω δὲ στὸμ λέγῃ, ὅτ ἐπείραζο, συυὴν ἀλλο Φησίν, 
δῦ ὁ τί ἡστίφατο ἀκρικεἷς. καὶ ὑτιρρν δὲ ἔθην Εἰπῴ, ὁ 07| :δυχιμφτεξον αὑτὸν Εἰργαζε- 

το, ὥατερ δζίω ᾧῷ Αὐεμαμ τῦτο, ὅτω δ τὔτον δἰ 9 τῇ τῆς τοιαύτη ἐρωτήσεως ὀναΐγων γερο εἰς 
τίω ̓ἀφιοι τῷ τῷ σημείον γναῦσιν. ἂν δὲ τὸν ὦ ὃ ὁ δυαγίελιςής, ἵγα μή Τὴ ἢ οϑενείᾳ τῆς λέξεως τς 

«ὐγαπορενίνας αὑντήθσῃς τ ὠτοπον αὐὲὲ ΟΝ Εἰρνεδύων, φησίν αὑτὸς ἥδὼ τί ἔνθ! ποιῷ. 
πλίω ὀκχᾷο τὐρα τηρᾷ αν αὐαΎκαιον, πῶς, στὸν ἢ αυσύνοια πογηθϑὶ, δὐϑὺς αὑτέω ὁ θυαίε. 

λιςῆς ω πολλῆς. ̓ Ππδϑρθούπα πὴ τῆς ατουδὰς. ὥασερ δῶν ογζωϑα ἵνα μή τί τοιούτογυ- γι ὑνηίῃ 

ποτῆθυσωσιν Φὲ αὐκούοντερ, αρολσέϑηκε τίω Ὀθχιδίθργωσυ, Εἰπών᾽ αὐτὸς ΟΣ ἥδε τί ἤμελλε 

πον" ὅτω ἡ οχᾷ λέγων, δτί ἐδίωκον αὐτὸν νῷ Ιουδαῖοι, νὶ μόνον ὅτι ἔλνετ τὸ σείξξατον,ἀνν 2ὃ 

ὅτι ὁ πατέρᾳ ἴδιον ἢ ὀλγο ᾧῷ Θεὸν, ἶσον ἑαυτὸν ποιοωῖν τῷ Θεφ᾽ Εἰ μὴ ἰποφασις ζω ἀτῦ 

πὰ Χοιλφού ζι “Μὲ ἔργων! βεξαμουμδύη, πρ»σέϑηκεν ἐν κακά τίω ΤΩ͂Ν ζωτίω. Εἰ 

γ ὦ οἷς αὐτὸς φησιν, ὑφορᾶται ὁ θὐαίς ἐλιζὴς μή ὡς αὑπυντδνσῃ, πολλῷ μάλλον» 
οἷς ἔτερϑι αῦδέ ἀὐτύτοτο ὄλεγοννλυαν εἶδτο οὐ Εἰ μὴ αρϑλσήκϑυσον ἑωρϑι αἴξ αὐτύκρῳ- 

τούσαν αὑπύοιὰρ, Δ Οὐοι ἐποίησεν. ἤδει δ αὐστν τίω γωμάυν σαν τοτοκὶ ψῆφον ὦ- Ὡς 

χέρητον. ὧν τῶν Εἰπὼν ἰσθν ἑαυτὸν ποιῶν τῳ Θεῷ, οὔκ ἐχφύσεατο Ἐλιδίϑρσωσει φιὴὶ 
πιαύτη. Ὁ ἔχει κείνων εὖ αὐ ασϑνοιά Δλεφϑαρυδιμη ῶ λλϑαϑμοι, ὄνλν᾽ τ σύφάσις εἰστὰ κε- 
κυρωμϑη αἰϑὶ τῶν ἔργων. ἐρωτηϑέντος τοίνωυ τὸ Φιλίου, φησὶν 

8 Αὐδρέας ὁ ἀδελφὸρ Σίκιφιο, 

9 Ἐξφὶν ὦδε παιδάβιον ὃ ἔχοι στέγτε ὐὗτος κρϑένοις κα ὺ δυο ἐψαξια. δλλαὶ Φῦτ ἡ γο 
ὄφιν Εἰς Ὀσύτυρ! ὙΜολότερος ὦ τ Φιλίπανυ ὁ Αὐδρέαρ᾽ εὐ μδιὺ εἰς ὃ πὸ ἐ- 
φϑεισεν. οἷαι "ἢ μηδὲ ἱἀπλώς τοῦ» Εἰπεῖν, δ᾽ αἰκηκούτα αὐτὸν τῶν πσοοφητῶν ἴᾷ 
λιώματα, πώς Ἑλιοσαῆος ἐποίησε ὃ Ἐχὶ Ὦ αὐτῶν συμιᾷνν. δι δὲ τούτο ὀμέοη δ, “ὃ ἸΤΝ 
“πίτὶ ὑψος,οὐεῖ ἰαγυσα ὃ ποὺς αὐὑτέωω φϑθασαι τίω κορυφίω. μοίϑωμϑῳ “ τοίνιωυ ὦ ἡ Ἢ χιφετν 
τρυφῇ 1 προ σέχοντες, τῖγα ἐσιτοιῶπτο (ὦ γα μαιροὶ ὀύδρες ἐκᾷϑοι καὶ μεγαΐλοι, ὦ τῇ ποσότητι 44" εἰντεύδιν 

Ἐδτὴ τῇ ποιότητι τίου ἀὐτίλειὸν αὑτῶν τὴς παπεζης ̓ δωρθβ τε ὺ μιμησώμιϑει, ᾿ πὶ "7 πῃ" 

ἐξης ὃ ἢ πολλῆς αἰϑενείας. λῷ » ΧΩ Εὐπῷν, “χει πέντε εὐῤτὰς κριδίνσ, ἐπηγαῦν, μι ἐμω 

ζωυτα τ ἔφην Εἰφτοσύτυς , ογόμιζε ΣΝ στί τὸ κα ἃ ἐλαῆόων ἐλαῆρια, Ὡ σι ὃ πλειδῶν 
“πλείονα, ἔμϑμε ποιῷ, ὁ ϑν ὸ λυ μαιταργῶν᾽ ὑπερ οὔκ (ἢ ὁμοίως ὃ ζωὼ ὁ αὑτῷ) δκυλον ὡἰπὸ τέ 

πλειόνων, ὐπὸ τὸ ἐλαύνων “ποιῆστι πηγαίσοι τῶν αὐτων πίω φύσιν. ὦ γὸῦ ὕὑλης ἐδεῖτο 48 

ὐσποκειρμλῥης᾽ δλλ᾽ ὧτε μη ἰ δόξαι. τίω κίισιν ἀλλοτρίαν ἐδ) τῆς. αὐ σοφίας, ὡς ὦ κῷ ' 
ζωῦτα δζριαλλοντες Φ τὰ Μαρ χίωνος μοσήσειντος ἐλευ, αὐτῇ τὴ κίίσει κέχρηται αυοῖς εὖ 
αὑπρύλεσιν χ}} γαυ μῶν , ἐπεὶ δέζω ὠπιγνωΐ ἀμφότεροι ὡ μα. ϑηται,τοτε ριον ϑρω μα. 

τουργεῖ. ὅτω γὺ μᾶλλον ὠκέρδαμον, ασοϑτορον ὁμολογήσαντες πὸ ποραύλατος τίω δὺ- 

σχϑλίδρ) 

“ἝΞ 



ΒΎΑΓΓΕ Δ. Ομωὼ, μ6, 7321 χεν ς΄. 

σϑλίδρ,, ὁτὸρ ἥἔϑηται, μασι τὸ ϑΘεο, τίω δυωαμὶν. ὯΔ ὃ γίιξαϑαι σηβφοι ἐμδι- 

λέ τὸ κα) «αξλφηταις κατορθεωϑεν, Εἰὰ μὴ ὁμοίως ̓ ἐμδηοῦ ὃ Ο δι ,ϑοι φήσει πρότερον αὖ-- 
τὸ ποιῴ᾽᾿ ῥα μὴ Εἰς αἰδϑενὰ να κατοιπεσώσιν αὐτασνοιδμ, ὑρᾳ “πῶς αὐτῷ τῳ! ὧπῳ ἂν 

πόμτων ἐπῆρε, ὃ τίω αἰ αφοροὶν ἐδειξεν. ὀυπὼ 75 ιο͵ϑουρτων Φανόντων, ἵνα μιαιϑης ὅτι 
5 πὶ μὴ ὑζα,ὦ ὡς ὑγτῶ ὑφέφηκε(καϑούπερ ὁ ὁ Παύλος φησιν Ο καλών μὴ ὀντω ως ἔγ.- ἢϑ' δ. (ἢ. 

το) ὡφ ἐτοίμια μ᾿ ἡ πϑδεσκθυασμένης τῆς πραπέζης, ὠκέλϑυσεν ἀδζυς βύϑέως δραπεσειν, δ 

μ᾿ τότε τίω Ὁ] σ,νοιαν ὦ μα, ϑηΨ᾽ ἀναςήσας. ὅτι “δὺ ὀκέρδϑμαν πὸ τὴς ἐρωτήσεως, θὺ-- 
ϑζως αἰ χυήκουσαν ᾿ χα) Οὐκ ὀθορυξήϑησαιν, Οὐδ Εἶπον (ποτε τούτο ἐς]; πῶς κελθύϑεις 

εἰήπιοι αὐἰαπεσεῖν, σ εϊεγὸς εἰν τῷ μεζῳ Φωνορϑμου; ὅτω Ἂν “σο3 τῆς ὀψέως τῷ σημείου" πιφ'θλειν 

10 ἡρξλυ ὁ ὦ νὴ τίω Ξγ γδω Ὧσούτον αἱ ἀἰπιφήσοιντες, ὡς εἰπεῖν, πῦϑῳ αἰγϑοφρίσομδῳ αρ- 

τὸς; δι ξᾧ μ ̓αποϑϑυμιίας ὀμεκλιναν ὧν ὀχλϑες. δλλα τἰ δηποτε ΓΡᾺ μ αὐ βαλυτικὸν 

μέλλων λθορθοιώ οὐκ θύεται, σοὶ φ μικρὸν ἐγείρων, συ σὲ τίω ϑαίλαῆαν χαλινναΐν᾽ ω»- 

ζιϑω 5 λὶ ΝΜ αὐρτωντῦν ποιᾷ, δερωὺς ὅτι ὥν" "ξ,φης Ξρχονδμοις, λϑοι φῷ σήτῳ' 

Θεῷ᾽ καὶ ἄλλως , Ἐκ ἐλαώων ἀῶ μάλιςα ἐργάζξετα,, "α μαιϑὴς στΊ ον δεομϑνος 

15 ἀΐο᾿ ποι. Εἰ )» δεῦνϑμος, πολλῷ μᾶλλον ἔχ Ψ μειζόνων αὐ ἐδ ἐ ὀποίησεν. ᾿ ὃ  ὀκῴ:- 
γώ αὖ ϑυτία ποιήστος, θὕδηλον στι ζαὐξ, συγκαταζατιχῶς ἐπρᾳῆνν. ἄλλως ἢ, ὦ ̓,, 

χιλοο' πολὺς ὦ ὃ ηϑϑὼνᾧ ἐ ἐγχοίωῦ αὐςῶν: πειαϑέωαι οἷι καὶ γνωμέων Θεοΐ απελυεν. ὅζὰ 
τῶν ὅτὸμ ἅ μόνο, ποιὴ ἢσιμῆα, Οὐδὲν ζιοῦτον ζλεϑείωυται᾽ στὸρ ὃ Ἐχὶ πολλῶν αὐτὸ πού, 
ὡς: πιγεῦσου αὐςῶν ὅτι ζῴρο αὐτίθες ἃς ὄφηγ, σε οἶδ᾽ εἰὐγθωτίος τῶ ̓γελλυνοκοτ, δ τῆς θυ-- 

20 Δϑισίαρ, αϑαιρέι ει τίου “απονίον. καὶ ἔδωκε τοῖς λίακειωϑμοις, κὶ αὶ οὐοσιληίϑησαν. Εἶδες 

“ππῦσον δούλους ὺ δεασύτῷ τὸ μέσον; ὑκέδοι (ζ Φ ὠκμέξἐ "ἕλοντο τίω' Ἅϑρι, δυτως ἔγαυ- 
μοιτουργϑεε" 65 Θεὸς ̓ ιπολελυμδμῃ διωάμαι ποιών, μα: ᾿ πολλὺς ὠπόμτα Εἰργαζο» Ρ 

«ἰΘμοισίας. 

γεἰπεεῖσο 12 "Καὶ Εἶπε τοῖς μαϑητώς᾽ (μα γαΐγοτε τὰ «ὐθιοσεύσαντα κλάσματα, (ὦ ὃ 
παι 25 (υήγαχϑν, ᾧ ἐγέμισουν δωδέκα χοφίνοις. Οὐκ Ὠχήδειξις ἰώ αῷ «ἰδεῖν, δ᾿ ὡςς 

μὴ φλυτασίλν Ἰομιοϑέεσαι Φσράγμα. δ, δύσθ ᾧ ἐΐξ αὐἰσποκειμδης ὕλης διμινργεῖ 

τίνος 5 ἕνεκεν ἅ τοῖς σχ λοις ἔδωχε βαςαίσαι,δννια, ζις μαιϑηταῖς; στὶ μάλιζα τύτοις παι- 

δῖυσωι ἠΘύλετο ὥν' μέλλονζᾳς τῇ) διϑασκαίλοις τὴς οἰκαρϑρης. Ὁ ἅ Κν. πηθος σγοῖν 

μέγα, ἦμδηε χαρπτώσοιοϑαι, οκ ἣν λεωματων τέωρ(ἐυλέως γνώ ὁ ἐπελφίθοντο αὐ, κ δ ἤτον 

γο ἕτερον λαυμα) ὅτοι ἢ ὑτὰ τοηόντα κερδαύνειν ἔμϑηον. ὦ 5 ἢ πῳόδᾳ κατακρισια ὃ γυνὸ 
εϑνον Ὁ τύχοι, βαςα ζωτι ᾧ κόφινον. δ τι ἢ τῆς αὐνἝΨ) παιδούσιως ὃ ἐγέκόν ὥωτα ἐλύετο, 

Ο  εἰρημϑμονυ ὕςερον διλϑι, θῶ ἀὐέμμψησιν ὐΐοις λέγων᾽ πω νοᾷτε ποσοῖς χοφίνοις ἐλαίξῶε ; 
ὺ Ο  ἰθρίθμμοις ἐῃ Οἷς μαϑηταὶς (ἣν κοφίνους ΤΙ λειψαγων τὴς αὐντὴς ἕνεκ αἰτίας γέ ϑνεν. 

ὕφερϑν ἢ γοτυ ἐπαιδαύγησοω, οὐκ ἔτι ὕσότοις ἀλλα ασυοίδως ἐτῆα. ἐγὼ ὃ καὶ τὸ πλῆθος 

μάν 25 λκωμαζω μ γεγϑνότων αὐτων μιόνον, αλλ ᾿ «ζ' τῷ πλήλοις Χ ὁ τίωω ἀκρίφοιδμ" τῷ " αἶϑεσ. 

σευ ματος᾽ στ ἴω πλῴονυ ὅτε ἔλαφον ἐποίησε αὐξεοσευϑέεδαι, α)λὰ τοσῦτον ὁσῶν ἐοέλε- 
“ο, πελήδως πόσοι αὐαιλωσυσιν᾽ ὑανῷ ἰφάτου δυγωαίμεως ώ. Ἐχιφούν ἢ ΑΔ δὼ τὰ κλα--. 

“ματα ῶ γεγϑιὸρ, ἀμφότερα ἐμεφαίνοντα, ὅτι ὅτ  φλυτασία τίς ἰώ τὰ ἐϑφνόυδυα, ἢ ὅτι 

ἐκείνων ζω ὧν ἐτφαφησαιν᾿ ἢ ὃ 1} ἰξϑύων, τῦτε ἄ' αὐσσοχειμδίων ὀλρετο ὑτερον ὃ ̓μᾧ' 

49 τί ἀμάςτισιν ὀχέτι δ ὕλης αἰ πυκεινϑϑης. τίνος ἐγέκεν; ἵνα μαϊθης ὃ Τί ὼ γιοῦ τῇ ὑλή ὠκέ- 
χθν ὀυ δὲ ἔνδειαν, συ δὲ δεόμϑμος «ὑσυξα, ϑρας, αἰλλ᾽. ὡςε τὰ ΔἿἋΜ αἱροτίχών ἐμφορίξαι 

φ 

βυπανσδανον πονν 

- ΟΝ 

σύμιατοι. 
γον αἷ- 14 “Οἱ: 8 ὀχῦοι ἔλεγϑν, δτί ὅτὸρ ὄφιν ἀληλώς ὁ 0 πσφοφήτης. Ω γαφριμδργίας 

γῆν , αὐχύβθολή μνεία, πότων Εἰργοσο"» ϑυυμασότερρι, ᾧ ὀδουμού τῷ» ὡμολόγησαν, ὄλλ' 
το 
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ὅτε ογεπλήνθησειν. εἰκ ὃ ττε δῆλον ὅτι ασεοφήτέω τινα πτοήσεδόκων δξαίρετον. ἘΣ 

ΝΣ δὴ καὶ ἃ 4)» 

ἐκῴιοι ἐλεηθν᾽ σὺ Εἶο φέρφητηρ: » ἡ ὅτοι, ὅτος ὅσην ὁ τσοόφήτης. λῶς λιν 

1.5.0 λϑιὼ Ἰησῶς γροιῷ ὅτι μέλλσῃ ἐρχεοϑαι ὁ αὐπαζειν αὐτὸν, ἵνα, “ποιήσωσιν αὐτὸ αὐ δέει 
βασιλέα, λὐεχώρησιν Εἰςῷ ΩΣ δε. Βα(αὶ, πῦση πῆς γαφριαϑργίας ἡ τυρδυνὶς, “πύση 

τὴς 75 ὦμης ἡ βυκολία, ; ὅχότι γόμιον ὀκϑικούσι, ε ὀχέτι ἀὐδις τῇ τὰς τὸ Ὁ σαξζατο “ὐθαλύσε- 5 γιεδδ,κὰ, 
ως δὲν ὀχέτι ζοηλούσιν Νὰ Θεού, ἀλλα πόμτα, ἐῤῥιαῆο τῇ τῆς γαφρὸς ἀδζις ἐμισηλνοϑεί- σιὼς 

παφλφήτης ζω πο» αἰὐθις, καὶ ἢ βασιλέα, χε φρ»τονᾷν ἐμδνρν. ὁ ὁ ̓Χεισὸς φθυγή. πἰ δ- 
πυτε; παιδεύων ἡμᾶς ἿΜ σμιχῶν χαταφρονᾷν ἀξιωμάτων, αὶ δεικρὺς ὅτι φυήνῆος δεῖται 
Ἐχι γῆ ἢ γ πόρτα τελῇ. ̓ Βλεξάμϑρος, καὶ Ὁ μητέρα," ᾧ οἰχίϑν, ὦ πόλιν, τ αἰαΐξ- χ. ἀγλβι 

Φζω, Ὁ ἱματίων σολίωυ, , οὐκ ἔμϑηον ὃ ὑφεροῦ Ἰὐπὸ τῶν ον τῇ ὙΠ ἢ φαννεοίί. τὰ ἃ ̓ρ πὸ Τὸ δὰ ο 

ἀρᾳναν λαμορα τὶ ϊωχ ὐ μεγώλᾷᾳ, ἀν ελοί τε, ἡ ἐς, ὦ πατὴρ βοών, ᾧ πγϑῦ ὑμα εὗρτυ- 

οϑιω, ἀ ποθ) Φήται ποῤβωλεν Δὐακηρυῆοντες “πὰὼὶ δὲ οὐ τῇ γῇ πόρζᾳ ἐ ἐυτελῆ, Ἷ ἐν “τῷ 

μειζ ως ἡ ἡ διιύάμις Φαήνηται. ἦλθε ὃ ἊΝ “ταιδυῦσων ἡ ἡμαξ καταφρονᾷν τῶν ογαῦκε, 
[ἢ ὁ μὴ τεγηπτέναι μηδὲ ὀκπληηεαῖ, τοὶ τὸ βίᾳ λάμρα, δλλα' καταγελῶν ἀπόμτων 

τϑτων, ὦ τῶν ν ὑδιηοντων ἐ ἐρᾷν. ἣ γ᾽ τας οὐζαύω λαυμαζων, 5 αυμιάσει αι ᾷ ὡ τοῖς ὄρα- ις 

γοῖς, μιν τὐπὶ ῷ Πιλάτῳ φησίν" Η ἐμ) βασιλεὶ εἰα, Οἕκ ἔς!ν εἶχ τὴς γῆ, ἵνα μκὴ δόξῃ 
λοιπὸν αὐϑενπίῳ φόζῳ ἡ διυναφείῳ τϑὸς ὦ πείϑεν Ὀπυκε θῆοϑαι. αἱ δίζυ φησιν ὁ 

Ζαχαρ.θ.ῦ, δ 59 Φήτηρ ;1δὸυ ὁ βασιλεύς σῃ ἔραταὶ σοι ὐϑαὺν κὶ ᾿ Ἐχιζεζηκὼς χὶ αὑππιζύγων. βα.-. 

σιλείαν ὠκεινέωυ λέγᾳ τίου εἰν τοῖς ἱοανοῖς, αἰλλ᾽ ἐχι (υὐτίων. ὅρα δὴ τοὐτό φησι᾽ καὶ δδξαν 
ΓΟΝ ἀυ ϑεῦπων ν ἰλαριβαίω, 20 

ΠΘΙΚΟΝ Μαϑωμρϑυ τοίνων κἰγαπητοὶ τῆς τιμὴ τὴς «ὐϑὰ α᾽ ϑεῦποις χαταφρφονᾷν, ὦ μὴ ἰέφιε- 

εϑαι. τετιμη να ̓ ὠμά μεγίφίωυ, αὶ ασοϑς ὡ αὕτη αὐ Ῥαύαλλομῦμη, ὑξρας ἡ γέ- 

λὼς ὼ κωμῳδία." ὀγτῶς ζ.. ὡασερ ἂν ὧν ὁπλούρς «δι ΠΟΥ πσοὸς ὠκάνον πενία, ̓  ἡ ἱ ζωὴ αὖ αὐτῇ κα, ἴρ λκὶ, 

χρρὶ ὀκείνης νέκρωσιρᾷ' ἄφετε 2» ὧν μεκρους ϑούγήειν (ἄν εαυϑῇν νεκροὺς) δ ουτῶ χαὶ ἢ ̓ δόξα χιάμομὴ 

αὐτὴ πεῖς ὀκεινίευ ̓αἰρχιιη ὃ γέλως ὅ01. μη νων αὐντίωυ διωκωμῦν. Ει Ὁ» ὦ αἰέ- 2ς 

χντες αὐ σχιώς ὴὸ ὁνείρων εἰσὶν βὑτελέφεροι,πολλῷ μάλλον αὐτὴ ἡ ἡ δίξα. δύξα "ὃ δι - 

που ὡς ὀρθὸς χόρτϑ. “3 2 ὐϑας ΖΙΩΣ (ὐτελέφερον δμοιτ᾽ αἱ αν οἰ δὲ καὶ μόνημος ζῶ, ᾧ τίω 

ψυχίω ὠφελῆσαι ἰλώσιν ἀν; Θυοίὸν᾽ ἀλλα ὴ ὁχαταλασῆι Ω μέγισαι δουλϑις ποιράκα,δο. 

λοις κω γυρωνήτων χείρφυς, δούλοις ἐυχ ὧὶ ἰδεαυότη μόνον, αἰλλά καὶ δυσὶ αὶ τισὶ χαὶ μυρίοις 
Δί θφορα ὑλιτωῆοισι αὐπυαἀχούονζῳς. πόσῳ βέλτιον ἐλδύλερην ἐρ,» δούλον, ἐλθύϑερον 30 

« τῆς. ἣΝ ὀϑιϑοῦπων δουλείας, δούλον ὃ ἢ τὴς σῷ Θεοῦ δεασοτείας. ; ὅλως ἢ Εἰ βούλει δὸ-: 

ξης ἐ ἐρᾶν, ἔφα δόξης, ἀλλ τῆς ἀθανάτου. ἡ ὸ γὸ λαρισσοὕτερον αὑτὴς τὸ ϑέαίξον,ν) μεῖξον 

τ κέρδος. ὅτι ιδὲ γΣ σε χθλϑύοισι ϑαυπλυώμδυον Φἰρέσκειν ἀὐις᾽ ο ὁ ΣΧολςος τὐμυδρ- 

ον ἁπὸμ. γάρ ὑκαιονταττλασίογαι σοὶ δίδωσι ἣν διδορϑρων ρα σοῦ καὶ Ὁ ζωϊω αἱ αἰώνων 

γϑηρις τσρος ϑησι. Ὃ ηοίγμω βέλτιον εἰν τῇ γῆ ἬΝ ἡ ὧν τοῖς ὀυρφινοῖφ: ΠΣ αν,ϑεσπων, ̓  15 

“τοῦ Θεοῦ ὑ ϑαυμαζεοϑαι: ἔχι ζυμίᾳ," ἢ ὶ ἐκέρλῳ; ς εφδυούοϑαι ε}: αἰδω ϑμῥσαν, ἢ 

μ᾽ «πείρας αἰανας: ; δὸς ζ δεορδύῳ, Ὧ μη δὺς ᾧ ὁ ὁρη9, υμδνῳ, ἵα μή ὦ τ᾿ ΤὮ σῶν σῶν χομῖν 

τίω ψυχίω ̓Ὡπολέσης τίω ὀκείνου. συ ̓γὴ αἱ αἥτιος ἐῃ τῆς ἀπωλάμετα τὴς ὠκείνου 

σόν Φιλοτι, κίαρ. εἰ γὸ οἱ ὑχὶ δὲ ὀρχήφρας ἠδιῷ, τι ὃ Ἐχιτήδοῦ μα ἀὐδῶοῖς αἰκχερδὲς ἐμδιρν 
ἐσεοϑπα, παλαι δι᾽ ἐπαύσαν» ζυτα Ἐγχιτηδούοντες. τὸμ δὲ σε χροτοιωῦσει, ((μυτρέχοντα, 49 
λύαλίσκοντα, ὡπϑωτα τὰ σαϊυϑ ᾧ δαπϑμώντα )ιάσωνται, κα ἐμὴ ᾿βείλωνται τὸ μετι- 

ἔνα; τῇ τὰ Ὁ κέρδοις Ἰεϑυμίᾳ κατέχονται. Εἰ ὃ ἔγνωσειν ὅτι τὰν δν ἐπαιρέσεις πὶ ὀρεἰ- ' 
γῶν, Οχ ὡς ὁῤ ἐπέφησαν “Μ᾽ πόνων “ὁ Ω ἀχερδες. ὑτὸν ὶ ἴδωσι ὦ τράγμα ( 

πολλὰ ν ϑυυυμαζόμϑμον,ΥΨ δίλεωρ ἀύζ!ς ὁ ἀδλλων ἔπτωνος. ὡσυςώμϑν τοίνεου τὴς ἀν 

4 

Ἰδζαν. 4. ἈΦ. 
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δούς δωτελμης, μαϑωϑμυ Ἐλὶ τίσιν ἀϑαλίοιῳ, κα ἡ πότε χεΐ. μὴ δὴ αἰμιφοτίρωεν. αἰοξύ- 
νωμϑυ (ὃ Θεὼὰ (μνάγοντερ δδεν αὶ ἰχολυὸ σχϑρπίζοντες οἷ ἁπῆρ ἐδεῖ. πόσης γ᾿ οἵ αν 
ἀξιοι Εἴὔνο ὀργῇ, στὸν τῇ πόρνῃ διδῷς τὐρατζέχων τὸ τὸν πένητα; Εἰ Ὥ Φὸὲ ὧκ Φισιων πύνων 

αϑϑᾷχες, εἰχὶ ἔγκλημα ἰώ ὃ πορβγμα,μμιοϑὸὶ κακίας πϑέχει, ὶ κα ὧν κολάξῳ ἐ- 
ς γχείῦ, αὐ τϑτων τιμᾷν: στὸ 5. ἢ ὀρφάνοιῤ ὑἰποδύων καὶ ὴ λβενιθ αἰδικῶν πρέφης α ;σέλγή- 

λυ, εὐνόησον ἡλίκον τοῖς ζωώτα τολ μίῷσιν ἐσαι χω πῦρ. ἄκυσον τί Φησιν ὁ ᾿ Παῦλος᾽ Οὐ μό-- 

νον ἀδοὶ ποιούσι, ἰλλα κα ὦ ((μωξδυδοκούσι τοῖς ποξαεσουσι, τάχα σφοδραῖς ὑμδμ χα ϑηψα.- 

δα, αἰἶλλαὶ κων ἡμᾷς μὴ καϑανψώ θα, αἰ ὀχ ἿΨ ταγμάτων αϑωούσι τιμωρίαι (διὸ 
 ἀδόρθωτα αεϑρτομονζῳ. αἱ δῶν ἰφελος εἰν τοῖς λόγϑις χορίζεοραι Τοῖς δὰ ἡΜε ἐβγῶν 

1 Ὀλαζεοϑαι μέλλουσι; (μυδυδυκᾷρ ῷ ὀρχαμϑῥῳ; ἐπαρῴς ζ δαυμαίζς: ; Οὐριοιεῦ ὀκείνου 
γέγϑνας χέων. τω ἃ ἶ ὁ ἡ ἡ ποία συ ὠμῶν, δίδωσιν, Εἰὼ λόγον οὔκ ἔχουσαιν᾽ συ ὼ 

ὥωτης αἰπεφέρηστει τῆς Ῥιολογίας, κακᾷον μ' Μ ἐδρ ἐρώμψ!, τἰ δήποτε Ως ἄλλας τέχγας 

αἰφεὶς ἔχ᾽ ζωυτίω ἤλϑες τίω ὀγαγή ὁ μια δον ἐρᾷ, ὅτι ἐξεεινὸ ὀλίγα “πονοιώτον, πολλώ 
.Ν καρπούοϑαι ." σὲ ἢ ἐδ ἐρωμιαι,τ δήποτε λαυμαίζεις ᾧ.ε ων» ἀσελγεία βιοιοῦτα καὶ ὺ Ὠπ λύ- 

ι5 μῇ ζωΐντα πολλών; οὐκ ἔχεις 'δλὶ τίω αὐτέων πσοόφασιν χαταφυγεῖνν, δὶ, ἀὐάγκη ἴτω 

ἐχμ κύτει κα Ὁ αἰραυύειϑαι : ἐρυθριᾶν. Εἰ 5 Δ πρδ θυϑιώας ἀπακτέιδι ος Οπ τὰν ἐμ" λείην 
Εἰπεῖ, ὁ ὑτὸμ ὃ φοθερ ὀκήνο τὸ ἀωὐθοκίτητον τὐθαλύντωι δἔικο, φήθιλον, ἐθα ν γοη 

ὁ τραγματων αὶ πϑτων πίνομϑῳ θύϑιωας, πῶς σισοβῖα; ; ποίοις ὀφδολ μος (ὺ κριτίω 
ὀψόζβα Ἰ ἐρφόϑυ: τ [ὐἰπολογησύῖθα ; ; ποίὸν ὄὔλογον, ποίὰν ἀλογϑν πασρϑξαλου ὅθα, 

20 πσεύφασιν ; τέων τὴς δαυπόμης ν» τέο τῆς τέρψεως τὴ ἢ τέω τὴς ἑτέρων α πωλείας, ὃς θ᾽ 

τῆς ὠκεύου ,πέλφης πόλλυρϑμ: ; Οὐκ ἔς!ν σὰν Εἰπεῖν᾽ δυλ' ὀναϊκη υλαζεοϑαι κόλασιῃ 

πόλος ΟΥκ ἔλθυσαι, «βαρὺ ὑκ ἔχιςαι δ βίου. δαΐρ ἵνα μὴ ἡ δρηται,οὐτεύλων ἤδη πόρτα φυλαᾳ- 

ξωδα ἣα μῷν ΑΖ χρη, ἐλπίδος ἀἰπελλέντερ τύχωμδν Ὴ αἰωνίων αἀγαϑωδν, ὧν. μοι 

πανζῳᾳ, ἡμας ᾿ππιτυχεῖ, Ἵτ| ο φιλανϑερπίᾳ τῷ Κυρίου ἡμδᾷ! Ιησῶ Χρατοῦ, δὲ ὧ 

254 αὶ κἴθ᾽ αὶ τῳ πατολὴ δύξα, ὦ μα τῳ ἁγίῳ πγϑθύματι, νωωῦ αὶ «ἐεἰ, ὁ Εἰς ἐδν' αἰωώνας ΔΜ αἰῴ: 

γῶν. Αμέω. 

Ομμλ, γ Ἰ'ΩΣ ΔΕ ΟΨΙΑ ΕΓΕΝΕΤΟ, ΚΑΤΈΒΗΣΑΝ 

Φ μμαιϑηται αὐτῷ Εἰς τίω )οίλαοσὸμ, 17 Κα ὁμαθλύτες Εἰς 
49 ὃ πλοῖον ἤροντο Εἰς ὃ «8'αν τῆς )ειλθίοσης Εἰς Κααξναουμι. χαὶ 

σχϑτία, ἤδη ἐγύοτουὶ ἡ ὕκ ἐληλύλει πατρὸς αὑςδν" ὁ]ησοίς" 18 Ητε 

ϑύλφοσω ἀνέβα μεγάλῃ πνέογτος δινγείρενο. 

εἰγιρίμενος ΕΘ ὁ ΦῈ Ὑχι αἴρων τοῖς μμϑιϑηταῖς ὁ Χοιοὺς σωματικῶς μόνον, λα αὶ Ἢ 'μά- 

᾿ ἘΣ, νϑρόμδνος, ὧ συμφέρϑν οἰκονομεῖ. ὃ γὺ θὕπορος ὠγ θυ μήχόνορ, 

,ν δ ἡΜὸὰ «ὐγαντίωνναγδαγμμάτων ἐν ὰ ὃ ἀὐῷ' χατασκβυαζει. ἃ ὀρ ϑέιω 
' ὃ ὠνζῦλει αἰ πεποίηκεν. ἀφίησι (ἄν μίας, ἡ αϑέρχεται Εἰρ τὸ 

ὁ696. ὡφὃ ὀψία ἐλυενοικατέθησαν Εἰς τίω ϑωλφοσὸμ. . μέχθα 

ἐπηρβάμοι οὐ Κ᾿ ἅ τὴς ἐασέρας τὐϑκένϑμον αὐτὸν, ξειν πσόλσδυκδυτες πσϑὺς αὐτῶ, 

ἣ ὀπισημαίο 40 ἡνονλέκη Ν᾽ ἐασέφφις, οὐκέτι ἀωὐείχοντο μὴ ̓ζωτῷ ᾧῷ διδαίσκαλον ̓  τοσῦτος αὑςᾶν' κατεῖλαν 

εὐν ζι ἔρως, οὐδὲ Σ ΕἾπον,ἑασέφᾳ μοῦ ΤΩ ᾧ νὺξ κατέλαξε᾽ πού γιῶ ὠπελθυσο θα; ᾿ ὕχεχὶν- 
Ε ἐμρῆναι, δυυυος ὁ τῦπος, Ὠασφαλὴς ὁ ο καιρός" δλλ᾿ νἰασὺ τῷ πολου᾽ ̓κεντϑέρδνοι ὠγέξησαν Εἰς τὸ 

ἐνυνΝ πλοῖον, νὶ γὸ ἁπλαδρο Ἷ ϑ)αγξελιφὴς αὶ Ὁ ᾧδαιρὸ" ἐδόλωσεν, "λὰ ἐῳ τότν τίω λρ- 

ἘΠ μέὼ αἷμ ἀγώπίω᾽ ̓Πέμφαννων. ὥνος δὰ φωυ ἔγεκεν αὐςῶν ἀφίησι, ἃ" υ φα νεται; τἶνος ἢ ὃ ἐ- 

ΟὨεγίοιζ, ἴοτλ. 2. Ω 44 γεκεν 

ζὸν δ: 

Ῥο. [Ὁ λβ. 
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ἔνθεν  φαμέται παλῇὴ μόιος Ἐχτ τῆς θα λοίοσης βαδίζων; ; ὀκείνῳ μὲ διδασκων αὐζᾶν πόσον 

δὴν ἡ ἀἰπὸ ἀπόλειψις, κα ὼὁ Ὁ πολον ἐργαζόμϑμος μαΐξοα τύτῳ δὲ παλν τίωὶ ἑαυ ᾧ διώαμε ὁ ὡν- 

δεκγύρδρος. ὡασερ ̓ ς ὧν τῇ 1 λδασκαλίᾳ "Ἢ κ΄ τὸ ὁχλε πόῤτα ἡκέον, ὅτω ἡ ἘΧὶ ἿὮ θη.- 
μιδίων κὶ μ᾽ πε ᾧ σπλήθοις παντα ἑώρων. ὀχρίω "8 αὐτῶν: μέρλονζᾳς ὀγχειείζ αν, τῆς οἱἷ- 

κύρμϑϑης τίου πολ τασίὰν, ἔχειν ἿΜ λθιτῶν πλέον. ἡ ποῖα σημήα καθ᾽ ἑαύρε' εἴϑ, 

φησι; τίω μεται μόρφωσιν τέω Ἐχὶ πὸ τὸ ὄρ, τῶτο τὸ ἔχ τὴς )ειλοίοσης, ἴω κ“Φ πίω ἀμα!. 

φασιν 'πολλα Ἂ μεγάλα οἴῳ. ἐγὼ δὲ καὶ ἕτερφι φοχαζομαι σὺ πότον. ἤρλονν εἰς Κα- 
αϑβναοῦμ, τὸ τὸ Γ᾿ σειφὲς οὑκ Εἰδότες, ὠκῴ δὲ πσοησϑυκδῖντες ἀνρήσειν αὐτὸν, "ὦ χτ μχ μέσον 

πλοιώ. αὗτο δίίυ ὁ  θλαγίελιφος αἰνίῆεται Θἰπων᾽ ὅτι σιτία ἡδὺ; ἐγεγόνει, ὼ υκ' ἐληλύλει 

ασεϑς αὐαἶν ὁ Ἰησῦς, ἡ τε ϑούλθιοσα μεγάλ ὀμέμιν πνέοντος διηγείρετο. Ὧι δίχυ ἐκεῖναι; δ- τὸ 

φϑίοσογται "πολλαὶ δὲ ἰώ ζῳὶ τῦτο ποιᾷν αὐζν αὐαγκαίζονπα ὦ πολλά θυ. καὶ δ οὶ δἰπὸ λό ϑίοι 
-τῷ ὅσιον (σκοτία, ̓  ἐὴ καὶ Ὁ Ὡστὸ τῷ ᾧ χειρδῆνος (ἡ (η "ὁ ϑούλασσω ἱ ὦ χσὸ τῷ τόπου 

(ὁ γὺ ἦσαν ἐπος τῆς γῆ, 
19 Αλλ᾽ ἐληλακότες ὡς ςαϑίῖους ἐἴοσι πέντε) σὺ τὸ τὸ ὐραδύξε ὦ πλᾷν- 

ταῖον ζᾳ οοἰῆονται. Θεωρρόἶσι αὑτὸν Ἐχὶ τῆς ΙΝ αὐἰθεπατοιῦται. Καὶ ις 

(αρυῤϑείσιν αὑτοῖς σφύδρά λέγή᾽ 
20 Εγω Εἶμι, μὴ φοξέιϑε, Τύος ὅξωυ ἐγεκαν ἐφάνη; δεικψεφ, ὅτι αὑτὸς ὅθην ὁ ᾧ 

“ρδμα λύσων. τοῦ ὺ ̓ οὐνέφηνεν ὁ ο ϑϑαήελιφὴς Εἰπω,, ὅτι χὐμμὶν 

τι Ἠϑελον αὐτὸν λαξῷ. καὶ θύϑέως Ὁ πλοῖον ἐγζες τῆς γῆς ὄνον». Οὐ γὃ μί- τύδάκην 

"ον ἀσφαλῆ, ἄλλα καὶ δξ ἐρίων ἀδζις πέος ᾧῷ πλοιωώ. τῷδ ὀχλῳ ἢ Οζι ἐπύδειξεν ἐ ἐαύ- 20 μὴν ἐπῖη 
πὴ Ὠπ τῆς λευλθίοσης αἰδεπατοιῶτα. ταζο ἃ ἡκ τἰωὶ κείνων αἰοϑίνειϑω ζ σημεῖον γεδίη μι. 

δ, ΓΝ σὐτίς τοῖς μα ϑητοὺς ὠφη Ὠχὶ πολὺ ΑΙ ποιαῖν, δλλ᾽ ἀματε ὠφ8», ἡ " δν - ὧν 
λθρησεν, ἐμοὶ ὃ ᾿ὸ τού» δοκεῖ Φ σημον ὅτερον ὁ) τῷ δὰ ᾧ Ματῇ)σίῳ καιδίον Σ ὅτ αἰδι, 
ὅπρον, πολλαλόλοι δῆλον. "πολλάκις 3» (ᾳ αὑτὰ ἐποιᾷ σημα, ὦ ὧπε " ἴἶθασκθυα στα μη χαλίι τὸν 
μόνον σφόδρα ζοίξεοϑαι εν δ ὁραδνζαι, δλλακ Ὁ μ᾽ πολλὺς αὑτὰ δέχεοϑαι πίσεως. ἐγὼ ΤῊ ἐνῷ 

Εἰμι, μὴ ἡ Φοξείαϑε. κῷ το ρήματος ὼ τίω δειλίαν ὀξέξαλει τὸ τῆς οκείγων ψύχη. ἫΝ 

δλλαγδ ἣ ὐχ ὅτως ἢ ἀζρι τοῦτο Πέζο ὁ ἔλεγε Κύρμε εἰ σὺ εἶ, κέλθυσόν με ἐλ) «Νῆς 
φρὸς σῇ. “πόθεν δζζυ τότο ὦ οὐκ θὑύϑίως " τῦτο ἐδέξλρμτο, νοῦ 5 2 ἐστείαϑησοιν " ὅτι τότε κ' ἐπὶ χα γἣπν 

ὁ χει ἐπέμδύς σοι λθύων Ὁ πλοίον, γε ὃ τὰ τῆς φωνῆς ἡ γαλίευη ρελμετο. ἡ ἡ εἰ μὴ ᾿, απ’ 

γούηο, Ὁ ωρότεῤον ὀκᾷο ἕν δ ὁπερ ἐφϑέω, εἰ πων, τί πολλάκις Γὶ αἱ αὐτὰ ἐποιοῦ σημέα, ἐ ἐυ- 30 Ν "νά. 

ἴδαδυα [ τῳ 6 ὑγῷ Ἰ (α δούτερᾳ Ἔσο Μ' ποτέρων ἰργαξεν, ζζνος ἢ ἕνεκεν Οέκ ἀ- 9. 1 
νέζη Εἰς ὃ πλοῖον; "3 ϑουῦ μια μεῖζον ἐργάσοιιϑαι βουλόρδμορ, κα Ἔ ὧμα τίω ϑεότητω αὐζις ἈΝ, 

τχκαλύηψαι γυμφότερον, αὶ δεῖξαι ὁτί τοτέ ἐυῃσρ φήσει, ὠχὲ δεόμδμος βονλείας τοῦτ ἐ- μοι 
ποίησεν, ἀλλ᾽ ὠκείνοις συγκοιταξαίνων.ἡ ἐἰασε υδὺ βρμέοϑαι (ὃ χεεδβία να ἃ αἰεἰ αὐτὸν ὅχι- ᾿' “ποῖ 

ζυτᾶσιν᾽ ἢ ἔπαυσι 3" ᾧ χερδώαα τίω δυωύα μὰν ἀύφυ γνωοῖσῃ" κ αὐξζη ὃ εἰς Ὁ πλοῖ- ος ὑϊόσυν 
ον, ἥα, ὦ ὦ μα ἀηξας ἐργαίσηται. ἀκρίς 

2.» Οἱ ὄχι (ὦ ὑντις κει Γ Εἶδον ὅτι ἀλλο σλοιανβιον οὐκ ἐῶ κεῖ, εἰ μιὴ ὃν εἰρὸ Ἰλϑώτα 

ἀρέδησταν ὡ μιφόταὶ ἀὐτν;, κὶ ω ὅτι "ΠΠησοὺς σφ αὐέζη Εἰς τὸ σπλοοῖον, δὰ ̓ Θ μσιϑηταὶ αὖ- Τιζιοιάδθι 

Ν 

μῶλο! ἢ 
τοῦ. Καὶ τίνος ὅνεκαν αἰχριξολογεῖται ὁ ὁ]ωδινης τ΄ δζω τί ΝῚ οἵκ εἶπιν δ Φ5 δ ὃχ- χ " Ἢ 

λοι τῇ ἢ ἐξης περᾷ σαντές " ἀπῆλθον; ε’ ἑτερϑν ἀπ μας ; βούλεται ϑιδείξαι, ὃ Τί χα τοῖς ὀχῆϑιο 40" ὑν» ̓ 

μιν Εἰκ μι δυτὼ φαυεραΐς, ἔδωκε λϑιω ὑ λανδαινόντως αἰ συνοῦσα. τὸ γελνηνϑύον. εἶδον γ»» .. ἐποϑ. 

Φησιν, ὅτι πλοιαριον ἄλλο σέκ ζῶ ὀκεῖ, εἰ μὴ ὅν, στ} ἡσοὺς ου ̓(μωανέζη. τοῖς μαιϑηταῖς. πον 

ὼ "ἐμθλύτες εἰς τὰ κ ΤΙ(εορλαδὸς στλοιουρια,ἦλϑον ζητοιῶτες (δ) Ἰησοιῶ εἰς Καπεριαύμι. ἢ σότο 
! 3 ε ἀκ" δέῶυ ἐιῶ ὕτερν αὐπσο τῆ δ σαι δλλ᾽ ἡ στι Ὁ ϑαλθιοσὸμ πεζθύων εμέ; σοὶ γε "ἢ 

εἰπεῖν 



ἘΥΑΓΓΕΛΔ, Ομμμλ. μέγ. 723: 

εἰπεῖν οἷ ἐ ἐτέρῳ πλοίῳ διέξη. ἐνγὺ ζώ, Φησιν, Εἰς ὃ ὁ ογέξησεν Ω μιαϑηταὶ ὠνν ΔΛ ὁ- 

μὼς μὰ "λῶμα" τηλιχῦτον ἐλϑοντες ἐκ ἠρώτησαν αὐτὸν πῶς διέζη, πῶς αἰξολύον, ὕ- 

δὲ ἐζήτησαν Ὁ Ὁ τοσοῦτον σημεῖον μαϑεν᾽ ἀλλα ἡ φασι; 

2 Ῥαξ() πότε ὧδε τὐ θα γέρρνας : Ἐν Πλῶὼ Εἰ μὴ τὸ, πότε, τίς ἐνζοῦϑα λέ- 

Ν 4 29ι ὀρτὶ τῷ πτὺς, εἰρῆεϑα, παράυτῶν. ξιον ὃ ἃ "οὐ ζϑα (ιωιδεῖν τίωυ " ὀυκϑραύφον ἀὐν- 

ἿἋ "ὃ ὀρμιυ. ἴῃ) "ἡ λέλϑντερ, δ! [819  παδοφήτης, (ὦ) ἀσρυδοίζοντες αὐὐπάσαι ὼ “το! 

ἥστη βασιλέα, ϑύροντες ἀὐτοῦ συ εἰὲν τοιούτον βουλδιον᾽ »λὰ δ ϑαῦμα ὠκθωλόντες,ως 

ἐγώγέ οἶμαι, Οὐκέτι λϑιπον ἑν [κὰ ασεοτέρων " ἐθαύμαζον" "δλλ᾽ ἐπεζήτοιω βουλό- 

μϑμοι πάλιν τραπέζης στο λαύειν οἵας ᾧ πὐϑτέρνν. διέζησαιν ἴα τί ἔρυϑραν ϑαίλαοσδμ 

“μοἐ Ἰουδοῦοι Μωύσέξως πσέϑνλρυιϑίου, ὄλλα πολὺ ῶ μεόσον ον οθα. ὸ μ ὥ )ὸ θύγθωϑμος κὴ 

ὡς δούλος πόρτα Εἰργάζετο᾽ ἔδῥ ) ἐστ γτ' ὄξοισιας αἰπάσης. κακφ ( νότυ τότε πνέοντος 

ΘἸξεῶ ὕδωρ σε ὩΣ ξνδὰρ ποιῆσαι πϑρελϑεν" Φ ζυλει5 3, ὃ θαῦμα μεϊζονὲ ἐγνστο. μέ- 

γνώσει γὰ  6Χὶ τῆς οἰκείας φύσεως ἡϑυύλφοσω,ὅτως ἐφερε(ὸ δεαυυτίων ἘΧΙΜ νώτων, ε- 
τυρ ῶσει ὁ ὠκείνη τῇ ρήσει τῇ λεχρύση, Ο αἰξεπα δ ἐχὶ ει λβίοσης ὦ ὡς ἔχ ἐδαφοις. εἰκότως 

142 μέλλων Εἰ Καπεριαέμ ἐμ δηψν τίου σχληρϑὶν " αἰπειδὴ, ὧ σημᾷον δι οὐῤτων Εἰργά- 
σαηθ᾽ καὶ μόνον τοῖς ὧν αὖντὴ ἢ γινοινϑίύοις, δρλα ὦ τοῖς ἔξω τὴς πολεὼς λα μαοιτυρηϑυμϑῴοις 

μἱαλαίξαι (ζούλονϑνος" αὑτῆς τίω ὠπείθωθν. Ὁ γρὺ χλους δα λνέοϑαι τοσύτυς εἰς 
τίοῦ πόλιν ἐκείγζω, πολλίω ̓ φϑομϑύος ἀσουδέυν, ποῖον Οὔκ ζω ἰκϑμον μαλάξαι λίδοναλν 

οὐκ ὠκῴνοι τοιούγον συ δὲν ἔπαϑον, δνλώ πάλιν (ξγφὴς ἐπελύμοιιυ σωματικῆς. δ9 νὴ ὀγειο. 
20 δίζονται, Ὡὐθὰ τὸ Ἰησῦ. 

Ταῦτ᾽ δὰ δΐω Εἰδῦτες ἡμᾳς,ὦ ἀπαπητοὶ θ᾽ λαριφώρδν τω Θεῷ, ὁ 7] ἀν ἢ " ἕνεκέν, Ἡθι κὸν 

πολλῷ ὴ μάλλον ζ.} πνέυμιαιτικδν. ὕὅτω ἡ καὶ ἡ αὑτὸς βούλεται, ἡ ὁ ζῶτὰ ὁ ὁ ὀκῴα δί- 

υπαἐπὸ δωσι, ὧν ἀτελεφύρρις, φγαγων “εὐ τοῖς κὸ ὃ πϑπαιδοίων, Ἰὴ «οὶ οί κάσχκον ἔτι κεχής- 

νάσι. ΘᾺ, ὅτὰμ αὑτὰ ̓ λαδόντεεο ω αἰζοις «γαπομείνωσι, ἐγκαιλρεώται Ὁ Ἐππτιβδίται. ὁ [5 

νῆρν: ὃς πεὶὰ χὶπῷ" πὐδαλελυρϑῥου τρεβτν ὦχφνο ἡθέλησὲ δυίωναι, ὄν ὑκ ἀμύείρχαντο ζπα- 
οϑντες εἰ πτογ]ος “ὃ Οἷι ἀφέωνταί "δι αἱ ὐμδρτίαι,ἔλελον δὲ βλασφημεῖ Μη δι,κΐραχα- Μετβ.θ,κι 
χω τοιοῦτον ̓ παϑωμδμ τί ἡμφρ,αλν ἐκείνων ἡμῶν ̓ πλείων ἐζω λόρρο. δ ηἰ τον κω 

πνϑυμιατιχϑῖν παρόντων, σϑ εν μία ϑἰπο Ὁ Ὦ ρκικϑῖν ὑμῖν “αἰπουσίας 5 ΝΜ βλόίου: ὁκείνων ὃ 

θκ ὀγτῶν, ἧς ἔξαι ΔΙ πον ἡμῶν ἣν ἐλπὶς, “ἰς: ὃ ) οἴθαμωϑια: , δ ἡ αἰδς τύτων ἀεὶ ῷ Θεὸν 

39; ραχαλῷ καὶ ζωῦτα αἰτῷ. Οιαύτα γὺ ἡ ὁ Χοισὸςἡμας ἐυχέυϑαὶ ἐδίδωξε, κἀν ὀῥα- 
τβυξωρϑυ των ̓ϑυχέω ὀκείνζευ, σον δϑρησομδῳ οἰ ὧν αὐτὴ ἢ (ἀρχικὸν ἰλλα, πόῤτα “σνϑυματι- 

ἀρὺ ἡὶ ἀὐθ᾽ Ὁ. τὸ μικρὸν ὠκφ)ὸ το αἰ ϑητὸν, ῷ ζϑπῳ γνόρϑυο, πνϑυμιὰ τίκῶν, τὸ γδ οἷἶαι- 

γεν μηδὲν πλέον Ἠπζητε ἡβαῤτετῦ ἔχιοισίου, τυτέςι, ον ὃ καϑημισινοῦ, πιϑυμιατικῆρ 

ἀν Εἴ, ὡ φιλοσύφου Αἰ συϑίας. ΕΣ πελτότεν ὁβϑὲ ̓Αγιαιϑήτω τὸ ὀγομα ἰσυ;ἐλϑέτω ἢ 1 Μάτϑ, σι 

35 βασϊ λεία, σῳ, δινηδήτω πὸ λημὰ σϑ, ὡς οὖ ἐρανῷ ̓ὴ Ἐχὶ τῆς γῆς. Εἶτω Εἰπὼν τὸ «|-- 

εϑητὸν ὠκεμο, λέως ἀπηλλαγὴ αἰτεῖ καὶ "Ἀ0 παλιν ἴλὲ τίωυ ἡ πνϑυμαιϑοκίω ! ἤγαγε διδωσκα.- 

λίδρ, Αφες ἡμῖν ζᾳ ὀφειλήματα ἡμδᾷ!, λέγων, ὡς τ ἡμεῖς ἀφίεινϑμ τοῖς ἰρ ὀφφλέταις ἡρῦμ. Ματθ, σεις 

ὀυδευμουῖ Ὡρχίω, δα μοὺ πλούτον, ϑϑωμοΐ δυξαν; ὀυδα μοί διυνασείαν, αἰλλὰ ἥθύτα 

ῳ Εἰς ψυχς ὠφέλειδν (ἰωτελοιῶτα οὐνέϑηκε τὴ ἢ δυχὴ" οὐνὶν γήννον, ἄλλα. πόρτα ὑ- 

40 φφίνιώ. Εἰτοίνεω κέλιϑυθα ἀπέ πέχεοϑαι ιειωτικδινὺ Ὄ παρϑντῶν, “πῶς οὐκ ἐν Οἰνιϑν ἀ ἀ!. 

ὅλιοι ὑζαλαίπώροι (αύτααι αἰτοιευτὲς ΟΝ Θεού ἃ ὠκέλξυσε καὶ ἔχονζᾳς ὠκθαλλεν, Φρον- 
τίδὸς απαλλαηων ἡ ἡμᾶς, κα ὦ ὧν ὃ ὑπέταξε μηδεμίαν λέοϑαι ̓ «αὐουδέωυ Ἔ; πὗτο δ 
ὅδιν τὸ βαδολογεῦ. δ ὥύτα ἐυχόμϑρμοι οὔκ αἰύονϑμ. “κῶς δὼ (ὦ πονρϑί φησι,πτλυ- 

Ἰδῦσι; πτῶς (ὦ) ἀδικοι ᾧ μιαρϑὶ, ὶ, αρπαΐζοντες, τ λεογεκίοιυτερ: τὸ “Θεοῦ “ἐέχοντος ὦ ὠπατι. 

σμεγίοβ τοηι,2, Ω.44: α. 



κὸν ς΄. 736 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ἸΩΑΝ. 

αλλ ̓ αρπάζοντες αὐζα ἡ ὃ πελλευγεκ]οιώτες αὶ ὦ πῶς Θεὸς συγχωρεῖ: ὅτι Χ) δῷ πλοισίῳ τότε 

Δυκ. ἐδ. Χϑ. (μμνελώρεσε,μείζον τηρών αὐτ' κολαίσιι. ἀκουσοι ὃν “(φησι ρὸς αὔ]ον' Τύρον, ἀπέλαξες ω 
αἰγαϑα συ ,ὼ ὺ Λαζαρρςζα! κακο ̓ὐὐνιώ ὧν ̓ αὐθακαλέται, σὺν ὁδιμυάσαι. Ἷν ὀΐω μη: ὶὶ 

ἡμεῖς ζωτης αἰκουσωυδν τῆς φωνῆς, πυφώντες Εἰκῃ αὶ ματέωυ, ἃ πολλαὶ ̓ (μιυάρρντες κᾧ ε- 

αὐτοῖς 'ς αρδοτήμᾳτα, (ὃ ἀληϑὴ πλοῦτον ἐλώμιϑα χαὶ τέο ἀχριξη φιλοσοφίαν, ὡςε 5 

᾿ τυχεῖν ᾿ τῶν ἐπηήελρϑῥων αἰγαγῶν ̓  ὧν ὧν Ἄροιτο πϑρῷᾳ ἡ ὅμας Ἐλιτυχεῖν, ΣΩ ὦ φι- 
λὰυϑεσπίᾳ τῷ Κυρίν ἡρδι Ιησὰ Χοιςφού, δὲ δὶ χαὶ (ἴθ᾽ ἐυ ῷ πατϑὶ καὶ δόξα, ἀμα ᾧ «- 
γίῳ πνθύκμοτι, νεῶ καὶ ἀεὶ, καὶ Εἰς ποις αἰαίνας. Αμιζω. 

Ομιλ. μιδ.26 ἈΠΕΚΡΙΘΗ ΑΥ̓ΤΟΙ͂Σ ΟΙΗΉΣΟΥΣ  ΑΜΗΝ, Α-ιο 
. μᾶν λέγω ὑμῶν, ζητήτε μερέχ ὅτι Ξ ἴδετε σημέα, ἈΝ λ τ ἐφαΐγατε ἐκ 

ΩΝ αῷτων ὦ ὀλορτα δῖε. 27 Ἐργαΐζειϑε μὴ τίου βρώσιν τέων τίω 
Ὀἰπολλυμϑρίωυ, ἀλλὰ τίω βρῶσιν τίωυ' μϑέουσαν Εἰς ζωϊω αἰώνιον. 

6 Ὁ χυροσζωὸὲς καὶ λφον ὃ πϑρτουχοὺ ἥσιμον, δ, ἐςιν ὅτε ἡ ὅπλικ- ι5 

ἡικωτήρφυ δεῖ τω διδασκάλῳ. ὁτὸμ Ὁ» "ωϑῆς ἡ " ὁ μα. ϑητις χαὶ 
πειχὺφ, 'κέγτρῳ διεγείρειν αὐτὸν Ἅριπτον χοῦ, ὥςε τῆς πολλὴς καϑικέαῖ, Χολίνηῳ 
νωϑεία!. τοῦ ὑο ὁ ὸς τῷ Θεοῦ πεποιηχεν ἀλλαχοῦ π πολλαχοῦ, χιλὸν «οἱ 

αὐτίν λοιπῷ Ὄ ὁ παρόντι τότσῳ. ἐλλόνταν γὺ ὝὮ ο ὀχλωνὺ ̓ἔωρϑντων Ὁ Ἰησῶν, χιτλφοί, 

κὴ κολθκβυόντον αὐτὸν ὺ λογϑντων ̓ Ραζ(ὶ, πότε ὧδε γέρρνας" δεικγιᾷ 26 πεν, 

ὅτι τῆς α αὐ ϑεϑπων ὑκ ἐφίεται τιμῆς, ἀλλ᾽ ἕν μόνον ὁρῶν τίν σωτηείλν αὐτῶν, ὅλι- 

πληκήικὼς αὐζις ἀἰποκρίνεται, ν ζωπῃ μόνοι δἰορϑώσαι βουλόνϑρμος, ἀλλὰ Χυ ᾧ τίω δφί- 

γον αὐτ' ἢ ὀκκαλύναι ὦ Εἰς μέσον ἀγαγεῖν. ῃ γ Φησι: μέιυ, ἀμόω λέγω ὑμῖν᾽ 

κῷ ̓γεισμοῦ καὶ ἡ βεξαιωστως᾿ ζιττφτέ μα, ἐγ οἷ, Εἰδυτε σημεξα, αἰλλ᾽ ὅτι ἐφάγετε κ τ 
αὐτωνὶ ἐ ρζαοϑητι. πλήῆει μϑὲ ῷ λόγῳ ς ἐλέγχει, "ἀλλ᾿ ὑκ Ὑἰποτοίος ὸ σφόδρα, 15 Ὑπλιιμ δὲν 
αἰλλαὶ μετα “πολλῆς Ὁ Φειδοις τοῦτο “ποιῶν. ἐγ εἰ εἰγτεν,ὼ " λαίυδνηϑικ υ γαφρίδουλοι, τοσοιῦτα Ι 

ἐλιματύργησα,κὶ ὁδαμοὺ ὁ ὅτε ἠκολυ ησεΐε,θτε ὁλειω μαι σαῖ]ε τὰ γε ξμημένα" ἀραὶ. αγοσ- χιοσον: 

ἡγοΐς ὅτω πως ἢ ἠρέμα ̓ζυτᾷτέ μαῖχὶ ὁτί Εἰδετ σημιῴα, αὐ διὸ ἐφατετει ἐκ ̓ αῤτονὶ καὶ πιρίγγιπ᾽ 

ἐχορζανϑητε νὶ αὐδὶ τῶν παρελθόντων μένον, ἄλλα ἷς ᾿ αἰθὶ τὸ παιρόντος σημείου! ̓ λέγωνο ἰγὸ χεὐμφέίμν, 

ὃ ϑαυμαύμας ἐξέπληξέ,φησι, Ὁ Ἐχὶ τοῖς αὐήτοις, αλλαὶ Ὁ ἐμιπλνοϑέωαι. ἃ δτὶ ̓  20 μὶ πὰ ν 
καταφογαζύμϑωορ αὐτἷὦἋἝ ἐλοὶν, ἐυϑέως ἰδειξὰν ὠκφνοι. ἢ ὸ γὸ δου τοῦτο παλιν ἤλϑον, ὡς ἢ βου 
μέλλοντες ἿΜ αὐ ̓ὐπολαιύσεοϑει. ἐν τούτο κὶ Χ) ἐλε)ϑν᾽ ὦ πατέρες. ἡρδα ἐφαλον ὃ τοῦ ἀνπί» 

μδύνα ω τὴ ἐρήμῳ. πάλιν Ὠπ Φυφιωα αὐτὸν ἕλκυσι (ὀρκικξωυ, ὼ Κῶ ἔκλημα ἢ χατη- Η " 
“»ο.α μμθγίφη, αλλ αὐτὸὺς ὀυχ ἴα ται μέγοι γμε ἐλέγχων, αἰλλα' κὺ διϑασκαλίδυ “σοϑ::- “(. ἵλμ!πι 

“ϑησι,λέγων" ἐργαζειϑε μὴ τίω βρώϊ σιν τίου Ὁἰπολλυμϑμίω, ἀλλὰ τίω βρώσιν τίου νϑῥασαν 35 

εἰς ζωζῤαὶ αἰώνιον, 

ΗΝ ὁ )ὸς τα, ϑεύπου δίδωσιν ὑμῖν, τῦτον "δ ὁ ὁ πατὴρ ἐσφρφγεσεν ὃ Θεὸς. Ο δὲ 
λέγ τοιούγον 591 μηδεὶς ὑμῶν ἔζω λθγϑ9 ζωτης Ῥ Ὁ φῇς, αὐλλ᾽ κείνης τῆς ; πγέυματικῆς. 

αἷνλ ἐπειδὴ τινες ΟΜ βυλομϑμων ξργώς πέφεοϑαι ϑὐποχεν οἴευται τύτῳ ᾧῷ  λόγῷ, ὡς πίω 

ἐργασίθῳ ὠκκόπήλοντος τοῦ Χοινού," θὐχαιοθν υ ϑὸς ἀδους Εἰπεῖν. ὅλον ὦ ὡς Οἰπιῖ, 40 χ' αλαίι 
αἰ αθάλλασι ᾧ γεισίανισμο, ὡ Ἐχὶ Ξργίᾳ κωμῳδείοϑαι αἴϑασιθιαζέεσι. ποτ 

ἢ) ααγχαιον Εἶπειν Ὁ ΤΌ ἴ Ιαύλυ. “5 ὠκεῖνος Φησι; ; ἐμφημιονεύετε Τ Κυρίῳ Εἰρηνότος 

Πραξ. κ.λ. Μακαεμὸν ὅς! δλιδόναι μάλλον, ἥ  λσιμμιξλύφ, καίτοι πόλιν δὼ ̓ϑμοιηο ῶ διδόναι, τῳ οὔχ 

ἔχοντί ; πτῶξ δζώυ τῇ Μαξϑᾳ ὁ Ἰησῶς Φησι΄" μεραμνάς α τυρξαζη χἴδὲ πολλα,, ἑνὸς δὲ 3! 
χρεία. 



εὐπλύσαι, 

΄ ΑΙ 

ὩΣ 

“μ δὴ 

χέϑοι ἡ" 

μῆ ΠΩ τῆς 

ες ΕΥ̓ΑΓΓῈ Δ, Ομιλιμδ. 237 τς φ' 
χρεία" Μωρία ἢ 1 αἰγα ϑίω μερίδω ἐϊξελέξα»» ν» αὶ πάλιν᾽ Μὴ μεριμνῶτέ, φησιν͵ εἰς “ὃ μιατϑ.ς.λ. 
αὐὔρμον. ἀμαγκοηον δ πόρτα νιῶ χτα" ϑραλόσαι, ὀυχ ἵνα μένον παύσωμνϑν οὐοις 

τρογριωΐᾷς εἰβύόλον»», δλλ᾿ να μὴ μαχζω Ε ἰἰσούγήν δυκῇ ζῷ λόγια τού Θεού, ᾧ δὲ ὰ 

λλαχού Φησιν ὁ Παύλος᾽ Παρφικαλούμλν ἢ ὑμᾶς πἰϑιοσευειν ᾧ Φιλϑτι μείω! ἡσυγά- α.Θεαν. δι.» 

5 ζψ απράσσεν τα ἰδγα, ἵνα ἐυονημόνως πὐϑαπωτῆτ πσδὲς (ὧν ἔξω. αὶ πάλιν᾽ Ο κλέπηων ἘΡ' “. χη. 
͵ ! “ Αι ΠΡ.» ἢ “ΝΜ νὰ ι {- 

μηκέτι κλιεπέτω, μιαλλον ἢ κϑπίατω ἐργαζέμϑρμος ταῖς ἰδίαις γερσιν να. ἔχη μέϊαϑιδόγω ὦ 
“φεθν ἔγντι. οὐ ζχαυϑα, Ὁ» ὁ Παῦλος σε δ αἰσλαῖς ἐνγαζεαϑα ὠκέλβθυσεν, δλλ᾽ ὅτω 

μ᾽ πόνο ᾧ κόπε, " ὡς ἔχφν εἰντθῦϑων αὶ ἑτέρῳ μετειδιδένω. καὶ ἐτόρωϑι 5. ὁ αὑτὸς φησι᾿ ταῖς 
χζίαις Μϑ καὶ τοῖς ουσι μετ᾽ ἐμϑ αὐπσηρέτησαιν αἱ χέρες αὖται. ἃ Κορινθίοις ἢ ἐχιςέλλων 

10 ἐλέγε᾿ Τίς δζωυ μοῦ ὅξηγ ὁ μιαϑυ: ε'γα θϑαγίελιζόμδμος αἰδαιπόμον ϑήσω ὦ βϑυαγίελιον. ᾧ «Κορ θυ, 

εν τῇ πὸλᾷ 5 ὀκείνη Ἄνονϑμος, ἔμϑνε ποὺς Ακύλϑῳ καὶ Πελσκιρλὸμ, ἢ εἰργαίζεν». ἡσοιν "ὺ Πραξ,,.. 

σκζωυοποιοὶ τίωυ τέχνίων. δλαὶ ζώταω τίω μαχίω δείκψυσι σφοδροτέραν κ ΩῚ ῥητὸν ̓ ῥυκ- 

οι ὀμαγκη λοιπὸν τίωυ λύσιν ἐπαγαάγεν. τί δξζωυ ἐν Εἴ ποιρὸν «ρϑς ζαῶτα; στ ὃ μῆ 

μεραμγάν,ὺυ ὃ μὴ ἐργαζεοϑαὶ ὅδ, δλλα Ὁ μεὴ ποολσηλαίοίγαι τοῖς [βιωτικοῖς πιραγμα.- 
15 σι᾿ πατές!, ὃ μὴ ποιφαϑαι φροντίδι αἷθὲ τὴς Εἰς αὔρλον ἐψϑαπαύσεως, ἀλλα λερλϑν αὖ-- 

τίωω δὴ νομίζῳν. ἔγες! Ν᾽ ἐργαζόμϑρμον μηδὲν Εἰς τίω αὐρλον ϑησασφιζῳ, ᾧ ἐγεςιν ἐργα-: 

βόνϑμον μηδὲν μεραμναν. αὶ γδρ ζωτον ἔθ μέφιμψα ᾧ ἐργασία. σϑεὶ γὉ ὡς τω ἔργῳ 
ϑαιῥῥών ἐργάζεται τις, αλλ ἵνα μετα ϑιῷ τῶ χρείον ἔχοντι. ᾧ δ᾽ σὸς Μωρϑαν Εἰρν- 

ἐδίον, ὁ αἰδὶ ἐρᾳρυ ἡ ἐργασίας ὅβγν, αἰλλαὶ αἷϑὰ τῷ δεῖν χαιρϑν Εἰδινω ᾧ μϑ (ὃ τῆς αἰκροα:- 

20 σιως γόον “οἰςζα (σρκικώτερρ: αἱαλίσκᾳν. ὶ τοίνιω εἰς Φργίαν αὐτίωυ ἐμ αλλων ζαῦτα 

ἐλοὴν, ἀλλα καϑϑσηλον τῇ ἀκροάσει. πδολνομέω, φησὶ, διδαιξων ὑμας τα δέοντα, 

σὼ ἢ αἰδὶριςον ἐαπούδοιχκᾳς. αἰ ασυδεξαοϑεῦ με εἰλ4, κὐ πολυτελῆ πο δρισκθυα σαι 

τράπεζαν ἑτέραν χρἡοασκθύασον ἔξιασιν, τίω (Τ᾽ πσολϑυμίας ἀἰχρθασίν μοι περυϑμη, 

ᾧ Τ' τῆς ἀδελφῆς μιμουμδίη πόθον. ὅτε ὄζζω φιλοξενίαν κωλύων ζᾳυτα ἔλελν (ώπαγε “ 

25 πῶς γ5}}) ἀλλὰ τὸ μή δὲν ον ἀκροώσεως χαιρῷ αἰϑὲ ἑτερρι ἀορλέοσαι. τὸ ὃ λέγ, 
μῇ ἐργαζειϑε τίω βρώσιν τίω οὀἰπολλυρδρίω, καὶ τούτο ἐς!ν ὠννήονϑμου,ῶςε δῷ, Φργεῖν (ὸ 

Δὲ αὶ τῶτο μαείλιςα ὡἰσολλυρδδη βροδσίς 91, πᾶσαν γ)5. τίω κακίαν ἐδίδαξεν ἡ ρ- Ἔηρλλϑ. 
γία ) δλλ᾽ ὦφε ἐργαζεοϑοι καὶ μεταδιδόναι. τῶτο Ὁ} Οὔεε διπολλυμθμη βραΐσίς 681 λοι- 

πον. Εἰ δέτις Ὥργῶν γαφρίζοιτο κὶ πυφῆς Ἐχημδιοῖπο, ὧν τίω βραΐσιν ἐργάζεται τίω' 

30 οἰπολλυμϑρζωυ ᾿ ὥασερ ΘΓ τις ἐργαζόνϑμος (ζ) Χοιςῖν τρέφοι αὶ ποτίζοι ἡ εὐδύοι, Ὅς ὃν. 
τὸς ἀμαίαθητος ἡ μϑνιώδῃς, ὡς Εἰπεῖν Οἰπολλυυδμίω βρεΐσιν ἐργα ζεοῦαι () τοιού τον, δύ 
ζὼ τῆς βασιλείας κὶ ἐπαγίελία τῆς μϑιούσης αὶ δ“ αὐγαϑῶν ὠκείνων; αὑτὴ Ὰ» μϑμει διη-- 

νεκῶς καὶ βραύσις." καὶ τότε ὃ Κγ) 7" τῆς μὸμ πίςεως σ)εϊέγα, λόχϑν ἐποιοιιῦτο, Φιοῖδ ἐσχϑίποιον 

μαϑῷ εἶς ὁ ζαδζᾳ ἐργαξομῦμος αὶ ποία. διωναμει, ὃν ὃ μόνον ἐξούλονιο, γαφριζεοϑαι μηδὲν 
14 ποιοιώπες, τίω τοιαύτίω (ηφίω Εἰκότως βραΐσιν ὦκα λέσιν Σιπολλυμϑμίω. ἐἰϑρεψα ὑ- 

ὄνῳ σώματα, φησιν να δ ἰπὸ τὸτυ τίων ἐτέροιν ̓ χιζητήσητε 9 ζωὼ τίω νϑύουσαν, “ἢ 
τφέφουσαν ὑμδμ'τίω ψυγίω" ὑμᾷς ὃ παλν ἐχὶ τίω γηΐνζωυ "πέχετι. δζρὶ τῦτο ὶ (μυΐετο 
ὁπυμας Οὐ ἔπτὶ ζω τίου ἀνγω τίω ἀτελῆ, δλλ' ἐπ᾿ ὀκείνζων τέων καὶ πατοίσκαμοον ηϑ»έ- 

47 ι2υσοιν ζωξοὶ ἀλλ᾽ αἰώνιον, τίωω ὀυ σώμα, λα ψυγέω πφέφουσοαιν. Εἶτα ζγ. ὅτω μέγα 

1 ἰδὲ ἑαυ ἐφϑεγζαῖο,ὼ ἔφησεν αὐτὸς δώσειν αὖ τέω ἵνα μιὰ πείλιν ἀΐοῖς πσδϑοσ τὴ ὃ λε)ϑ- 
μδνοὶ, αἰξιόπιτον (ὸ θην ποιών, ἐχὶ (ὃ πατέρα τίω χορηγίδω αὖ τὴς αὐαϊγή. Εἰπῶν γαἷρ, 

διῶ ὁ ἡος τῷ αὐ ϑοϑπου δώσει ὑμῖν, ἐστήγαιε" τοίην γὸ ὁ πατήρ ἐστ ροίγίσεν ὁ Θεός, τουτέ- 

“ἽΝ, ἴχι τόύτω ἔπεμοψε Οὐὑτίω ὑμῖν κομίζοντα τίω (ηφίω - δηλοῖ ἢ ὼ ἑτέραν ἐρμάυεί- 

ὁρμὴ λέξις. ἡὶ ὙΣΡ ἢ δλλώχοῦ φησιν ὁ ΣΧ ριφός᾽ ὁ αἰκϑύων μὰ (ἄν᾽ λόγϑυς ἐσφφαγισιν, ὅτι ὁ 
Οδεγίοιζ, [οΠὶ, 2. Ω44 3 Θεὸς 



ΗἩΘΙΚΟΝ 

"38 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩ ΑΝ, 

Θεὸς ἀληϑης 91, τατοςῖν, ἐπίδειξον αἰλυτιῤῥητωρ᾽ δ δὰ μοι δυκᾷ αὶ ὁ ον ζωῦϑαει ἡ λέξις αἱ- 
γνῆναϑει. Οὐν ΡΨ ὄφιν ἀλλοῦ, ἐσφροίγισεν ὀπσατήρ, Ἀλλ᾽ Ἧ, , ἀπέδειξεν, ξεκοίλυψε ἐὰν 

τὴς αὐτο μῥδτυείας. ἔδειξε υϑὲ γερὰ ἡ αὐτὸς ἑαυτον᾿ 2, 2 σοὺς Ἰουδαίους διολθγότο, 
Φ παΐζος εδοτυοίαν Εἰς μέσον ἤγατε. 

Μαλωεϑμ τοίνωυ, ἐἰγαπποὶ, ζωῦτα ατῷ (ὃ Θεὸν, ἃ ἀἰξιὸν 581, αὐτῷ αἰτῷν. ἐκᾷ. 
ά ἅ ̓ ρ δτως δ τύχη, ζ(ᾳ βιωτικο λέγω,βλαθίω σσσὲ μίαν φέρει. δ τε ».» στλουτή.-- 

σωμϑδυ, ογζαύλα μόνον ἀὐπολαυσο (ἴϑα, τὴ τὴς τρυφῆς" αὔτε Εἰς πενίὸν καιταπέσωμϑρ, οὐδὲν 

πεισοῖθα δεινὸν. ὁυτε χὰ τὰ λαμα τῷ χϑδόντος βίου, στε α αυπτηρκ, Εἰς αϑυυιΐας 

αὶ ἡδονῆς λρλϑν ἔχει τέω ἱ ἰχεω, ἀλλ᾽ ̓ἐκαίτεραι βύκαταφρϑνητα καὶ ἡ χὰ πολλῆς οἴ θαῤῥᾷτα τῆς 
(αχυτῦτος. δ9 κς ὁδὸς κέχρηται "ΕἸκότως, τε παφοδοζοντα καὶ ἡ ἘχῚ σπλεῖφον ν μϑύεινυ ᾿ πε- 
Φυκό ποι τὰ ὃ μέλλοντα ἐκαύτερᾳ αϑανατα, αδῥειγζα π τῆς κολβσεως αὶ πὶ τῆς βασιλείας. 

ν ὁκδήων τοίνιου πολλζω ποιώζβα απουδέω ὦ ὦσετα ἅ φυγεῖη, αὶ ὃ ἐλέαϑτῳ. τἱ γὰρ 

τῆς ζω ̓τουφηςφελος; σημαρόν᾽ ὅ41, καὶ κὔφλον οἷν ἐς!, σήμερον ὀύθος λαμισοϑν, 5 αὐ-. 

δ ον κόνις " σκοδϑμνυμϑρη, σήμιεοον πὺρ καρόνϑνον, ἢ αὔριον τέφρᾳ κατασζενυμϑμη. ἀν 

ζὠπνώμαπχᾳ τοιαύτα, αλλ᾽ «εἰ ὑϑρει Ἀθέμιποντα ὁ ὀμθοιῶτα τὸ Φαιδρότερφι γπουϑνα καθ᾽ 
ἡμέραν. ὁ πλούτος ἐκῴιος συοέποτε" Ὡὐπόλλυται, σγοῆποτε μεϑίτι ται, δἰδέποτε λήγά, 

συνύ ποτε ὁπαϊγή Φρυνηδα κα αὶ φλόνον καὶ ἡ χατηγϑείαν᾽ υ σώμα Ὡστολλυσιν, υ ψυχίὼ - 

φϑείρει, ὁ ἐυ φϑῦνον ἐχέ, ῳ βασκανίαν ὕπηισωρόνει. ὧπιρε ὡπόμτα, [οὐ Ἰτῳ! πλούτῳ τῷς- 

τω «ρεΐσιςιν. ἡδῦξζα ὀκενη σέκ Εἰς Ἰὐπονοιὸμ ἄξει, ν Φλεγμαμεν αἰδασιῤάζε, ἰδὲ. 

ποῦν περώρται,συτῖν αἰ καυφρτέρρ, ἌΑΨΣ ἀεσις ὺ ἡ πυφη᾿ ὑχὶ τοῖον ἀρανοῖς πάλιν μϑβει δη- 

νεκιὴς, αἱ εἰ αἰκίννττος ὅσα, αϑανατο" οἕκ ἐς! πέρας αὐτῆς ἡ τέλος ϑὑρεῖν. (φωυτίωυ ποίνιω 

ποϑήσω μὸν τίωυ ζωζιώ, ὁῤ 2.5} ποϑήσω ψϑμ αὐτίωυ, ὑδένα τῇδ᾽ θεόντων ποιησύμῖθα, λό- 

28, ἀλλα κατα φρονήσο μῦῳ τύτων ἀπόύτων καὶ τοιτογελασό θα. καὶ Εἰς βασιλικαὶ αὐ- 
λας Ὡ ςἡ ἡμας Εἰσελϑὲν χκελθύη, ὕχ αἱρησύῖβα ὠκείνζω ἔλοντες τίω ἐλπίδα," τστοι τύ.- 

ἢ 

Ι0 ν.. φδὴ 

4 

τοσυοὶν μακαιξιώτερρν ἐ() δυκῶ. αἰλλαὶ τοῖς κρτεγϑυδβοις ὦ ῷ μ« ὀυρᾳνν ἐ ἐρωτ!, καὶ τϑ- Ὡς 

π ῥίμερὸν ΟἿ δὐτελὲς ζᾧ σϑεῆιγὲς ἀξιν λόγου. πὸῤ γα τέλος ἔχει, ν σφόδρα «αὐἰξεκευού- 

δασον" πρὸ ογίεύεται καὶ σήμερϑν 601 ταὶ αὔρλον οὔκ ἔξ!, καὶ σφόδρα ’ ἡ μέγα, σφῶγα 

μικρὸν ν ἃ θύχαταφρϑννντον ἐὴ δὺυκεῖ, μκὴ τοί ΔΨ φθυγϑντων ν ἀντεχῶ, ᾶϑα, μδὲ {ν}} ΓωἶδαΡ- 

ῥεόντων 1! ᾿ ἀπερηρεῦμων, λα Μ᾽ νϑινόντων ὁ ὠκινύτων᾿ ὧν ἦν μουν πόζα ἡμας ; Ὥππτυ- 

χέν, γρθιτι δ) Φιλαν, δορπίᾳ τῷ Κυρίου ἡμδᾷ! Ἰησοῦ ΧΧραφού, δὲ ὃ αι , μεθ᾿ αὶ ἡ τῷ πατοὶή 

δόξα, μα τῳ αἰ γίῳ πνθύμωατι, νιῶ ὸ «εἰ, ὁὶ Εἰς «ὦν; αἹἵώνας “Μ αἰώνων. Αμέω. 

Ομιλ. με.28δ}: ΕΙΠΟΝ ΟΥΝ ΠΡῸΣ ΑΥ̓ΤΩΝ᾽ Τὶ ΠΟΙΩ- 
μι ἵγα, ἐρ ἐργαζώμμεβει τὰ ἔργα τούΘεοῦ,; 29 Εἶπεν δ δὼ ἀὐζις ὁ1η- 

49 

σφ᾽ τοῦτο ἐς! ὦ ἐι ἐργϑ» τοὐ Θεοῦ, ἵνα πιςεύσιντε Ε-ἰς ὃν «'πεςειλεν ρήνος. 15 

30 Εἶπον δξχυ αὐτῳῦ" τί δξῶυ ποιᾷς σημῴον, ἥα ἰδωρδ καὶ Ὁ πιφεύσωμϑβ σοι; 

τί ἐργάζῃ; 

 ὩΡ. ΟῈ Ὑδὺ γαφριεδργίας χεῖρον, ἐδὲν αἰ φύτερον. τοῦ» παχεῖαν ποιζῦφι- 

᾿ ἀφίησιν, δρφε χϑεω καὶ ἘΧῚ ἣν Ἰουδαίων τῶπο γινόρψϑμον. ὅηδ, γάρ 

σεῖς γαφριυδογίὰν" κεχϑνάσι, ὀδλρι δΨ βιωτιδν ἡ ἦσαν, τὶ δὼ 

εὐνενόοιν πνϑυματικὸν, μυρίοις ἀξις Ἄθορις ογάγει ̓  Χειοῦς χέν- 
Ζ υ (ῇ 

δ {ον ε ἐχχοῖσι κ᾿ νὰ Φειδε" ὼ Ὁ ὅτως ὀνιςανδι, δ, ἐπι κατω ωϑϑοῖσι 

χείϑροι. 

δι γοιαν, τῦτο (ἀρκικέωυ ποιῷ ψυχίω, τούτο πηθ9Ι ὼ ΑἹ] ᾿ᾳΟλέπειν Οέκχ 40 

Θεοῦ, ἡ 
ἐυρύχωγθ 
ἡ ἡ κενὰ καὶ ῃ 

Τελλμαμίν, 

πὶ καὶ 
2. ἀσπολλυο 
ἐᾶμη, 

Χοπαΐιτω, 

ΩΣ 

ὅλοι 



ΕΥ̓ΑΓΓῈ ΔΛ. Ομῶλ. μι. 739 κιὺς. 
κείυϑμοι. σχόπτει γδρ΄ (πεν ἀύζς, ζυντ{τέ με ἐχ ὅτι Εἴδυτε συμῴα, Σιν ὅτι ἐφαΐετε ἐκ 
εὐρτων ᾧ ἐχορζρίαϑητε. ἐπληξεϑζᾳ τῷ ἐλέγχου, ἔδειξεν δήοίαν ζιντῷ οὐκ ξοφίω, Εἰ- 

πων, ἐργαζειϑε μή τίω βραΐσιν Ὁ Οὀἰπολλυμλμέεν᾽ ἔϑηκεν αὐΐρῖς Ὁ ἔπαθλον, Εἰ πων, ἄλλα ὃ 
υδασων Εἰς ζωϊω αἰώνιον ἔπειτω ὁ Ὁ πγοοσιφώμϑμον ἀύθῖς ἐθεροίγγάυσεν,οἰπτων οἰπὸ τῷ 

4 πιίξος ἀὐπεςα λῆαι. τἱ δέζυ ὠκένοι; ὥασερ συτὶὲν αἰκηκούτες, τί ὄΐζυ σιοιαίνδῥ, φάσιν, ἵγα, 

ἐργαζωμεϑα τὰ ἔργα τῷ Θεοῦ, ζωῶτα ὃ ἔλογον, ἐχ ὦφε μαϑεῖν αὶ σρΆξαι (ᾧ δείκϑεσι τὰ 
εὐμθλνῶν ἐξῃς) ἀλλα πώλι αὐτὸν ἘΧῚ τίω τῆς οφῆς χορηγίδν ἀΐοντες, καὶ Εἰς Ὁ χυρέσαι" αὐτῶν 

πσοϑκαλέσαι ἐθέλοντες. τί δίχυ ὁ Χοιλεύς ; τῷ τὸ ἐς! ὦ ἔργο τῷ Θεοί ἵνα, πις- θύσητε Εἰς ὃν 
αἰπέφειλεν ὠκῴνος. (Ὁ 5 Εἶπον᾽ τί σημεζον ποιεῖςίνα ἴδω ψϑμ καὶ πιφεύσωμδν , 

ιο 31 Οἰπατέρες ἡ δὰ ἐφάγον ὃ μαῤνα οὖν τῇ ἐρήμῳ. Οὐδὲν ὀνωμϑηήτοτερον τύ-- : 
μὴ νας τῶν, σγεῖδν αἰ λογώτερον. τῷ σημείου ὄντος αὐὔζις ον “υρσίν ἔτι, ὡς Οδ᾽ ενὸς γοχϑνότος, ὕτως ; ' 
μων πρ ἐλε)ρν" γ σηβάᾷον 'ποιζς; ὦ Εἰποντες, σὲ αὐτῆς τὴς αἱρέσεως τῷ σημείου κύφλον ἀφιώσιν ᾿΄ 

6) ἀλλ᾽ Εἰς ὀψαγκίωυ αὑτοῦ οἴόνται με3ις΄ ἂν τὸ μοιδὲν ὅτερον ποιήσαι, Ἀλλ. ἢ τοιούτον, δῇ , 

ἔδρμε» ἐχὶ δῇ ἀσοϑηϑιων. Ἄχ τῶτο λέορισιν᾽ (ἢ πατέρες ἡμδυ ἔφαυων ὥ μανα ὧν τῇ ἐ- ᾿ ἑ 

τς ρήμῳ᾽ δ τούτου νομίζοντες αὑτὸν ἐρεθίζειν, ὦφε τοιοῦτον ποιῆσαι σημεᾷον, νεὖρ αὐοδν, θρένψαι ΠῚ 
διώώαται (ἀρχικῶς. ΠΝ τὶ ΡΨ Ουσδδνος ἑτέρα  πδστέρων σημείων ἐμιγημόνθυσαν, χαίτοιγε ᾿Ὶ 

πολλῶν “ἄνομδμων τότε, ἡ κατ᾽ Αἰγυκῆ)ον, ὼ κι τίω φοίλοιῆαν, ἡ ὧν τὴ ἐρήμῳ, διλλαὶ τῷ 

μιαῦνα; ἄρφι ὃ δ͵8τί σφροδρα εἰντῷ ἐπεθύμοιων δζρ τίωὐ τῆς γαφβὸς τυρϑωνίϑα ; πῶς ἢ (ὦ | 
ποοφήτίω αὐτὸν λ ἔροντες ἡὶ βασιλέα ἐχεχειρφιίτες “ποιᾷν, 2 4.ὦ σημίφον Εἴδυτε, γι ΒΕ 

20 ὡς Θὐοϊενος γινομδῥου αἰλσριφοι ᾧ αἰγγώμωνες γελθνατε καὶ σημᾷον αἰτᾷτε, χρή) θοισίτον καὶ κωυών -" 
οὐμν, ὅπ λιμώωῆοντων βήματα αἰφιέντες :νεὦῦ Ὁ μαΐνα ϑαυμαςὸν" ὑμῖν ; Οὐκέτι ἡ ἀυχν ὑμδν κατά-- 

ξηρος. ᾧ ὅροι Ε ἰρωνείλν. οὐρε Εἷστον ὅτι Μωυσῆς τόδε ἐποίησε Ὁ συμᾷον, σὺ τί ποιᾷς γν-- 
ὁ μίζογτες πλήῆοι αὐτὸν, δρλα τέως αὐτῷ μ᾽ πολλῆς οἰ φλέγονται τῆς θμμῆς, ασόϑσδὸ-- 

κἰα τῆς Ὀγφὴς᾽ "ὅτε ὀΐω τῦτο λέσρεσιν, τι ὁ Θεὸς τοδὲ ἐποίησε, συ {{ “πτιῴς » νὰ μυὴ δυξωσιν 
25 αὐζὸν ἐϊξισσιωῦ τω Θεῷ᾿ ὅτε Μωυσέα, αρδοφύχϑεσιν,ἵνὰ μὴ δόξωσιν αἰντον ζω πεινοι" αἰλλὰ 

μέσον ἀΐῳ, πεϑείκασι λέγϑντες, (Ὁ πατέρες ἡ δ ἐφαρρν Ὁ μιαῦνα οἰν τῇ ἐρήμω. αὶ εὐζῶ 
Εἰπεῖν,οτι Μωυσέως μείζονα ἔγου ματύργησο νιῦ,α ῥαιο δου δυηϑαεὶς, Οῴοα ϑύγης γρείαν ἐ-- 
οκικῶὺς, ἀλλα πϑύτα πορίσοις οἴχοϑεν᾽ Εἰ ὃ ὦ τῷ μόμνα μέμφηεϑε,ἰδυὺ ᾧ αὐτο υμῖν χϑρέ- 
δὴν. αἰλλ᾽ Οὔκ Κῶ ὁ χαιοθς “τότων “ἿΜ λόγων γιοῦ αἰλλ᾽ ἐν ζιῦ ὃ ασουδαζόρϑμον, ἔχ τί 

30 ηγϑυμοιτικίω' αὐτᾶν αἰγαγεῖν (δοφίωυ. καὶ ὁρᾳ τίω ἄπειρον ((ωεσίν, “πώς ὐπυκρίνεται. 

32; ΟὐΜωυσῆς ἔδωχεν ὑμῖν (ὃ ἀρτοὶ ὧκ τῷ ἐἰρανοί, αἰλλ᾽ ὁ πατήρ μὲ δίδωσιν ὑμῖν (ὃ 
ἀρτον ὧκ τῷ ὀρλυοῦ ῷ αἰληθϑινὸν. Τίβηποτε ὃ οὐκ Εἶπ ̓ ἐχ ὁ Μωὶ σὴς δίδωκεν, 

αλλ ἐγω; ἀλλ᾽ ὀμτὶ ὡ Μωύσέως 4 Θεὼ, λύτὶ ὃ τῷ μιόῥνα, ἑαυτὸν πεθήκεν; στι πολλὴ διῶ 

ἿΨ αἀἰκουόγτων ἡ αἰαϑένεια, καὶ δῆλον ἐκ ΔΜ ἐξζης. ᾧ γδῤὺ ὅτως Εἰρηχὼς, συ ϑίτως αὐ-- 
45 ὧν κατίοκ, καίτοιγε Ἔδηῤμϑμος ἔλεγε᾽ ζήψτέ με, ἦν ὅτι Εἴδυτε σηριᾷα,αὐλλ᾽ στὶ ἐφα γί] 
ἐκ Μ᾽ ἀρτων καὶ ἐχορτάοϑητε. ᾧ ὅτι ζαῦτα ζητούσι, ἃ σοὶ “[ΨΜ ἐξὴς αὐρες διωρθώσατο, καὶ 

αὐτὸν, κ) ἐδῶχεν δ" σοι ὦ ὑδὼρ τὸ ζώων. ω πάλιν, τὸ ὑδὼρ ὃ ἐγὼ δωσω " ἡ υ -ἰδαπέμπει 

. σποϑς (ὃ πατέρα. ὠζῦϑα ὃ τὸ παΐζϑς μέμνηται; α μαϊϑης πόση ' τὴς Σαμδρείγιδὺς 
ἡ πίς!ς, πόση ὃ “ἦν Ιουδαίων ἡ αἰαϑένεια. Οὐκ αἶρφι ἐκ τὴ ἐραναΐ ζω πὸ μόμνα , “πῶς δχυ 

ὧχ τὸ ἀρδμοῦ λέγετῳ :ὥασερ πίφω δυρδινοῦ Φησιν ἡ ὁφαφη" ἢ πάλιν, κα ἐξρόντησεν ἐκ Ὁ 

ὀνρλυοῦ ὁ Κύριος, ἀαρτονὃ ἀληθινὸν καλῷ ὀκῴιν, Οὐκ γ᾽ ψόδυδες ζω τὸ θαῦμα τὸ ἐπὶ 
Ἠδεηίδη- τοῦ μαϑνα, αἰλλ᾿ ὅτι τύπος ζω", Οὐκ αὑτοαλήθφα, μφήκδϑεὶς ὃ Μωυσέως, ἐχ ἑαυτὸν" λύτέ- 

ϑηΧαν 
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ϑυκεν ὀκείῳ. ὄπω »» αὐτὸν ποδϑετίμων Μωύσεως, ἀλλ ἐτι ὐδὲ κεῖνα μείζονα δόξαν 

Εἴμν. ὅᾳ τϑτο Εἰπων, Ὁ ̓ Μωύσης δέδωχεν, εκ ἐπήγαλν, δι ἐ ἐγώ δίδωμι, ἀλλ ὀρτ' 

αὐτν Τ' πατέροι φησὶ διδόναι. Φϑ ἢ ακουτσαντές λέγϑεσι πάλιν ̓  δὸς υωὶν τὸν ἀρτον τϑτον 

Φαρῇ. ἐτιγὺ αἰάϑητον ἀ τάγμα οὐόμιζον ΩΣ (τί γαφρὸς Ὡὐπολαυεὴ παϑϑσιδόκων᾽ δὶ 
" ᾧ ζαχίως πεϑσεδραμον. ᾧ ζω ὁ ̓ Χεισος" ;“Πογώγων αν κ μικρόν, φησιν" 5. χιαϊδαν 

33 Ο αρτος τοὐ Θεού ὅ81ν ὁ ὧκ τοῦ ϑἰρανοΐ χαταίαίνων, κα ἡ ζωίων τοί κόσμῳ διδοιφ" 

Οὐκ Ιουδα οις μιόγον, αἰ λλώ καὶ παῖσῃ τῇ οἰκϑυμδῥη, Φησί" καὶ ἐκ Εἶπεν ἁπλωῖς ζοφεωυ,, 

ὡνὰ ζωίω  ἑτέρὸν φνὰ ὼ εὐηλλαίυβμζυ ω ζωζω' ἢ λέπι, ἡ ὡπόντες ἤσοιν γένεχβω-- 5 δῶ, 

. ὦ ὃ κίτω τι ἔνθυον λέγοντες" ὡ“ 

ων Δορ ἡμῖν Τ αρτν τϑτον, Ἐλέγχων δὲ αὐκῶν. ὅτι, ἕως (ζ αἰαϑητίω «πο ὠ- τὸ 

πῆξον ὁ οι τίω πραπεζόν, ἐ ἐπέτζεγθν εοτὸμ δὺ μαάϑωσι κε ὁΤί πηθυμαζοιν ὡς ὅδιν, οὐκ- 

ἔὰ, φησίν" 

3) Ἐγώ Εἰμιὸ «τς τῆς ζωῆς" ἢ ὁ ἐρχόωϑμος πσοὸς μὲ ν᾽ μή πειναση, ὁ “πιςεύων Εἰς 

ἐμὰ αὶ μὴ ̓δεησῃ πῴποτε. 

36. Αλλ᾽ ἐἶπον ὑμῖν, οἷι χα ἑ ἐωρφικατέ μα, ὸ ἡ πικλϊντ μωι. 13 

Ττούτ Ἢ Ἰωδώνης φϑεετω ὀύωϑεν πσϑϑειπων" ὃ οἷδε λᾳλῴ, ὼ ὁ ἑωοχχε εδοτυρῷ, κα) 

πω εὗδτυοίον ἀὐτύ συϑνες λθμίραιφ. Χ παλιν αὐτος᾿ ὁ οἰδυυμῦν λᾳλούμϑμ, δ) ὃ ἑωρά- 

καιλδμ αδοτυρφόοϑρ, κὶ Ἢ ̓ὐπιφεύοτε μϑι. τὸν δὲ ποιᾷ πσελλθμθλύων αὐξεις καὶ Ὁ δεικψύς, ὅτ χ. διμδη, 

ἐταρα ἢ ςᾳ τὸ πσράγλω αὐτὸν, οϑὶ δόξης ἐ ἐφίρται, συϑὲ αγνοᾷ τὰ ἰπύῤῥητά τῆς Αἰ σνοίας μα 
αὐ ον εν πὶ ρώτα, σε δ τὰ μέλλοντα, ἐγώ Θίμι ὁ αὐτο τὴς ζωῆς. μέλλᾳ λοιπὸν ἐο 

Εἰς τίω δὰ χιυφηρίων ἐμξαλῷ Υ δὸσιν. αὶ τοῦτον αἴθ τῆς γκότητος αὐτο να 6λέπ- 

ται λέγων" ἐγῳ Θέμις αὐτος τῆς ζω. σ δὴ Ὁ απὲπτν ματος ὧν τὸ Εἴρηται 
(αϑὲ κείνου γὺ δὲς τῶ τί τέλει λέγει ἀὸ ὁατος δὲ, ὃν ἐγὼ δώσω, ῃ ̓ ξ μϑ ὃ ὑβι)άλλα 
τέως αἰδὲ τὴς γιὸ τῦτος. ὦ ̓γὸ ὠκείνη δζο! ῷ Θεὼ λόγον αὐὖτος ὅξίν᾽ ὥασερ δίζυ ΣΩ 

ὁ ὐὐτος δζρὶ τὸ ἘλιΦο ΝΜ αὑτῳ πγεῦμα αὐτο ὄρανος γό. ὠΐζαύθα καὶ καὶ κέ οηται 15 
ἐδότυσι,χαϑοιεῖν Ἐχὶ τὴς αποϑτέροις δημιηγϑείας. Εἶχε ἣν αὐτοῦ αϑοτυφρειῦ Ὥ ἔρλϑν 
ἣν Γαῤτων, τέως τικρινορϑμοις αὐταῖ πείλεεϑαι. ὀκφ5 ἣ αὐπέλεϑι ὐ ὠνεκα λϑέω, ΓΝ 

τστο ὠζαύλα Ὄ Ὡσποφώγνεται. ὦ 5: 4) ππροσιδὺ κῶν ἐσιάσοως Ὡπολαύστοϑαι ὥρμμι- 

χῆς, 249 τῦτο Οἕκ ἐταραῆοντο, ως ὅτε κῷ ζαύτα αἰπύγνωσαν τῆς ἐλπίδος. πλλίω κχελιηνὶ 
σελ ὀυτως ἐσίγησεν ὁ ρασῦς, αἰλλαὶ αὶ πολλαὶ εὐντρετηικοὶ λέγει. (Ὁ γδν, ἀωρΐκα, ἤαϑιοι, 320 πιοβῆντι; 

«πολ Φητίω αὑτὸ λέγοντες, ὠζαύα σκλυδαλίς ονται, αὶ τῷ τέκονος κα λϑύσιν υἱὸ γον ̓ ἀλλ 

ὀυχ ὅτε (ἂν αὐτοις ἤαϑιονν αὐλλ᾿ ἐὐτὶς ἔδην ὁ φόηφητνς, ἔλεγϑν, αὶ ἤθελον αὐτὸν ποιῆσοιᾳ 

βασιλέα. ἐδύκιω (ὦ ᾽ δὼ ἀγανακτεῖν ὄχι τῳ λέπιν αὐτὸν ὧκ τύ 5 ὀυρχνοί καταιξεβηκέναι 

δ᾽ ) αἰλνϑὲς, ,ὐυ τού» ζω ὦ ποιοιω τίω αἰγαναικτησιν, ἀλλὰ ὦ μη ̓πτοοσδοκαι σολαύσε- 

εϑαι παπίέζης φαιφτικης. Εἰ ΣΡ ὁντώς ἡ γαναίκτοιωυ, ἐχρίω ἐρωταν » σειωυϑανεοϑαι, 15 

“πῶς αὐὖτος ζωῖς ὅφ1, πτῶς ἐκ τού υἱρονούκαταξέζηκε, γι 5ὶ τούτο μϑὰ ἐν ποιδσι, θυ δζυ- 

σι δὲ, Ε ὅτι ὸυ τοῦτο ἀζζις ἐσκόνδαλιζε, δόλον ἐκφθον. Εἰπόντος γ) Ὁ οτί ὁ πατὴρ μου δ,- 

δὼσιν ὑμὴν πὸναβπι, οὗ Εἶηνν, τ θαχάλεσο ἵ ἵνα δῷ, δλλα τίν δὸς καὶ ὑμῖν ῷ αὐτο. υἱ- 
τι Οὔκ Εἶπεν, ἐ ἐγω ᾿ δίδωμι, δλ᾿ ἢ παπνῃ μου δίδωσιν" (Ὁ 5 Ἐχιϑυμίᾳ τῆς Οφερ ὺ Χ αὐτὸ 

αἰξιογειτον ἐῃο οὐγομεισαιν πϑὸς τίω χορηγίδ. (Ὡ τοίνωυ ἀξιόπισον τῇ νοβείσειντες, τὸς τὸ γ0 

δοιῶαι, “πῶς ἀμδιρν μτ ̓ζωτα σκω» δὲ δουλίζεοϑαι, καὶ Ὁ ζώτα αἰκούσαιντες δ] ὁπατὴρ δίδωσι; 

τἱ δίζυ 51 τὸ ἀντίον; ; ὩΝ ἤκουσὸμν ὅτι Φαειῖνς οκ ἔνι, πάλιν ὑπίσησὰν, ὐ πεγραλλονται 

δϑον τὴς ἐπιτίας τσϑϑκα ἔλυμμα τὸ, ὑψηλὸν δὲ " ᾧ λθη)ϑν. “9 τοὐτό φησι͵, καὶ ἑωροίκατέ 

μ6, αν ὁυ πιςεύετε᾽ τῦτο (χ᾽, τὰ σημᾷα, αἰννῆονϑρος, τούτο 1), τίω ὑπὸ ΔΨ γραφῶν εϑρτο- 
οἰδν. 
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οίαν. ὀκύναι γ5ρ Εἰσί, φησιν, ΑΙ , αδοτυρφόσαι οὐδὲ ἐμοί" κα, τί ἦλϑον εν τῷ ονδματιτῷ 

γὐλλον παΐδς μου,ὰ ὁυ λαμζλμετέ με ᾧ, πῶς διυώαοὡς πις- σαι, δύξον ὡϑὰ “ω,ϑοϑδπων 

λαμέδλμοντες:, 
37 Πάαν, ὃ διδωσί μοὶ ὁ πατήρ μου, δὸς ἐμὲ ἥξει, ἡ (Ὁ ἐρλόνϑιοι «προ μὲ ἂν μι, 

ς ὁκξάλω ἔξω. Ορᾳ πὼς πόμτα ποι δ (ἄν (φζοιϑροις. [9 "γὸ τῶτο ἐπήγαιγε 

τού», ἵ ἵνα μη ᾿ δόξῃ καξμεργάξεοϑει κα ὃ Εἰχηῃ (αὐτα λέγη. τ δ ὅ6]ν ὃ ὀφησι, πϑῤ,ο δίδωσί 
μοὶ ὁπατηρ, ποῦς ἐμὲ ἡξειρὴ αναφήσω ἀὐζ' τῇ τῇ ἐαύτῃ ἡμέρᾳ, ; τίνος ὃ ἘγΕΧΕΙ “τῆς Κϑιγὴς αγώ- 

σείσιως, ἧφ ἡ ὁ ἀσερᾷς μετέχουσιν, ὡς ϑξωρέτα δώρου. μέμνηται Ἷ πιφιϑυόντων Εἰς αὐτὸν, 

ὁ] νχ ἀπλώς λυαφασεως μέμψηται, αἰλλα τὴ τὴς τοιά σδὲ αἰαςασεως. πσοότερον ̓  εἰ- 

1ο πων, ὧ Μὴ ̓ ὀχθώλω αὐτὸν, καὶ ὁ μὴ Ὡ-πολέσω ἐξ αὐτί, τῦτε Εἶπε τίωω ὀἀϑάςασιν. οὖ γὸ τῇ 

χύήαμας αὐγαςαίσιι ὡς “ ̓ ἐκ(αλλονται, Φησυ(Αοκτε αὐτὸν Χ) ὺ ἐμιράλλετε εἰ εἰς Ὁ σχότος ὦ ὀξωτιρρὴ Μαΐθ,κβιγὶ 
νὰ ἔ, (ὃ ἀπὸ λλευ )" Φοξηϑητι να μᾶλλόν, φησι, Τ᾿ δευνα υδμον καὶ Ὁ ψυχίω ὦ σῶμα οὖ γεόνῃ 

εἷπ πολέσαι.. "δ Ὁ ,ζωΐω αἱ αἰώνιον δίδωμι, τούτο δηλϑθι. κ πορθύσογται »» ὦ αὶ , φωῦ- 

λᾳ πόλξάλυτες Εἰς ψαςασιν χρίσεως ὦ ὃ (. αγαλα, ΕἸς αἰάςασιν ζωυς. (αυτίω 

15 τοίγωυ τίω ἀϑαφτισιν ἐδόλωσεν οὐταύλα, τίωυ χὲ τοῖς αγαλοίς. Π ο ᾿ βούλεται ὄχαι ̓τοὐλέ- 

γι, πὸ, διδωσὶ μοι ὁπατηρ, τσδϑ ασϑϑς ἐμὸ ἥξει! καϑοιαεται τὴ τὴς αἀπιτίας αὐτὴν, δεικγις ὅΤΊ ὁ 

μὴ πιφ'θνων αὐτοῦ ὃ γύλημα αὐ Ῥαῦαμει τῷ παΐζος. ᾧ ὅτω ἅ ἀὐ' γυμναίς ὦ [ φησι, ὑ. 

Φειμϑβως δὲ. ὦ πόρτα χοδῷ Τὴ ποιᾷ, λων δέξαι τῷ πατοὶ πε»σκεχρακόζαις ὧν απίςοις, 

νππὸ σζεανωμοῳ. Εἰ Ἂ θέλημα αἰτεῖ τῷτο ἔςι» ὸ ὅζῃ ; τὸ γ» ἥκεν να σώσῃ "“ᾧ αὐ, ϑοφπον᾿ 

μὴ νο Φ μιὴ πεζεύοντεφ, τὸ λλημα, ἀντ αἰ αθαίνουσι. ὅτὸὰμ δξζυ φησιν, ὁ πατὴρ ὁδυγῆ μα, 

ν ἔθ: τὸ τὸ κωλύον αὐτὸν ἐλϑεῖν ποὺς μένὼ ὺ ἀλλαχοῦ Φησιν᾽ ρος διώαπ ἐλϑεὶν «ρὸς 

μὲ, ἐδρ μϑο πατήρ ἑλκύσῃ αὐτόν. ὁ ἢ Παῦλός φησιν, ὅτι αὑτὸς αἴϑαδίδωσιν αὐςἂν: τῷ 
πατεί. στὸν ΝΣ αἰ δαλῷ, φησιτέω βασιλείαν ᾧ Θεφὺ : πατρί. στρ ὅζχυ διδὸυς ὁ πα-- 

τὴρ, οὗν Ὡὐσυφεραν ὁ ἑαυτὸν πσόότερον τῶτο ποι ὅτω ὁ «οἼθαδιδοις ὁ ἢ ες, οέκ ὀκθαλων 

3 ς ἑαυτὸν. τῦτο ποι. λέγε): ἣ ) οἴϑαϑιδόναι ὃ ὁτί δὶ αὐφυ τίω πσελσαγωγά ἐφιαλϑρ. τ 

ὃ» δὲ δ, τοῦτο χαὶ ὅχι ἢ παΐξὸς Εἴρητω, ὧασερ ὑτὸν λέγῃ" Δί κ ἐκλήϑητε Εἰς κοινωνίδν Ὁ. Κρ α.Ά, 

χιτετίῃ υοὺ υἀδου᾽ “ἐ δ. τῷ ϑελήματος τὸ ̓παΐζος. ἡ πάλιν᾽ Μακάρμος ΕἾ Σίμων Βα Ἰωνώ, 

δ τί σαρξ αἷμα Οὗ ἀπεχάλυψέ σοι. ὃ ἢ αμίῆοται ζω, Οιουτὸν ὕφην᾽ ὅτι αὶ τὸ τοηϑν 
“ράγμα ἡ πίς!ς ἡ Εἰς ἐμὲ, ἀλλα τῆς ὀῥωδι δῴτα ρ βοπῆς. ἂ τούτο δὲ ὅλου χατασκέυώς- 

ἴηνι ] 1οζει τὸ λόγϑυ, δεικρεῤ, ὁ Τὶ ψυχὴν ὅδρναίας τινὸς ἢ ὁ τὴς ἴα τὰ 3 Θεοῦ" ̓ ἐφελκομδμης αὐτὴ 

μαποίξο- δεῖται ἡὑπίςις. αἰλλ᾽ ἴσως ἐρεῖ ἀις" εἰ πϑβ, ὁ δίδωσιν ὁ πατὴρ, ἔρχεται. ωρὸς σέ, ϑ ϑρλι' ἐλ- 

κύσῃ, ν συ εὶς ς διιύαται ἐλθεῖν φρὸς σὲ, ἐδ μὴ} ἡ Ἰδεδορϑέον εἰτω λύωϑεν, παίσης αἰτίας εἰ-- 

σὶ καὶ ἐγκλημῶν ἀπηλλαγμένοι οἷς αὶ δίδωσιν ὁ πατὴρ. λϑηρι ζῶτα ψιλοὶ »" πρφάστις, 

δεόκθα γὸ κα) τῆς οἴκολεν πελαιρέσιως. Ό ̓  διδαισχέοϑαι «πελαιρέσεως ὅ8|, ἡὶ Ὁ πιςιύ- 

43.581}, ὐνζῳύλειῦ ουδὲ ἀλλο ἐμιφανει δὲ τῷ, ὁ δίδωσί μοι ὁ πατὴρ, ἀλλ , δι αὶ Ὁ τυχὸν 

πράγμα ὅ61 ᾧ πιφεῦσαι Εἰς ἐ ἐμὲ, συοὶὲ  λογισμεῖ δύ, δοθστίνων, αἰλλαὶ τῆς ὀύωθῳν Ὅσο. 

καλύψεως δε, χα ἡ ψυχος ἐυγγωμόνως δεχομθμης τίω ̓ἀποκαλυψιν. δ Ὁ, ἐρχόαϑρμος φρὸς 

γππη, μὰ σω,ϑήσεται, "τὸν διλοί, Ἐχιμδλείας ̓ ἰπολσύσεται πυλλῆς. αν 2» τϑτων χα πα- 

ρελνομέωυ, Φησί, χα στέρκα. αὐέλοιζον, χαὶ τίωὶ ζου δούλου μορφίω αἰασῆλϑο. Εἷζᾳ 

40 ἐπήγαγε" 
28 Κατέρίω χ ἵνα ὃ ἐ ὀμὸν λέλημα ποιώ, ὥρα ὧ λημα τὰ “ πέμψαντος ΜΕ. 

τί λέγης ὁ ;θτερϑν ταν Ω σῶν, αὶ ἑτέρον ὃ ὀκείνου, ἵνα δξῶυ μεν τῶτο δὶς εἰ αυο τ] δύση, 

διωρθώσε τῇ ἐπαγωγῇ, παλιν λέγων᾽ 

40 Το,» δέοι ὃ ϑόλημα τῷ ὁ πέμεψάντες με,ἷγα σᾶς ὁ Σ ϑεωρον (Ὁ ὑμν αὶ πις΄ θύων 
Εἰς 



χιν 4. 74: ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤΑΊΤΩΑΝ. 
Δυκιβιμθ. (ἰς αὑτοῦ ἔχη ζωϊω αἱ αἰώνιον. Ὑδ»» δζζυ σίκ ἔςι σῦν Ἀλημα ἢ πώς λέ γ4φ᾽ ΓΙῸ 

ἤλθον βαλφ Ἐπὶ τίω γώ γώυ, κα ἡ αἰ ἥϑελον ἰδεῖν, εἰ ἤδη ὀϑήφϑη; Εἰ: ὃν κ σὺ τοῦ» λάλει, β.8..- 

λον δτί ὃ λέλημαι. Ἂ ὃ γὸ χρὴ ̓δλλαχοὺ Φησιν᾽ ὥασερ γ»δὁ ο πατήρ ἐγείρει ὧν μέαροις " ζωο- 

ποιᾷ, ὃ ὅτω καὶ ὁ υἱὸς ὃς ϑήλει ζωοποιᾷ. τί [δὲ ἘῚ ὃ ϑέλημαι τῷ “παΐζος: ; ἄρᾳ ἐχ ἥα μὴ ἀ- 
τολητι δξ αὐνδὖὸὮἑν μηδὲ Εἷς ὑπτϑτο! ὃ σὺ "λάλει αὐτοίνιω ἕτερον ὦ ἐκᾷνο, ἕτερον ἢ) τοῦ. 5 χὰ 

“ὕτω ἡ ὁ δολαροὺ Φαμεῖ) ὃ πτοὶς ([ πατέρα ἴσον ἔτι βεζαιότερον τλτοδελένν τὐνῶν 
ἐὼ κὴ ὁ πττὴρ ἐλθυσῦ μιλαι αὶ χ᾽ μονβω ζχ αὐτῷ ποιήσομδν. ὃ δώ λέγει τῶτο ἐςιν᾿ ἐκ ἀ)λ-- ππισάχι ἐν, 

λο τὶ πράξων ἦλθον ἡ τῦτο ὑὗπερ᾽ ἡ ὁ παπήρ βούλεται. οὔκ ἴδον τί ἐμῶν ν χῦδα τὸ τὸ τὸ πα- αμρᾶν 
ζϑ)ςε ἔχω ϑελημία, πόρτα γὅτα τὰ τὸ ὦ παίξος ἐ ὁμα 651, κα Ὁ πὰ ἐμὰ ὀκείνου, Εἰ τοίγιωυ χϑινα τίμα συμ 

ζω πῇ παΐ)ςκ .) τῦ υοὐ" Εἰκότως Φυσίν, ὀχὶ ἵνα, τὸ ἐμὸν θέλημα ποιήσω. λλ᾽ ουτὼ μδὺ ιο τι βίαν 

ὠΐχῦϑα οὐκ ΕἼπει, δλλὰ ωρὸὺς ᾧ τίλει τοῦτ τηρεῖ, ῳᾳ φδλυψελ, ὃ ὀπτρ ἐφέω, τίωρ ἔραν) ἐκ 

ἐγκρυηῆει καὶ . συσκιάζει, ὦ βούλεται δὲι ἵξα, Ὁ ὅτι Εἰ Εἶπεν ὅτι το ϑέλημα τὸ ἐμὸν τούτο ἔς, “Ὁ 

χατεφρόνησειν ἀν. λέγ τοίνευ, Ἐν ἐγὼ ὠκείνῳ συμιτηραἤω ῷ ϑελήματι, βουλόμδμος 

ὐΐος μάλλον πλῆξαι, ὦ ὠσοινεὶ ἔλεγε" τἰ νοαίξετι; ; ἐμέ ς ϑεοργίζετι ἃ ἀπισοιῶτες. Ὁ πατέ- 

ἐκ ἃ δι Ὁ ἐμὸν πϑοξιώετε. τοῦ γάρ ὅ21πὸ ϑαλημαᾷ τῷ πϑμψαντός͵ μα, ἵνα πὸν, ὃ δέ ις 

δωχέ μοι, μι Ὡσπολέσω δὲ ἀὐτ, δείκψεσιν ἐγζωῶϑα Οὐκ αὐτὸν δεόνϑμον τῆς αὐ ϑεραιπτεί- 

ας, Οὐ οἷὲ δὲ οἰκείαν" χρεῖὰν τἴραλνέμϑρον, δ» λὰ : ἍΙ φ τίω' ὀκείνων σωτηρίδν, αἱ ἘΞ γχιλιωΐο 

“Ὁ αὐτὖὦἋὋἉτω μέωο περ ᾧ ὧν τῇ φῶτα δμ "γϑρίᾳ φυσίν, ὅτι διξαν «ἴα αν, ϑοϑπων 
υ ἰ λαρμίθόνω. ὁ πάλι, ᾧῦτα λέγω ἵνα ὑμεῖς (ξ ὅτε. ἄνω ζ καὶ κοίτω τοῦ απουδαί.- 

ει πεῖσαι δ, δζρα τίω ὠκείνων Οτηρίὰν πρεῦνεν. λέγ ὃ αὶ τῳ πατοὶ δόξαν αἶδα- 20 

σκδυαζεν, ὡ᾿ ὡξε αὐύποτῆος ἫΝ "Ὁ στι ἂν τϑτο ὅντω λέ γή, δίῳ ἣΜἋἝ ἐξῆρ, αὔτ σαφέφερον «- 

πεχώλυνεν. ὁ γὺ αὐ, φησι, τ θέλημα τὸ ἑαυ, τ τέωυ δόξαν τίω ἰδίλυ ζητᾷ ὁ ὃ ζν 
τίω δύξον τοῦ πόμεψοντος α αὑτὸν, ὠληϑής ὅσιὶ ἡ Οὐχ ἐσν ἀδικία, ὧ αὗτῳ. τού» δὲ ὅ81 τὸ 
Ἄλημα τοῦ παίξὸ ἢ ἴα πᾶς, ὃ  γεωραν ῶὲ ἐόν ᾧ πιφεύων Εἰς αὑτὸν, ἔχῃ ζωξ αι αἰώνιον, 

Και ὀὐαφήσω αὑτὸν ὧ τῇ ἐσαἑτῇ ἡμέρα. τί δήποτε (ἰμωεγῶς αἱ αὐω κλτω φρέφᾳ “ 
τίωυ ὀμαςασι; ῥ ἥα μὴ τοῖς ἢ, αϑϑούσι τρλγλάσι κρίνωσι μόνον τίω τὸ ἡ Θοδ ποολνοιαν᾿ ἵνα 

καὶ ὔζω, "ει μὴ υὐπολαύωσι,βΝ ΤΟῪ σϑτο ὑπῇιὠτεροι μων"), δυλαὶ (ἃ μέλλοντα “ῶ9σ- 

δυκῶσιν, κα ἡ ἵνα μὴ ̓ 9 ῶ γι ; κφλαζεο “σοὺς ὃ χῖδον, αὐτο καταφρονώσιν, δινν ἑτέραν 

“σοϑσδοχῶσι ζωίω. 

ΠΘΙΚΟΝ Αλλ᾽ ὀκῴοι (' δυσὶν ὀκέρδϑμον, ἐμᾷ" κερδλῥαι ἀαπουδαισωμδν ὧκ τῷ (ὐωερῶς ἡ ἡ γ0 χιχηόιε 
ν μὲ τίω ῥφβῥαίςασιν τὐρηχᾷοϑαι. κι πλεονεκτῆσαι βουληθαΐμϑω, κἀν αὐρ πάσα, κάν αἴτο- δὲ 

πὸν τί ποράξαι, ἄλλως τίω ἡμέραν ὠκείγζω Εἰς νοιῶ βαλωμεῦε, Ὁ ὃ δικαφήφιον χυσσο- 
γφνωρϑῳ, καὶ » Ὁ ποντὸς χαλινοῦ σφοδρότερον καϑε ζει τέωυ' ὀρμέ Τ ἀτοπον ὁ  λργισμὸς οὔ- 
τος ὁ λέ ἐῶ νϑν τελν ἄλλοις τά ἀεὶ κα “δϑς ἑαυζἂν, ὀμαΐςα σίς 81, χαὶ δηκαιφήσλον ἡμας γ"»δ)λήλε 

εϑύει φοζερϑν. καν γἸϑωρδμ ἧμγα, γαυρϑύμϑμοι αὶ ἐχὶ τοῖς “πἰλούσι α ;γαλοὶς φλεγμφήνοντα, ὁ 29 

αὐζ' Ὠχιλέγωμὸν ἢ ἐμεφαίνοντορ ὅτι πόρτα ον θα ὑδῥει. καὶ ἕτερον αἰ λγθεῶτα ἰδω- 
αδυ ὁ οἰποδὺαπετοιῦτα, κα ὁ τσοϑς ὀκῷον ὃ ἀδρ' φλεγξωμεϑα, δηιλοιεῶῦτες ὅτι τέλος ἔξει 
Ω λυπηρά. καν ῥαϑυμωοιῶζῳ, ὼ - αἰ ϑκοχορϑίον, Ὁ ὃ ἀΐζ παλιν ἐσαδωρϑῳ διηλριώῶτερ, 

ὅτι ὀμαγκη τῆς ῥαϑυμίας ϑὐϑιώύας διδόναι. ἰκόμον το τὸ βῆμα πόρτὸς Φευρμαίκου μάλ- 

λον τίου ἡμετέραν λερατπτεύσαι ̓ψυχίω. κ᾿ »» ἴξιν αἀνάςασις, ἡ ἀναφασις ἐπὶ δυ- 40 

Ἐζρ...λζ, ἔλις , Ὁ μακραὶ, σσοδ' πῤρω. ἐτί ΩΝ μικρὸν ὅσοι, Ο ἐρηδεδιος τῷ ἥξει, ἡ ἐὺ χϑο. ὦ ΚΑ ἩΑΜΜ 

β.Κορ.}.. παλιν Πα ῦ ημας ; Φλμερωνϑίεα σχήι ἐμ-σέεϑεν ν ἐβήματος δ τ Χεισού" τατες! τς τ Προ 

νηρ9ὺς χα ; αἰγαϑοιφ᾽ ὥν ὥϑα Ἐχὶ πϑύτων αἰφαωύωνται, ὧν 5 ἢ, ἵγά, Ἐχὶ πόμτων λαμυωρὸ- 

σερ9ι Ἄωνται. χαϑούπερ γὺ εὐ φωῶϑα (ὦ δικάζοντες  πονηρϑιὰ χολοίζοισι ᾧ ἄγαλοις 
ΤΙ μκφσί 



ν ἐδ ἡμᾶι 
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μέλε, 

10 

εαήλαίε ας 

ΕΥ̓ΑΙΓῈ ΔΛ. Ομιλ, με. 743 κἂν ς΄. 
τιμῶσι δ μοσία.᾿ ουτῶ δὴ ὠκεῖ γίνε), ὡςε τοῖς ( τίου αἰαμμιλζευ μείζω, τοῖς ὃ“ λαμ" 

σσϑότητα δ νέοϑαι αἰξεφανεςέραν. ζαὐζᾳ τοίνμω καθ᾽ ἐκοί ἕω ἑαύοῖς «ὑτανγραφωμϑρ 
Ἑημέραν, ζαυτα ἀν ἀἶεἰ ςφρέφωιϑν," Θεὰ μία, φροντὶς Ὁ αὐρόντὼν ἡμας δαΐκνεν διυνήσε:) 
πραγμάτων. τα γὸ βλεπύρμϑμα πσούσκάγρᾳι, τὰ ὃ μὴ βλεπύρϑμα. αἰώνια. ((μωυεχῶς 
τοίνεω ᾧ πσεϑς ἑαυςὧνφ φϑεγίωμεθα αὶ ασοθς" ἀλλυς ὀμαςασὶς ὅ21 ᾧ κρίσις ᾧὶ δ ϑιώαι 

δῇ πωτραγμύνων.. αὶ ὁσοι νομίζουσιν Εἰ δ υϑῥίωυ τ), τού λεγότωσαιν, χαὶ θύϑζως αἰ- 
πωλλα,γήσονται τῆς σηπεδόνος Τῷ νοσήματος, Εἰ γὺ ὀναςὰσίς ὅ91 κα κρίσις, οὐκ ἐς εἰ- 

αἴδνϑβη, κἂν μυοία φιλονεικῶσι ἡ Ὁ ποηνίγωγται. λα "ὃ αἰογθαύο μα διδλπιαγοις αὐδὲ 
ὀμαςασεως διδσκων. ὁ ΡΨ δεόνϑμος μαϑεῖν ὅτί δὴν ὀβαΐςασις, ᾷ μή στρόδρα, “πεπεικὼς 

ἑαυτὸν, ὅτι Οὐκ ὀμαγκη καὶ ἀπτὰ εἷς καὶ ὡς ἐτυχε,τὰ ἡνρϑγμαζαᾳ φέρεται, Ονι αὐ Εἴη 22,- 

τδυὸς. ΔΓ αὶ τοῦτο πο ροικαιλαί αὶ δέομαι, πόύτων “ἦν πογηρών ἑαυςᾶν' ὀκκαϑαρωμᾶν, .᾽ 
πόρτα ποράξωμδρ ὧφε συήνώμωυς τυχεῖν ἢ ἀἰπολογίας κτὶ τίωὐ ἡμέραν ὠκείνζυ, δον 
") ᾽ .νΝ ! ! Ι ͵᾿..νΠ] 2 ὦ ΤΠ ἡ ! “ Νὴ , 
ἴσως ἐρᾷ τις᾿ ἡ ποτε (Ἰωτέλεια, πότε "ὶ αὐάςα σις ἐξα! ; ἰδοὺ πόσος γέχϑνε γόνος, ἢ συθιὶν 
τοιοῦτον ( μωέζη. δλλ᾽ ἔξαι, πιφεύσουτε. ἡ γὸ (ὦ “ποῦ τὸ κατακλυσμοῦ τοιαῦ το ἔλογϑν, 
ᾧ κατεγέλων τ Νώξε, ΕΝ ἤλϑον ὁκατοκλυσμος ὦ" “ϑρέσυρε τύτας δὰ ἀπόμζῷς ἀἶπι- 

φοιωΐᾷς, κακῴνον ὃ ἔσωσε (δ πιφεύσαντα. ᾧ (ὦ ἐλὶ τῷὸ Λὼτ αὶ πσοοσιδύκων τίω ϑεήλα:- 
Τὸν πληγάω ὠκείνζωυ, ἕως (Ὁ «ρηςφῆρες ὀκφοιῷ κεραυνοὶ κατενεηϑέντος ἁπὸνᾷς ἠφόυιῷ, 

ἡ ὅτε ἐχὶ τύτων, ὅτε ἕλε κτὶ Ναΐε ἐΐμετο πσρϑοίμμιον τῶν μδηόντῶν συμΟήσειϑαι, 

λα τρυφωντων, μεθυόντων, ἐμιϑονοιτων πότων, ὅτως ὀκᾷῷνω γ 6,9: ζᾳ ἀφόρητα, 
- ς ᾽ . ᾿ . ᾽ ε » ᾿ 

29 ὅτω ") Ἦ ὁμάςασις ἔςαι συ μ(' ποδλοιμίων “πων, δϑλ᾽ Φ» μέσαις ὀγτῶν ἡρδ ἐνημεφίαις. διω 

1λητα 

εἰχίμολοο 

Ἧ) 23 

μ"μῷ 

40 

395 

40 

τὸν ἡ ὁ Παῦλος φησιν Οτὸῳ ὃ λέγωσιν Εἰρζωίω ᾧ αἀσφαίλειθν,τότε αἰφείδιος ἀφῇς ὁ- α, Θιω. γι 
φίςα ὅλο, ϑρ9ς,ϑατερ ἡ ὠδὲν τῇ οὖν γοιφρὶ ἐχούσν,,ἡ νὶ μυὶ ὠκφυύϊωσι 85. 5 "ὅτως φκονόμυν 
σεν ὁ Θεὸς ἵνα δχαπϑωτὸς ὠρϑμ οἰγα[ώγιοι ὶ οὖν αντῇ τῇ ἀσφαλεία μεὴ ϑαῤῥαίϑμ.τί λέγης » 
ἐυ ποδλσδοκῶς Ὁ αἰαίξαι σιν ἔστοϑαι καὶ κρίσιν ν δαίμονες ὁμιολοχϑῦσι ζαῦτα, χαὶ σοὺ" αὐα)- 
ἕἱυτᾷς ῃ ἤλϑες Ὁ, φάσι, αν 3 χαο9ὺ βασανίσαι ἡμας } ᾧ Ἁ βαΐσανον ὀοτοῖ, λέγοντες, 

καὶ κρίσιν ἴσεισι ὁ ἐυθιωας ἡ τίμωεζας. μὴ τοίνιωυ σαϑϑοξιώωϑῳ ( Θεὸν, πατοῦν ᾧ φαῦ- 
λα τολμῶν, ἡ ἐπιφοιῶτες τα τὴς αϑαςαίσεως λόγῳ. ὥασερ ὙῈ 7} οὖν τῶς ὥλλοις ἠρξον ἡ 
μίϑν ὁ Χολφὸς, ὕτω κὶ ἐν τότῳ. αὶ ὙΣΡ πυρφτύτοκος ὄζρα τοῦτο λέγ.) ὧκ ΤΜεκρῶν, Εἰ 
ἢ μὴ ὀμαίξασις ζω, “πῶς ἔμϑηε χοθφτῦηοκος ἔσιεϑαι, μηδενὸς ἡ ἐκ ΤῊ νεκρῶν ἐπορϑρου Εἰ 
μεὴ ὀϑαίςασις ἰώ, ποὺ τῷ Θεῦ Ὁ δίκαιον σώξ 45), Τσύύτων (αὶ πονιρῶν ἐνημεφφειύτων,τυσύτων 
᾿ ἀγαθῶν ολιζουϑύων,ὼ ω τῇ ϑλίψᾳ ᾧ βίον κϑυτα λυῦγτῶν ἡποῦ Ὁ» ζᾷ καὶ αζίον ἐκα- 

σος δἰπολήχψυται τύτων, Εἴγε αὐαίςασις μή ὅδ; σε ϊδεὶς ΜΠ ὀρθῶς βειωκότων τῇ αὐαςεί.. 
σι «[απιςεῖ, ἄλλα καθ᾿ ἐκοις ζω ἐυχονται ἴω ἡμέραν, τίω ῥῆσιν ἐκχείνζυ τω αἰ γἰὰν λέ- 

ϑντες᾽ ἐλθέτω ἡ βασιλεία σῳ. ἥνες δέχυ Εἶσιν (ᾧ) τῇ ὀμάφασει “1 ἀπιφοιῶπες (Ὁ βεδη 
λοις ἔγοντες τὰς ὀδοὺς χαὶ ἀἰκαίδαρτον (δ) βίον, καϑούπερ ὁ σσδοφήτης φησί᾽ Βεῤηλϑιώται Ὑλμ θ.κη. 
αἱ ὁδοὶ ἀντ ον πϑωτὶ χαιρῷ᾿᾿ ὀῤτὸμαιρᾷται ζῷὶ κρίικατα συ ἀπὸ ασοόσωώπου αὐτῷ. ὶ ̓ Ὰ τ, «γι. 

ἄν, οὐκ ἔσιν αὖ, ϑφφ πον  ίον ἔχειν καϑαρϑν ὀυάςσει οἱ σπιφοιυζᾳ "ὡς εἴτα μηδὲν συγ- 
εἰϑῦτες ἑαμΐοις πονηρθν, ἡ λέγϑεσι, καὶ βούλον"), ἃ “πιτεύσισιν ὡςε τέων ὀὐτασποδὸοὶν λρίδῴν. 

Λα τοίγευυ αὐτὸν ϑὐροξιωωρδν, ὃννν ἀκούω νϑμ αὐτῷ λόλϑντος,ΟτΙ φοξήϑητε (0) διωάμε-- ματθ,ιικη. 

γον ὁ ψυγέω κρὶ σῶμα εἰν γεέννη Σπολέσωι "ἵνα οἱ δ ξ! φόξου φρώμεθοι βελτίους, κί τῆς 

ἀπωλείας ζαύτης ἀπαλλαΐότες καταϊξιωθώμϑν τὴς βασιλείας ΝΜ ἐσαναίν᾽ ἤρϑῥοιτο 

πόρζκημας Ἐἐχιτυχεῖν, χρύσι ἡ φιλανθρωπίᾳ Ἔ Κυφίου ἡμῶν Ἰησῦ Χαισοῦ, δὲ καὶ ᾧ μεθ᾽ 
ὃ ᾧ πατοὶ ἡ δῦξα, ἀμ. ὦ αἰγίῳ πνεύματί, νιῶ αὶ ἀεὶ, καὶ Εἶρ (ἶιὸ αἰωύνας Δ αὐωγων. 
Αμώυ. 

Ομέλιμς'. 



ὧς ς γ,.(Ξ, ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΩΑΝ, 

Ομιλι μς ἸΕΓΟΓΓΎΖΟΝ ΟΥΝ ΟἹ ΙΟΥΔΑΙΟῚΙ ΠΕΡῚ 
αἰτῶ στι Εἰπεν,ἐγώ Εἰμιὸ αὐϑτος ὁ ἐκ Ὁ ουρδνοΐ καταξαίς᾽ 

45 Καὶ ἔλεγον, ἐυχ (ὅτ ὅ81ν Ἰησᾷς ὁ ἱὸς Ιωσηφ, ὃυ ἡμῆς οἴδωμϑμ “- πα- 
τίσᾳ ᾧ τίω μωτέρρ, στώς δίων λέγει ἐκ τοῦ ὀυρανού χα τα ερηκέαι!, 

ἩΟΟΝ ὁ Θεὸς ἡ κοιλία ἢ ̓ δῦξα ω Τὴ αἰοουύῃ αὐ, " “ράφων φι.- 1π 
Φ δν τὴ, λισιπησίοις ὁ ΓΙαῦλος αὐθά ἕνων ἔλεγε, ὅτι ὃ αὶ Ἰουδούοι ζοιούτοι, ΑΥ̓ΆΎῊΝ 

: Δ 39 δλλον ὥ ὁ Ὄπ ἿΨ ἐμισόϑαϑεν, δόλθν ὃ ὼ ἀφ᾽ ὧν τῷ Χειςῷ δαλοίδι 

- Ἄ, “ὐϑϑλσελϑόγτες διελέρρντο. ὅτι ΛΝ ὅτον ἔδωκεν ἀύφῖς κα) τίου γα. ἴο Ὑ ϑ 

τ ΞΠν» φυρριςγέπλησε, ὁ «ωδοφήτίω ὄλε)ϑν ἐδ), ἡ βασιλέα ποιῆστιι ἐζη. 

οὐὰ ΟΣ (ν᾽ ὅτε ἢ ἀὐθις ἐδίδασκε αἰϑὶ τῆς πγϑυμιατικῆς ξοφῆς, θὲ ζω- 
ἣς αἰωνίου, ὅτε απηγανν αὐςδν" Μ᾽ αἰ ον Ψ, ἡ αἴθ ὀϑαςαίσεως διελέγετο, χα) ὑψκελοτέ.. 

ραν ἐποίει τίω γνώμέω, ὅτε μάλιςα ϑαυμαζειν αὐτὸν ἐχοίω, Ὅτε χοεύζοισι καὶ ὄἰποπη- 
δῶσι, καὶ μέω,, Εἰ δα" ἔθινὸ προφήτης, καθϑως" ἐφϑησαν εἰπόντες, " (Ὁ 581 ἰδ δυ φη- τς 

Δώτ, "". 4.» σῃο Μωύσῆς, ΟΤΙ πσοϑφήτέω ὑμῶν ὀϑαςήσιι Κύρμος ὁ Θεὸς ἐκ ΨΜ' ἀδελφών ὑμδμ ὡς ἐ. ῃ ΩΝ 

μὲ, αὐτὸ αἰκούσιοϑν, ἐ ζω " αὐτῶν ζυὐυτὰ ἀκούειν λέρντος, ὅτι ἐκ Ὁ ὀυρδνοῦ καιταθέζιη- νυ 

κα, δλλ Οὐχ ἥκϑον, δὶ ἐγϑήυζον. ἐτὶ δ᾽ αὐτὸν ἡδόιοστο ὅζρ τὸ νεαρϑν δὴ τὸ Μ᾽ ἀρτων 

σημιζον᾽ Ὁ 9, τῦτο φάνεραῖς (' οὐνι ὀυτέλεγϑν, τῳ ἢ γογίυζειν ἐγέφαμον ὡς ἡγόμακπιω, 
61} μυὴ ἔδωκεν ἀὐδζοῖς τφαπεξζ αν ζω πῦρ ἐξούλοννο, ὁ γοηύζοντες ἔλεγον Οὐκ ἐςιν ἔπ ὁ μος το 
Ἰωσήφ ; ὅ9εν δλὸν ὅτι συν τίου θαυ μας ζω αἰστνὶ ὁ αὐραδοξον συν πω ἥδεισαν “λβνησιν. 

" τῷηο χϑιῶ αὑτὸν ον Ἰωσὴφ ἔτι λέχϑεσιν τῇ, ἡὶ οὐκ ἔχετ μδντω, σύσι λέγᾳ ἀὐζῖς, 
οὐκ Εἰμὶ υἱὸς Ιωσηφ εχ ὅτι ἡὸρ Ἰωσήφ ζω, δλλ᾽ Τ᾽ ουτῆπω ἡδυυλδν»» (ὃ γὼ ματὸν 

ὀκᾷον αἰκούσαι τόωον. Εἰ (ὃ χὺ σάρχα σύν ἡδυωαν» σαφαύς αἰκοῦσαι, πολλῷ μάλλον 
ᾧῷ ἀβῥητον ὦ λύω. Εἰ ὃ ζωπεινὸν οζκ ἀπεχάλυψε,πολλῷ μᾶλλον ἐκῴνο Οὐκ αὖ οὐεχεί- ̓ ς 

σε. χαίτοι τῶτο αὐςβν' σφόδρα ἐσκόυδώλιζε, ὃ ἐξ, θὐτελοις ᾿ παΐζος ἡ τῷ τυηϑντο' 
Δ ἐφ Οὐκ ἀποκαλυην, ἦα μὴ ἕτερον σχλν δοῦλον ὀμαιρών, ἕτερον ποιήσῃ. τί δξζ 
αὑτὸς γϑγίυζόντων αὐδῇ ὄλε)ῳ: 

44 Οὐδεὶς διώαται ἐλϑεῖν πσοἧς μι, ἐδ μὴ ὁ πατήρ μα, πέμψας μειἑλκύσῃ αὑτὸν. 

ἡ Τούτοις ἐχιπηδῶσι Μωνιχοῖροι λέγϑντες, ὅτί σΥεϊὰν ἐφ᾽ ἡμῖν κήπῳ. ἡ μιζιὺ τῶτο διί. 19 κι Ττ 

κψίσι κυρίους ὑγζᾳς τὴς γνώμης. Εἰ "Ὁ Φιρἔρχεται ποὺς αὑτόν, φησι, τί δᾷ τὴς ἑλξεως; 
τϑῦρο ἢ ἱ ὃ ἐφ᾽ ἡμῖν ὀμαιρᾷ, λα δεύμισιν ἡμαξ βοηθείας δεομθύοις. ἡ αἰνίῆεται οὖν- 
ζυῦϑα, αὶ τὸν ἀκόντα ἐρ "υϑμον, δλλα τὸν πολλῆς Ὄὀισολαύοντα συμμα (ας. Εἶτα διί. 

κρίσι τὸ τὸν ὅσ πὸον χαϑ' ὃν ἕλκει, ἵνα γὸ μὴ παλιν αἰαϑητὸν τι «θὲ τὸν Θεὸν «ἰασο-ή θύσω- 
σιν, ἐπήγαλῳ ' 33 

46 Οὐχ ὅτι τὸν Θεὸ ὧς ἑώρακεν, Εἰ μυὶ ὁ ὧν αρῦδᾳ τῷ Θεοῦ, «δι ἑώρακε δ πα- 
τέρα. πώς δϊίυ ἕλκει, φησί, τῦτο ὁ πσδοφήτης ὀῤωθεν Εἶπε πσοϑαναφωνήσαξ, 

44 Οὐ έσονπω πόρτες διδακίοὶ Θεού. Εἶδες τῆς πίζεως Ὁ ἀξίωμα; " ὦ πῶς κχῖν ων 

δ ὐοὰ δι ϑέϑπωιν, σὲ δὲ δ ϑούπο, δολὰ δὶ ἀντ τῷ Θεοῦ" τῦτο μέλλουσι μανϑε- μά 
νειν. “λ᾽ ὶ δὲ τη» ᾧ (Ὁ) λόλον ποιων ἀἰξιόπιφον, ἐχὶ δ ασεεφηΐζας ἀὐδοιῤ αρέπερμοψων. ἐ 4ο , 
ποίνιωυ ἔσονται πείντες διδακζοὶ Θεού, τους ἄνες ὀυ πτις-θίουσιν ; στι ὦ Εἰρηνϑμον “δὲ μ ΜΗ 

πλοιόων Εἴρηται. κὸ χωρὶς τῶτυ, "ὐχ ἀπλως πϑϑζ τὸ πχοϑφητίκὸν, ἀλλα πόρμς πο 
δυδλοὶ ςἂν βυλορϑέοις. διδάσκαλος γδγὺ ασοϑχαϑη παι, πᾶσιν ἔτοιμος ὧν πὸὶ αὐτῷ ωδϑα- ρητὸν τ 

τωκργιλῦ, ααῖν, Εἰς πόρζας κχέων τίου διδαισκαλίλω τω ἑαυῷ, Καὶ ἐγὼ αὐγαφήσω αὑτὸν οὐ τῇ τῷ 
ἐ 

Υ ἂ 



ΕὙΥΑΓΤῈ ΔΛ. Ομιλι με; )ὰ5 
ἐραΐτη ἡμέρᾳ. ὀυ μικρὸν « ονζαύθω, τοῦ ψοὐ τὸ τὸ ἀξίωμα, ἢ 73 ὁ πατρ αϑησαίτι, ἣ ἔδυ 

μππμ» αἰνίσησιν᾽ ἀμί αἰ φιοφύμδμος πσϑϑς ( πατέρα τὰ ἔργα ( πώς Ν᾽ )) αλλά  δεικψὺς τὸ " ἰσρ-- 
σαίσιον τῆς δωωαμεως. ᾿ὥασερ δΐῶυ ὠκᾷ λέγων, καὶ ὁ πήμοψας μια πατήρ αδρτυρᾷ «ξὲ ἐ ἐ- 

μού, εἴτα, μα μὴ ̓φωνίωυ ,πύξκεργαίΐζωνται, πἰνέπεμψω ἀΐεις ταῖς γραφαιρ᾽ ὕὅτω Ἂ ὡ»- 

“ζαύλχι, ὃ ἵνα, μὴ τὸ αὐτὸ  ἰπουτ]εύσωσι »κρ θα πέμεπει αὐτοὺς τοῖς «φε»φήταις, τούτοις ̓ (ωε- 

χῶς ἀγὼ ὦ καύτω φρέφων, δεικψὺς ἑαυζογ Οὐκ οἰγαντίον ὄχα ᾧ πῶτοί. σἰὃ ΧΟ “σὸϑ πουτῷ; 
Φησὶν, ὀυχὶ διδοικτοὶ ἡσαν τοῦ Θεοῦ, τ δῶυ να ύθα Ὁ ἐϊξαίρετον;ὅτι τότε ἐς δὶ ἀγϑεύπων 

ἐμρλαινον τὰ τοῦ Θερό" "γι ὃ  ἡζὲ τοῦ μαγοηλμοὺς εἰ ἡου ΟῚ Θεοῦ κα ΟἹ ΠΟΧΩΣ ππνϑὺ μᾳῖτος τοῦ 
γί. εἶπ Φησιν, ὀχ ὃ ὅτι Ὁ παυτέρᾳ τὶς ἑωρᾳκεν, Θὲ μὴ ὁ ὧν ἐκ τὸ α Θεοῦ ὁ ὸὺυ υχν τ τὴς α"-- 

1ο Ἴἰας λόρον ονζαῦϑα ὕ' Ὁ70 λέγων, δυλά κτ τ' ὥσπου τῇ τὴς ὀισίας. ἐπεὶ Εἰ ὅσο ἔλεπ, πὸμ- 

ες τα σ Θεοῦ ἐσμέν. ποὺ δξωυ τὸ ὁ δξαίροτον τ᾽ ὦ υἱοῦ ἡ κεχωρλσμϑῥον: τῇς: ὃ ἐγεκαν τὸν ὑτι- 
ρον ἀρ ὁ ου τεθήκέ, φησι; δχοὲ τίωυ ἐκείνων ἀὐοένφν. Εἰ γὸ Οἰπόντος, ἐκ ᾧ ὀυραγοῦ καῖα- 

ξέξηκα, ὅ ὅτῶς ἐσκδωδαιλίμϑησαν" αἰ τόν αὐ ἔπαϑον, Εἰ ὰὶ τὸν πϑ»σέγεκιν: αὐτο ὃ ̓ξωῆρ 

ἑαυτὸν καλῴ, ὃ ὅτι τίω ζωϊω ἡμϑυ; συγχράτει( ΓΦ ἐ Οὐτίω κ Ὁ τίωυ μιέλννασοιν, χαὶ φησιν᾽ ὃς αν 

15 φώγη ὀκπῷ αὐτὰ τῦτε, ζήσεται Εἰς ᾧὸ αἰώ, ω γα. ̓ἀὐῤτο μ ἤτοι " τὰ δόγματά φησιν ο.- 

ωϑα πὰ σωτήφχα τίω πίςν τίω Εἰς αὖον, ἢ ὃ σῶμά ὃ ἑαυ: αἰμιφότεροι γὰ γβυ." 

691 τίου ψυχίώ χίω. χάτοιγε δλλαχού φησιν, ἐα! τίς μου (Ὁ λόγον « αἰκούσῃ, ϑ μὴ γϑύδηται 

ϑδλνα τα ὦ ἐσχδυϑαιλίαϑησειν. ὀγζαυλα ο ᾿ συ ϑδὲν τοιτον ἔπαϑον, τα χα ὅζρ, ὦ ἔτι δυσω-- 

πείαϑαι αὐτὸν στὸ Τὴν ἡυλυηρδίων αὐτων. δρᾳ ὃ ὁ πόθεν ποιζται τίω πεὶς ζω μιδῥνα χ»- 

20 Φοραῖν. Ὅπϑ τῷ δ ὦ τέλος αἰκῶσαι ἐκατέρφις Τῇ τῆς ξρφης. δεικνὺς »ὰ ὃ ὁΤί ὃ ἡ ξένζωιυ ναὶ 

ὀκείνη δ» 4 χὸ τίω χρθδρ, ἐπήγα δ᾽ ᾿" 
49 Οι πατέρες υὑμδυ δ ὀφαλγϑν ἢἐρημῳ ὃ μδρνα, Ὼ ἀπέϑθϑδμοϊ: Ἑΐτω καίγας 

σκϑυαζει τὸ τὸἮ μαίλιτα πεῖθον αὐζοες,ὁτὶ πολλῷ Ψ' πατέρων αὐν μειξόνων αἀὐζὶ εἠξίωνται, (δὰ 

τἰϑὸ Μωύσέα αἰννῆλαϑιος ὅτω μαςοις λὐδρας ὠκείγοις. δ. τῷ», ) 4 Εἶπεν στι ἀπέ- 

“5 ϑύψὼ (ᾧ Ὁ μδρνα, Φαλϑντες, ἐπήγαϑμ, ὁ τρώγων εἶν τῷ αὐτο τετο, ζησῦται Εἰς ᾷ«:- 

αἰ. ἡ Ὁ, οὖν τῇ ἐρήμῳ, ὃ οὐχ σἱπλαῖς τγήκεν,διλ᾽ αἰινῆδμϑμος ὅτι Οὐ σὲ ὀΐξεταιϑη Ὁλὲ 

Ἰδόγον πολεωὺ, οὐ (ουεισηλλ)εν Εἰς τίω πῆς ἐπαγίελίας γὼ. οὗπὲ ἢ ὁρτος ὀυ 

τοιοῦτος, 

1 Καὶο αὐτορ δ ὧν ὁ γω δώσω, ἡ σεέρξ μ5 Ἴ ἐῶ ἐγὼ ) δωσῶ τἷκῷ τῆι τῆς ει κόσμὰ ζωῆς: 

3) Ἐἰκύτως: ο  ὠζῶϑα Αἰ Φ πορήσείον οὐ τς, ποῖος “ἦν δγων τύτων καιεϑ ζω, οἰκοδοιει: 
ἐπι τῶν ἐς " ουον σονὲ γουσιμευίνταν, ἡ τοῖς ἱροἰκοδὸ μαϑεῖσι ὃ ὃ λυμαμουϑϑων. ὧκ χὰ ὀτϑτου, 

φησὶ, πολλοὶ ὶ δὰ μαιϑηπὴδ αὑτν ᾿ἀπῆλϑον Εἰρζῷο ὀπίσω »λθορντες᾽ σκλῆρϑς ἔργ ὁ λόγϑς ὅπ 

τος, τίς δυυύάται αἰστ ἃ αἰκούειν: : ζω "γὸ ζδτα μογοῖς πο ϑαδὸιϑέωναι τοῖς 'ς μοιϑηταῖρ,χαθο- 
περοὸ ὁ Ματ ῦος ὕλεϑω, ὃ στι ἰδία διελέγετο ἀὐῖς: 1 δυπόϊε δὲ δῶν ἐρούμδν ; τἰ ὃ χρήσιμον 

43 μρημῶ γνῷ ὑχ, πολὺ ἡ Φ διρύσιμον κι "ὦ ἀῥαγχαίον. ὯΦ ἐπύκειντο Φυφιωὼ ἀἠτοιτες αἰντὸν 

τίω ̓σωματικζω, ὁ της Ὠὴ ἿΜ ̓πξλλόνων «ὐ Ρα εθείσης αἰμρμνήσοντεέν κω μέγα; ΩΝ 
μόῥνὰ λέχοντε᾽ δεικρες ὅτι πόμτω ὠκᾷνα τύπος ζω σκιά, ἡ ὃ Μ τραίμῶ ὦν ἀλήγα κα ᾿ 
“ἀδοὺσεί ὅς:, μέμφηται Ὄφῆν πνδυματικῆς. ΡΥ ἔδει, φησι, ΕἸ πεῖ; Ἷ) ὦ πατέρες ὑ- 

δὲ ἐφάλ9ν εἶν τῇ ἐρήμῳ τὸ να, ἐγὼ ὃ αῇτον αἰρέρρονυ ὑμῖν. δολαά πολὺ τὸ μεέσιν. ἐς 
᾿ δύκει γ» τούτο καὶ » ὑλαῆον ἐ 9) ὀκείνου, τῷ ᾧ ὠκᾷνο ἅ ἥν ᾿ αγων)εν φέρειϑαι, δ δὲ χώτω γέγ-: 

ὰ νῆσϑου τὸ γαῦμα ΜΔ ὐτων. ἐπεὶ δίζυ ἐξίτοιως οἱ τῷὸό ὃ ἐρανοῦ φερηνδῥέω ξοφώω, αἱ δ ὅ- 

Ἴ (μερώς ἔλεδν" ὧκ τού ὀυρᾳοι' καταῤέθιχα. εἰδ 9 ὀϊξεταζοι τίς, ἡ δήποτε ὉΤ' 

μυφηφίων ψέξώλς Ἀδϑηοκᾷνο ἐροόμδν πεῖς αὑτὸν, ὁ τὶ ἐ τὕτων σφύδρα 7} λόγων ὁ χα-- 

οὕς ὡῶ, τὸ Ἂ, αἰσαφὲς ἿῬΜ' Εἐρκυϑμων ὦ αἰεὶ ᾧ αἰκροα τίω οἱ ονίζησι χα ̓ πυϑσεκλικώτερϑν 

Οβεγίοι, ἐοηλ; 2. Ἀσε ἐργαίζε.), 

κν ς-: 



ἮΘΙΚΟΝ 

46 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ. 
ὀργαίξι ἐτα!. Ὁ τοίνεων σκαγδαυλίζ οϑαι ἰδ, αλλ ἐρωτᾶν “μᾶλλον. ὠ πυνϑαϊέοϑαι᾿ γιῶ ὃ χα ἰχὼ 
᾿αγεχώρνσαιν. Εἰ Ὁ» περφητέωυ αὐτὸν ".ὴ) οὐγόμεζον, ἐ ἐχοί πιφεῦσοι τοῖς ἰρ λεγορδβοις, ὦ ω- λ, δε 
ζε τῆς ὀχείνων λθοίας τὸ ἡ σκόρδουλον ἰω , ου Τῆς Ὡὐπξίας ὖὟΨ λεγϑυϑύων. συ ἢ ὅρα πῶρ ᾿ 

τ᾿ χ' μικρὸ "αὐῶν λθήγατι ες αὐτὸν ογζώλει γϑὲ ἑαυτὸν Φννι διδόναι ον ῷ πα πρα᾿ καὶ Χατηὶ μῶν 

ὁαῦτος δὲ γφησιν ὃν ἐγώ" δώσω,ἡ σαρξ μϑ ὅφην ἀμ ἐγω δώσω ον τῆστν κόσμου ζωῆς. ,. τὰεσήνηι 
Σρλα ξών τίς ἑμ ἡ ; διδασκαλία, φησὶ, κἡ) ὁ πϑρνλλαγμών. χϑήτοιγε ὁ]ωδώνης αἴωλαι τού» μαθῖη 
ἡνξα"», ὦ ἀμνὸν αὐ Ὡἰυχαλέσας λ Ουτῆ ἥτως ἤδεσαι, φησιν. οἶδοων καγω. ΣᾺ σοσδ λίρντη 

μα ϑηταὶὴ ἡπίφαντο. Εἰ χὰ «Εὶ λὐαςαάσεως σϑούπω" τι ἤδεσαιν σαι φέρ, Ὗ ὀρ τϑ ἡ- μα και: 
γνόησαι. αἰ ποτέ 551, λύσατε Τ γάον τῦπον, ἡ ῳ τρισὶν ἡμέραις ἐπραΐε αὐτὸν ̓ πολλῷ μάλλον πιλώσβῃι; 

αἰϑὶ Εἰρηνδύων. ζτα γδρὸ ὀκείνων ἀσαφέφεξοι ὡ ὁ Τί ἅ ἘΣ πσδόφηται ὀμέφη-- 1ο μαμὰ ἐαὶ 

σαι, ἤδεσαιν, Εἰὴ ὑαιὺ ὅτω σειφαῖς Εἰρήχασιν αἱ γ)ξαφα" δι ἢ σαίρκαι ἕις ἐφαΐν, σουΐπο- ἼΝ 

τε σροῖὶς Εἶπεν ἐκείνων. αἰλλ᾽ ὅμως ἐπείθοντο ἡ ἡκϑλουθόεω, αὶ ὠμολθγρέωω ῥήματα ζω- 

ἧς αἰωνίν αὐζ ἔγειν, τῦτο δ μαϑητῇ, τὸ μη ̓αἰξεεργάζειϑαι Ωῶ τῷ διδασκάλου, ἀλλ ὑχοἰὲ Ν 

αἰκούειν αὶ πείθεοϑα, χα (ἢ οϑϑσήχϑντα κι οϑν ὁ ὀϑαυϑῥειν τῆς λύσεως. ηἱ δὼ ϑίωυ, φησιν, ὅτι ἱτωρώλὶ 

τοιμωδωτίον (μέν, αὶ ἡ ἀπῆλθον Εἰς τουπίσω; τῦτο πὶ τίω ὠκείνων αϑοιθν. ὑτὸμ "ὃ ι3 ὩΝ 
ἡ ζήτησις τῷ πῶς Εἰσέλϑη,(ἰωυέργεται καὶ ἀπιπα. ϑυτῶ "ᾧ Νικόδημος ἐλορυοᾷτο λέγων' Μνἶπρὴ 
πῶς διωύαται λθ,ϑόφπος Εἰσελϑεῖν Εἰς τίωω χοιλίλυ τὴς μηΐξϑς ἐντε; ὅυτω ᾧ ἕυτοι ἃ.- μον 

οφἰ ον.) λέγϑντερ, ξέν πε ἐἰ 

4: Πώς δυυύαται δοιοῦαι ἡμῖν φαγεῖν ὥπ ὁ πίω ζωρχᾳ ἀυτΥ; ἢ 

Εἰ δ π|, ᾿ πῶς, ζητῴ ὀχ τ τοῦτο Ὧπ ἣΨ αὐτῶν οὐκ εἶπες, πῶς (ἦν πέντε ἐς ζσέ- το ὁ δινών, 

τὰς ὀϊξέτεινεν ὅτι τῷ α χρρεοϑοῆναι μένον ἦσαν τότε, ὃ τὸ θαῦμα ἰδι4ν αλλ ἡ πεῖς τότε, Φη- να 

σὶν, ἐπαίδούσεν᾽ Οὐκοιώ ἐξ ὁ ὀχείῃης ἔδάχα) ζωῦτα δέ, δ᾽ νκδυζα. αἱ δ)» τῶ- ᾿ 
Ὁ πσρϑλαθων ὀθδαυματύργισε ζ)  ὐράδοξον ὠκῴνο, ἵνα. δὲ ὀκοίγου διδαρϑέντες, μακέ- 

τι αἰ σπισῶσι τοῖς (ὦ ̓ ζιῦτα λεγρμδύοις. 

Ἐκῴοι ὦ Α ̓ δέω συν ὀκανρπώσανν τότε ὧκ Ψ Εἰρημδύων, ἡμ4ς ἢ τὴς βυεργεσίας δὲ 5ς 
αὐνἶὍμ με ἐργῶν Ὀἰπολελαύκαιδν. δὲ χ ἀὐαγκανον μαϑεν Ω λιύμα μῃ μυφηξίων γἱ πο- 

πΐγ!, ὁ “1σ' τἱ ἐδὺ.ϑη, νὰ αὶ τί ὠφέλεια τῷ πράγματος. ἐν σωμαί ἐσμέν, ὺ μέλη ἐκ 

τῆς ὕγκὸρ αὐτὶ ὃ ἐκ ΨΜ ὀφέων ἀυτυ (ὦ ὃ 5. μεμνημδμοι τῇ δακολουϑείτωσαιν τοῖς λερομέ- 

γοῖς, ἵν δίων μιῇ , μόνον κι. τίω αἰγάπτίω τούτο μώμοθα, διλλὰ καὶ ΩΣ κατ ̓ἀδϑ' ῶ φϑάγμα 

Εἰς ὀκείνζω ὀϑακερκοϑώνϑν πίω σοίρκα. δου τὴς Φυφῆς Ὑπὸ γένεται ἧς ἐ σουτο, βυ- 49 

λόμϑινος ἡ ἡμῖν δῴξαι ῷ πόλον, ἔ ἐχᾷ αἰδέήμας. δὲ τῦτο δϑέμιξω ὁ ἑαυ ἡμῖν, χαὶ ὀμέ- 
Φυρέ Ω σώμᾳ εὐτύ Εἰς ἡμας οὗνα ἐν τι ι δνώμιϑα, κριϑούπτερ σῶμα χεφαιλλ (ωνμμέιον. 

1} 5» σφόδρα ποϑοιωύτων ζ τῷ ἢ, τὸ» ,ϑεὼ ὁΊως αἰνῆομϑμος ἔλεγε «θι ΔΜ οἱ οἶκε- 8 λῆγωι 

Ν, οἷ. οἷς (ὦ ὅτω χ ααθβουλὴρ πολφορ ως σσξησφφιίαι ταῖς (ρξὶν αὐτὸ Ὠηλυμᾷν. ὀυτοι 

Ὁ} (ἢ πολιὼώ αὐ οὐδεριψύμϑροι πῦϑον ὃ ο οἶον, ἐλεγϑν᾽ τίς δ δῳη μά κὺ (ῴκῶ χς 
Δ Μέριπιλλιοϑέιδαι ; δ[9 δὴ ὺ 0 ̓ Χολτο αὐτὸ πεποίηκεν, Εἰς φιλίδν ἡμαξ οὐγα γῶν μείξο- 

να, ὁ τὸν αὐτο πῦον οὐδειιψύυδνος τὸν τὐξέη ἡμας Οῴκ ἰδεῖν αὐτὸν μόνον αϑέρᾳ τοῖς ὅχιθυ- 
μαιν, λα Ὁ ὁ ἀνα ϑαι ἀ Φαγεῖν, ὼ ἐμπῆξαι (ὃὺ ὀδένζας τῇ ἡ (ὑγχὶ αὶ συμιπλακέώῶαι ᾧ 
τὸν ποῦον ἐμιτλῆσαι πόύτω. ὡς λέοντες τοίνιου πῦρ πνέοντες, ὅτως λϑαχωρο υϑρ οἰπὸ τῆς 
τραπεζη ὀκείνης, Φοζεροὶ τ᾽ ἐχκθύλῳ δμόμϑρμοι, ἡὶ τίω κεφαλζω τίω ἡ ἡμετέραν οὐνοριεῶ- 49 
τις, ὦ τίω αἰγάπέω ωὡ αἰϑὶ κα μας ; ὀπεδείξαν». ὡς ἃ ὀΐω λυνήσαυτες πολλαχις ἐτέρριρ 

πέφῳ διδράσι πὸὶ τοϑύτο" ἐγὼ χ ὅτω, φησίν, λα ταῖς (ρξὶ πέφω ταῖς ἐμα]φ, ἐ- 

μαι ὑμὴν «ὐὔοκτίγημι πλῤίρε ὑμᾶς ἀὐϑυᾷ; δῇ βυλέμδνοι, χονκαευιὧ, αϑίβιδιώ-. ἀκ 
τῶν ὑποτνείνων ἐλπίϑας.ὁ  γὺ ὠζφ» ὑμὴν ὠκδὸυς ἑ ἑαυ τ᾿ πολλῷ μαῦλον .ῳ ῷ μένοι. “ " ; ᾿ 

0 
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Φὸς ἠθέλησα ὑμότερ 99 δ μέοϑαι,ὠκοινώγησοι (φρκὸς καὶ ἡ μάτυς δὲ ὑμιαξς, παῖλιν αὑτίω ὑμῶν 
πἰω ὥρκαᾳ " ζω αἷμα, δὶ ὧν συγεγὴς ἐγνόμζω, ἐκϑίδωμι. το αἧμκα τίω Ε ἰκόγα ἡμῖν. 

δύ ϑηφοὺν ἐργαίζεται τέω βασιλικζωι, τη» καλλὸς αἰμυήχόμον τύκτει το ααπορδοανϑίῶαι ' 
τῆς ψυχὰς τίωυ θύϑμειαν ςἕκ αἰφίησιν, αὐῤδὸν αὖ τίω (ἀωεγῶς αὶ τρέφον. ὃ ἅ 9 Ὄπ. 

4 Τὴν σιτίων ἡμίν αὐμα “λνόνϑρον οὔκ βϑϑίως τῷ» ῦ, ΣΛΛ ἔτερόν τι" τῶτο ὃ οὐχ ὅτως, δλ᾽ ἰ 

γρυπῶν θύϑέως τίω ψυχίω αὐρδεύει ᾧ μαγάώλζω τιναὶ διυδα μιν ἐμιποιᾷ. τϑτο ἐἡμα" ἀξίως | 
λαμξανόνϑμον ἐλαιοόει ζ δαίμονας ἢ πύρῥωϑεν ἐἢ) “ποιᾷ, χαλᾷ 5 αὐἰξλοις πσϑὸς ἡ μαξ ᾧ ε 
ᾧ δεασυθτίω «ἿΜ' αὐἰέλων. ὅπου »ὃ αὐ ἴδωσι ὃ αἷμα ὃ δεασοτικὸν, Φϑυγϑυσι Ζ δαΐμογες, 
(ωτρέχουσι ἢ ἀήέελοι. τῦτο ὃ αἷμα ὠκχυϑὲν πάσαν τίω οἰκουμϑμέω δξέσλλιωυε᾽ πολλαὶ 

το χἰϑὶ ἃ αἵματος τότε ὁ μάκοίρλος Παύλος ον τῇ ασο ς Ἑ(ρᾳίοις ἐφιλοσόφησα. ὅτο Ὁ αἷμα 

τὸ ἄϑυτα καὶ τὰ ἅγια Ἔ ἀἰγίων ἐκαίθυρεν. εἰ ἢ ὁ τύπος ἀυτυ᾽ τοσοιύτην ἕανεν ἰουὼ ἔν το ζ ναῷ ΟΥ 
"ὐπιτῶρ ἙΟρᾳίων, ἔν πε Δἰγώπῆῳ μέσ ἢ Ἶ φλιαῖς Ἐχτχοιομϑμον, πολλῷ μάλλον ἡ αἰλήθα τούτο Ὁ 

αἥμια ζ) γουσοιεῦ ϑυσιάφήφλον ἡγίασε" τάτε' χωρίς ἐκ ἐτόλμα δ᾽ δἰρχιερθὺς Εἰς τὰ ἀϑυτα 
εἰσιέγαι" τούτο Ὁ αἵκα ἱερέας ἐ ἐχειροτόνᾳ᾿ Ἔτὸ ὑκαίϑηρέν αὐρϑῥτίας οὖν τοῖς τύποις. Εἰ ον 

τς τοῖς τύποις τοστιὐ τίου ἔογεν ἰακου, Εἰ πίω σκιαὺ ουτως ὁ ϑοίγωτος ἔφριξε, τίω ἀἰλύθφαν αὖν- 
κλπ τίω, Εἰπέ μοι, πῶς οὐκ ἀν ἐφοξηϑη , τού ἡ σωτηοία “ἢ ἡμετέρων ψυχῶν, τούτῳ " Ἄφυεται 

ἡ ψυχῆ, τούτῳ καλλωπήζεται, τούτῳ πυρϑότα;, τοῦ» πυρὸς λομεασθϑτερϑν. ἐργάξετει ῷ 

νοι Ὧν ὑμέτερφν, ζούτο χουσίῳ Φαιδροτέραν τίω υ χίω ποιᾷ, ζούτο ἄξεχύϑη Ὁ ἀἥμα ὸ 
 ὀυρᾳνὸν ἐποίησε βατὸν. Φρικτα ὄντως τὰ μυςήρια τὴς ἐκκλησίας, Φοικτον ὄντως ζ ϑυσι.. 

μνυχένα᾽ 50 ἀςήθλον. ἀνέδαμεν ἐκζο «ὐραδείου πηγὴ ποτοι μους αἰάϑητοις, ἀφιφσα᾽ απὸ τὴς τα. 

πέζης ζαύτης ἄνεισι πηγὴ ποταμοις ἀἰφιέσοαι πνθυματικοιῷ. ἀκ ζαυτίω πίω πηγάὼ 
πεφυτάϑῥω Εἰσὶν οὐκ ἰτέωι ἄχαρποι, αἰλλαὶ δένδρα ασϑϑς αὐίον φϑαΐοντα “᾽ ὀυρανὸν, 

χαρπὸν ἔχοντα ὥφαμον ἀεὶ χαὶ ἀμδόντο. Εἴ τις καυσῦται, Ὥρα ζαὐτίω ἡκέτω 

τίω πηγάω χα] καταψυχέτω Ο καύσος. χαὶ "Ὁ» αὐγχμοις λύει, καὶ Ἀ[9καὴ “;ὸρ- 

γδρψύ. 25τὰ πο ροιμυϑεῖται, ἐυ ζῷ δξ ἡλίου ἢ, ἀλλα (ὰ ὐπὸ ΓΨὦ βελών ὟὮ Ἢ πεπυρωιόμων. χαὴ 

ἦμωϊ. ὃ Έ ϑοχίω ἀγωθεν ἔχει, ὸ τίω βίζϑῳ ὀκόνϑεν, ὅθεν ἡ αὐῤδεται. πολλοὶ ταύτης (ὦ ῥύακες 
᾿ς τὴς σηγῆς, ὃς ἀφίησιν ὁ τ φκλοντοφ᾽ ἢ μιῤσίτης ὁ ἡὸς υν, υ δίκελλαν ἔχων αὶ ὁδὸποιαύν, 

δλλα τίω “λ] οϑεσιν ἀῤοίγων τίου ΤῸ ἡμῶν. αὕτη ἡ πηγὴ, φωτός 781 πηγὴ δϑαιῳλύδῳσει ἀ.- 
ληϑοίας αἰκίας. ζζωτῃ καὶ αἱ ὀϑω ϑρεςήχασι δγυναΐ μεις ποὺς Ὁ κάλλος οὐορωσαι “ὟΝ ρεί- εἹ 

μοίϑεμν, Τὴ καὶ αφέκιφι και δβ αερκιμδίων ϑεω ερένι τίω διαιύαμ κ ζιὸ μοι μα. β 
ρυγαῖς Ζιζακυοϑσίτυς. ὥπερ Ν χθυσὰ τήκομϑμου δὰ πε τίω “εῖοοί ὡς ἐμξαάλη, Εἰ οἦδγν. 

τὸ ζω δ τε τίω γλωῆλυ,χουσίω βόϑέως αὐ τίου ἐποίησιν᾽ ὕτω δή, ὦ πολλῷ πλέον ὠζτ ε 

τίω ψυχζω ἐργαζεῖ) τὰ πσοϑκείνϑμα. ὀῥαξᾷ ὧ γὸ πυοθὺς σφοδρότερον ὁ ποταμὸς, δλλ᾿ 
ε χαίοι, ἀλλα βατόζει μόνον ὅπερ αὐ λοίξῃ. “διὸ Ὁ αἴκᾳ ὀύωθεν πδρετυπούτο ἀεὶ ον μ 

45 θυσιασηρζοις ὶ ῳ δικαίων σῴῷαγαις, Ἰδο ἡ τιμῇ τὴς οἰκε ϑῥης τ το ἠγθρφισε ̓  ὠχκλη- ᾿ 

σίϑν ὁ Χοιςῦς, τότῳ κατεκόσμησεν αὐ ὕπασαιν. χαϑούπερ γῈ ὀ,,ϑ6»»πος οἰκέζος ὠνού-- Ὶ 
αϑιος γρυσίον δίδωσι, τὴ καλλωπίσαι πάλιν ὠύρυς βουλόμϑμος, χρυσῷ τῶτο ποιφ᾿ ὅτω χαὶ ΙΝ 

ὁ Χοιτὸς ὶ ἠγόρφισενἡμας αἱ ματί, ἡ ὠκόσμησεν αἱ ματι. ᾿ (Ὁ τύτν ματέηοντες τῷ ὧμα-- 
ος μετ᾽ αἰγζέλων ὁ ϑιρχαήέλων ὰ ΟἿΜ αὐἴω δυωναίμεων ἐςήχασιν, αὐτίωυ «ἰδεκοίυϑμοι τοῦ 

40 Χριςοῦ τζω βασιλικζω φολζω, (αὶ ὅπλα ἔχοντες τὰ πνϑυματικά. δλ Οὐοδν Εἶπον ἐ- ' 
᾿δύπω μέγα᾽ αὐτὸν γι Εἶσιν νδεδυμθῥοι (δ) βασιλέα. δλλλ᾽ ὥασερ 68] μέγα ἡϑαωμα- ᾿ 
σύν ὅτως αὐ (κ᾿ μ᾽ καιθειρϑτητος ασοϑσέλϑθῃς, Εἰς σωτηράθῳ ασοϑσῆλϑες αὐ αὶ μίν' πο- ὔ 
νηρφδ ((μυειδύτος, Εἰς κόλασιν τιμωρίαν. 7) ἐοϑίων, φυσί, ὶ πίνων δι αἰξίως τού Κυ-- αὐ, Κορ, αι» 
οἰου, κρίμα ἑαυτῳ ἐοϑίοι ἢ πίνει. 67) (ᾧ ῥυποιῶτες τίωὐ πορφύφου τίω βασιλικζω 

Ομ γίοιξ, τοΠΊ, 2... Ἅτεν κϑλθίζογται 

χοῦ σι 



Ὧν τ΄ 

Ἐδρ.1. χη. 

"48 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ, 

κϑλαζονται ὁμοίως, ὥασερ (ὦ Φχαρρηγνιώτες" " Ουνδν αἰπεικὸς καὶ «ἦν αἶγα ϑαίρτῳ τ σνοίᾳ. χἡ 

διρυδύοις Ὁ σῶρια, τίωυ αὐτέων εἰσσοριζναι τιμωείλω τοῖς ἀὐζ' Δ αὐῤῥίξασι ο. 4 ΟΜ - 
λών. ὅρᾳ γϑιώῶ πῶς Φοδερφν θδειζεν ὁ Παῦλος τέυϑ κόλφισιν, Εἰ πών᾽ Α9ε τήσας τις νόμον 
Μωύσέως χωοὶς οἰκ)ιρ δὼ κὶ δὺ σὺν ἡ ποισὶ αϑντυσιν ἰποιϑνήσκει᾽ πόσῳ δυκάτε χοΐρϑνος 
αξιωϑήσιτα τιμωρίας ὁ ἰὸν τῶ Θεοῦ χαταπατήσας, ὦ ἦμα τῆς δζκϑήκης κυνὸν ἡ-. 5 
γησείμδμος, ῳ ᾧ ἡγια θη ποϑοσέγωρϑρ ποίνιωυ ἑαντοῖφ, αἰγαπητοὶ, τοιούτων σολᾳαύον-. 

τις ἀγαϑών ̓κἡ ὅτὸρ βουληθϑώμϑν αἰογρὺν Εἰπεῖν, ἡ(ιμωαρπαζορϑμοις ἑαυςῶν ἴδωρὸρ ὑ.. 

πὸ ὀργὴς ἢ ἐτέρφυ Τινὸς τοιούτυ πάθους᾿ λογισώ θα, τίνων χα τηξιωθνμδϑυ, οἵου πνεύματος αἰ. 
πηλαύσανϑρ, ἃ“ ἔςαι σωφ ρρνισμὸς ἡμῖν Μ᾽ ἀλόγων παϑών Οὗ τῇ ὁ λογισμός. μέλοι) πω 
ὥρος τοῖς πϑρούσι πσρησηλω θα ἐμέχρα τίνος υ διεγήροϑμεθοι » μέχρι νος ἐυ φροντίζομϑν το 
τὴς σωτηρίας τῆς ἑαυ Μ᾽ ; «ὐνοήσωρμδρ ἥψων ἡμαξ κατηξίωσιν οΧριφὸς, δ ,αριφήσωρϑδρ, 

δυξασωμϑι, μιῇ Ὁ. σ᾽ πίφεως μόνον, αἰλλνα αὶ δζρᾳ “Μ ἔργων αὐδῇ!" ἵνα καὶ ΟἿ μϑαόντων ἐ. 
πιτύχωμϑμ αἰγαϑών, λσριτι ὶ φιλαν,δεφπίᾳ τῷ Κυρίου ἡμδὰ [σού Χοιςού, δ καὶ τοὶ 
μεθ᾽ ὃ τῷ πατοὶ ἡ δῦξα, ὦμαι τῳ ἁγίῳ πγθύματι, νιῶ αὶ ἀεὶ, ὁ Εἰς «δ αἰώνας ΟὟ 
αἰωγων. Αμώυ. ις 

ὅμιλιμζ. 43 ΕἸΠΕῈΝ ΟΥ̓Ν ΑΥ̓ΤΟΙΣ ΟἸἹΉΣΟΥΣ ΑΜΗΝ, 
ἀμέω λέγω ὑμῖν, ἐαν μῆ φάγητε τίω σοίρκα. τῷ ού τῷὸ δϑ,906- 

που, ᾧ πίητε αὐτῳ ὃ αἷμα, σύν ἔχετε ζωϊω αἰώνιον οὖν ἑαύδις. 

40 ὃ τρώγων μου τίωυ' σοίρκα, ὶ πίνων μιν ὃ αἶμα ἔχει ζωζωὼ οὖν ἐ- 1ο 
«υτῷ. 

Τὸν αἰδὲ πνέμα δὼ αἱ] αλογωώζθα, μυδὲν ἔξω βιωικὸν εἰν πῶς 
ἡμετέραις ψυχαὶς, μονδὲν γἥννον ̓ Πὐλλὰ πϑύτα ὀϑαχωρείτω, “σόυτα Χο λὲ τὸ 

ἀξοοιξέαϑῳ τὰ τοιαύζῳ ,ὺ ὅλοι γοω ῖθα τῆς δῇ ϑείων λογίων αἰκροα΄- 1: ΨΜΑ 
στως μόγης, Εἰ νὰν βασιλέως ᾿ζγιξαίνοννος [ πύλει ] ᾿ πας ἀπι- πον, δτίκ 

λαύγοται ϑυρυζος ̓ πολλῷ μάλλον, τοῦ πγέυμα τος ἡμῖν ὀζμλεγορϑύν, ἰδέα , 
"πολλῆς (ὦ ἡσυχίας, πολλῆς ὃ ἡμῶν δεῖ 5 Φοίκης. καὶ ἡ φοίκης ἀξια ἡλιπῦπ, 

τὰ λεχόμϑρμα σήμερ9ν. αὶ πῶς, ἀκνε. αἰδὼ [ γαρ φησι, λέγω ὑμῶν, ἑαὶ μὴ ἄς μου φαΐ Υ δ νὴ 
σεΐρκα. ἃ πίῃ μα ὃ αἶμα, Οὐκ ἔχᾳ ζωϊω αἰώνιον ἐν ἑαυῷ. ΤΩΝ ἐμασαϑοϑιν ἔλεγον, δι ,ο Ἢ νιν ἢ 
ἀδυωατον τῦτο ὄξ!, δείκρεσιν αὐτὸς ναὶ μόνον Οὐ ἀδυωατον, αλλά ᾧ σφόδρα λύαγκαιον. "Ρηϑὶ 

δ 9 αὶ ἐπαίγφ᾽ ὁ τρώγων μὰ τίωυ' σαίρκαι, ἢ τσίνων μια ὃ αἷμα, ἔχᾳ ζωζω αἰώνιον, κα γὼ λύά.- ἀκυνν 
φήσω αὐτὸν οὖν τῇ ἐσχάτη ἡμέρα. Τ᾽ γὁ ἐλολν, δι ὁ τρώγων ἐκ τὸ αρτν τύτο οὐχ ἀ- μόμι ἐέ, 
ποϑανέται Εἰς (Ὁ αἰωνα" Εἰκὸς αὶ ὠδξῖς ασοϑοσγεῦαι τῶν καϑως καὶ πότερον ἔλε. 
4.9}, Αδφρᾳαὶκι αἰπέϑανε, χαὶ ὡ ϑόφῆται αἰπέϑδλυον ᾿ καὶ πούς σὺ λέγε, ̓  μὴ γάνσεται 14 

ϑαγάτν; τίω α]αΐξασιν ἔθηκε, λύων τὸ ξζητύρδρον, χα δηλοὖν δὰ, οὐκ ὠσπυϑανέται Ξἰς τέ- 

λος. (ἀωεχῶφ ςρέφω (ἢ αἴϑὲ “Μ᾽ μωφηοίων λόλον,δεικρις δ᾽ ποραγματος τὸ ὀϑαίκαιον, 
ἃ ὅτι αὐ' σϑμτως “Δυέαϑαι δεῖ. 

45 Ἡγ} σείρξ μιὰ ἀληθής 961 βραΐσις,ᾧ Ὁ αἵμα μυ αἰληϑής 081 πέσις. 
"τίν ὃ λέγᾳ ἢ τῶτο βούλεται Εἰπτεῖν,δτι ἀἰλυϑὴς βραΐσις ἀυτη δὴν ἡ ψυχζω σώζυ- ,ο "7 δριὴ 

4 ) ᾿ δὴ 3 « 3 ᾿ ϑὲ πὶ 

σοι," πιςῴστεοϑει αὐςῆν «ἰδ Ἢ Εἰρηνθβῶν, ὦξε μή νομίξεν δεγμα 4 ὦ εἰρηρϑμον χαὶ ἐδηκὰα 
αὐ Ῥαζολίω, δλλ᾽ Εἰδέναι στιπόμτως δᾷ φαγεῖν τὸ συμ. ΕἾπί Φησιν᾿ Μὰ λὴν 

. 3 , 4 ᾽ γλ 
46 Ο τρώγωνμυ τίω σαίρκα, οὖν ἐμοὶ μψϑραι. "Τοῦ ὃ ἔλεγε, δυλοῦ, ὅτι ον Ὁ ἐπ᾿ 

αὐτο λμαχιρνῶται. τὸ ὃ ἑξῆς δυκεῖ (ὦ ἀσιωουῤτατο 81) {ι, δὺ με Ὧν νοιῶ ἐἰξετάσωμϑν. γὴν λωῖν 
᾿ ν ᾿ ’ὔ 

“ποία 
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ποία "Σ, φησιν, ἀκολϑϑια, μτ' ζ εἰπεῖν , ὁ τρώγων μου τίω σείρχᾳ ὦ; ἐμοὶ υϑέει , ἐ- 

κι αἱ,  ! κε " 25. ᾿ φὶ ! .ἢ " 47 Καδω; απέζηλέ με ὁζωϊν παυτύ!, κάγω ζώ δζᾳὶ Ὧν πατέρα; Ἐχᾳὃ πολὰ 

λέω τίω ὡρμονίθῳ τὸ λέχϑλϑυον. 7 νὼ καὶ καίτω ἔλεγε ζωζωυ' αἰώνιον, κα τασκἔυ 
5 αζων ἀν᾽ ἐπήγατε Ὦ, ἐν ἐμοὶ ὠϑμει. Εἰγὸ οὐ ἐμοὶ νϑῥει, ζα ἃ ἐγώ, δῆλον οἷ κάκῴος 

ζήσεται. Εἶτά Φῃησι ᾿ καθὼς αἰπέςφλέ 46 ὁ ζων πατήρ. το δὲ 641 συΐκρίικον Ὁ ὁμοιὼ 

μαϊικόν. 88 λέγη ζοιούτόν ὅ81 ζω ἐγὼ ὕτως, ὡς ὁ πατήρ. αὶ ἵνα. μωὶ οὐϑμεντον νομίσῃς, 
«οδεσέϑηχεν θυθὺς ἴς, αἱ δ (ὼ πατέρφι, δ τῦτο δεικνυς, δι οὐγερίειας ζμγὸς χρείαν ἔχω δός 

μ᾽ Ὁ ζῆν, αἰωτέρω Ν᾽ τῶτο ὀϑαιρων ἔλεδ μ᾽ ὡασερ [»] ὁ πατήρ ἔχει ζωΐω οὖν ἑαυτῳ, 
το ὕτως ὑδῶχε αὶ τῳ ἡῳ ἔχειν ζωζω ον ἑαυτῳ, Εἰ 5. δεῖται εἰνεργείας, θύρεϑήσεται, ἢ ὁ πατὴρ 
μὴ διδωχὼς ὅτω, ᾧ ψϑυδὴς ὁ λύηϑο "πε  ϑτως ἔδωκεν, σὐοενὸς αὖος [λοιπὸν] δευϑησε!) 

εἰρτυζῦ ἐτέρε τῷ συγκροτοιοῦτος. Ὧι δίων 661 δα Ὧν πατέρα ; πίω αἰτίδν ἐγζωϑα εὐ ίῆστω μό- 

τα γον. ὃ δὲ λέγή, ζοιούτον 681 χαῦγως 661 ζών ὁ πωτήρ, ὕτω κάγω ζώ ̓ ὸ ὁτρώγων μι, καὶ: 

κᾷνος ζήσει δὲ ἐμέ, ζωίωὶ δὲ ἐνζωῦϑα λέγει, κἐὶ τίω ἀσιλαῖς, δλλὰ τίω Οὐδύκεμον. ἡ ὅτι 
15 ὶ αἰθδὶ τῆς ἀτρλες ζωῆς Εἶπεν, δολὰ αὖδά τὴς οὐνδοξο αὶ υἰπορῥήτν ὀκείνης, δῆλον ὀκᾷ. 

δεν, ἡ γ» πϑύτες, ἡ (ὦ ὥχιτοι ζώσι, ὼὁ ὦ αἰμύύητοι, μὴ Φαλϑντες αἰπὺ τῆς ( ρκὸς ὠκεί.. 

μή ὁρες ὅτι ὁ αὐδὲ ζωτεις “ὁ λόγος Ὅ91  ζωης, δ λα αἱὶ ὠκχείνης; ὁ δὲ λέγει Οιούτον ἐ.. 
αν" ὁ τξωγῶν μα τίω στοιρχα οὔκ Ὡσολήται “πλέυτησοο, οὐ εϊὲ' κολφαοθήσοται ἀλλ στ οῖ 

αἰρὶ πῆς ὀναςάσεως “τῆς ΚοΙΝγΦ (ὺ "ὸ ὁμοίως πανγτες λρίςἀντα!) αἰλλαὶ ἰδὲ τὴς ὀξζαιρέτε, 

20 τῆς ὐδυξα, ἡ μιαϑὲν ἐχούσης, ΝΕ .Ν 
48 Οὐτὸς ὅδ ιν ὁ αὐῤτος ὁ ἐκ τῷ ὀρανοῦ καταῦας᾽ καὶ χα ϑὼς ἔφαν» (Ὁ πατέρες ὑμδ 

Οἱ μαένα, ἢ ἀπέϑδμον. ὁ τρύγων ττον (2) οὐῤτον ζήσει Εἰς (ὃ ἀὦνα. Σωωερῶς τοὶ 
ὠὐὐ αὐδιερρέφει, ὦφε αὐτὸ γτυ πῶσαι τὴ ΤΨ αἰκουόγτων Ὁ σνοία (ἐοσαίη γ5}} Ἧς ζω δι: 
δεωισκαλία ἡ ἰδὲ τύτων) αὶ Ο' αἷξὲ ὀμαςάσεως δόγρια πιζώσαι, ἢὸ Ὦ οἷδε ζωὴς αἰωνίου: 

ες δ|9 ἢ πίω λύαίςα σιν ασοϑοίϑησιν, γ᾽ ζωζωυ αἰώνιον ἐπαλίδλλεται, δείκνυε ὅτι ε γιοῦ ὅδην αὔ'. 

τη, ἀλλα κ(τ πἰω ὀϑμαάϊςασι. κα πόϑεν τα διηιλοί, Φησιν; απὸ Μ᾽ ὁραφών. πὸρμσαχοῦ ᾿ 
ὙᾺ  αὐῶν' ἐκᾷ α΄ Βαπέμιπει, ΠΡ αὐτὴὖ κελθίων ζωῦτα μαϑεῆ. Εἰπὼν δὲὶ, ζωζω δι-: ἢ 
δοι ᾧ κόσμῳ, Εἰς ζῆλον αὐτῶν ὡγαΐγή, ὦζε Κα αἰλγήσανζᾳς ὅπ τῷδ ἀλλες »ιπολαύειν "Ὁ ᾿ 

δωρεᾶς μὴ μεῖναι ἔξω. ((μωεχῶς δὲ αὐαμιμνήσκει τῇ μλύνα, ὁ Ὁ δ(ρίφορον αϑριςαφ', 
νέλω. 3οὑ[αὐτοις εὶς πίσιν εναύγων. 'εἰ ))5 δυώωανν ἐλμετο τεοσουροίκοντα ἔτεσιν, αἰ μον τῷ γωοὶς χαὶ 

ΦὌΟ “».“΄. ᾽ν» , . “ “ »᾿"ε.- , 

" σίτε κ᾿ τῆς ὠλλὴς αἰκολϑϑιας “λ{ ἀχρουτησοαι τίω ὀκείνων ζωΐω' πόλλ μιαλλοῦ γε, ὧτῷ 
“Ν ἢ αἱ “ . ω ; 

ἐδὼ. Ἐπ μείζοσι ὐραϑμέμϑμος, δεινήσεται τῷ». " ἄλλως δὲ, αὶ Εἰ ἐκεῖνα, τύποι ἐψὲς ἡσσηγρὸ 
ἫΝ χωεὶς ἱδρώτων α πόνων ((μεέλεχον Ὁ φερόνϑμον᾽ πολλιῷ μωλλοννιῶ τῶτο ἐς’ αἱ ἔνθου πολ-- 

καύ μέμ. ,ςζωης πολλάκις μέμψηται, ΓΝ τῷτο ποθεινὸν αὐ, ϑοφποις, ὁ Οὐ εἰὲν ουτῶς ἡδυγως [Ω μή ὑχτου: 

ϑαγᾷν. ἐπεὶ ᾧ εὖ τῇ παλαιῷ τοῦτο ζω κἡὶ αἰ πσθοσις, μῆκος βίου, ᾧ πολλαὶ ἡμοώραι" ἀλὼ 
λα γε Οὐχ ἐς! μῦκϑς ἀπλώς, ἀλλὰ ζωὴ τέλος (ύκ ὄχεσα. ἁμα δὲ χαὶ δεῖξαι βούλε. 

ται, ὅτί τίω ἐκ τὴς αμδδτίας δ μομϑδῥίω κόλασιν αϑαχαλάται νι, τίωιὐ ψῆφον λύων ὀκεΐ- 
γέιο πίω ϑλυατούσαν, ᾧ ζωζωυ' φέρφυσοιν ὀυχ ἀσλλοῖς, αλλ αἰώνιον Εἰσοίγων ἀπενλντίας 

40 τοῖς “αδοτέροις. 

49 Ταύτω Εἶπεν (μωαγωνγή- διδοίσκὼν ἐν Κααξναούα, ᾿ς Εὐθὺ αἱ πλᾷζαι! ᾿ 

γολρενται δυωυώμεις, ὥφε ἐπ ῥμιὦ αἰντὸν αἀκααϑέωαι μάλιςα. ᾧζνος 3. ὅγεκεν οὐ (μωαγω- 
»γῇ ἐδίδουσχε καὶ εν ἱερῷ ὁμοῦ ἐς Ὁ πλῆθος αὐνὴῃδ' ϑϑηρεύσου ϑέλων, ὁμοῦ ἢ δεῖξαι βυλόμε- 
γος, οτί Οέχ ενόρμτίος 66] τῶ πατρί, ΝΙΝ ᾿ 

»ζρήπωΣ λή ἡ διαφορα,, ὃ τῷ μηδύποτο πιλϑυτάν, ἢ ᾧ ζωὴς οἰ πολαύειν τὴς ἀληϑοις. καλώς δὲ 

Οἰιεγίοῇ, ἴΟΠ1.2. Ἀτὶ 2 ᾿ἔο Πολλοὶ 



γθο ΧΡΥΎΣΟΣΤΙΕΙ͂Σ ΤΟ ΚΑΤΑΊΩΑΝ. 
όο Πολλοὶ δ ἐκ μαι δι! δ! αἰχούσαιντερ, ἐλοϑν" σκληρής 651 ὁ λθχθο ΟἿ. 
Τί ὅ61 σκληρ96: ; ταχύς, Ἐλίπονος, μόθον ἔχων. ὃ ὁ μέω συ δὲν τοιούτον ἐλεῦν. Οὐδὲ 

γὸ «Εὶ πολιτείας δελέγεη», δλαὰ δὶ δουίμῶν, ἐύω ᾧ καίτω φρόφων τίου πίσιν τίω Εἷς 
ἑαυτὸν. “ ὄξω ὅθι, σκληρὸς 661» ὁ ὸ λθο»ς: ; ὅτι ζωξὼ ἐπαήελλεται ὁ λύάφασιν: ; ὅτι ὧκ τοῦ 

ἐρανο ἐφη καταξεβηκέναι ἐ αὐλλ᾽ ὅτί σωνϑέωϑαι αἰδυυύατον ῶ μα φάγονται αὐτο πίωυ σαίρ- 9 

καὶ ζώτα δζω, Εἰπϑ μοι, σκληρέ: ὺ τίς ὸν ζωυτα Εἴποι; τί δίζω ὅ21 σκληρὸς ; δυαυα- 
ἐρίδεζ)ος,ὑπυφοαλων αὐν!ῦμ τίω αἰεϑύνειδυ, πολιω ὄχων (ὃ φόθον. «γόμιζον »ὺ μείζονα, 
τὴς οἰκείας ἀξίας φϑεηέξαϑα; ἡ αἰ αὐτὸν. δ καὶ ἔλεγθν᾽ ὡς διώαται αὐτῶ ἀκούειν; ῶρ 
ἑαυμ) τὐπολογύρϑμοι "ἴαλα, κηΦ ἔμδιρν Ὡπυπηδαν. 

ότι "Εἰδεὶς ὅ ὁἸησῦς ἐν ἑαυτῳοτι γϑγξύζοισιν ὧν ἑωζ; (ὦ μαϑυταὶ «δὶ τῶτυ 
ἴδ γν Φενῖμε 

(Καὶ ̓  τὸν τῆς ἀὐτι )εότντος, ζῷ ἰπόῤῥηται φέρειν εἰς μέσον) Εἶτα λέγει" ' 

Ἰούρυ ὑμᾶς σχλυδαιλίζει: ; ό; Αν δζζυ ἴϑντετ τ' (ον ῳ Φλύϑεθαν ὀϑαξαίγοντα ὅ σπϑ 

ἰωΐ ῶ σσόϑτερον Τύτο ὶ ἐχὶ ἘΝαϑαναήλό ἐποίησε λέγων᾽ δτί Εἶπο σοι, ΕἾδὸν σεν ασο γ. ϑαϊτὼ 
κάτω τὴς συχῆς,πιφτθύεις; μείζονα. τϑτων ὑψ4" αὶ ἐχὶ ἸΝυωδυμιν " ὅτι σείεὶς Μιαρέφκε εἰς εἰς «κωώ 
δ ῥρόνὸὼ, Εὐμη ὁ ες τὸ ανϑεύπν, ὁ ὧν .ῳ τῳ ὑρθνῷ. Ω, δίων; Ὡσθρίας ἀπορίαι, ιξ 

(ἰωωπῆᾳ: ; θχὶ ἐμ ““μοτὴ ὥλλα 'ᾧῷ μαγεὴ ἣν ἰδυγμώτωνὶ ὁ τῳ πλήθᾳ αὐ(ῶν ἐ ἐπαγατέ- 
69.) βούλεται. ὁ β' » ̓ὐπεὺνὠπλαίν, ὃ ὁτί ἐκ τὰ ὁ ἐρανοῦ καζαθέζηκα, ὦ μηδὲν πλέον 

πσολοϑεὶο, μάλλον αὐ ἐσκαυδεύλισεν" ᾿ δὲ Εἰπὼν, ὁ ὁΤί τὸ σωμα μῃ ζωὴ Ἔ κόσμου, καὶ ὁ Εἰ.- 
“πων, ὅτι καϑῶὼς αἀπεφήλέ με ἢ ζώ, πατὴρικεῤγω ζώ ὀχ ῷ πατέρα, ἃ ὁ Εἰπὼν, οἷ ἐκ τῇ 

ἐρλνοῦ καζαξέθηκα, πίω Ὑὐπρείαν λύει. ὁ Ν" ΤΥ, νι μέγα «εὶ ῥαυζ' φϑεήδ μῦνος, καὶ 10 

ὑποπῆος ὅλύοιτο, ὦ ὡς πλαῆων᾽ ἢ ) δὲ Ὁσαῦζᾳ ((μυείρων ἐφεξῆς, παῷ αγαιρφτίω νον. 
ἐν. πόῤζῳ δὲποιᾷ καὶ λέτει; ὦσε ἀὐζιὶ ὠπαγαγεῖν τῷ “νομίζειν ἐὐυτῦ πατέρα ἡ Ἵ Ἰωσήφ. καὶ 

ζίγωυ ᾧ σκαγδὰ λον δχιτεῖναι λέλωντῦτο ἔλενν, ἀλλὰ  λύσαι μάλλον. ὁ ἃ ̓γδδ υσὺ πὸ Ἔ 

Ἰωσὴφ αὑτὸν ἐξ) νομίζων, οἕν ἐν ̓πϑοδιξατοᾳ λεγϑεδνα᾿ ὸ δὲ πειοϑεὶς, οἷς ἐκ τῷ ὑ- 

ραωμοῦ χαζαρέζηκε, ὁ ὀκᾷ ἀναζήσεται, βϑὐκολώτερον αὐ πρϑσέος τοῖς λεγϑρϑμοις. κῷ δὲ ἐα 
τϑτων νὰ Ὁ ἐτέρὰρ λύσῃ ὀπαγει, λέγων᾽ 

63 Τὸ πνεύμω ὅ2) τῷ ̓  ξωοποιομῦ" ἢ 1 σοὶρξ Οὔ ὠφελᾷ οὐδ. Οδι λέγει ζιύ- 

τὸν 661 πη μαϊικὼς δέ δὲ ἐμοῦ ἀκύειν. ὁ γὰρ (ὑκικώς αἱ αἰκούσεις, Ουὐνίὸν αἰττώνατο, 
ὅτ " γοιὸ τι ἀπέλαυσε. σαρχικὼν δὲ ζῶ τὸ  ἀἰμιφισθητεν πὼς κα ὅ ἐρλυοῦ καζαξέξζηχε, χυ ἢ χη 

αὶ τὸ νομίζειν δι αὶ “ος ὅ: Ὁ ὡ Ἰωσὴφ, καὶ Ὁ, πὼς δυώαται ὑμῖν τίν σείρχαι δοιώαι φαγεῖν; 39 
τα πὸῤζᾳ στιρκακϑῦ" ὧπερ ἔδει ! μιυφικῶς νον καὶ ἡ πρόθυμα τικῶς. αὶ πόθεν, φησὶ, ἡδουύδντο 

Ἰοῆσαι {( ποτέ ὅξιν Ὁ σαρχᾳ Φατεν ὀκῷοι; Οὐκοιωῶῦ ἔδει Τ᾽ πσοϑσήκογζα, ἀγα μναι χαῖρον, ὁ 
πιμωυθοίνεοϑαι, ἐ μη ̓αἰπαγϑρόλειν. 

Τα ρ ῥήματα, ὼ ἐγὼ λελφῴληκο ὑμιν,πνεύμοί 1 ᾧ ζωή" Τυτέςι,λεῖακαὶ Ὁ πνέυβιατιχα 

ὑθιν,ονὰν ἢ τἔντα (ἀρχικὸν, γῆ αἰκολουϑιὸν φυτικίω᾽" "ὠλν ἀπήλλακται πάσης Κα χ Οιαύτης 15 κ. δὺ 

αγώγκης,, χὰ χα ύρκεται αὶ ΤμΜγ γόμών ἿΜ οὐζούθα πείρδρων. ἕτερον ὃ ἔχειν γοίωυ " ὀζυλλαγ- χει ἐντὶ 

υϑέον. ὥατερ δἶῖζυ ἐνταύθω Ὁ πνεῦμα. Θἦπω, αὐτὶ ὦ ὅ πνϑυματιχὰ, ὁντὼ ὕρκα Εἰπὼν ,ὃυ γῖὶ υῆ 

(κιχᾳ Εἶπεν,αλλαὰ Ὁ (ρκικῶς αἱ αὐκϑσοι, ἀμφ ᾧ αὐτου ὀμνῆομϑνος, ὅτι «εἰ (μρχικῶν ἐπε- 
ϑύμουι». δέον πνδυματικὼν ἐφίεαϑαι. " ἰαὺ ὙΣΡ αὐτὸ  γκικῶς τις ὁκλοίζοι, σε δὲν α'πωθα- κ. αἱ πίνω 

το. πί δζζυ ; ἐκ ἐδ Ἵ  (ὧρξ ἐστωΐαρ ξ, ἀ σφέϑρα (ὦ δὲ δζωυ. ὺ πῶς Εἶπεν," σοὶρξ οὐκ ὠφελᾷ 49 
Οϑοῖν; αὶ αἱθὶ τῇ τῆς ἑαυ ΤΟ ρκὸς" λέγων (μη ϑμοιτ) ἀλλα αὐ νμ (ὀκικῶς ὀκλαμθδυὸν- (λίγα 

τῶι (ὠλορόμδνα. ἡ δέ σοι Ὁ (ἀκικὼς γοῆσοι ; Ὁ  ἀπλος εἰ εἰς τα ̓ σπεχείμδμα ὁ ὁρᾷν, ζ μὴ 

σλέου τί φλνζαζειϑαι. τού)» γὰρ ὅ61 (υκικώς. ἡ ἢ μὴ τω κρίῳ τς ὁρωρϑροις, αἶλλα 

πόμτω (αὶ μυφήφια, Οἷς ἔνδον ὀφϑολ μοῖς ΜΚ ἐύεν. τῦτο Δ} 91 πνθυματιχώς. ἢ 
μὴ 



ΕΥ̓ΑΓΓΕΛ. Ομελ.μζ, γι 
Η μὴ τρώγων "ἀντ σείρκοι ὼ πίνων" ἀντ Ὁ αἵ ἀμ, Οὔκ ἔχει ζωΐϊω ὁ .Ψ ἑαστῳΐ ̓ πῶς δχω 

γε οὐδὲν ὠφελφή σαρξ, ἡ ἧς ἀγθυ (ἣν οὐκ ἔνε; ὁρᾷς ὃ στι Ό,"» Ορξ. οὖν ὠφελᾷ σε ον, υ αἷδὲ 

(ὐρχὸς αὐτν' Εἴρηται, αἰλλαὶ πῖϑὰ τὴ τὴς ὑρκικῆρ α ἀκροάσεωρ; ; 

64 Αλλ᾽ εἰσί τινες δὲ ὑμδίυ,δι . πισευσοι. "Πώλιυχτ' "ὃ (μόνε: εἰυτύΐτοις λόγϑις αξί- 

5 ὡμῳ πὐδατίϑησι, τά τε μέλλοντα «σελλέγων, ὺ δεν ὡς Ὁ τῆς ἐκείνων δόξες ὀφιέμϑνος 
ζὐτα ἐλεν, ἀλλ ζω κηδόμϑμορ. Εἰπὼν: ἢ, πιγές, ὧν μαϑείαὶ κὐεξίγαγε, πα- 

εἰιόπιτώςν. δὶ ὃ τίω ϑρχέω ἐλεγε ὶ ἑωραχατέ με, ὦ "ἐν πιςεύετέ μοι οὐζαύδα ἡ ὃ ,ν Εἰσί τίνες 
ῃ ὧξ ὑμδίο οἱ ὑπιτεύεσιν. ἤδει ὃ δξ Ὥὔρχς αἰνες Εἰσν 7) ̓πιφεύοντες, ᾧ τίς ὅδ ὁ ὁ αὐθα- 

δώσων αὑτὸν. ό Καὶ ἐλέγο, “δι τούν Εἦρηκα, Ουτὲὶς δωώα) ἐλϑον ελομιὸ, ἐ ἐω 

10 μη} ἡὶ δεδομϑύον αὐτῇ ὀρωϑων ὁ ὧκ τῷ παίξος μυ. Τὸ ἐκυσιον ἐνζα ύϑα, τῆς οἰκονομίας ὁ 
Δ᾽ αἦε Αιφῆς ἡ αρίῆεται, κὶ ὐ ὃ αἱεξίκοικον. ὼ ὩΨΙ ΧΟΩΣ ̓, ὀχ ἁπλοῖς ὠζαύθα κάτα" 

λα μαίϑης αὐαν τίω ὀῤωϑεν σσεέγνωσυ, αὶ ὅτι τς’ ΚΟ ῥηματον τύτων, ᾧ ὦ μν ὃ 

»ϑγῇ σου Οὐ μῷ ΩΣ σχδυδοιλιοϑέιζαι, δ “ὐρηϑυτίω ἤδει, δλὰ αὶ ττρϑ τῦτυ, ὁαῷν ῴ 

- “ιόύτητορ. εἶα καὶ ὼ ἐπήγα ν᾽ ἐδὼ μι ϑεδορϑμον αὑτῷ αἴω)ον ὧκ τὸ παΐζος μου, πείϑων 
15 αὑτοῖς πειτέρᾳ τῶ νομίζῳ ᾧῷ Θεὸν » αλλαὶ μή ἰῷ Ἰωσήφ, καὶ δερψὺς στί σίκ ἐςιὶ Ὁ 

ΩΣ ' τυχὸν ὧ πιφεόσοι Εἰς αὐτὸν. " ὡσανεὶ ἔλεγον, γ ἰ )ορυοθσιν, ( σε ταραίῆσον, ογοὶὶ ξενίξυσί 

Ν με μὴ πιφεύοντερ εἶδα, τούτο αλωλεν ρὶνη μεοϑαι᾿ οἵδε τίσιν ἔδωκεν ὁ ὁ πατήρ. οὐτὸρν ὃ 
᾿ αἰχούσῃρ, ὅτί δέδωκε, μὴ Ὀἰποκλήρωσιν ἀπλως νόμιζε, δλλ, ὀχῷο πίςϑυε, ὅτι  τρ σϑιοχων 

ἑαυ τ: " ἀξιον τῷ λοιοῴν,αὑτος ἔλαζεν. 

20 664 Ἐκ τύτυ πολλοὶ ὙΨΜ' μϑι ΘΝ ἀὐτι ἀπῆλθον Εἰς ἴω ὀπίσω, ᾧ οὐκέτι μοτ᾽ τῷ 

κύδκεπα' Τῶν. Καλὸ 0 ϑιαγίε ἐλιφῆς οἵέκ Εἶπεν, Δἀὐδχώρμσειν" ὄνλα ἀπῆλϑον Εἰς 

σαὶ ὀπίσω, ' ̓ ϑυλών ὅτι τῆς κῦ ϑρετέων Ἐχιδόσεως αὐπετίμοῇο, ὶ ὅτι ἴω εἶχον πα- 
δαὶ! πίσιν αἰ πωλεσαν, Σἰποράσειντες ῥαυτς. διλ ὄχ ὦ δωδιχᾳ ΤΩ ἔπαϑοι. δ 4 χα. Φησι 

πσϑϑς ἀδιις" 
2. 67 Μή καὶ ὸ ὑμήν λέλετι αἰπάγῳ: : Δεικμιᾷ πάλιν ὅτι κὶ δέται. ἣ ϑζρονίας αὐὐμῷ 

τῆς λεραπείας οὐδ 16 τούτο αν πξ ον Ὠθπιδεκφύμϑμος. πὼς Ὁ ὁ ὁ τύτοις ζω 

τῶ λέγων: δορὶ τί δῶυ αὐτῶν" μὴ μὴ ὀπήνεσε: δῳ τ μὴ ἐλιύμασω ἢ ὁμοῦ ἅ ὃ τῷ λϑασκά. 
λῳ αγρέ "ΠῸν ἀξίωμα τηρῶν, ὁ ὁ ὃ ἡ δεικψεὶ στι δζω τῦτν μᾷλλον ἐφέλκεοϑαι ἔδει τῷ. 

που. Εἰὰ « ἊΣ ἐπήνεσν, νομίζοντες ἀστῷ γὴν διδὸγοι, καὶ ἐπαλὸν τι αὐκϑεθίπινον" τῳ ὃ ὃ 

10 δειύναι Μὴ ὁ δεόμϑμον αὑτὸν τῆς ἀὐκϑλουϑήσεως αὐνδδικατῴχς μάλλον. ὸ ὅρρε πὼς ἀΐο' σύγ- 

Ἡμὴν. ετῶς Εἴρηκεν. υ ὙΣ» Εἶπαυ, ἀπελϑετεί τϑτο δ ὐπολρυμδου {μ᾽ δλλ, ἐρωτᾷ λέ- 

“ὧν, μα ᾧ ὑμᾷς ϑόλετε ὑσαγῳν ; ὑπερ πάσαν ἰώ ἀφαιοριτος βίϑω καὶ αὐαϊγκωυ, χαὶ ον 

βουλθμδῴου αἰδὸ! ἦν! ππξοσηρτύεϑαι,αἰλλα μα’ το ὃ γϑύν εἰδίγαι. ΜΕ ὃ μήτε κείνων κα 

τη ϑρῆσται Φανεραύς, ὠλλ᾿ ἠρέμα καϑείψαοϑαι, ἐϑειξενὺ σπως ὃ φιλοσοφεῖν ὦν Τοῖς ἱε ζοιού. 
45 Ῥις. ἡμκᾷς ὃ ὃ τὸμαγτία παρορδν᾽ εἰκότως ΚΠ, Τῆς οἰκείας ἐχόρϑιοι δύξης, ὥπόμτα ὡρά το 

πρϑρ. δἰθιὸ ἐλαῆούοϑηι νομείζομϑιν ζα ἡμέτεραι [9 τῆς αἰαχωρήσιωρ “Ψ 9εφαιπτάσον. 
τῶν. ἐξ δ ὅτε ὀκολρίκέυσεν, ὅτῷ διοιρούσουτο᾽ αἶλλ᾽ ἠρώτησεν. οὐκ ἀρ καταιφρονοιεῶν: 

“ος ζω, ἀλλα μη βλομδμου βίᾳ καὶ ἀνα γκῃ χατόχειϑα. τὸ "γὺ ὁ ὅτω μϑέειν, ἴσον 6] ξά α΄. 

πελϑθεῖν. Ἃ δὰ δὼ ᾿ ὁ Πεέζος; Ἢ 

40 ὅβ Πρ. ἴνα ἀπελϑυσόύβθα; ρή βήματα ζωῦς αἰωνίν ἔχεις, 
69 Καὶ "μιᾷ πεπις΄ θύκαιρϑ κα ἫΝ ἐγνώκαιψϑμ, ὁ, σὺ εἶο ΧΚολεύς ὁ ἐν τῷ Θοοὺ ὅ ζῶντι. 

Ορας οἷ ὀυζὰ ῥήματα εὐ τὰ σκυδαυλίζωτα, ἀλλ᾽ ἡ ̓ ἀἰπσολσιξία κα ὺ [ἡ ] ῥᾳθυμία νι 

ἀγνωμοσιῦη ἫΗ ἃ ἀἰκϑυόντων ̓ Ὁ "ὦ χαὶ εἰ μή εἶπεν, ἐσκόμδουλίαϑησαν ὀὐναὶ Οὔ αν αὐ ἐπτιύ.- 

σαν» ζ φῇ “οϑϑσέχοντες αὶ  ματικῇ, ἡ Ὁ τῇ γὴ ἢ πορλσηλώμϑμοι. ὠλλὼς δὲ, ἡ ὅτοι μέ 

: ὠνεΐων 

γτΠίῃνν 



Ῥωμ.ς. 

γε: ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤΑΤΩΑΝ. 
ἐκείνων ἤκφυον," ων ὁμῶς ταγὰντία ἐκείνων ἀἰπεφήνδυτο, λέροντερ᾽ πσϑϑς Ἴνα, ἀπελθυ. χιπόωχι 
σόμιϑα, ; πολλὴς Ὁ ρῆμᾳ Φιλοφοργίας ἐμμιφδυτικόν. δείκρεσι γρ ὅτ! πόὸμτῦς ἰὐζὶς ὕειν ὃ 

᾿διδασκαλος ψικιώτεροε, Ἃ πατέρων, ΟΝ μιηπέρῶν, Χ, Σ Μ Ἢ ὅτῶν ἀπήλύτον, χαὶ ὡιποςανᾷς Χωρὶς 

εἰὐιν οὐ, ἐνὶ Ἄριπον “ποΐ καταφυπῖ, Εἶτα, ἵνα μὴ Ἰ δοκῇ Ὁ, ππϑὸς τίνα ἀπελβασύμεϑει, 

ΠΟΧΥΌΩΙ εἰρηκέναι αὐ, ὡς οἷν ὀγτῶν Τὴ! [ηἀσωυδυξαυδέων ἀύοις, δύϑίως ἐ ἐπύγαγε" ῥήμα- 5. χεέρῆϑι, 

χα ζωῆς αἱ αἰωνία ἐχέ. ὧὡ ἃ δὴ γαὶρ σαρχικῴς ᾧ μ' λογισμιοὖν αγ,ϑεν πίνων ἡ ἤκουον, ὅτοι δ 

πνϑυκιατικὼρ, ὺ τῇ ἡ πίςη ὧ πὸ ἔλιτεέ ἐποντές. 89 χαὶ ὁ Χρλφοςξ ἔλεγε πρεὐμά δε] πὰ 

βήματα, δ λελάληκα ὑμὴν ̓ πουτέςι, Μη ̓ αἰ λάζης τῇ ἡ ΤΜ “ὩΘΑΥΜΙ; Τὰ αἰκολουθίᾳ κα λ) τὸ 

δ Φ γθορϑιων ἡναγκῃ ἡ ημ Τὰ ἐμδὰ τίω  διδαισκαλίδν «ἰασοκῴο. ὦ τοιαῦτα ζ' 

πυξυματιχο" οὐκ ἀνέχεται δουλθύει νόμοις τοῖς ἔχὶ γῆ. τ ἡ Παῦλος δηλοῖ λέγαν᾽ 19 
Μὴ Εἴπῃς οὖν τῇ καρδίᾳ σε ,τὶς ἀγαξησεται εἰς τ' τἰρανόν: ̓τατές!, Χοιεὸν καταγαγεῖν" 
ἢ τίς καταύήσι,) Εἰς των αἴδυοσον: ; τυτέςι» Χοιφον, ἐκ νεκρῶν αἱ αγαγαιγεῖν. ῥήματα ζωῦς αἱ α!- 

ὠνίᾳ ἐχά. ἤδη τίωὐ αγώςασιν ϑρι πἰεδέξαντο, χαὶ Ὁ ἐκεῖ ἐληξιν ὦ" ἀπασαν. ρα ἣ τ φιλό- 

δύφον, ᾧῷ Φιλόφορλϑν, “πῶς χτῇ πϑμτὸς ἀπολογεῖται τῷ ΤΩΝ δ Εἶπεν, ἐγώχα, 

ἊΝ ̓ἀγωχριιδι᾽ μάλλον ὃ σκϑῆτει πὼς ἐπ αὐγὴν ἌΚΩΗ, ἡμῇ; ὅν τὸ λϑασκάλν, ἐ πὰ τ 

αὐτὰ τοῖς ἰουδούοις φλαγίομδιος. ὡά “ νὰ ἴλωνν: ὥδι ὅδηνο υος Ιωσήφ᾽ ἐπέ ἢ διῦτι σὺ 

εἰ 0 ΧΡ τος, ὁ ἡ τῷ Θεούτῷ τυ ζωΐτος, ἡ ὃ ὅτι ῥήματα ζωνς αἱ αἰωνία ἐχέρ, ἴϑχα πολλαίχιρ ἀ-- 

χϑύσας τυ" ̓λέώθντορ ὅτι ὁ πιςεύων Εἰ ἐμὲ ἐλᾷ ζωίω αἰώνιον, νὰ ἐγὼ αἰαφήσω αὐτὸν ὡ τῇ ὁ ξμλαί. 

ἐλάτῃ ἡμέρα. ἰδιιξεγοῤὺ ὅτι τλώτα κατόχει ᾳ Εἰρηνδῥα,αὐντῷ ὀψναμανέσοις Τὴν" ̓  ῥημάτων. λὲ 

ᾧ, δὰ δὰ ὁ Χριφυςιοκ ἐπήνεσε ᾧῷ Πέζον,ου ἐχώμασε, χαίτοι δλλαχοῦ ἢ το ποιήσας ᾿ἀγ- 10 

λᾷ τί φησι: ; 

7ο Οὐχὶέ ἐγὼ ὑμας "ὧδ δωδεκᾳ ὀξελεξαμάωυ, Νὴ) εἷς δ ὑμδυ ̓ ζολός ὅφην; 

Ἐπειδὰ γδ Εἶπε, ἡ ἡμιής πεπιφεύκαρϑι, ὀξαρὲ τὸ χορ9 ὥ Ἰούδαν. ὁκᾷ μϑβἐ" )Ὰ κχἰῶ 
οὐδὲν αἰ τὰν μα δ} αἢ αὐτὸς Εἶπε, ἀλλα τοῦ ΧΚολφοῦ Εἰποντος ̓  ὑμεῖς δὲ ἧνα με 

λέγον ἐφησὶ, σὺ Εἶδ Χοιφὸς ὁ ἡ τοῦ Θεοῦ τὸ ζαίν' οὐ ὃ ὯΝ Εἶπε, χρῆν 1ς 

μεῖς πεπιςιυκαυδν, Εἰκότως Οζι ἀφίησι ᾧῷ Ιϑδὺν Εἰς Τ' ὠκείνων χὰ 69Ν. τῦτο δ ἐποίει 

πόῤῥωνεν ἢ λὔωλον ὅ προ δῦτυ τίω καιχίαν ἀνακρουομῦμος, Είδως ἅ Α στι σεῖσδν ὀγήσει, τὸ 

δὶ ἑαυ ζ πραῆων. Ὁ ϑέα Ἐ σοφίαν᾽ ὅυτε αὑτὸν φϑμερϑνὲ ἐποίησεν, ἔτι λοϑῷ Εἴασιν᾽ ὀκφ- 

γὺ Γὴ ̓ ἡα μὴ ἀθαιαεευπήσῃ ὲ Φιλνακότερος τα" τῦτο Ὰ ἵνα, ἴω "ιομίζων λωϑθαγειν, αἱ ἀ- 

διωςὲ ἐργάσηται τόλμημα. δϑὰ σπρϊων Φανερωτέρρις ἐππιγά ὧν ἐλέγγρις. αὐ- 40 

ΤΕΘΘΥ δ ̓γδρκὶ αὖ "μα ἄλλων ἠείϑμησεν,Ε ἐπτὼ, στι Εἰσί τίνες ὅξ ὑμδίδο Υ ἐπιςε- 

ὅσιν (στι5 ἢ ὦ τ' ἡ πρεηδότέων ἡείθμιησεν," ἐδύλωσιν Εἰπὼν ὁ θυωγίελιςης" ἤδει Ὁ» δξ Ὁ - ἐννν 

ἧς τίνες Εἰσὶν μοι πιςεύοντες, χαὶ τίς δε Ίν ὁ " χοδαδώσων αὐζω ) ἐπτιδ 5 πο ς μνω 

σφοδρότερον ἐπαγητ Τ λεγχον, εἷς οἷ υμδ ὁζέξολός ὅ61,κ ὕ κοινὸν πᾶσι. Τ' " φόζον καϑίφησιι, 

ὠκῴνον συσκιαισο βυλόμθμος. ἄξιον ὃ οὐζῶδ ὀζοπορήσαι, τί ϑηποτενιῶ μα οὐσδν λέγ: υσῖν 15 

(ὦ μαϑητώ, ὕ ὑψαρον ἢ ) δεδοίκασι ὲ δζαπορϑύνται πυθϑς αἰλλήλοις ὁρώντες καὶ μ᾿ “πιωϑϑμός- 

μϑροι, ἡ τι ἐγὼ εἰμι Κύρκε; ἡ πῳω δώῃ ὁ Πείζος οὐνθδει μιαιϑεῖν ᾽ πσοοδυτίω καὶ πυϑέ- 
οϑαι ᾧ διϑωσκαίλα τίς 621 ," ηἱ ποτε δίζυ ἔ21 Ὁ τίου; ὅπω ζω ὁ Πέῷ: αἰκείσεις, ὑπαγε ὁ- χιμί τὴ 

“πίσω μου Σατὸμώ, 919. τὅτο συοὶὲ τι δῖος χω ὯΝ ἢ ἐποτημὴ ΩΣ Ὀυτὸ πολλῆς Δ" 
θέσεως εἰ εἰπῶν οὔκ Αὐδυκίμωησιν,αἰλλαὶ καὶ κ Σατὸμάς ἥκουσιν, αἰκϑων δι εἰς ὡς ξυμδι" αἰδαδώσε 40 | 

μα, εἰκότως λοιπὸν ἔδεισεν. "ὠλλὼς δὲ, συ γεῦ φησι, Εἷς δξ υμν, ζν θαδώσει. με, αλλ κ' ἡ πε 

Εἷς υμϑ ὀχρθολός 641, δβθαῦ σεῖς ἡ ἤδεσμν ἴδ λεγθιωϑιον, αἰλλαὶ πονηοίας ὥοντο σκώ- 

“ἤεοϑαι μόνον. αἰ δήποτε: ἢ πὸ οὠχὶ ἐγὼ ὑμας, Εἶπε, τοῖς ; δωδεχα δξελεξαμιέωυ, ἡ εἷς 

δξ ὑμδμ δζηβθολός ὅφι, χολφχείας οἰπηλλαγμδρέω αὐτὰ 1 διδεισκαλίον δεικνύς ἘΠῚ “) φτὶ φη! 

γῈ 



ἙΥΑΓΓΕ ΛΔ. Ομ μξ. 723. χρὰς. 
“ὃ πϑώπων αὐτὸν ἐγκαταλειψαάντων αὐτοὶ χϑρέμεναν μόνοι, ἢ δὰ ὦ Πέτν ὠμολθηϑυν τῇ 
Χ δλφὸν͵ ἵνα μὴ νομίέσωσιν ὅτι δζρ, τϑτο ἔμδηεν αὐτου κολοικθύειν, ἰπα γᾷ ζωΐτης ὃ ὑποίας. 
92 λέγη, Οιώτον ἜΝ σεν Γ᾿ ϑυσωπτᾷ “σοϑς τὸ ὧν κοιχλὺς μὴ ἐλέϊχενν. μὴ γομμίσητ ὅτι 

ὅπ) ἐπεμείαῖε,κολακϑῦσαι ὑμαζ αἱρήσομα»" ἐγ ῇ᾽ ἠκολουϑήσωτε δἷκ ἐλέϊχω «ἦν' πονι-: 
ἐφι6. δ γ πολὺ τῦὸτν μεῖζον θην Εἰς τὸ δυσωπῆσαι “ἰ διδιάσκαλον, δ εῦπό με δυσ.-- 
ὠπεῖ, ὁ Δ γὰρ αὐϑδκυδύων, τὴς αὐτῷ φιλοφοργίας ηϑρέχεται τικμήφλογ᾽ ὁ 5 ὀκλεγεὶς 
ὰ ὅ διδασκαίλου, αἰϑ κα τῆει δῦξὸν αἰοίας, ὠκχοιτήνεϑρος, ρα τοῖς ἀγοήγαις. αλλ᾽ 
ὅμως σγοὴ τῦτο με ἀπαίρει ὟΨ ἐλέγχων. τῦτο γϑιῶ αὶ νιῶ ἐγκαλϑσι τῶ Χριςᾧ ὀλλζωυες 
ψυχους αὶ αγοήτως. ὶ γὸ αγάγκῃ ἡ βίᾳ ποιᾷν ἀἰγαϑους Εἴωθεν ὁ Θεὸς, συ ε' ὠκϑογὴ 

γμμλόγτων 1ο αὖτ ὁ ἡ εὑρεσις βιαςικη δ" καιλυρϑῥων ὅφήν, ἀ)λὰ καδοτρετ)κή. χαὶ ἵνα, μαϑης, ὅτι δ 

βιαζεται ἡκχλῆσις, σχόπει πύσως ( μυΐζη 750 κληϑέντων Ὡπολέοϑαι . ὅθεν Φανερὸν, ὅτι ὼ 
ὦ τῇ γνώμῃ κεῖται τὴ ἡμετέρα, τὸ σω ϑέωαι  Οἰπολέοϑα ὦ 

αὖ το δὲν αἰκϑύοντες παιδεσω ῶθα νήφῳ α εἰ αὶ ἐγρνχϑρέναι. οἰ "ὃ ὁ εἰς ' ἅγιον ἐκ ζιον »»- ἨΘΙΚΟΝ 
ρὸν τελοῦν, ὁ τοστεύτης ᾿δἰ’πολελαυχῶς δωρεάς,ὁ σημᾷα πεποιηκώς γὸ καὶ αὑτὸς μ( ἀλ- 

να λὼ ἣν ἢ πεμφθέντων γέκρους ἐγεῖσαι καὶ λέωρδς καϑαρίσαι) (Ὁ ἑαίλω νοσήματι [δεινῷ τῳ ] 
Φ φιλαρίορίας κακῷ, ὼ “ὃ δεασότην Τ᾽ ἑαυ ρούδωκεν, ὁδὸν ανὶ ὠφέληξ κὅπε αἱ δυερτισίαι, 
ὀυχ αἱ δωρεαὶ, αὶ τὸ μετ᾽ αὐτι ἐδ, ϑεραιπεία, καὶ τὸ (ἦν; πέδας νίψαι, ὁ τὸ τῆς “φαπέζης χοι- 
γωνγῆσοι, Ὁ Ὁ γλωασόκομων κατεχῴν, νλὰ αὶ ἐφόδια, αὐτῷ ζαῦτα κολάσεως γέορνο. φοζη- 

ϑώμδν ὶ ἡμις, μυῦ ποτε () 1ούδλν μι μινσώκθα δζᾳ τὴς φιλαργνοίας. ὶ πυοϑϑίδως (ὃ 
10 Χραφον; ὃνλ ὁτὸμ αἰδίδῃς πένητα λιμῷ τηκόνϑιον,ἢ «ἰ παυὸ ἀύχες ο᾽ α΄ φθήοθυϑμον, τίω 

μράω" αὐντίου αὶ αὐτὸς ἐφέλκχῃ " καταδίκζω᾽ καὶ τὸν ὁμαξίως μετέχῳ νϑρμ Ὑ᾽ μυςξυρίων, ὁμοίως 

σολλύκαβα τοῖς τριφοκόνοις, ὅτὸμ «ρπαζωρϑν, ὅὁτὸμ ὠγχωμϑμ ὧν καπιδεεςζέρρις, με- 

γίς τω Ἐχιασασυῖϑα τίω τίμιο εἶθ. αὶ μάλα Εἰκότως. μέχργὰρ ἴπος ὁἐρωςήμας ὅ- 
! ! »"} « ἃ . κ" τῷ κατέχει Τὴ) χὐρόντωι πραγμάτων δ" αἰξοῆ ὧν ᾧ ὀμονήτον , ὁ γὸ πιλούγος οὖν τοῖς 

25 αἰϑρῆοις, εἰν οἷς συ σὴν ὀφελος τ. μέγα τίνος Ὡϑϑσηλωὼ μῖθα, τοῖς ματαίοις; μέλοι ὥψος 
εἰ ἐζμποξ λέπορϑμ οἰ» τοῖς ἐρρινοῖς "αὶ νηφονϑμ : ὁν λοιμεξαήομϑμ κόρον γ᾽ γηΐνων τύτων καὶ 
τὐ Ῥαρῥεόντων καὶ πουδυῦ ὀβῖθα ὅχρ τῆς πείρας αὐννϑὼ τίω θὐτέλειλν , οὐνοήίσωμνϑρ (δ 
παϑϑηδμ πλὺτήσοανζις ᾿ ἐχὶ δγανρ πόύτα ὀκῶνα; ἐχὶ σκιαὶ κὶ αὔϑορ: [ὐ βόῦμα ὐδοαρῤῥέ- 
ον; } ἐχὶ διήγημα καὶ μῦϑος ὁ δύνα πεσλούτηκε᾽ ᾧ πούδνιωῦ ὁ πλοῦτος ; α΄πώλο» καὶ διέ- 

40 Φθειρται δνλα τὰ δὲ αὐτὸν αὐ τήματα ὀζρνδϑειρὺ ὶ δύο Οἱ αἰ μδοτήματα κόλασις. μᾶλ-- 
λον ὃ, Εἰ μὴ κόλασις ἰώ, μηδὲ βασιλεία πυφϑύκειτο, δ ὁμόφυλον ὶ ὃ ὁμονβιμὲς αἰδειϑη.- 

γα! ἐῶ Ὁ ὁμοιοπαϑὲς δυσωττη ϑίωσαι. γμῶ ὃ κωύας μδὲ τφέφομϑμ᾽᾿ πολλοὶ ὃ ἡ ἀαίγρφις ᾿ 
ἡ αρκίας, ὃ ἡζέφορᾳ ϑηοία" δῥ,ϑοσπον ὃ αὐβεορώμϑρ λιμῷ τηκόμϑμον, ᾧ τιμιώτερον "- 
μἷν Ὁ δλλόσϑιον τῷ συγζένοις, ὁ αἰτιμώότερον ἡμεῖν Ὁ οἰκέον τῷ μὴ ὀγτος σνοδ' αχοοσήκογς. 

34 διυλ᾽ οἰκοδομείοϑαι λαμύορας οἰκίας ἢ πολλοῖς ἐχῳ οἰκέζᾳς, ὁ Εἰς γουσῶν ὀφϑφοιχατα- 
χκειυϑύους ὁρᾶν καλόν; αὐθιοῆὸν υϑὲ δξῶυ ᾧ λιῤόγηρον. ἔς! γοώλλα οἰκοδὸμιή ματα, λαμησθ5- 
τέρα. πολλῷ ἡ σεμψότερρι τύτων. ἘΧὶ τοῖς τοιούτοις θύφραίνειν (ἦγ ὀφϑυυλμοις ἀϑαγχανον. ὁ 
ὃ κωλύσων Φεοείς. βούλει χαλλίφον δρφῷον ἰδὲ ; ἑασέρφς καταλα(ούσης, ἴδε χατης:.- 

φισμένον ( ἐρανὼ. δλλ᾽ οὐκ ἔφιν ὁμὸς δρρφός, φησι. ἡ μέζω «ἧπ᾽ μάλλον σὸς, ἢ ἐκᾶ.- 
40 ᾽ς. ᾧ δ) ΡΝ σὲ γἐλρνερὸ κοινὸς σοὶ κα ὅν" ἀδελφών ὅν᾿ ὥ ὃ σὸς, ἀλλὰ δὰ κῷ' 

«φίου πελϑυτίω κληρϑνομοιούτων. Χὴ ὁ υδὺζᾳ μέγιςα ὀφελῆσαι δυυυήσεται, ΓΝ τοῦ καλυς 

πποὸς (ὃ δομίυρηϑν πρδϑαπτέμπων᾽ δὲ ὃ ζῳ μέγικα σε κατα λοῤνψ4, χωτηλθοθς ον μὲ- 
γφος οὖν τῇ ἡμέρα, τὴς κρίσεως υόμϑμος, τὰν αὐτῆς μὲ χουσῷ αὐἰβεξεξληρθμος ἡ,0 ἢ Χρι- 
φῃς κηδὲ ὀμαγχαιον ἔχων ἱμιοίτιον, μα δὴ τοσοιύτζωυ αὐοιὰὴν “ὡσπχομῥωμδμ᾽ μηϑὲ ἐμ 



ὧν ζ. 

(ὸ ζ. 
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κϑυ τὰ φθύχϑνται, ὑ φάγωρϑυζαᾳ ἐϑῥοντα᾽ μηδὲ πσρυδῶμϑῳ ἡμδ) τίω σωτηρίαν, ἊΝ 
αὐτεχϑ θα τὸ τὴς μϑηούσης ἐλπίδος, (ὦ οϑὲ γεγηθακχότες, ὧτε Εἰδότες φϑνερώς, ὁτί ὀλίγος 

ἽΝ αὑσπνυλείπεται τὰς ζωης χόνος "ὦ ὃ νέοι, ὧτι πεπεισμένοι σαφας, ὃ ὁτ| αὶ πολυ λέ. 

πόνϑρον. ὡργὸ κλέπ]ης οὖν νυκῖι, ὕτως ἡ ἡ ἡμάρφι. ὠκείνη ἔρχε"). ζωῦτ᾽ δώ 6 ἰδύτες, χαὶ 
γωσαάϊκες ὀῤδρας φἰδκκαλοίδν, ὴ ἀὐδρες γωνῶχας γυϑετώμϑμ, καὶ νεωτέροις ᾧ αἰπλύνς ς 

ἀλέσιομν ἃ πόρτες αἰλήλυς παιδίων δ, μδὺ ηϑϑόντων αὐπβορᾷι, τῆν" ὃ μλ- 
λόντων ἐφίφαϑαι, ἥα ἡ τυχεῖν αὐ ἢ διωυηϑα ὑϑυ., τὶ κ) φιλᾳνϑερπίᾳ ῳ ὅ Κυείου ]ησῦ 

Χοιςου, [ ̓ " 4] μεθ᾿ κὶ ἢ πατολή ἰ δόξα, ἀμοι ᾧ αἰγίῳ πνεύματι, νεὼ χαὶ αἰεὶ, αὶ εἰς ὧΨ 
αἰωνας “ν᾽ αἰώνων. Αμέω. 

Ομμλ. μη.}Σ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΠΑΤΕῚ ΟἸΗΣΟΥΣ ΜΕΤΑ 
ζωτω ἐν τὶ ἡ Γαλιλαία. ἐν ΡΝ ἤθελεν οὖ τῇ Ἰουδαία αὐδεπατῷν, ὅτι ἐ. 

ζητων α αὐτὸν ̓(ὐΤουδοῖοι αὐποκιῶνα!. “» Ν ὃ. ἐγίὺς ἡ εορτὴ ὙΜΊουδαι- 
ὧν σκηγογτη γίαι. 

12 

ΘῈ Ὑδὲν φϑυγου χεῖρον βασκὰνίας " ὅτως ὁ ϑλίατος Εἰς τὸν κόσμον 
ἂς, Εἰσηλϑον. [ζω ) ἘΣ ὁ  δξρεδολος τὸν αὐ ϑεσποι τιμώμε- 

ν γον, Οὐκ ὡρεγκῶν πίω ̓ βύημερίαν, πᾶντα ἔπροαῆν ὦ ὡφε αὑτὸν ὀῥεο 

Μ λῷ. καὶ πλρτοιγοῦ τῆ τὴς βίξης ζωτης τούτον ἴδοι ἦις αὐ καρπὸν 
γηόρϑρον. ὕυτὼω ὁΑθελ ἐ ἐσφαΐγη, δυτὼ ἡ Δαξὶδ ὀμδηο, ὅτω καὶ 10 

Ἂ ἄλλοι πολλοὶ. ̓Μ ϑυσίων' οτεύθεν χαὶ Ιου δοῦοι (ἀρ φοκ ονοι γεγϑναν- 

σι. αἱ τϑτὸ πνλα ὃ θϑαγίε ἐλιςὴς ἔλεγε" μῷ ̓ ζῶῦτα κὐξιιπατάὸ ὁ Ἰησῶς ὧν τῇ Γ αλιλαία,. 

᾿ Ὁ» Εἶχον ὀθξοισίαν εἰ ω Τῇ ̓ Ἰουδαίῳ τὐξεπεί ᾧν, τι ἐζήτειω αὐ: ὦ Ινδοῦοι Ὑἐποκῖ ναι. ᾧ 

λέγη ὦ μαχᾷρλε Ιωαΐγνη; σόκ Εἶχω δξοισίδρ ὁ ο δευυνϑεὶς πόριγα σον ἡϑέλησι; ὁ Εἰπων, 

τἰνα ἀυτήτο, κα ὺ ῥίψας αὐ-ὃν Εἰν (ῳ ὀπίσω ; ὁ χόλων ὺ μὴ ὁρώρϑινορ, γέ οἕκ Εἶχον ὀξω- 25 
σίδν ; πὼς ὃ ὦ ὕφερον Εἰς μέσον αὐντὖν πὔδελϑων, ἐν μέσῳ τῶ! ἱερῷ, ῳ μέσῃ τῇ ἑορτῇ, 

(μυίδευ ὅσης, Χὴ Ὁ φόνώντων δόντων, διελέγε ζώτα, ἃ μάλλον αὐζιὶ “αἸδωξίως: ;τὸ- 

τὸ χϑιῶ καὶ ἐλαύμαζον λέλοντες, ἐν ὅτῃς ὅβιν ΟἿ ̓ ζτῶσιν τὐπυκτεῖναι Ν ἰδ αϑξρισίᾳ λφαλᾷ, ὁ 
οὐδὸν ἀἱ “λέγυσι. τίνα δε θ! τα τὰ αἰνίγμώτας' ̓ἀπατε᾿ ἐχ ἥα αἰίγματα λέγῳ Χ. πιῆπ, 

νομιοϑῇ, ὅ ἕυτως Εἰποναλλ ἣ ω δυιλωσῃ ὅτι ὑ τα τῆς θεότητος ὑπεδείωυτο, κὶ ἡ τὼ τὴς ὁν.369..320 κ᾽ ἦν ἐπι, 

πότητος. ὅτὸμ ἃ ΡΨ λέγῃ, ὅτι δκνσίαν οὔκ αἴχονως «δὲ δύ,ϑούπου αἰσλυῷ, πολ- ἡαπιμὶ 

λα ὼ ανιϑεφπίνως ποιϑντος" ὅτὸμ ὃ λέγῃ, ὅτι οὐ μέσοις ἀύθις Εἰσηκει, ἡ ὁ οὐ κατεῖχον αὐτὸν, ἌΡΡαΝ 

τὴς “εύτητος τίωω δεύαμο οὐνδείκνυται ἡμῖν. ᾿ "δ ἐφθλυὼ ὡς ἀγιϑροίπος, κὶ ᾿ ἐφαΐνετο ὡς πῆνϊπὰὴπ 

Θερρ᾽ αἰμφότερᾳ ἀληϑόνων, τὸ τι γον μέσοις ογτω σοῖς Ἐχτουλεύθσι μὴ ̓κατέχεοϑαι, 
τὸ αἰκαιτουγώνιφον ἐυτα ἃ ἀμαλον ἐδηλπ᾽ τὸ π αἰπουφέλλοοϑαι, τίω οἰκονομίαν ἐβεθαιν ᾧ 59 
Ἐπχισούτο γα μήτε Παῦλος 0 ὁ Σαμεσατεύρῖ ἐχητι λέγειν, μετε Μαρκίων καὶ Ὁ οἱ τοὶ ὠκείνων νο-: 

σῦντε. δῳ τύτι τούνων "πλύτων ἰμφραήει τὰ σόματα. ΠΩ τα δὴ ἐορτη ἦν ἰσδαίων χάμμτμι 
ἢ ἱ σκζωυσπηγία. στὸ, τῷ  ζῶτα, Οὐ οὲν ἀλλο δηλοῖ, ἡ ̓  ὅτι πολιωὼ μεταξὺ γόνον ὕλττερθὴ ῬΡ 

ὑπ τρεπηδεσε ὶ Ὁ δ» δῆλον ὀκῆνν. "τι νὰ εἰς τὸ ὔρηρ καί ϑητύ, Φησιν, ζω ἡ ὁ ἑορτὴ ὅ πα- χοδπ ἢ 

δὲ εὐ θαι ἢ τὴς σκζωυοπτηγέας μιέμψης)ὶ .ν ὦν τοῖς πέντε μαρὶν οὐξὶνῦ ἐτθθογ ἡμῶν διηγήσοι- 40 κεϑήμμιν ᾿ 

το, ουτε ἐδίδουξον ἡ ἡμας ἄλλο ω ἢ Ὁ κτ' τὸν αὐτως σημᾷον, Ὁ Σ᾿ πεῖς ὧν φαγόνζας. “3.ννο- ἐδ'ηδαι 

αδμίων δυμηγϑείδμ᾽ χά)τοι αὐτορν λελίμπόνι σημᾷα ὦ ποιῶν, καὶ Ὁ Αἰ φλογθμδιος, Οὔκ. ὧν φηρνν ὦ 

ἡμέρα οὔκ ὦ ἐπέρα, πολλάκις ὃ ἡ νυκτὸς. τοῖς γϑεῶ μαι ϑηταῖς ὅτως ἐπέφη, ὡς πόῤτες 

φασὶν ὡ ϑαγίελιςαί, τί δύποτε δέζυ “πὐρόλιπον ὠκᾷιο ὃ ; ὅση οὔκ οὐ ὠπϑυτα καισαλόγήν. 

ἄγλως 
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ἄλλως δὲ, ᾧ ζχωτα λέγειν ἐασουϑδείχασιν, ὑαὸρ ὦ ὧν ἢ ἡ μέμεψας, ἢ ατιλφγία, τίς Ρὰ Τα. 

εἰμλεπαν δαίων᾿ ̓χβονωλνϑύκει ὠκείνοις ὦ Δ πολλά ϑμιοια κῶ. "ὦ ὁ γδ Ὁ οΤί νοσίγζᾳς ἐλερίπά,- 

Ν σε, (ὶ γεκροις ἦγήρε, Ὁ ὅτι ἐδαυμαίοδη, πολλάκις "λὐέγραψόν᾿ ἐνθα ὃ ξόνον ἐχουσι λέγειν 
ηηγαὐπο τί, ἡ μέβιψεν τινα δοκούσαν κατ ̓ αὐτο φύεοϑαι δυηγῴοϑαι, ζχῶτα τιϑέασιν᾽ δ δὴ χ) 2 

γπρία. 4 γιὼ ἐστι, ὅτι ὦ. αἰδελφοὶ αὐτϑ ἡ ἡπίσοιωυ αὑτῷ. ὲ ἀνὰ εἰ τίω τιηρόσαι ἐ ἔχε: Αἱ ϑθολίω ζὸ 

πράγμα" ᾧ ἄξιον λαιυμεῖσαι Ὁ ΩΝ Φιλφληες αὐ} ἹΜῈ4ἤβἤθος, πῶς σέκ αἰδαμμύογται λέρρντες 

ζώῶτα, ὦ δοκεῖ τῳ διδασκάλῳ φέρειν ̓αἰαειύίω" δλα ᾧ αυτα μάλιςα ΤῊ ἀΐδδλων ἐ- 

ἀσουδείχᾳσιν ὠπαγῇ λλειν. ἡ νεῷ γριῶ πολλαὶ τ αδραιϑὺ [«] σημζα,ὶ ϑυώματα, χαὶ 
δοιμηγϑοίας, Ἐχὶ πῷ» λέως ἐπεπήδωσεν. 

1ο 3 Εἶπον γϑ, Φησι, τεὸς αὑτὸν (ὦ) ἀδελφοὶ ἀντ ὠατάξηϑι οὐ τεύθεν Εἰς τίω ἴνδα]- 

αν, ἵνα, ὁ Ὁ μιϑιϑηται σῃ )εωρήσωσι τὰ ἔργα ἁ ποιή. 
4 Οὐδεὶς γ»ρο ω, κρυτόῳ τί ποιᾷ, ὦ ζητεῖ αὐτὸς οὖ παρρησία τῇ). φϑνέρωσον σιαὺ τὸν 

τῶν κὸ κόσμῳ. 

χὐπῖνν ἢ ς Ουδὲγὰρ ὦ ἀδελφοὶ ἀὐτε" ἐχίςευον εἰ εἰς αὐτο. 'Καὶ ποῖα, φησὶν,αὐπητία ὠζω- 

μέτρα, 5 ὅκα; αἴ δακαιλούσι γὸ αὐτὸν ϑαιυματουργήσα. πολλὴ ̓σφόδγα, αὐπισίας Ν᾽ ᾧ πὲ βήματα, χαὶ 

ἌΝΩ ἡ ϑρασύτης,ὶ ἡ ἀκαχιρ99 ξῆρισα. ᾧογ»» Ἂ πὸ τὴς συγλυείας - ̓ὀξφιαι ἀΐις μΦ' ᾿αϑῦρι- 
πατν σίας ἃ. [φλέγεοϑαι. ἃ δυχοῖ ἃ Ζ [  ἀξίωσις δῆθεν φίλων εἰ ποῖος ̓ποπιρίαρ ζῶ τὰ λε- 

Νἶν ἐπί, λϑυδρα. ον ζῦϑο γδβαυτρ αὶ δειλίαν ἢ φιλοδοξίαν ἀειδίξεσι. ὃ ( δὼ Εἰπεῖν, οὐονείς τι 
πὶ ων χρυπῆῳ ποιῴ, δειλίλν ἐγκαιλφύντων ἔθ}, ὦ ἅμ χ ὦ αἰ πυοτήθυδντων τὰ ἐγνόνϑνα αἰσν’ ̓ ν, 

μ λίνα. 2 ὡς ὑκ ἀληθῶς γυόμϑμα,᾽ ὦ ὃ ἐπαγαγεῖν, ὅτι ιζυτᾷ ὁ ὡ πϑϑρνσίᾳ ἐδ), φιλοδοξίας. σὺδί μοι 
ἐπεί σχϑπει τῷ Χολφοῦ τίω διώαμι. δώ )γὸ τότων ἫΝ ζώτα λεγόντων: τὰ ῥήματα ὁ ὩὯδ- 

ο; τὴν Ἰεροσολύιον ϑλίσκοπος γέγονεν, ὁ μκακοίολος Ἰαίκωζος, πῆθὶ ὃυἡὶ Παῦλός Φησι" 

Ἐ τερον ἢ Τῆν' Σποφύλων Οὐκ ἴδον, Εἰ ΜΆ] Ἰακωζον αἰδήφὸν τῷ Κυρίου λέγεται ἢ χαὶ 

ὁἸουδως διιυμασὸς τις γέλϑνθα!, κσύτοιτ ὄυτοι ῳ Κλυᾷ αϑδῆσου τιῖ οἴου δλμομδῥου" 

ἡ αήσε» 35 ΡΥ ἕω αἰπωνντο τέως. πόθεν δζιυ ὠδζῆς ἡ σαύτη ἀπιρῖα ; δἰπὸ πογηρϑὶς, 'γώ- 

" μη: χα] φλόνου. τὸ ΝΨ συγίονές αὐπρέχον Εἴωθέ “πὼς δ  φφλονφοϑαι ρα τὰ ὁ ον 

τοιούτων. τίνας 3 οὐζωῦλα λέλϑεσι τὸς ἐσϑηζαά ; ῷ" οχιλθν ΤΟΥ ν ηδεεπόκϑμον, ὃ τὲς ϑώ- 

δεχᾳ. τί δξῶυ ὁ Χραφὸς; ὁρᾷ πῶς πρθσίιυως α αἰπεκρίνατο. ὁυ )» Εἶπεν, ὑμᾷς ὃ τίγες ἐςὲ 

τα συμξουλθύογτες, ἐ ϑιϑαίσχοντες ; αἰλλὰ 4; 
420 6 Οκχαιοθςὁ ἐμὸς ὅπω χχεςινν. Ἐγζωυθε μοι δικᾷ καὶ ὑτερόν τὶ τ αἰίῆεαϑαι ἰσὼς 

γδ αὐ ὺ απεϑδοιίναι ἐξουλθύοντο, βασκαίνοντες, τοῖς Ἰουδαίοις. δ,ϑὶ 5 τῦτο ἐμφαίνων Φη- 

σὶν,ὁ χαοθς ὃ ἐμὸς ὅπω “ἴλες!" τατίςμν, ὁτῷ ᾽ ξαυρ9ὁ καὶ τὰ υϑανώτ. τὶ “(9 χαιρούκατε.- 

πείγετε ἀνελῷ;: Ο: ὃ ̓κανοϑς ὁ ὑιώτερρε: πλύτοτε ἕτοιμός ὅκῃ. Ὡσεὶ ἐλελμ' 
ὑεῖ κά! ἀεὶ ἰ (υμοητε τοῖς Ἰουδαίοις, οὐκ ἀναιρήσασιν ὑμας ; (ᾧ αὑτὰ ἰ ζηλρευῦζαᾳ αὔ».- 

354 τοῖς᾽ ἐμὲ ὃ κως βουλήσονται αγελῴν.. ὥςε ὑμῖν Α αε θοὸν (μωφαι μὴ κυδιιυθύου.. 

σιν᾽ ἐμοὶ ὃ τῦτε χαιοϑο, ὅτῳ ὁ τῷ ξαυρφ χα,ρθς ὅχιςῇ, ὅτὸμ δέῃ Ὡτοθανεῖν. ἡ γὸ ὅτι ἤ΄- 

ἁδινὰ Ὁ λέγη, ὁζκ τὴν" ἑξῆς ἐδήλωσιν" 
ἐπχυγῆ' 7 Οὐδειώαται ὁ Κόσμος μισεῖν ὑμας. Πώς γὰ ὧν Ω αὑτὰ βελορϑύοις ταὶ 

χα ΤῊ αὐνὦἋἘ πέχονζας: Πρώ δὲ μισεῖ, ὅτι ἐλέϊχως αὐτὸν, ὅτι “πογηρϑι ̓ Οἰσι ἐἀστύζα 
20 ἔργα" Τουτέρῃν, ὅτι καϑατῆομαι ὡὀλέξω, [9 τῦτο μισῶ. στὸ τύτων 7τα- 

διρώμεθα χρῳτεῖ ὀργῆς, ἡ μη  ααϊξιοπαϑεῖν, καν ἡ ὀὐτελᾷς ὧς ὡσιῳ Φ συμξολύύοντες. εἰ 

ΣΡ τος ὁ πιςευογζῷς ὁΚολφος συμξλεύονζας μεθα Ὡὡράως ̓ ὺ συμιοαλεύονζας ζῳ μι 

ἡμιν [δεοζα, ᾧ συμβελευοίμς (ᾳ οὐκ)" δπὸ τὐπὸ προϑαιρέσεως αἰγαιϑης, ἴννος ἡ ἡμεῖς τό ξόμεϑα, 
συγίω γνω μἢ 9) Ὑ" ὦ «ποδὸς δ᾽ ογτές, ᾧ ̓ατϑϑς τὸς συμθυλεύογζος δυαερᾳίνογτες, καὺ ὀλίγον ἐυ- 

τολέφνρϑι 
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ΤΥ 
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τελ ἔσερϑι ὍΣΣ ὉΤὸ ποιοοῦτες σιν λμάξιονὲ ἐαυπ' Ῥηγϑύμδμοι ἧτο; σχόπει ΤΣ παῖς κζν ᾿Ὡρᾳ- 

τητος πάσης Ὀἰποκρούο.}}Ὁ χὰ κατηγϑείαν. εἰπύντων ἣ κείνων, Φανέρωσον σταυτὸν πὰ χοσμῷ, 

αὑτὸς Φησιν" ὃ ἰ διυύαται ὁ ὀχόσμος ὑμας μίσεῖν, ἐπεὶ Ὁ ὁ κόσμος μισεῖ, αἰαιραν αὐ τίω! 
κρυτη)ϑείαν, τοσῦτον γοραπέρω, Φησί, ἰξζητῷ τίω ̓αἴρὰ αὐ, δοϑπων δόξαν, τι αὶ δζελιμ- 
“πόμω ἐλέγχων αὐτῶς, ἡ τα Εἰδὼς μῖσος ἐκ τῦτε “οκτόμϑιον, κα 9είνατον κατασκδμαζό. 5 

κϑρον. ὑπού ἤλεγξέ, Φησ! ; πῦτε ΣΡ ἐποωιύσοιῃ τὗτο “ποιῶν; εὐχί ἔλεγε ἰὼ  ϑυκεῖτε, ὅ ὅτι ἐγὼ 

χρι τη ϑρησο ὑμδμ ασϑ)ς Ὁ πατέρρ: ; ἔφην ὀχατηγϑρα ὑμδι! Μωὺσὴς ᾧ, ἐγὼ ἔγνωκα ὑμας, 
ὅτι Ὁ ἀγώπέω 9 Θεοῦ οὐκ « χυτοὶ, “πῶς διωαῶε πιφεύειν δόξαν πῆρα αἰ ϑεύπων λαμ 

Θαϑοντες ΜῈ Ῥ δόξαν φϑα δ᾽ μόγου (Θεοῦ κὶ ζητοωῦτες ; Εἶδες πῶς ἔδειξε νὰ πόμτων, ὅτι ὃ 

ως εἱυτὸν μῖσος ἐποίει ὁ ἔλεγχος ὁ ὁ πειγϑβρυσιασμενορ ὐχ ἡ τῷ σαξξατυ λύσις ; “ δήποτε το 
δὲ αὐτοιὶ πέμπει Εἰς τίω' ὡορτέω, λέγων᾽ 

8 Ανάξητε Εἰς τιω ἑορτίωυ, ἐγὼ οἵχ λυαίξαίνω ἀΉ: ; Δεικφεις ὅτι ζὐτα ΕἾ. 

πεν, χε ᾿ δεόμϑυος αὐ Ψν, 'σὐσὶὲ κολαιχεύξοϑαι ϑέλων, ἀλλὰ συγχωροδνζα Ἰουδαϊκα πω-. Ἀ ἑανής 

ᾧ. πῶς ὀίω, φησιν, ἀὐέξη, Εἰπὼν ἐκ αἰαξαμω;οέα Εὐποκαθεύπαξ Οὔκ αὐαξανω" Σλά, ἡ τρῖ ὡ 

γώ ᾿αυτεσι,μεθ' ὑμῶίι. Οτὸ Ἰσίεϑς ὁέμιος ὀυπὼ πεπληρώτωι. Καὶ μά «ῳ ις 

μέλλοντι παρα φαυρϑόοϑαι ἔμδα. “πῶς δξϊυ ὑκ αἰνέξη ὶ αὐτὸς; Εἰ γὸ ἘγΝ ὁ ὀχαιοϑε ὄπω 
παρίωυ,Π.} 6, τῦτο ΟΥκ ἀνέξη, ἐ ἰγρίυ μριδεὶ ὁλωὶ αναζζώω. δλ᾽ αὶ α[9. τῶτο ἀνέξαινεν,ἵ- 
γα πάϑη, λ ἥα, αὐςᾶν' παιδεύσν. πιος δ ἕνοκον λοὶ εϑρα νὼ δ) ἐδιώατο φάνεραῖς «ή- 

θὼν οὖν τω μέ μέσῳ τε τὴ, κ ᾿ κατέχειν αὖνμ τίω ὁρμιέω τίωυ ἀτακον, ὃ πολλάκις ἐποίησεν, κω 
94. ὦ 

δλλ᾿ οὐκ ἐζουλ ὅτο (μεθ: τοῦτο "ποιήν. Εἰ Ν ἀγπλῆς φανεροῖς Ὅ ἱπάλῃ αὐῶδν ἐπής 20 ἠεϑύππε 

ρώστ, "μειζόνως ἀ ἀν τίου ἑαυ θεότητα Αἱ μιλοθίμεπειν ὁ ἐποίει, ὃ τέως οὐκ ἔδει, ὦ μᾶλλον αὐτ' ἱπιδίξε 

ὀξεκαλυτήο. κ δ νομεξοι ὀκῴοι δειλίας 6|) δ ἐδύωιν, δείκψισιν αὑτὸς τὐμυδωπίον, ραδῳὶ 
ϑαίρσυς ὃν καὶ οἰκονοριίαφ' ὺ ὌΧ: χαιοϑὶ “ροειδως καθ᾽ ὃ ὔ πείσε(), ὁ ὁτι λοιπὸν ἔχιςη, ἴτε μα- ἢ ἐπυύμεν 
λίζα βουλήσει) εἰς τα ες εφφθύλυμα ἀναξέθω ἐμοὶ ὃ ,δυκξὺ ὸ Φ Ζ εἰπεῖν, αναίῶντε ὑμᾷς, κϑάν, 

τῷτο λέγ, μὴ Ἰοαίσίτε, τὶ ααγκαζωὺ ὑυμας "(ἰωὲ ἐμοὶ ἐμϑῥεν ̓μῆβαλορδέοις" ο: ὃ ) ἐπαα.- 25 πυμίῳ ἰωδ 

πὲ, ὀυπτ πεπλήρω͵). ο χαηοϑ (δ, δηλριετὸς ὅδῃν, ὃ ΤΊ ἐδ! μν ὃ σημᾷα δυέοϑαι, ᾧ δὴ μηγ9-. ἐπ 

οἰας λρϑύδαι, ὦ ὡξςῃ Ὁ ὀχλϑες πιεῦσσαι “πλείονας, ἡ τὸς μαιϑηζι φεῤῥοτέρϑίς δυθοϑα γ.. ὅσιρίπο,͵ 

πἴβρισιλ ὀρείας τῷ διδωσκα λου καὶ ἁπτερ ἐπαϑϑ, δοππμ 
τὰ ὧ 

Μαλω δ τοΐγων ἀὐτυ  πο Θέρηνδῥων πω Ἰππιείκειάν, τῶι ᾿Ὡρᾳότηται ̓ μαλατε ἀπέινἑ 

πὶ ε ἐμϑ, ὅτι Ὡράος : Εἰμὶ Ὁ ἤφστείνος τὶ τὴ καρδία" δ πάσαν πικρίὸν ̓ ὐχέάλωμϑω. καὶ 49 να(ῇνει)ο 

ὑπαίρνταί ὡς καθ᾿ ηρδᾷ ἡμῴς ζα πειοὶ γνωμεϑα" καὶ οϑρασιωύηται ὡς »κοριστάυσωρϑρ᾽ καν γὴν 
δακνη ἃ Ὁ κατιαϑῆ σκωων κὶ ο κωμῳδῶν, ἡμιᾷς μὰ! ἡγικόμνϑω, μὴ αἰμυυνόνϑροι ἑ ἑαυτοῖς αἰνέ- ἀρ υμῶς 

λωμδυὲ ἑαυτοις, ὲ ὙῈΡ ϑηείον ὅαὴν ὀϑυμὸς, ϑηδίον οξυ λαρμὸν. ἐπαδωρδν τοίνιου ἑαυ. ὍΝΝ 
τοῖς ζιὶ ἐἰπὸ τῆς ϑείας 2θαφὴν ὑπῳδάφ ὁ λέγωμϑμ, Ο΄ γὴ Εὐκὸ ἀπυδὸς" αἱ» Τί Ἅρη- κ. ὀκόψν- 

φόυϑύεται ὙὉ κὰ Ὁ αποδὸς; κα)» Οπὴ ῥοπὴ το υ θυμοῦ αὐτν; «ὐἹώσις αὐτώ: καὶ Ὁ, Ο Τ᾽ αϑὴρ ϑυμφ'- 455 μ καῖ 

δης, οὐδ δυσγήμων. σον δα αγρύτερον ὑψεως ουμουμϑίης, οὐδὲν δυσειδέφερον Εἰδ λα. Ν 

ὀψιως, πολλῷ  μαλλονυχος. κοϑοΐπερ ῊΝ ̓λὐακυκωμδύου βορο Οορὺ δυσωδια Εἴωδ βνῶν 
γίνειϑαι" ὅτω ψυχὴς ζα ρφ.Ἤομϑμης αἰ ασο θυμοῦ, πολλὴ ἐξα καὶ αἰλγημμοσ θη ὦ αἰηδία. δ ὑπο, ἵν 

υ φέρω, φησὶ, τίω ΧΙ ἐβρώ ὑδραν. διορὅ ἐγεκέν, Εἰπέ; αὐ ὦ γὰρ ἀλνυϑήφῇ, καθ. Ὑ' ται ἣ 

«ϑλ ὀχεὺν ὀφείλων κατόμυήειϑαι, ὁ χϑρὶν ἔχ ὁ αὐτοῦ δὴν ἐ ἐλόγχων ὸν ὃ ̓ψωρίς," κα- 20 Τὴν πον 
τοιφρϑνησον. Εἶπε πύν τ, κατα γέλασον" Ἐ εἶπε δυσμῃ ν ἢ Δωοητον, φίναῖξον ,αῇ χρϑισαμόμιν 

ὀκείνου λοιπόν. ὁ 5 Εἰπὼν τοῦ ἀδελφῷ ῳ αἰὐτο αἰ, ἔνοχος ἐφιαι Εἰς τίω γέενναν τῷ λάσεν. 

πυρϑε. ὑτὸν δξχυ υὑθείσυ, οἰ οὐνόησον τί κόλασιν ζω ̓χολρίζεται , ὃ Ν μόνον ἰχὶ ἐξεις ὀργά, ᾿ ἤσιηῆν 

δ υλα δαχρυα, ἀφήσεις. Οδδ' πρὸς (Ὁ πυρέοντο ὡς χἰδοξιώοται, ὅττι πρὸς ᾧ ὭΡΩΝ 
φλεχμα ογζᾳ, 

" 
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φλεγμμαινονζᾳ, αἰλλ᾿ ἐλεᾷ πόῤίς (ὧν τοιοῦτος ὸ ὁ δακρύει. τοιούτον δ ὅ21 ἡυγ» ἊΨ 
υϑμη. δλλα,καν αἰμκιύαϑαι βέλῃ, σίγησον, χαιολὸν ἔδωχας αὐτῷ τίω πληγώσ᾽ ὁ 

λοιδοείαν λοιδορία, (μωάψῃς, ὃ πῦρ αὔψας. δλλ᾽ ἀαδένειὰν χατοιγενώσχϑεσεν Φ τἶὸς 
τις, Φησίν, ν σιγήσωρϑ. Οὐκ ἀοϑένειλν κουτοιγφώσογται, δον Ὠχὶ φιλοσοφία λαυμεί- 

ς σονται. αὖ ὃ ̓ὑςολϑϑεὶς δυχϑηο, δορισακ᾽ δυηρϑεὶς ὃ ὃ, λὐαγκοίζεις ἀληϑὴ "ομ ζειϑαι ζλε- 

γϑυῦνα. ΕΣ ὠς Εἰπέ μοι, ὁ πλούσιος γᾷ αἰκϑων πένης ; αὖ ἐχ, στι μὴ ("ώοιδεν ἑαυτεΐ 

αἰνὰ ὑ- “πενίδλο ;" αὐ τοίγιωυ μέλλωμδυ ΔΩ Ἰλὶ ταὶς ὕδροσι, μεγίς ω υχηύδειξιν πϑεξοιὸν “μὴ 

εἰ εἰ μᾶν- (ἰωειδθαι τοῖς λεγθνϑμοις ἀλλως ὅ, μέδθι' πότε ἴω Τὴν δ ϑοφπων δεδοίκαμὸν θὐϑειύας; 
ΜῊΝ " ἔλθ πῦτε τῷ κοινοῦ καιταφρονούμϑῳ δεασότυ, ὸ τῇ (σρκὶ παρησηλώμεϑει. ὁπῈ γοῤονύο 

10 ἐῶ ἐφὰς ὑ ζηλρρὰ ἡ διχορασίαι, χε ᾿ ρκυοίέ ἐφε: διυωώθα τοίγιωσ » πηξυματιχοὶ ἡ χαλιώσως- 

μῶν Ὁ δεινὸν το ϑησίον. ὀργῆς ὺ μανίας μέροι οὐδὲν " ὡνλὰ ρσκαιρος ὅ61 δαίμων, 

μαλλον ὃ ( ᾧ διαιμονώντος χαλεπώτεροι. ὁ δαιμονοῖν, καὶ Χὴ συηνώμις υὐπολαύσειιν 

ὁ ὁ ὃ ὀργιζόυδμορ, βνείων ἐς΄αι κολθίστων ἄξιος, ἑκὼν ἑαυτὸν δχὶ βαρα, ϑρὰ ἰῆς ἀπω. 

λείας Φέρων, ὦ το τῆς μϑιηούσες γεώνης, οὐτεύλει ἡδὺ τίω δἰκίὺ ζρνύων ͵ λερυρὺν ἧνα ἀ ἀ- 

ἀέμρητν ιξ σπεὲυφον Χ ὁ ζαλέώω" ἀσίγητοι δα πάσης ὴ γυκτός, ἂῳ πάσης ὃ ἡμέ 6 ἐπεισεύγαν τς τὴς 

ψυης λογισγιοῖς, Ὁ δΐχυ ὁ τὴς ῳ τῶ πϑρώτι κολέσεως, ἡ τῆς Ὁ ν μάλλοντι τιμώείας ἑ- 

αὐτὸς ἀπαλλάξωμδι, ὀκθαλόντες τοῦ ὦ πάθος, φραύτητα, πᾶσαν Ἰαιδειξωμιθα καὶ Ἐχιεί. 

κέιαν, ἡας ὠνζυϑαι α αἰναίσταυσιν δὑρωμδν. τῇ ἡ ψυχῇ ἡμδ, κ κἡ Οὐ; τῇ ἡ βασιλεία ἼΔΣ 

ἧς ὅμοιτο πόρζῳς ὑμας, Ἐβιτυχεῖν, ἄέπι σι φιλὸν, ϑεφπία, τὸ ἢ Κυρίν ἡμδν Ἰησοῦ 

20 Χειρού, [δ᾽ δ ἐκ} ϑὼ ῷ πατεὶ ἡ δύξα, ἃ μα ῷ αἰγίῳ πνθύμοτι, [νυν αὶ ἀεὶ, ̓] Εἰς 

τοις αἰώγας “ἣν αἰώνων. Αμέω, 

Ομιλ. μθι9 ΤΑΥ͂ΤΑ ΔῈ ΕἸΠῺΝ ΑΥ̓ΤΟΙΣ, ἘΜΕΙΝΕῈΝ 
ον τὴ Γαλιλαίᾳ. 1ῖο ὡς δὲ ἀγέξησαν (ὦ ἀδελφοὶ αὐτο, τὸτι καὶ 
αὐτὸς ἀγέξη Εἰς τίω ἑορτέωυ ἡ φανερώς," » ἀλλ᾿ ὡς οὐκρυτῆῳ, 

ΖΞ τῷ Α ἀν,ϑερπίνως χὑαυὺ τ ᾧ Χοιλφού οἰκονομούνδνα, οἱ δ᾽ τῦτι μόνου 

5. οἰκογομεᾷται, ἥα τίω σείρκωσιν βεβαιώσηται ἀλλ᾽ ἥα ᾧ ἡμαξ παι- 
δυύσῃ ασϑὸς γρετίωυ. Εἰ γ πρλύτοι ὡς Θεὸς ἰπραῆε, πόϑαν 
ἐδιιυάμεϑαι ἡμιᾷρ Εἰδέναι ναἰξεπίπηοντες αἰξελήτοις, “7,05 ᾿ ποιῷ: 

ἥ ᾷὰ λέγω. ον τύτῳ τε εὐτῳ ὧν ζ λείῳ Φογωντων Ἰουδαίων εἰ εἰρ 
μέσον θύϑέῳς πϑελϑῶν χατέςηλε τίω ὀρμιύω. Εἰ τοίνιου τῷ ἐξ- 

ποίει διευρκῶς, ἡμῆς εἰ ἐδιυνάμϑμοι τῶ ποιῷ, «ἰξιπιαήοντες ἢ, ποθεν δὺ ἐγγωῤδν πὼς δᾷ 
τῶ ρλγματι χθ". ἢ «ϑα!: "Ὁ πότερον θύϑέως δἰποθουῷ, ἡ οἰκϑνομιῆσοι [σὐον]ώςε Ὥβο- 

39 χωρῆσαι (ὃ λόγον; ἐπεὶ δῶ οὐκ ἐν "ἐμάλομϑῳ ἡμᾷς, (ὦ μη δυωαμϑροι, αϑρελϑθύντες Εἰς 

μέσον “ἱ δι ἱ ποιῷ, οἱῳ πῷτο ὺ τα “πὸ ἀὐτν παιδαύομελει. ζωτα Υ, Φησί, Εἰπὼ 

ο ὁ Ιησῶς, Ε μεινεν ὡ τὴ ἡ Γαλιλαία. ὡς ἢ  ἀὐέθησοιν Ὧ) ἀδελφοὶ αὐτῷ, τῦτε ὀβέζη καὶ Ὁ αὐτὸς . ᾿ 

χὐ δὰ δ φλυερως, Σ᾿ ὡς ὧν κρυπῆφ. ὃ αἰπεῖν,στι αὐέξησαν Φ.- ἀδελφοί ̓ὠγιὲ ἐμφαϊνοντός ὅδ, 
ἐἠώμυν ἀν ὅτι οὗν ἐθούλον μετ᾽ ὠκεΐνων δϑελθκῖ. ΟΣ ὼ μϑύοι ἐν ᾧπερ ζὦ, ὅτε δῆλον καιτέφησεν ἐ-- 

ἐδ . 40 αὐτὸν, ὀκείνων πως᾿ ̓χατεπτι)ϑντῶν τῷτο ποιήσαι. φ δηποτε; ὃ ο᾿ αἶβῥνσίᾳ ὀζαλεγόμδυοι 

ἵγων ἀεὶ, ὡς ἐν κρυπ]φνῶ τῷτο "ποι" οἵκ Εἶπερρύφα, δλλ᾽ ὡς ἐν κρυπΐῷ. ὅτω Ὁ " ἐδόκει, 
εἰκὼν, ᾿ ὅπερ Οἰπον,πουιδούων κἡ ἡμας (ῷ πράγματα οἰκονοβιᾷ,. " χωρὶς αὐτο ὃ σέκ ζω ἴσον 

ὑϊηἐκὴν ζεύντων αἱ αὖ" χα "ἰσφαϑαζώτωνέ ἐμιπεσεῖν , χαὶ μῷ ̓ ζῶτα τῆς ἑορτῆς δζρλυϑείσες., 

μειμεζένν 11 Οἱ ὅδ Ἰυδαιοι ἐζήτουν αὐτὸν, ἃ ἢ ἐλεηϑν᾽ πού ὅδ ην ὠκᾷνοο; Καλῳ “(αὐδ τὰ ; 

Οδεγίοιϊ, τοῆλ. 2. σῇ πῶ 

ζοζ,. 



ἐν ζ 

Ἰααγιίαιγρ, 

748 ΧΡΥΣΟΣΤΙ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΩΑΝ. 

ταὺς ἑορτάς χατορϑώμαιτα. Ἐχὶ φόνον" οραιξσι,ὺ ωῳ τῇ ἕορτὴ Τβαλθθο) αὖτ’ ̓συλλαίῳ δ ὕγω Χ' ὥρμων 

σριῶ Ὡ ὁ δ »λαχού ὁ λέγρυσι᾽ Δοκεῖτε ὅτι υ μ] ἔλθη ω τῇ ἑορτῇ; ὃ σε δ ἔλεγον" “που υὅβιν ἡ ὑπ σέων 

κῶνος ἐύασο ᾧ πολλὺ μέσυφ ὁ δ] ὠπορθηίας, οὐνγ ὀνομαὶ αὐτὸν καλῶ ἐξώλογν. “Τολλ. ἡ ΨΝΣ αἰ, 

ἡ εἰς Ὁ ᾿ἑορτίω αἰδοὶς,μεγαϊληὴ βὐλαζεια," ἀπ᾿ ̓αὑπής καὶ ἑορτῆς αὐτὸν δυρόῦσαιμ᾽ ̓ἐδνλοντο. ὅτων 

1» Καὶ γϑηυσμὸρ (ὦ «ὐδὶ ἀυτν πολὺς ὦ τοῖς ὄχροις. Ἐγωῦ 8 οἵμαι ᾧ Σπὸ ὦ. τπϑ ἢ 

“Ξροξιώεοϑαι ἀὐζις ὅθι. Ὁ σημφον ὄλμετο, ῥ' α΄ μάλιςα αγφιαμεν ὴ δεδοικέναι ̓ ἐχ ὕὅτως (ὦν 

αὐτοῦ τὸ πἰλελθόντος ὀργεζομϑύοις, ὦ ὡς ᾿Φοβεμθμίοις, μῆ πιίλιν ἐργάσηται! τι τοιϑτον. ὄξέ-. 

ζαγνε ὃ πϑὸ τουνδρτίον ἀκογτες Φανέρϑν «7: ἐποίον. Καὶ οἱ οἱ ἐὰ ἀ ἐλείον, ὅτι αἰγαλὸς ὅδ" 

οἱ ἣ, ἢ ἢ ἀλλὰ πλϑνᾷ ̓  ὀχδλεν. Ἑκείνξεν μ « [δι] εἶμαι ἢ μ δόξαν ἿΜ πολλῶν ἐ ; νζωυ.. 

τίω ὃ ἢ; ϑηρλόντῶν ἡ Ὑ ἱερέων, ὦ ὃ δ(κθάλλεν, ἢ ἐχείγων βασκϑνίας ὸ πινηείαρἢ 1. πλα.- το 

γα Φησι,Τ' ̓ὀχλονιτ ποιών εἰστὰ μίϑι; ἄρα φανταξων, ἡ σέκ ὀργαζόμϑιος τα πί σημεῖα ; ἡ ἡ μέω 

τουνὰν" Πονὴ παίοϑι "ιδοτυρᾶ. 13 Οὐδεὶς μϑύτοι ᾿ηϑῤρησίᾳ ἐ ἐλόίλει πἰϑὶ ἀὐτύ δ ᾧ “οἴλιξῃ, 

φόβοι Υ ἰδαίων. Ομρᾷς πϑυταγᾧ ὃ κ Ὄρχικὸν διεφϑαρυδύον" ὥν 5 ρχορδύοις 

ὑγιαίνονζῃς δὴ τὴ ἢ κρίσει, οὐκ ἐχονας Ὁ αἰδρείαν ποροσήχουσαν, ἧς μώλιςα ῷ πληθᾳ δεῖ; γί 

14 Πόν: 1 δὲ ἐορν Ὁ μεσάσν, ὀψέ ὁ ὁΪησῶς ὁ ἰδίδεισκε. Τῇ λύαξζολῇ παϑσικδικωτέ. κα ι4 Ἀκήνας, 

9 οι ὲ ἐποίησιν. "οἱ γὸ ἢ ἡμέραις ζυδησοίες αἱ αὖτ' Ἐαρϑταρ, ὃ λέϊοντες, πού σβν ὀκᾷ- ΝΕ 
γος} ἀφιω πϑρόται ἰδέες, ὁ ὅρρι πῶς ἐπύγησαν αἱ ἐμελλον Ἐλικεῖοϑαι λέγοντι , ὅι τε ἶμον ἵν 
εἰγαϑὸν λέφρντες, δι τε" “μὴ τοιϑτον ΚΟ ὀκῶνοι ὦ ̓ ὧξε κερδλα τ ἢ ϑαυμάσοαι" ὃ-ὀ λίμνῃ 

7} ἢ, ὥςε Ὀχιλαρέοθαι,ν" καιταχενν. δ “ δῶ, πλανα ΟΥ ὄχλον, οἰπο τὴς διδασκαλίας ᾿ ποῦν 

δογμάτων ἐλείονν ν γοομώτες τὰ λὲν ῥιϑια ζ ἢ, αἰγαϑὸς, στο Ὁ σημείων, 'χαλθέσεις τοίνμωυ 10 ἐὐπαἸῆι.- 
αὐτῷ ϑυμιὸν ὅτως ἐπέτη,ὡςε κα φϑλῆς ἀκούσαι ἢ ᾿ λεγϑαθβων, μηκέτι ὟΝ Ῥῆε ἐμιφροῖϊ- τρΐσπῆ 

τσης ταὶ ὦτα. τί ἐς δξωω ἐδιδαξονούα Εἴπεν' ὅτι ἣ λαυμαςῶς τὸν μένον λέ ὅτι ἶλεν μῶλενἠ 

δος κα ., ματέξαλα. τοστούτη “Μ' λείο ΔΝ ἮΝ Ἢ ; διύύαμις, ὦ ὃ Εἰπόντες, ὅτι πλανᾷ ᾧ ἀιπν εἰν 

ὄχλον, μμεταξαλλόμϑμοι ἐδαύμαζον᾿ δἰϑὺ ὀλέγϑν, Χ φυλαί, 

1 Πώς (δὰ τοὶ οἶδε γράμματα μή ̓ μεμαδηκώς ὁ Ορᾷρ πὼς δείκγυσι καὶ Ὁ οὐζῶϑα ε, δ χιόνι 

πονηρίας γέμον ὦ θαῦμα αὐτἦὖὅμ,ὑ ἐγ εἶ εἶπεν, ὅτι Ὦ διδασκαλίον ἐλαυμαζον,ἢ ὃ ὁτι ἐδέχονν 

“πὶ ἐλεγϑνϑμα, ΝΩ πὰ οἧς,ἐλαύμαζον" πυτίςν, εἰς ὀκπληξίὰμ εἰνέπεον, ὸ διηπόρϑυν 
λέγθντερ, πόλον, τὐτῷ ζαῦτα; δίον Ξἰπὸ τὴς ὑὐποείας ζωτης (ἰμοιδεῖν, ὅτι Ουοδν ἐν, ϑοθπι- »»ἦν 

"ον ἰὼ ἐν αὐτε. ὠλν ὯΝ τῦτο ἀὐζὶ οὖρος ἥϑελον" ὁμολογῆσαι, δλά μέχρι τῷ ϑαυμαζῳ Ὰ εὐπρλίν 
Ἰςανη» μόνον, ὠκουσον τί Φησιν αὑτό. 40 Ὁ» 

ιό Ἠῤ ἐμ ἰδιδανγδ Οἷκ ἔς!ν ἐμή. Παίλιν κῦϑϑς Ὁ αἰ παδνοιὸν αὐτὴδἶλ Ὀπυκρήεται, 

Ἐχὶ"" πατέρρ. αὐδις ἀ! ἀγών, καἰκᾷθον Ἐπχιτομίσοι βυλόμδμος. 
17 Ἐδὺ τις δέλῃ τ ϑέλημα αἰντϑ' ποιφν, γνώσεται «ἰδὲ τῆς διδασκαλίας, πύτερον ὧκ 

ᾧ Θεού ἰβινδὲ ἐγὼ απ ἐμιαυζ το λαλῶ. Ο: δ λέγ Το ἐσ᾿ τ “πονηολλν δ ἑαυ ἐκ- 

Θάλοπ, κα "Ὦ τίω ἀγάϑᾳ Ὁ ᾧῷ φθόνον, ᾧ ὃ Αἰσος τὸ αἰ “τοῦς ἐμὲ ᾿ γεγλυηυδῴον, κὶ Ὁ) σὐοὶν ὦ 12 

κωλύον ὑμας γνωρίσαι ὅτι Θεοῦ δ ὁντῶς 58] τοὶ ρὴ ῥβμιατοι. τὰ ἐμοί. γιῶ μὰ ζ ὑμνζῳωῦτα ἔλι- 
σκϑτεῖ, τὴ τίου ὀρϑέω φζαφλκίρει κρίσιν λσιμειπτσαν' δι: ὃ  (αὐτα ὀξέλητι, Οὐκέτι τῇ» πιί- 

σιαῦς, δ ὅτω ' οὐκ Εἶπω (ἔπληξε γὰ δ  ἀὐδοις  σφοδραΐῳ) πόρτα: 5 αὐτὰ ἡνξα- 
Ϊ"- αἰδτὸ Οἐπεῖν, ποιοῖ τὸ ϑέλημα αὐτεῖ γνώσεται κἷξὶ τὴς διδοιχὴ 2", πότερον ὧκ τὸ 

Θεου υὕθιν,ἢ ἢ ἐγὼ, «Ὁ ἐμαυΐ τ᾽ λαλεῖ, τατεςιν, " ἐγώ ᾿δλλὀτριον τι ξένον ὸ οὐγαντίον φλήρο- 49 
ΜΉ. τὸ δ ῤ, ἀπ’ ἐμαυ, ἀεὶ ἐχὶ τῶ κείταν, ὅτι σον ἔξω τ ἀστῷ δοκούντων λέγω, 

Σ»λὰ πόρτα ἃ ὁπατὴρ βύλεται, ζαῦτα κάγω. ἐδῳ τιρ τὸ λέλημαις τ ποιῇ, γνώσεται 

πὶϑὲ τὴς διδουχὰς. τῇ ὅσην, ἐδ τίς τὸ ϑέλημα, αἰτεῖ ποιῇ ; ἐδ τι ἐδφ εῆς ἡ Ὁ ὑ βίν ὃ καὶ ὩρεΣ, 

Εἰσεπω δ λεχϑύϑϑὼν τίου δυυύα μεν" ἐδύτις ϑέλῃ πυξϑσέχειν ταῖς προφητείαις, πὸ- 
τΕρ9) 

' 



ἙΥΑΓΓῈ ΔΛ, Ομὶλ, μ. 749 κιῦς. 
πτερὸν κατ' αὑτὸς λαλαΐ ἢ δ, πῶς αὐτὶ καὶ οὐ αὐ; καὶ γὸ Εἶπεν, ἡ ϑιδωσκαλία αὕτη 
οἕκ ἐςν ἐμή" δυλαὶ ποδότερον Εἰπὼν, ὅτι ἐμεή Ἐ81,ὶ οἰκειωσοίωϑνος αὐτὴν, τότε ἐπήγατϑρ, 
οὐκέςν ἐμή, “πῶς δέω τὸ αὑτὸ διυύαται δὴ αὶ ἐστε αὶ οὐκ ἀντι; ἐντῷ δ, ὅτι ὡς μὴ διδα- 
σχϑυϑυος ἐλέλν΄ Οὐκ αἰτοῦ ὃ, ὅτι τῷ παϑος ζω ἡ δϑιδωσκαλία, “τῶς δξίυ λέγφ᾽ Παΐτο τοὶ ᾧ τοαν. Κι), 

5 παΐζ9ς ἐμαὶ Ἐ91, ὶ τὰ ἐμὰ αὐτο; Εἰ γὸ ὅη) , τὸ παΐξ᾽ς ὅ91,0, οἱ τϑο» οὐ ἔςι σὴ, ψδὔδος 
ὠκφο ΠΝ το Ὁ ὠφῴλεν ἘΠ) σή. αἰλλαὶ πὸ,σέκ ἐμ, σφίδγα, εἰντο αὶ τὸ παΐῶς μίαν ἐϊ) 

δηλοι διδαυγίω ὡσανεὶ ἔλΕῚν ᾿ Οὐ ἔχει περηλλαγρϑμον, ὡς ἑτέρα ὀυσα,, Εἰὴὰ ἡ ἡ 
αἰασύςασις ἄλλη, δον ὅτω ᾧ λέγω πυροῆω, ὡς μὴ νομίζεοῖ, ἕτερὸν ἅ, καρ δὰ ᾧπα- 

πέρᾳ ̓ δυλὰ ὃ ὠϊ ὅπερ ὁ πατήρ Εἶπεν," ἐοράξον. Εἶτα ») ἄλλον ἐπάγη συλλογισχκὸν 

ἀγῶτν 5 λμαντίβρητον, δ, ϑο;πινν τι τ δρέγων Εἰς μέσον, καὶ δἰσο ΟὟ ον (ἀωνϑείᾳ παιδυύων. "αἰ ἢ μήϑῆν “ματι , 
ἐδ άφ 5 στο ἐφ: 

κἤ αν , 18 Ο ἀφ᾽ ἑαυ λαλών, τίω δύξον τίω ἰδίαν ζντῴ, Τατέςν,ὁ βουλόμϑρος ἰ- 

ἴω πῆ ες δίδω φνα φῆστα! διδοισκαλίαν, δὲ συ οἱὲν ἔτερϑν βουλεταί, Φησιν, αἰλλ᾽ ὧςε τίω δυξόῳ αὑτὸς 

τπίπν δ βε- καρπώσαοϑα. Εἰ δὲ ἐγὼ υὶ βούλομαι κωρπωσαδῖ, δόξαν, ἥνος ἕνεκεν ἰδίαν ἡναὶ β,-: 
ωῇ λέγειν, "5 δλομ(ψι φῆσαι διδουσκα λίαν; ὁ ἀφ᾽ ἑαυ λαλῶ, τατέςιν, ὁ ἰδειόν δι ἡ ἀπηλλαγμένον, δρὲ 
ἡ ἰδλνΐπ- ηξχο λαλᾷ, ἵνα τίω δυξαν ἐστύΐφησμ. Εἰ δὲ ἐγὼ τίω δῦξαν τῷ πέμψαντός μὲ ζητῶ, ἄνος 
ὦν} δξων ἕνεκεν ἀῤ ἐλοίμωζων ἕτεραι διδυίσμειν; ὁρῶς ὅτι αἡτία, Ἧις ζω, δὲ εῦ καὶ ἐκᾷ ἔλεγε μηδὲν ἀφ᾽ ἑ- 
ἀτήτι γα. αμμήν ποιᾷν; ἴςς δὸ αὕτη ; να πις΄ θύσωσιν, ὅτί ὶ δόξης ἐφίεται τὴς “Μ᾽ πολλων. ὅρα τῆτο ὅ- 
ἴδοι α τὸν ὦ (απεναὰ λέγῃ, ἐγὼ τέω δόξαν τοῦ ποΐξος ζητῶ, φησι, πϑυταχοῦ πεῖσαι) (δου λόμϑμος 

λο αὐζᾶν", ὁτι αὶ δόξηςἐρώ «τῷ δὼ ζᾳπενα φϑέήεοϑαι πολλαί Εἶσιν αἰτίαι, δή, ὃ μὴ ἀὐμ- 
γητον γομιαϑέωαι, ὦ μή δὠτίϑεον, ζὼ στώρκαι αὐθεξεξλλεϑοι, ὦ αἰοϑενὲς δ αἰκουύγτων, Ὁ δι. 

δαίσκεν «δι δύ, ϑούτνυς μοτοκαΐξειν ἡ μηδὲν ἴθι ἑαυ λέγ μέγα" πῷ ὃ ὑψυλὸ φ9εγ- 

γγέοϑαι μέλι θζοφι Ἧις αὐ αἰτίαν, τὴς φύσεως ὦ μέγεϑος. Εἰγὰν, ΤΩ Εἶπε, απο9 τῷ 

᾿ς Αὐρᾳαε ἐγώ Εἰμι, ἐσκουδωλίίϑησαν, τί Οὐκ αὐ ἔπαϑον, ἀεὶ ῥημάτων ὑψηλαΐ αἰΞ 
Δ: χούογτες ; ΝΝ .Ν 

19 Ου Μωύσης δέδωχεν ὑμῶν “᾿ νόμον ἡ Οσοϊεὶς Ζξ υ δ ποιφ΄ δ νόμον ; τί με ζητεῖτε ἀ- 

᾿ποκῴφναι; Καὶ ποίαν ἀκολουϑίδυ ἔχει τῦτό, φησι," τί κοινὸν τσϑὺς (δ πσδότερον εἰρη- 
"δία δύο ἐγκλήματα ἐπήγαγϑν ̓ ἕν, ὅτι τὸ σοίξξωτον λύει' ἄλλο, τι πατέρα λόγι ἘΘε- 

ἐν, ἴσον ἑαυτὸν ποιαΐν τω Θεῷ. ὅτι γοῤ αὶ τῆς (κείνων αἰ ασονοίας ζω, δυλαὶ τὴς αὐτο γνώ-: ᾿ 
30 μκῃφ, αὶ ὅτι ὄχ ὡς (Ὁ πολλοὶ, δλλ᾽ Ζξαιρέτως αὶ ἰδῴμζώντως ἔλεγε, δῆλον ἐκ φ9ε). πολλοὶ 

πολλάκις πατέρρ. ΕἾπον τὸν Θεὸν ἑαυ ν᾽ δῇ, Οτι Θεὸς Εἷς ἔκτισιν ἡμας, ἢ πατὴρ Εἰς ΜΆ, β.}; 
πότων ἡμῦμ' δλ᾿ ὃ ᾿ τϑτο ἰσος ἰω ὁ λαός τῳ Θεῷ, ὁ9ον Θυτῖδ' ἐσκλυδωλίξον»» 

ἀὐἰκϑύοντες. ὥασερ ὅζχυ ὅτε, Οὐκ ἔς!ν ἐκ Θεού ἔλεγϑν, ἐ ἐϑεροιγγάυσεν αὐζἄσ' πολλαίκις,χὰ! 

εἷπῷ τῆς τῷ σαξξαίτυν λύσεως αἰπελογήσατο᾽ ὕυτω καὶ τῶτο, Εἰ τὴς ὠκοίνων «αἰ πσοψίας 
35 ἐω ᾧ μὴ τὴς αὐτο γνώ μος, διώρϑωσεν δύ ὸ ΕἾπε᾽ τἰ με νομίξετε ἴσον τω Θεῷ » οὐκ εἰ- 

μὲ ἴσος. δλλ᾽ οὐδὲν τοιοῦτον Εἶπεν, δυλαὶ [7 τοιωδυτίον, καὶ ἐπέδειξεν, ὅτι ἶσος 681 ὁ. 
ἡΜέξης. ὁ γὺ, Ὡασερ ὁπωτὴρ ἐγείρει (ἦι νεκροις ᾧ ζωοποιᾷ, ὅτ καὶ ὁ ὑός, καὶ, ἵνα πτλρί-- Ἰναν. ὁ, κά; 
τές τίιῷσι ᾧ ἐόν, χαϑὼς τιμῶσι ᾧῷ πατίρα, ᾧ, ἃ ἔργα ὧ δ ἐκᾷνος ποιᾷ, φωτω χῷ 

ὁ υἱὸς ὁμοίως ποιῷ, τα πόῤτω τῆς ἰσύτητός 81 συςατικοῖ. αἰϑὶ τϑνίμο ἢ λέγ᾽ Μη μαν9. ο. δ: 

40 γομίσητε, ὅτι ἦλϑον καταλόσοι τὸννόμον, ἢ τὶς πσφοφήζᾳς. ὕτως οἷδε χαὶ ζας ἐν γοία, 

ποιηδοὶς “( πσονοίας ὥξελῷ. εἰγνζώθο ὃ τίω τῷ ἴσν οἰ πσϑνοιαν, μυνὸν Οὐκ αἱαιρῴ,δνλαὶ 
Χ) βεζαιοῖ. δ 9. χαὶ δλάχῷ Εἰπύντων αὐδὴν ὅτι πριής στάυτὸν Θεὸν, Οὔκ αὐφλε τίωυ ὑ- ΝΕ 

πόνοιαν, ἰλλαὶ ᾧ ἐξεξαίωσιν Ε-ἰπων᾿ να  Εἶδτε, ὁτι ἐϊξοισίδν ἐχᾷ ὃ ὸς τῷ δυ,δοόπου Ματθ.θ:» 

ἀφιέναι αἰμδϑότίας Ἰχὶ τῆς γῆς, λέγ τῷ “οδαλύ)κῷ ' ἄρον τὸν κρφΟςατὸν συν ἢ ὥξεπα- 

Ομιγίοί, ἴοπΊ, :: ' 5{{ 2 τς, 



χῷν ζ. 7έο ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΩ ΑΝ, 

τῷ. ὀκῴιο ζ δὰυ Ὁ πεδϑτερον ἐπέτεινο, Ὁ ἤσουν ἑαυτὸν ποιεῖν τῳ Θεῷ, δεικψες ὅτι οὐκ ἔςιν 

αὐτίδκος, δα καὶ (αὶ αὑτὰ λέγά, ἡ τὸ αὐζῷ ὠκείγῳ διδοίσκει᾽ λοιπὸν ἢ ασδὲς τίωυ τ σαξ.- 
(αὐτὰ λύσιν ἵξαι ται λέγων ν᾽ Μωυσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν γόμον,χαι! Θυοϊεὶς ἐξ ὑμδυ" τηρέὶ γέ. 

ΜΟῚ ; ὡσανεὶ ἐλελν᾽ , Εἶπιν ὃ νόμος, τὶ φονδύσεις᾽ ὑμεῖς ἢ Φονγύσετε, καὶ ἐμοὶ ἐγκα λῶτε ὡς 

«οἴ Ῥαθαίνοντ ὃ “νόμων. δζο τἰ ἢ ᾿ Εἶπεν, σεεϊείς ; οσι πόρτες ἐξητομω. αὐ“ ὡἰσποκεναι. ἐ ἐγὼ ̓ 

ἅ δζῶυ Εἰὰὶ Ὀ ἔλυσα (ζὸ νὸ γόμον, Φ ησίν, δλλὰ ὐνϑεῦπον σωσαις" ὑμῴς ὃ ἢ «ἴραξαψιοντες Ὠΐ 

καιχῷ. ὦ ἐμὸν Εἰὺ ὁ αὐἴϑάθασις ἐ δλλ᾽ ἘΧῚ σωτηρλα ὸ Οὐκ ἐχρί ὑφ ̓ἀδι Δ με- 
γάλα τ Ῥαθαμόντων ἐ ἐμὲ χρίναθπι. ζ "ὸ ὑμέτερν,λῥαϊξοπὴ τίν γοβΑ πόρτὸς. Εἶτα καὶ 

ἐπα" ωνιξεται, χαίτοι πολλα καὶ ἡ πεϊλᾳιδζελῳθείς" δλαὶ τότε (ὦ ὑψηλότερον ὦ κτ' πὶ γίω ἀἰ. 
ξέν τίω αὐτεν, νι υ ὃ ̓  (α πενότερον. Φ δέποτε ; ὅτι οὐκ ἐξούλετο (ἰμωερῶς δ μκζεν αὐ-- 19 

τὰς. γιὼ “δ. ζᾳ τῆς ὀργῆς Ἐλιτέταιτ, κα υ Εἰς Φόιον πσϑϑήεσαν, δ 9 υϑγει δύο τύτοις καίτοι ΜΕ 

σίλλῶν αὑτὸς ̓ σῳΐ το ἐλέγξαι αὐ τὸ τολμημα ἡὶ Εἰπεῖν, Δ με ζητεῖτε )στοκτεῖναι ; χαὶ 

Ὧν μετ ̓ὩὨχτωκείας Θἰπε," ̓λῤιϑεσπον,ὃς τίω ἀλυϑήέω λελθληκα,ὐ ᾧ δεῖξαι ὅτι φονών-: 

τες οὔκ αἰσν. ἀξιοι κρίνειν ἕτερ. σὺ δὲ δρρς ὺ τῆς ἐρωτήσεως τὸ ζω πεινὸν τὴς πὸ Χολοού,͵ ϑάκω 

ᾧ τῆς Ὀἰποκρίσεως ἐκείνων τὸ ̓ ϑρασύ. 1 

20 Δαιμόνιον ἔχεις, τίς σε ζητᾷ ̓ὐποκῖψναι : ; Οργῆς τὸ βῆμα ἡ ϑυμοὺ ὀψυχοώ ω- 

ναιογωιυτ άσης {χι Α δοξως ἐληλέγοξαι , ἡ πυϑκαταπληήομϑμης αὐδῇ, ὡς φοντσ. “"" 
καλεύεν ἡ ρληςαί (ἕνες ἀδόντες Ἐχὶ πῶς Ὀθπρουλαϊο Εἶτα βουλόμϑιοι ἀφύλακτον ἐμ 

γάσοιϑαι ῷ τὴπρουλθυόμϑμον, αἰ θυ τῆρ" σιωπῆς τῦτο ποιούσιν᾽ ὅτω ἡ ὅτοι. αὐτὸς ὃ ἀ.- 

φεὶς ἐλέγξαι τούτο, ὧι ὠὡςε μὴ λὐαιοκυτοτέρρες ποιήσοι, παᾶλη τῆς Ὡσπολϑγίας ὡεται τὴς 10 

εἰπῇ τοῦ σαξξα τυ, οἰπὸ τοδνόμου συλλογιξόμϑμος αὐτύς. καὶ ϑρρι πῶς (ἰμυετῶς. οὐδὲν 
ϑαυ μαςῦν, φησιν, Εἰ [ἐμοῦ τὐδαχϑύετε, ὁπῦγε τοῦ γὸ οὐ γοβαϑ,᾿ 8 δυχείτεα ἀχϑύειν ,ὐν νομίζετε 

θα Μωύσεως δεδύοϑαι, πὐρανουετε. Οὐ ϑὲν δίχυ καινὸν, εἰ τοῖς ἐμοῖς ̓  πϑϑσέχετε λό- 
"6. ἴω γοβ ἔλεον, ὁτί Μωὺύσεϊ λελάληκεν ὃ ἡ Θεὸς, τούτον δὲ οὔκ οἰδοιρὸν πόϑῳν ἐς], 

δείκψυσιν ὁτί "δ εἰς ὀκῴνον ὑθεῖζον. Ὁ " γὸ ᾧδνόμον ὠκῴνος ἔδωκε, καὶ Ὁ οὐχ ὑκέσσιν. 25 

21 ἘνῈ ἔρηϑν ἐποίησα, ἡ πόμτες γαυμαίξετε. Σ κόποι πῶς ἐγθα ἀν υὐπολργήσει- 

οὔαι δέῃ " ὡς ἔγκλοιμα δεῖξαι, συλλογίζεται. τὸ δ) γαλρνὸρ,υ ἰ τὸ τοῦ ἡ πα ς, α᾽)λλα τὸ 

εἰστ πσούσωπον ἀσούγα" ἐν ν ἔρον ἐποίησαι. Ὅλοι δεῖξαι ὃ οτί τὸ μι ποιῆσαι, λόσαι (δ νὲ- 
μον ίωώ" ὺ ὅτι ὅδ) πολλαὶ τῷ νόβεν κυρλώτερρι" ὺ ὅτι οἡτολίω ἀύξαν δίξαοϑαι Μωύσὶς 
ΚΡ τοῦνὸ νόμου, ὃ τοῦνο γομ κυφιωτέφραν. τού [γοῤσαξ τε αὐξετομαὶ κυφλωτέροι' καῖτοι 19 

οὐχ ἔς! τοῦδνὸ γόμωου, αὐλα Μ πατέρων. ἔγω ἢ Χὴ τὴς «ὐξετομιῆς τὸ τὸ κυρλώτερον ἐποίησουι χαὶ 

κρφῆο. οἴτω υ μέμψηται τολῆς γομίκης, ὃ δ Ὁ ὁΤι ὼ ἱερᾷς τὸ σείοξατον βεζηλούσι,κᾳϑτί- 

« ἥδ, εἶπεν, αλλ ̓ ὠκ μαείδονος «ἰϑιοισίας. τὸ δὲ ̓αυμάξενν, τούτο ἔτι, φρυῴοϑε, ο- 

εαἰῆεῶε. εἰγδρ ἐδ (ἢ) βέξαιον (ζ) νόμον, οὐκ ἐρ᾽ ἡ ἡ χὐθίτομη, αὐτο κυριωτέρρι ὠὦ. αἱ 

ζῴι εἶπον, ὁτί μεῖζον ἐποίησα, τὴς πἰξετομὰς, ἀλλ᾽ ἐκ αὐδκοισίας ἐ ἐλέγχειῷ ᾧ εἰ εἰπεῖ, 35 ,ιἀρὰ ἡ]: 

23 Ἐ; αὐἰξετμιάι λαμίρανει ἀγ,ϑοφπος. Οράφῦ ὅτι τύτε μαίλιφα ἵσαται ὁ γέ. ἡξαη η 

μος, ὅτὸμ αὐτὸν αύῃ; ; ὁρᾷφ' ὅτι καὶ τοῦ σαξξτο λύσις, τήρησίρ ἴ91 τοῦγό γομδ: } ὡς εἰ ΜΗ ̓ἐλυνη δέχεμε δον 

τ σαϊξρατον, αναγκη (() νόμον ίώ ἡ λυβίοῦαι " ὡςε ὺ ἐγω ἔσνσαι αὐτὸν. ὃ Οἵκ εἶπεν, ἐμὸὶ 

χολάτε ὅτι μεῖζον αἰϑιτομὸς εἰργασαίμέιυ, αἰλλα τὸ τεγϑνὸς μόνον εἰπῶν, ἀὐζοῖς τίου κρίσιν 

ἐπέτρεψεν, εἰ εἰ μ᾿ ̓φἰξετο μῆς αἰ αὐναγκαιύτερον ὀλόκλνιροε ὑγίεια. ἵα σημφον λϑθηο ο ἀνϑε9- η9 

“πος Οὐδὴν σεῖς ὑπείδν ((μωτελοιώ, λύδξται νόμος, φησίν" ἵγά νόσῳ Ὥσωύτης αἀὐπαλλαγῦ», δυ- 

ἀέραίνετε ὺ αἰγαγακ]ζτι ; 
24 Μὴ κρίνετε κατ 'δην. Τί κατ ΚΝ "Μὴ ὯΝ ΜΜωύσης μείζονα πϑρυ ὑμῖν 

ἔϊχά τίωυ δύξαν, ἐἰπὸ τῷ δὴν πο σώπων ἀξιώματος φέρετε τέων ψῆφον᾽ αἰλλ᾽ δἰπὸ τὴς ω 

πραγμάτων 

Χο ἐμέποι 



τὐηπν, 

ΕἘΥΑΓΓΈΕΛ. Ὀμδλ. "- "δι 

πσρϑγματὼν φύσεως. ττο γὰρ ὅ81 Ὁ διχαγως κρίναι. δζᾳ τί γὸ σο δὶς οἰὐγεκοίλεσε Μωὺ- 
σεῖ; ὅζρᾳ τί οὐοίεὶς ἠπείϑησο χελδύοντι τὸ σείξξατον λύεοϑοι αἰ ασὸ οὐ τολῆς ἔξωϑεν ἐπεισε- 

γηηϑτίσης τῶ γμὼω αλλ ὠκᾷνος (ζ αἷ οἰκείᾳ γόμε αϑέγχέται εὐολζωὸ εἶ κυρλωτέραν, οὅ1σ- 
λίω, τίω' ἐχ εἑασὸ τῇ νόμου Εἰἐσενεηϑείσαιν, αλλ ἔξωθεν, δ ΠτῸρ δ4ὴ) μοίλιςα θαυμα φύν᾽ ὑ“ 

4 μεῖς (ὦ ἐυνομοϑέται, πέσοι τοῦ μέξξου ὠκϑικεῖτε (δ) νομῶν ἢ αἰμιώδετε αὐτῳ, αἰλλὰ ἀξι- 
οπιφύτερος ὑμδίυ ὅ81ν ὁ ἹΜωυσῆς,ὁ κελθϑων λυεαῖ, “τ νόμον ϑρὰ εἰγιολὴς ἐν νομκίμωνς. Κ᾽ γϑύν 

εἰπεῖν, ὅλον αὔϑρωπον, δείκγεσι μεολκζοὼ ὑγείλν δῷ Ἃ αὐδετοικζω αὶ τὶς ἡ ὑγεία, ἢ ἰδρκμῆς; 

Ψυμ, φησι, πάσοι, »ις ἐδ μὴ αἴδιτ μηϑῇ, ὄξολο,ϑρθυϑήσεται. ἐγω 5 Οὔκ πὸ μέρφις Τενζ ιδ, 
κεκακώνϑβον, αἰλλ᾽ ὅλον διεφϑουρυϑῥον ὀϑέφησα. μὴ κρίνετε [πίνω] κρυτ᾿ οψν, 

πῦον ιο " Τούτο πεθωΐβα μὴ τοῖς τότε Εἰρηωϑαι μόνον, διλαὶ χαὶ ἡμῖν, ὡςε μηδοὶ ΘΙΚΟΝ 
4[ππ ἢο 

μιν ΜΡ ον» 
νὲ 

ποραγμαῖι αι αἰ φϑείρειν ὦ δίκαιον, λα πόμτα Αὐαρ τότυ ποιφν᾿ Εἴτε πένης, ΕἾ. 

τε πλούσιος ἡ ὡς μὴ τοῖς καδόσώποις πσϑϑσέχενν, δλλα τὰ ποράγματα ὀξετάζεν. οἕο 

ἐλεήστις, φησὶ, πένητα ἐγκρίσει. {δὴ Ὧ21 Ὁ λεχϑωϑιον; μὴ κοιτακκαοϑοῆς, μηδὲ Ἐχι- 
χαφϑης, Φησιν, ἐαὴ πένης ὁ αἰδικϑ τύχη. Εἰ 5 πόητι γλαράξεοϑαι υ γοὴ, πολλῷ 

τς μάλλον σλουτοιῶτί, ζοιῦτα ὃ λέγω, καὶ ασοϑς (ν᾽ δικαιϊζονζαις μόνον, διὰ καὶ πσοϑς πὸμ.- 
ζᾳ δ ϑούτπος, τε μηδοω μοῦ αἱ σι φϑείρειν Ὁ δίκαιον, νλαὰ πϑμτοιηοῦ αἰκέρουον φυλῴτ- 

τειν. Αγαπά, φησι, δικαιοσιουζω ὁ Κύρμος᾽ "ὁ ἢ ἀἰγαπον ̓  αἰδικίδν μὶσεῖ τίω ἑαυ" - 

χίω. μὴ δὴ μισήσωμνδμ ζᾳξ' ἑαυ ψυχας, μηδὲ αἀἰγαπήσωμϑρ ἀδικίαν. " πόῤτως γὰρ 
αὑτὴς Ὁ κέρδος γωῶ μικρὸν ἡ σστῖλν "“δλλ᾿ Εἰς Ὁ μέλλον μεγάλαι ζημμοῖ" μᾶλλον ὃ συ ὰ 

1 οὐ ῦϑα αὑτῆς Σπολαυσύβθα. δτὸμ ΤΟ ((ωοιδότος πονηρ9 τρυφαΐμϑμ, αἶα ἐ- 

χὶ κόλασις ἡ ἐμαφοία αὗτο; αἰγαπήσωμϑμ τοίνεον Ὁ δίχφιον ὁ μηδωμού "ωἰὐχολέψωμϑυ 

αὕτον ((δ νόμον. τί γὰγ δυωησόμεϑει ἐκ τῷ παρϑντος καρπώσοιαϑαι βίου, ἐν μὴ λοιξόντες 
“ρετέω ἀπέλθωμϑρμ; τί ὠκφή δ πδλφήσεται ; Φιλία, αὶ συήέγεια ἡ ἡ τῷ δεῖνος χαίφλρ; 
ἢ τί λέγω, ἡ τῷ δεῖνος χουὶς εκαν ὙΦ) Νώε, κἀν (ὃ Ιωῦ, καν () Διλυιὴλ ἔχωμϑν πα.-᾿ 

5 τέρι, σστίδν ἡμιας ὠφελήσει τὗτο, τὸν πὸ ΨΜ οἰκείων ἔργων ὥμϑυ πσϑοδεδουϑροι, [Ὁ] 

ἐνὸς ἡμῖν δὲῖ μόνου, Σἐρετῆς τὴς κτ' ψυχέώ. αὑτὴ ἡμας “Δ ἀσῶσαι δυωήσεται ᾧ ἀπαλ- 
λέξαι “τὖ αἰωνίῳ πύρϑς " αὕτη" τὐδαπεμᾳ Εἰς τίω βασιλείαν ζ.}} ὀρθμῶν ̓ ἧς ὅἌμοιτο 

παάγζμ ἡμαξ Ἐχιτυχεῖν, γϑύιτι ὶ φιλαν,ϑεσπίᾳ τῷ Κυείου ἡμδμ' Ἰησῶ Χειςού, δὲ ὃν 
ὼ ἢ ὃ τῷ πατολὴ δόξα, ἁ μα τῷ ἀγίω πνϑὺ ματι, νωῦ αὶ «εἰ, ὁ Εἰς (δ αἰώγας δὲ αἰώῴει 

! 

)ο γῶν, Α . 

Ομιλ.ν. Ὡς ἘΛΕΓΟΝ ΟΥΝ ΤΙΝΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΡΟΣΟΛΥ͂ς- 
μ᾽ ὠχ ἐς ὅθην ὃν ζητῶσιν ᾿ἐποκναι: 26 Καὶ βι πϑδρησία, λαλῶ, 
χαὶ συυὲν αὐτῶ λέχθεσιν. μή, ἀἰλυϑαῖς ξγνωσοιν 2) αὐῤχοντες, ὅτι ὅτὸς σ0 1» 

32 ἀληϑαΐς ὁ Χολσός; 27. Αλλαὶ τῦτον οἰδουνϑμ πόθεν ὅδ. 

τ δ. ΘῈ Ὑδὲν αστλ οὖς οὖν τεῆς ϑείαις γραφεὶς κεῖται" πνϑύματί 5 εἰρηνδῥαι 

ΑΝ Ὧν Εἰσὶν ἀγίῳ᾽ δ9 πϑύτα κα αἰχριξείας ὄξεταξζωμϑν. ὦ ΣΡ ὃ σϑ 

ν. μιὰς λέξεως ἔνεςιν ὀλόκλννοϑν θὺρῷν νοιῶ, δ δὴ γιοῦ ἡμὰν 651 πσῦ- 

ἶ κείνϑοον. πολλοὶ )᾽ ὠκμ Ἱεροσολυμιὴνμ ἐλογϑν “ ὀυχ ὥτξ ὅὩῃν 

Υ ζητῶσιν υΚΊ φναρ Ὁ ὶ ἴδε πϑέῥησία λαλᾷ, ὺ σϑεὶν αὐτῶ λέουσι. 

νάνι ΘᾺ τ δήποτε κὐξδόσκειται ἍΜ Ἱεροσολυμιταν ; δείκψυσῖν ὁ θϑαηελιςὴς, 

ὁτί ὧὡ μείλιςα ὌΝ μεγάλων ὡἰπολελαυκότες σημείων ὅτοι πόμτων ἦσαν ἐλεφότερϑι, 
δὶ τὴς 

θεύτητος αὐτῷ σημεῖον ἐωρφικύτες μέγιφον, ᾧ πὸῤ τῇ κρίσει τῶν τὀρχόντων ἐπέτρεπον ὃ“ δι- 

ΟΠ εγίο, τΟΠ1.2. δ 3 εφϑαρρϑϑων. 

ὙΝμιμδ 



(ἡ ἢ. γ)δν ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΤΙΩΑΝ, 

εφθειριδύων. ἡ ὶ γὺ ῳ μέγα σημεῖον, ἀμνομϑμοις καὶ Ὁ φονώνζς καὶ κι τἰξοοζαευ ὶὶ ζητοιωυζα ὦ α.- 

νελεῦν, ἡ κατεχονΐᾳς οὐ ον χερσὶν, ἐσυχαῖζει ὀξαίφννς:  “ἰς “ὃ λυ πἴτὸ ἐποίησε ; πίς ὁ ὀλόχληρον 

μανίαν ὕτως ἐσόεσεν ; δ ὁ ὑμὼς μ᾿ τοστιῦτα σημᾷα, ὀρ, πίων λίοιδυ Νὴ τίω μιαφίθῳ. δχ 

Οὐδ τιν ὃν ζητῶσιν Ὀἰποκίῥναμ ὃ ὑρᾳ πῶς ἐαὐἿμ κατηγρρυύσιν. ὃ Ο ζυτῦσί » Φησιν, ἸἈπυκῖψιαι, 
ἡ σγτὲν αὐτῷ λέλϑεσι. ὧς ουχ απλὼς συν αὐτῷ λέγϑυσιν, ὥλλα καὶ Ὁ αϑπρισιαζομδέίῳ.ὀ ὃς 
2) αϑβῥισίᾳ λαλῶν ὦ μετ ̓ ἐλθυϑεεῖαι ἁπασης, μᾶλλον αὖ ̓ αὐις αδρώξεωεν" ἀλλ᾽ ὁυ- 
δὲν ἐποίοιω. μήποτε αἰληϑῶς ἔγνωζ, ὅτι οὗ: κω ὁ ραφῦς ὑμῶν ν , τί δοκεῖ, ποίλν «δὶ 

αὐτιὶ μφέρετε ψθφον; τίω ενομτίδιν,φησί. δρὲ τῦτο ἐλεχϑν᾽ δ ἃ τον οἶδα μδρ πόθεν 3. 

ὠ τῆς ̓ πονηρια, ὦ πῆς ογαντιολργίαρ᾽ Ουο' ταῖς ἿΜ Γϑρρντῶι ἔπονἢ) ψηφοιν, δλλ ἐ ἐτί- γὑπεία, 

οαν ὠκφέρϑισι διεφϑαυρμϑίωυ, υ τῆς οἰκοίας δὐοίας αξίομ. οἴδουυϑν αὐντὸν, φησι, πῦ- το 

“ν ὅ} ν᾽ Οὐ ̓ Χειτὸς δτὸν ἐ ἔρλνται, Οξεϊεὶς γινώσκει πῦϑῳι 664, Καὶ μάω Φ 

ἴωαγ.}.κ8. ἀρηόντερυ ὑμδῇ] ἐρωτώμϑμοι ἢ ἐλέγϑν, ὅτι ον ἡ Βηυϑλεύμι ϑμνάπω. [ἢ πάλιν ἄλλοι ὡές, Ἡμεῖς 

οἰδακϑρ ὅτι Μωὺσῃ λελάληκεν ἰ Θεύς θπν: Ἀ οὐχ οἰδαιμὰν πόλον ἔην. οἶδα νὃο πύϑων 6] ,ἀ 

ὃκ οἰδουμὸν πῦθῳν Ὡνἃ ὁέϑι μεϑυώτων ῥήματα. ὼὸ πιύλιγ᾽ μὴ ἐκ ὃ Γαλιλαίας ἔρχει)9 ὁ Χαει- 

σοριϑὶκ ἕὰ Βηθλεύμ ὃ κωμιη εἶδες ῥϑηνομδῥων Ἅλφο; οἰδαμεεν,ἡ Οἵκ οἰδομεν ̓  στὸ Βηθ- ι5 

λεέμε ἔρχεται ὁ ὁ Χεισὸς, ἢ Χοιεὸς ὑτὸν ἔρλοται,συϊεὶς γινώσκει πόθεν σα] ζτης ὃ μα.- 
χης σαφέφερνν ; πσοῦς δα ἐν μόνον ἑώρων, ζω μὴ πειαϑέμαι. αἰ δω πος τα ὁ 

ΧΧοιοῖς; 

“8 Καὶ ἐμὲ οἰδωτε, ὺ οἴϑωτε πόϑεν Εἰμὶ, ἡ ἀπὶ ἐμαυτῷ οὔκ ἐλήλυθε, ΩΝ 

ἐςῖν ἀληϑὴς ἢ  πεβεψας με, ὃ) ὑμς οὐχ οἶδαωπ. Καὶ πάλι" Εἰ ἐ ἐμὲ ἤϑειτε, ἡ ") ῷ 19 

πατέρα μα ἤδεῖτε δύ. πῶς δῶν Φησιῃ ἀὐδις καὶ Χ) Εἰδέναι αὐτὸν, ὁ πόλων δ" ἃ παλιν, μήτε 

αὐτὸν Θέλόναι μήτε (Ὁ πατέρα " οι ογλυτιολογών ( ἀπαγε )ὰ δλλαὶ αὶ ὑσφοδγα. ἑαυτῳ ἃ - 
«.8ασ.β. (Ὁ. χϑλυϑών. ὁτέραν ἣ ᾿ λέγ γγωώσιν, ἃ ὑτὸῳ λέγῃ, σέχ οἴδατε, ὦ ὥασερ ὅτὸρ λύχ' (οὶ ̓Ηλεὶ οὶ 

ἀξ “7. λοιμοὶ, ᾧ οὐκ Εἰδῦτες ᾧῷ Κύριοι. ὼὸ παλιν ]σοφὴλ δὲ μ οὐκ ἔγνω. ὡς ὁ Παύλϑς φη- 

ἐλ σῃ Θεὸν ὀμολογϑόσιν Εἰδέναι, τῖφἢ ἐρρρις ϑριοιώται. ὃς! ἀρᾳ μὴ Εἰδέναι Εἰδοζα. ΤΊ ᾿ς 

δίωυ φησιν, Εἰ ἐμέ οἰϑωτε, οἰδευτε ὃ ὅτι τῷ Θεοῦ Ὧ Εἰμι. ὃ γ, πόϑῳν Εἰμὶ, ὁ (Ὁ τόπον 

ον ζωῦϑθοι φησι. δέλον ὧκ τῆς ἐπαγα γῆς᾽ "ὦ ἀπ’ ἐμσυτί οὔκ ἐλήλυθα, Δ ἐπε ἀ- 

ληϑὴής ὁπέμψας με, δὲ ὑμᾷ (ει οἰδεωτε" ἀγνοιὰν ὧν ὥῦδει λέγων, τίω “9. Με ἐργώῶν. 
[καϑὼς Παύλός φησι,Θεὸι ὁμολογσιν Εἔδιναι,τοῖς ὃ ὃ ἔρλρις νοιώται. Ἰωνῦ )}»9αγ- 
γοίως ἑώ Ὁ αμῦρτημα, δλλαὶ χακίας καὶ πονη ηδϑις γνώμης, ὁτί ἡ τῦττο Εἰδυτες, α᾽γν ον βω- 10 
Ἄϑηται. πλω ποία ἀχολυλια ἤχηα ; πῶς γὰ ἐλέγχων ἀΐεις, τὰ ἰ νι φλγζεται: εἰ- 

πόντῶν γϑδ ὀκείγων, σον ὃ οἰδουμδῳ πολιν χ ἐπήγαγε, " ἐμὲ οἴδουτε. τ χὰ εἰ- 
πὸν ἀκένοι ; ὅτι Πύκοίδαιυϑν ; χῴΙ Ι αὐοὶ (ὦ δῶ τῷτο ἐλέγϑν, 51 οἴδαμδϑν. διλ᾽ ἐκέμοι 

μὲ Ὁ, οἰδοωυδν ποϑὲν 52] λέγθντερ, Οὐδὲν ἀἶλλο οὐέφωηνον, ἀλλ᾽ ἢ ὅτι ὧκχ τὴς γῆς ὅς1, Ὁ 

ὁτ| τοῦ τέκζονος ὅδι ἡὸς ̓  αὑτὸς δὲ ἀὐζις' ὀύηγῳ Εἰς (ὃ ἀυρᾳνον, λέγαν᾽" οἴϑοιτε πό- ,3 
εν Εἰμι, τυτεςίν, Οὔκ εὐτεύθεν 59ἐν κἰ πσοτυθύετε, αλλ ὅλα ὃ  πέριψας μι. ὃ ̓  

Εἰπεῖν, ὁ ὁτι αἰγτ' ἐμαυτοῦ Οἕκ ἐλήλυθα, τῦτο αἰνήηετω, ὁ ὁ Τί ἤδεσοι δ7Ι ̓αρα τὸ ῦ παξη 

ὠπέσαλτο, Εἰ μὴ ̓ ὀξεκοίλυπῆον. διτλῇ οριὼ αὐςᾷν ἐ ἐλέγχει. ᾿) φοῦτον β' Ὰ κατ ἰ- 

δἴαν ἐλοίλοιωυ, ζζωτα Εἰς μέσοι ἤγαγε κράζων, τε ανῶν' οὐτρέψαι" ὃ ἔπειτα ὦ τὰ κὶ τὶ δὲ- 

ἀγοιὰν ὀξεκοίλυπβεν᾽ ὠὡσαγεὶ ὶ ἔλεε, οὐκ Εἰμὶ Μὰ ἀἰπερριμιμένων, σσσὰ ΤᾺ ἀπλατέ ἐλυ 49 

ϑύγτων᾽ αλλ ἐφιν αἰλυϑη; ὁπέριψας μ, ἃ , ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδουτε, “ ὅϑν, αἰληνὴρ ὁ πέρι- 

ψας μι; Εἰ αἰληϑης ὅϑν, ἐσ’ ἀληλείᾳ ἔπομψω᾿ Εἰ ἐληϑη; ὅρι, ΧΑῚ ὦ ἁ ω- 

πεξαλρϑέον Εἰκὸς ἀλνϑη ὁ. ὦ ἐ ἐτίρωρ ὃ τῦτο κατασκθυαζει, πὸ γὴν οἰκείων αὐ 

τοις χειρρύμϑμος λόγων, ἢ δὲ ἐλε)ϑν ̓  ὁ Χοιφὺς «τὸν εἰ ἔρχηται» σϑυδὶς γυνώσκει πό- 
γι 



ἙΕΥΑΓΓῈΕ Δ. Ομιλ.ν. 76) 
εν 61, δείκψισι ᾧ ἐντεῦθεν ἑαυ τῇ ΣΧ ολφον. ᾧ γᾺ} ὠκῶνοι τὸ, συτείεὶς γινώσκει, ἀσοὸς 
δύτιδζρφολίω ζοπικο( τινος ἔλέχϑν δἰ ϑολσγκοῦ ᾧ ἐἰντεῦϑεν δείκψεσιν ἑαυτὸν ὀντα τὸν Χριςῦν,- 
τί πῆρα τῷ παΐδος ἦλϑο, ὺ πϑρμταχοῦ Ὁ γγώσιν ἑαυτῶ μδοτυρᾷ μόνῳ τῷ πατρὸς, λέγων᾽ χ 

ὅ:| τὸν πατέρᾳι ἕις ἑώφφιχεν, Εἰ μὴ ὁὧν χρηραὶ τῷ πατρός. αὶ πϑδ͵ώξωωνν αὐτῶς τὰ λεχόρϑνα, 
5. τόδ Εἰπεῖν, ὅτι οὐχ οἴδουτε αὑτὸν, ὃ τὸ ἐλέγξαι στι Εἰδῦτες πσοϑαποιοιῶται αἰγνοῷ,, ἱ- 

χανὸν δοκεῖν κα χαϑούψαιϑαι. 

30 Εζήτοιωυ δξζυ αὐτὸν πιαΐ σοι, ἡ σσὶὶς ἐστέθα λεν ἐπ᾽ αὑτὸν τίω χεῖφοι ότι ὄἄπω ἐλη- 

Πλυθφη ὥρρι ἀὐτω Ορᾶς ἀδις ἀἰορφίτως κατεχορδῥους, ἡ Τ᾿ θυμὸν αὐδῇ χαλινέωϑυον; 

“ἱφ 18 μὴ Εἶπεν, ὅτι φτοῦ ἀΐφις ἀορίτως, αλλ ὅτι ὄπω ἐληλυθή ἡὶ ὥραι αὐτί; ἐμ- 
10 ,ϑοφηινώτερον ἠδα λήθη φϑεγξαοϑα καὶ ταπεινότερον ὁ ἐναγίελιςφής, τε αὖ τὸν καὶ δ ,ϑροφπον 

αἰασοτήδυϑίωώω. ὯΦ ἡ πϑυταχοῦ ὑψυλὰ λέγά, τῶτι ἕνεκεν ζιῶτα πο δαασείρει. ὃ- 

τὸν ὃ λέγῃ, ὅτι ΤῈ» αὐ Εἰμι, ὀυχ ὡς προφήτης μιανθοίγων λέγη, αλλ ὡς ὁρῶν αὔτον ὴ 
»᾿ 

ἱέτ ων, 

29 Οἶδα δ) αὐτὸν, φησιν, ὅτι ἔγω τὸν αὐ εἰμὶ, Οράς πτῶς ὀύω ᾧ καίτω καζασκβυ «᾿ 
1: αδει δ ἀπ’ ἐμαυΐ οὐκ ἐλήλυθτι, καὶ ὁ πέμψας με αἰληϑής 761, ασὸϑς ἐχ ᾧο μαχόνϑρνος, 

τὸ (μὴ νομιαϑίωαι αἰλλότοιον τῷ Θεοϑ᾽; καὶ σχόπτει πόσον τὴς ζοπεινότητος ἥν ρημάώτων τὸ 

κέρδος. κῷ "ὃ ζαύτα πολλοί, φησιν, ἐλεγϑν ̓ 

31 Ο Χο ζος ὁτὸμ ἔλθη, μὴ πλείονα σημᾷα ποιήσει ὧν «ϑι1 ἐποίησε, Πόσαι σημᾷα: 
χαὶ μέω ποία ζω σημῴα, τὸ τῷ οἴνου, καὶ τὸ τῷ πο αλυτικοῦ, χαὶ τοτῦ υϑ τῷ βαάσιλικϑ᾽ χα 

20 Οατὲν διηγήσα» πλέον ὁ ἐναήελιφης, ὅθεν δῆλον, δ' πολλάκις ΕἾ πον, ὅτι τὰ πρλλαὶ τ ραντέ- 
χισιρὸ αἰ τώτων ἡμῖν ὀζρι λέγϑν ), πῆρ ὧν οἱ ἀβγοντες ὠκακούργον, ἐζήτουν ὃν αὖτ πιά- 
σου ᾧ ὀϑελεν. τίνες ; αὶ τὸ πλῆθος, Ὁ Ὁ ρχὴς οὐκ ἐφιέμϑμον, ΟΠ οϊὲ βασκλυία α'λώνγαι δυιναί. 
ψϑνον δὶ (Ὁ ἱερφς ὦ Ν᾿ Φ πλήθιις ὁλεγον᾿ ὁ Χραςὸς ὁτὸν ἐλϑη, μυὴ πλείονα σημεᾷα ποι- 

ἥσει νπλζω αλλ σὲ αὕτη [ω ὑγιὴς ἡ πίς!ς, αἰλδλ᾽ ὡς πλήθοις χυϑαία. τὸ γὰ  λέγην, 
29 ἔλθη, Καὶ σφόδρα πεπ'4συϑμων ἐμ τῶτον 61) (ὃ Χειφόν. ἢ τῦτο δ ὅπιν Εἰσῷν, "ὅτι κὺ 

(μωδρομδωὼ Εἴρηται ωῬρὰ 1} ὀγχλῶν. ὡς γὰρ δμ Ὡ γτῶν ἀγῳ ἢ κοίτω ατουδωζοντων 

δεῖξαι Οὔκ. ὄντα αὑτὸν (ὁ Χοιτὸν, ϑῶμϑμ μενδὲ ἐ ἢ αὑτὸν (δ Χεισόν᾽ μὴ τώτυ βελτίων ἔται 
ὠκζνος; δῶρ ἀεὶ λέγω, ὅτι (ὦ) πωχύτερϑι, Οὔ απὸ διδωσκαλίας, οὐδὲ πὸ δυμηγροίας, 
δλλ᾿ ἀἰσὺ σημείων γα ϑνται. 

49 3» Ἡκουσαν (Ὁ φαφλσοαῦοι τῷ ὄχλου αργυζοντος, ἡ ἐπερε ον αἰ πουρέζμ, γα πιάσω. 

σιν αὑτὸν. Ορᾷς ὅτι τῷ σπιξρα τῷ ἡ λύσις πσρόοῥιμαι ὦ, 95 μάλιςα ὠΐρις ἔδοκνε,τῶτο ζω. 
ἐν ῦϑα 5)» Οὐδὲν ἔγρντες ἐγκαλῷν, ὅτε τοῖς Εἰρηνϑῥοις, ὅτε τοῖς πειωραγυδίοις, ὅζρὰ 
τὸν ὄχλον ἐξείλοντο πιάσαι αὐτον ᾧ αὐτοὶ (ζ φέκ ἐτόλμων, Τὶ χίνδυυνον ὑφορώμϑροι᾽ (ἄν 
ἢ. Αἱ αἰκόγοις αἀπέτελλον ἐκδῦτοις. ὦ τὴς τυροωνίδος ᾧ τὴς μόρμίαφ᾽ μᾶλλον ὃ ὦ τὴς αϑοίας. 

. 35 αὖθι πολλ ἀκις Ἐχιχειρήσειντες ὦ οὔκ ἰοαύσοιντες, τοῖς ὑπο ηρέταις ΩΣ πρϑαγμα ἐπέτεεψὸν, 

ἀπλεῖς () ϑυμὸν αὐ [9ναπαυοντες ᾿χφίτοι πολλαὶ διελέαθη καὶ οὖν τῇ κολυμεξήθρᾳ, ὁ 
συ οἷν τοιούτον ἐποίησαν, δὰ, ἐῤήτησαν ἅ, οτχ ἐπειχείρησειν δὲ. ἐγζιῦϑα ὃ σέκ ἔτι φέ- 

δϑυσι, τῷ ὄχλου μέλλοντος ἀυτῳῖ πσοοφβέχεν. εἰ δξιυ ὁ Χοιςῦς! 
..33 τι μικρὸν χούνον αϑ' ὑμδμεμι. Διωαμϑμος ᾧ ἔχικα μ-1α! ὁ φοξζῆσαι (ἄν ἀ- 

40 κουογζῶε, βήματα φθέγεται ταπεινοῷ οοσιωύης γέμοντα ᾿ ὡσανεὶ ἔλεγε, τί «αουδοίζετέ μά 

αὐελῷν καὶ δϑιωῖξαι » μυκρὸν α)αμείνατε “οὐνον, ἡ σὲ απουδὸιζ όγτῶν με κατέχει δυέξομαι. εἰς 
τα ἵνα μή τις θούνατον κϑινὸν νομίσῃ, Ὁ ἔτι μικρὸν “χρόνον δ υμδμ εἰμι (καὶ γὸ τῦτο οὐνόμμισει) 

Ἧν δ τῷ» μή τις νομίσῃ, νὰ ὅτι σὐεῖδν ἐγήργη «(τ᾿ πελφτίω, ἐπήγαγε" 34 Καὶ 
σπτ εἰμὶ ἐγω ὑμεῖς ὶ δυυλδαοϑεέλϑεν. Εἰ ὃ ἐνθιηεν ἐνωπορϑύειν τῳ ϑοινάτῳ, ἐδύνδν"» 

ἀπελϑεῖν. 



ὧν δ. 

ἩΘΙΚΟΝ 

Ἰοαν. 47. «κό,', 

"4. ΧΡΥΎΣΟΣΤΎΥ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ἸΩΑΝ. 

ἀπελϑεν. ἐχφ ̓ » πϑϑτες ἀπιμϑι. Ὁ» Ζ ὅΐωυ ἀἰφελέφερθν πλυλς ἐπέκαριπβε τὰ π λε- 

λϑιϑνα, ὃ δ θρασύτερον ἐφέξει, δὴ φιλο μιοϑάσεροι απϑδειν ἐ ὑποίει πσοὸς τίωὐ αἰκρόασι, 

ὡς εὀλίρϑυ λθιπτον «ἰσσολάπορνϑμου χέδου, ὦ Οὔ οὐγὸν ἀεὶ [της Ἰὐπολαύσαι Δ διδωσκα.- 
λίας. ὑκ ἐπν “πλοίν,ονζωῦλα εἰ εἰμι, ̓ ἀρα, Ὧ) ὑμδἶ εἰ ΠΤᾺ πυτέρι,καν διωκητεμκαν ἐ ἐλαυ.- 

πῆτε, μικρὸν χρόνον υ ποιύσομϑῃ ῳῷ υαῦρ ὑμδῇ! οἰκονομδυ, ἃ ζὰ «τρὶς σώϊηρίου λέγων ὸ πα- 9 
ἐκινω υμῷ. Καρύ ὑπάγω “σοϑς Φ “πέμψαντα με. ᾧοζησοι τῶτο ἰχθμὸν ὡς εἰς 

ἀγωνὸν ἐμξαλῷ,." ὶὶ γὸ ὃ ὅτι ον χρείᾳ αὐτῦ καταφήσον.} δυλοί, ζυτίσετε δρμέ, Φυσι, 

Ὁ μένον οὐκ ὕχιλήσεωε, δλλ α καὶ ζητήσετε μέ, " ὐχ ϑυρισνῖν. ἡ ποῦ ἐξ ήτησουν αὑτὸ (ὦ 
Ἰουδαῖοι; λέγη 5 Λουχαξ, ὅτι ὠκόπηοντο γιώαικες, ἐπ᾽ αὐτῷ. Εἰκὸς 3) ὁ ἄλλοις πολλοοὺ 
αὶ ὁ θϑλχως, ἡ ἡ τῆς πόλεως αἰλισχϑυϑύηρ, μεμμνῆοϑαι τὰ Ὁ Χειτοῦ ᾧ δ᾽ θαυ μῶν αυτοῖκαὶ τίω᾽ το 

παρφισίλν ζητῷ τίω ἄὐτν. ζτω δ πὸόρμίρ, ἐπήγατη, βουλόνϑμος αὐζδὺ ἐφελκύσαι- 

οϑα. ὃ »»») ὃ μικρὸν γόον ἴῃ ῷ λειπόνϑμον, ὶ ὃ μ᾽ τίω ̓αἰαχῴρνοιν ποθήνον ἔ ἔσε- 

εϑ αι, χαὶ ὃ μή δυυώαοϑαι λοιπὸν αὐτὸν θύρᾷν, κόρα πόμτω πεῖσαι φολσιλϑψ. εἰ 

οὐ μὴ ; ἐμδας τ ποθήνη ἐὴ ἡ ̓ ποισία, συν μάγα δος ἐδύκει λέγ. πάλν δὲ, εἱ ἐ. 
Ἴ ἐποθένν ἐξ) ἐδ διιυατον ὃ (ὦ θυρῷ, δ αὐ δυτως αὐκδν ἐορυζησε. πάλιν, Εἰ πολι ι2 

ἐμᾶνε χρόνον παρήναι, κα ὴ ὕτως ὑπῆιοι ὸν ἔμοντο, μι Ὁ, πϑύτοῦον αὐςῶσ ((μωφλαύνει καὶ 

φοξῴ, Ὁ δὲ, πάγω πσοὶς ὃ πϑρυψαντα με δεκγιώτος δδὴν σευ μίλν αὑτῳῖ “δησομί- 
νζω βλαξζω Ὡσπὸ τὐσὺ τὴς Ἐχιθουλὴς τῆς αὐτῷ, καὶ ὃ πανος ὁ ὁκούσιον. δύο τοίνμεω σϑπε 

απεο ρησεις, ὅτι αζ' μικρὸν αἰπελδυσεται χρόνον, καὶ ὅτι χ᾽ ἡξυσι πσξξς. αὐτον᾿ δεῖν Οὐκ εὐ 

αὐιϑερπίνης δχανοίας, τίω ἑαυτϑ 9 τελδυτίω ποϑοειπεῖν. ὅρρι λϑιω ὦ Τ' Δα(ίδι λέμεντα" 18 

γνώρισε μοι, Κύοιο,ὃ περρις μου κα Ὁ ̓ἀειϑμὸν ̓ ἡ μεραν μου τίς ἔβινα γαῖ τἰύ ὑφερῶ οἐ[ω" 
ὼ ὅλως Οὐδείς ὅδην ὁ μιαϑαν ὅτο. ἐκ 5 Ὁ ὡνρὰ Ὁ ἐτέρον πιτούται. ἐ .όγω ὃ οἴκαι ὦ κῦρϑς δὺ 

αὐσυρέζς τῦτο αἰνηηεον, ὼ ὺ ποὺς δου τὸ Τὸν λόγον ὑποτείνει" ᾧ μάώλιρα ἀδιιβ ἐ ἐπεαστί- 
σατο, δείξας ἐ ἑαυτὸν Εἰδῦτα, τῆς ἀφίξεως τίω αἰτίαν᾽ ὡσανεὶ ἔλεγε, αἰδιμείνατε Μικρὸν, 
χαὶ ἀπελεύσομαι. 23 

35. Ἐλε)ϑν ὀξωυ οἱ Ἰσδαγοι τσϑϑς ἑαυτοιξ᾽ πού ζπέ μέλλει πορβυεαῖ; Καὶ μέ ὧν 

Ὀλιϑυμοιώζοε ἀπαλλαγάσαι (ἦν πόρτα πρλήνζ ὦ ὡςτ μὴ ̓βλέπεν αἱ αὑτὸν, οὐκ ἐγρίω 

ΤῊ ον, Δ, Εἰπῷ, ὃ ὁπ ᾧ αἀσμϑμίζουδι, Νὴ πότε Σρσϑοι ἐςαι; δλλ. ἐπαϑὸν τι 

“αοϑς τὰ ὶἰ λξϑυτα, ὃ ζητῦσι τοῦς ἑαυτους ὀμοήτως ὑποπήδυοντες, πού μέλλει πορβύεοϑαι ; 

Μὴ εἰς ἢ Δ 9. αποραν ἢ ἑλλίωων; Τί ὅδ, ϑζμ απο οἷν ἢ ἐλλζμων; ὅτω τὰ ἔϑγη ἐ-- 10 
χάλουν η) Ἰνδοῖοι,ύχαὶ ΩΝ πϑυταχοῦ διθαιτίργαι, καὶ ὃ ἀϑιοῖς δλλήλοις Ὀχημίγνυοϑει. τὸ- 

τὸ χα) ᾿ ὠδοὶ Ἅϑιπὸν τὸ θγοιδὸς ὑπυμῴδμ. δι ασορᾳ νὴ ἡ ἠῷ Χ  ἀΐοί. τὸ "γὸ παλαιὸν, ἀπὸ τὸ 

ἔϑνος. Εἰς ὃν (ἰμυείλεκτο, ἡ οέκ ἰὼ ὁ ἀλλαχοῦ ἴπκδοῦον δϑρφνώλν᾽ ἡ ἡ ον Παλαικῖνη μόνῃ. πρὸς 

δὺ τϑο δχριαυοροὶν ὧν ἐ ἐλλέωας καλου, ὀνφδηζοντες ὼ μεγαλαυχούντες ἐ ἐφ᾽ ἑαυτοῖς. αἰ 

δὰ ὅβιν, 5 ὅπου ἐγὼ ὕσάγω, ὑμεῖς α δυωαοὃς ἐλλεῖν: ; κείνοις ὃ πϑωτες ἐπεμίγφειντο 35 
τότε, αὶ ὑ πϑρταιχού τῇ τὴς οἰκυνϑιης ἢ ἡσαὺ ἰουδοῆοι. οὐκ δὼ δὲ δζωυ, Εἰ τὺς ὑλλέωνας ἐδήλῃ, Εἴ- 

πεν, ὅπου αὶ ἰ διωαοὃε ἐλθεῖν. Εἰπόντες δὲ, μὴ Εἰς τῶν 29 απτροὶ ΤΡ ἐλλίωων μέλλει 

ποράνεοϑαι: οὔκ Εἶπον ἢ λυμαίνεοϑει αὑτὰς, αἰλλαὶ διδοίσκειν. ὅτως ἥδε καϑυφῆχαν 

ὀργῆρ, ὁ τοῖς λεϑείσιν Ὠχίςευσαιν. οὐκ ἐμ ἃ, Εἰ μὲ ἔχίς ὥσαν, ἐζήτησοιν πσοὸς ἑαυτός 
τίς ὅθην ὁ Ἅθγϑς. 40 

Αλλά ζώπ ἃ δὰ Εἴρητο πσδὲς ὠκείνοις᾽ δίος δὲ μὴ ἡ πσϑϑς ἡμαξ καιρὸν ἐχῃ ζᾳ λέ- 

λϑιϑρα, δ ὅτι ὅπου δβήν, αὶ διυυαίμεϑαω αἀπελϑεῖν 9 1 “βίον γμδβμ) τὸ ΤΟΥ ααδρτημῖν γέμοντου. 
αἰθὶ μϑρ "5 ἣ μα ϑηνὧμ φυσι, Θίλω να ὅπου Εἰμὶ ἐγὼ, καἰκέννοι ὥσι μέ! ἐμού᾽ καθ. 8 
ἡμδν δέδοιχᾳ μή τόνου θνΤίον λεχιϑῇ, δ ὅπου Εἰμὶ ἐγὼ, Ν δυυύαοϑε ἐλθεῖν, ὑτὸρ γὰρ ὦ 

᾿ Οὐ αΥ ΤΙ οὶ 



ΕΥΑΓΓΕ ΔΛ. Ομμλ. να. γός 
εὐδωτία ΟΜ πο όςαΎ ΩΣ πυραῆωρδυ, πῶς δυωησόμεϑα, ἀπελθεῖν ἐκεῖ; ὀρ χα κο' 
τὸν παρόντα βίον, Εἰτις ΦΙν ςρατευομῦμων ὀμάξια ραῆοι τῷ βασιλίως, ἐν δευνήσετω “δ 

βασιλέα ἰδεῖν, αλλαὶ τῆς Φχῖς πο αλυϑείσης, τίω ἐχάτίω αἰ χυυφήσεται κύλᾳσι. στὸμ 

δΐχυ αὐπαζωρϑμ, πλεονεκτῶμδν ᾿ στὸμ αἰδϑικῶμϑμ, πληηωρμδμ᾿ στὸν μὴ ἐλεημοζιώζω 

5 ἐργασωζβα,,  διωυησῦ ἴα αἰπτελϑεῖν οὐκ ἄσν, αἰλλὰὶ καὶ πεισόμεϑοι δ γέγϑνε ταῖς όρϑέοις. 
ὁπου γα ῤίω,, Οὐκ ἐδυινήϑησαν Εἰσελϑεῖν,αἰλλ᾽ ὀνεχώρησαν σξεοϑεισὼν αὐ ὉὉ λαμπά- 

δὼν᾽ πότές!,τν χαρίσματος αὐζοκ' καταλιπόντος. τἰω δ φλόγα, ὠκεἰγίωυ, ἐμ θύϑέως 

ἐδυζα ἴθα τῇ τὸ πγϑύματος γδύιτι, νὼ Δ᾽ βουλω ἅβα, σφοδὸτύφφι ἐργασύμεθα᾽ ἐμ δὲ μῆ 
βελώκθβα, ἴᾳ χέως αὐτέων ἰπολέσομϑμ. σξεοϑείσης δι ἐκείνης, δυνὶν ὁτερϑν,αἰλλ᾽ ἢ σχϑ.- 

᾽ο χοὸς οἷ; τοὺς ἡκετέρφις ἔξαι ψυχοῦς. ὥασερ ΝΩ χα ουϑμὴς τὴς λαίμπάδὸος πολὺ τὸ Φῶς᾽ ϑτω 

Μαλυϑείσης ἐδὲν ἔτερϑν,αἰλλ᾽ ἡ γνόφος ἔςαι. δ [6 φησι, ὃ πγεΐμᾳ μὴ σξένυτε᾽ σξέγνυται 
δ᾽ θυ ἐλδίον μὴ ἔχη, τὸν αὐέμιν στφοδροτόρφι ὡς ἐμζολὴ ἄνηται, στὸν (ωέγχοται χα) 

ΜΙ . Δ᾽ ὦ ;δἃὯὃὡ,»" ’ Δ ν΄ ! ἢ " κ τογευνήται (ἢ γὸ ὅτω σξόνυ") πῦρ ) [μυεχε} 5 «ἰασο Φρονζιδων βιωτικϑὺ, καὶ σοέννυ") 
«(αὐ ἔχιϑυμίας πονηραῖς. Οὐεϊὲν ὃ αὐτίω" πσϑὲς τοῖς Εἴρημϑῥοις ὕτω σξώνεσιν, ὡς α- 

15 πὸρ,ϑεφ πία ἢ ὠμότης ἡ αρπαγή. ὅτὸμ γὸ “ας τῷ ἔλαιον μυὶ ἔχειν ᾧ ὕδωρ ἐπεμεζαϊ- 
λωρδυ ὑγρὸν ( τη» ὙῈΡ ὅθηιη πλεονεξία, ὡὐποψυλχόυσα, [κα τὴς ἀθυμίας Ψ αἰδικυμέ- 

γῶν ζας ψυχάς) “πῦϑον διυυήσυτα αἰαιφ,ϑίοσωι λοιπτῦν:; α'πελίωσομεϑοι τοίνυν τέφραν τε χαὶ 

κόγν φέροντες ᾧ πολιω ἔχοντες (Ὁ) καπνὸν κουτηχϑοϑείτου ἡμδῖμ, ὅτι λαμιπάδας ἔγοντες 
εἰπεσβέσειμϑμ ἔνθα γὸ δν ἡ καπνὸς, ὀϑαΐκη πὺρ 6) ὃ σξεεϑένιδυλαὶ μὴ διροιτὸ ἔνα ζρωύ. 

20 τίωυ ἀἰχϑόσοι 1' φωνζω Τ᾿, ἐκ οἴδο ὑμᾶς ποθεν ἢ ζρωώτην θὴν οἰκῦσοι “ὃ φωνζωὸ, ἢ στὸμ στέ- 

γητα ἰδόντες, ὡς Οζα ἰδόντες αὐτὸν αἱ σχεωμοθοι ;στὰν ἡμᾷς ἀγνοαΐϑμ τὸν πεγούγτα Κορ ι- 

φῦν, ἀγνοήσει ἡμαξ αὶ αὐτὸς ἐλέου δεομϑῥοις ᾿ ᾧ δικαίως. ὁ γὸ αἰ οδὼν τὸν Θλιξόμδμον, καὶ μὴ 
δοις ὧκ ὝὦΨ΄ ιαῖντι,, πῶς ζητήσει λαίξᾷν ὧν ἢ ἐκ ἰντ, δ,9, αὐ αχαλώ, ἡτλϑτα ποιωΐμϑυ καὶ 

“σραγμωτϑυω θα, ὡςε μὴ ἐκλιπεῖν ἡμας ῶ ἔλαᾳισι, αλλά χϑσμῆσαι (ᾷς λφμπάδας, ᾧ 

25 (ἰωεισελϑεῖν τωγυμφίῳ Εἰς τὸννυμιφεὖνα." δυ Ἄβοντο πόμίῷς ἡμας Ἐχιτυχᾷν, “τι ἢ 

φιλον,ϑε»»πίᾳ τῇξ ΚΚυρζου ἡ μδ 1ησῷ Χ ὀλφοῦ δὲ ου ᾧ (ἴθ᾽ αὶ τω πατοὶὴ δόξα, ὦ μα ῷ ἀ- 

»ίῳ πγϑύ ματι, νεῶ ᾧ αἰεὶ, αὶ Εἰς «ὧν αἰώνας “Μ᾽ αἰωνων. Αμέω. 

Μ 

ζ 
ὁ 

Ομιλ.να.3) ΕΝ ΔῈ ΤῊ ἘΣΧΑΤῊ ἩΜΕΡΑ ΤῊ ΜΕΓΑΛΗ 
40 Ῥ ἑορτὰς, εἰφήχει ὁ]ησῶς, ὦ ἔχρᾳζε λέγων᾽ ἐδῳ τίς διυψα ἐργέοϑω τοῦς μὲ, 

ὦ πινέτω. 38 Οπις ων Εἷς ἐμέκαϑὼς Εἶπι κἡὶ »ϑαφὴ, ποταμοὶ ἐκ 

κοιλίας αὐτὰ ῥθυσυσιν ὕδωτος ζώντος. 

» ΟΝ ἸΥΥΟΣ 
Οὐς ασοϑσιόγζῳ, ᾧ οκίῳ κηρύγματι αὶ τῇ πίςῳ πσολσένγονζα, τὸν Μ 

διψωώντων ἔρωτοι ̓ χιδείκψυοϑτι “Θή, ἡ τοσούτου ὀμάτῆειν ἔχιθυ-- 

μίαν ὧν ἑαυτοῖς. ὅπτω ". δυωμήψονται α ζα λείόμδνα μ(' πολλῆς κα-- 
ταογενν δ φυλακῆς αὶ )ὸ οἱ διψώντες,ἐπειδϑὼ κύλικῳ λαξωσι, μζτ' 

πολλὴς αὐ Ὁ ἐλχϑισι Ὁ ασροθυμίας,ὺ τότε δχανωπαύοντω δυτω τοῖ- 

γέῶ καὶ οἱ Ἵ ϑείων ἀἰκουοϑ)ες λογίων,οἰ δυψῶντες παϑϑσλοίξοιεν, ἐδεπό!ε 

χῳνζ. 

" 4 " ; } Π) ΝῚ , - "» ι!ἃ ς δ » 
49 χαμϑν λέως δῤ ἐκπίωσιν ὅτι γὸ εἰ 7,05 διναν αὶ πεινηι, ἹΜωχάριοι, φησιν, οἱ πεινντες α δὲ-. Ματϑ, ες: 

ψώντες Ἔ διχαιοσιωώην (ἢ ογζωϑα φησιν ὁ Χριτος "εἶ τις διψά,ἐρχέοϑω Ὡρὸς μὲ Χ) “πινέτω. 

95) λέγ τοιοῦτον ὅ61ν᾽ εἰδίνα ὀϑα κῃ καὶ θίᾳ, ἐφέλκομιαι ᾿ αἰλλ᾽ δ τις ἐχά πσοοϑυμίδν πολ-- 
λίω, Θἴτις ὠκχαίεται τῳ πόϑῳ, τούτον ἐγὼ καλωΐ. ἥίνος ὃ ὑεκεν ἐπτεσημμήνατο ὁ θὐαήίελι-: 

φὴρ, ὅτι οὺ τῇ ἐλαύτῃ ἡμέρᾳ τῇ μογοίλῃ» ἡ γδγὶ καλὴ πσρρίτο καὶ ἡ τελόυταία, μεγάλη ἦν. 



κοῷ ζ. 766 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΤΩΑΝ. 

ὡς ν μξαξυ μάλλον εἰς τουφίω δύηλισνϑν. οὥνος δὲ δὼ ἕνεκεν οὖν τῇ ἐσοίτη ἡμέρᾳ λέγοι 
Ὁ» αὐτὴ ἡ πόρτες σειν συγκεκροτήμδι οι. τ κ “ὃ φεῦτι Ὃ ἰαβλεΐνετι, ὸ ̓ αἰτίὰν Εἶπε 

ωρὸς (ὧν; ἀδελφές. δολ᾽ σϑεῖδ' εἰν τῇ ἢ δευτέρᾳ κα ἡ τεῖτῃ τι τοιοῦτον λέγφὦ ὦσε μη ' ὀκλυϑίῶαι 
(ῷ λεγϑιϑνα, μελλόντων αὐδῇ ἐς σφυφίω ἰόν! τῇ Ἂ ἐσατῃ, στ αὐρχῴρφεον οἰκαιδὲ, ἐφόδια 
ἰὐρὶς δίδωσι “σός σωτηφίὰν, ὦ Χχρα 4, τῶτο Ζ Τ Τ περισίαν εὐτϑ ἐμφαιιων᾽ τῦτο ἢ δὼ φ 

τὸ πολιὼ ὀχλϑν. ὁδυλοῖν ὁ ὅτ! αἰδὰ ϑ νοητοῦ ὁ διελέγετο πόματος , ἐπα γει᾽ ὁ πιςεύων Εἰς 

ἐμ, χαϑώς Εἶπεν ἡ γ94φ), ποτωμοὶ ἐκ τὴς κοιλίας αὐτῷ ῥεύσυσι ὕδωτος ζώντος. κοιλίαν 

ΨΔληκ, ῳ ζῶα τίω καρδίαν Φησὶ, κοιθτέτῥβ καὶ ὃ δλλαχϑ φησι" Καὶ Τ᾽ νόμιον σὺ εἰν μέσῳ χϑιλίας 

μϑ. ὃ πού εἶπεν ἡ γφαφὴ, ὃ χ ποπεμοὶ ὧκ “ κοιλίας ὐτορ ῥῥύσυσιν ὑδωτος ξώντος: ,ὅδω- 
μι. δ τί δέχ " ὅφην,0 πιφεύων εἰς ἐμέ ἐκαϑῶς εἶ εἶπεν ἡ γβαφή; οὐ Ὁ χὑπουτῖξαι δὲ ὦ ὑαν᾽ ἡ ὦ ποτα- 

μοὶ ἐκ τῆς οιλίας εἰσταῖρ ῥβύσωσι, τῆς ἀὐτα Σισοφασεως. ὍηΥ, δι ἐλέϑϑν πολλοὶ, ὅτὸς ὅξηγὸ 

Χοιρ' ὃ, ἢ ̓ Χοιφὺς ὑτὸμὲ ἐλϑη, μή “πλείονα, συμῴα ποιήσει ; δείκψυσιν, ὅτι διωρθωμδῥίωυ δὲ 

΄ Ἐγροξσιν ἔχφ, ᾧ οὐκ Ὁποῦ σημείων ὅτως, ὦ ὡς Ὅσο ἥν γφαφοδ πιφευεοϑαι. πολλοὶ γϑιώ 

αὐτοὶ ὑαιυματουρλριώτα ἰδόντες, »ϑχ ὡς Χοιφὺ ἐδέχοντο" ἐμϑηον ὃ ἢ λέγειν, ὅτι ἡχί αἱ γ4- 

Φαι λέρρυσιν, ὅτι ὁ Χοιτὸς οἰ ποτῷ ασέρματορ. Ὁ ὃ Δαρὶδ ἔρχεται; ὁ ζαύτα δύω ὦ χάτω κα 

ἐ φρέφοι. δείξω, τοίνε βυλόμϑιος,οτι αὶ φθυγει Ὁ δζὲ τότων Ἰὐσέδειξιν, παλιν αὐτοῖς Εἰς ζς 
γέαφας ἴθαπέμιπει. γορανω ἐλρν, ὀρδυνῶτε ας ζξ γραφας" ὺ πάλιν, Ἐς! γέγξαμ- 

αδίονς οὖν τοῖς «έρφηταιρ, ἔσονται πόρτες διϑακτοὶ Θευδ' ᾧ, Μωύσὴς ὑμδ κατηλϑρᾷ, χαὶ 
οὐζοζλχαϑς εἶ εἶστεν ἡ γφαφή, πυτωμοὶ εἰκ πῆς. κοιλίας αὐτῷ ̓βεύσασι, δ ϑαψιλὲρκᾳ Ἢ ἀφο 

τῆς χούιτος αἰνηῆομϑμος᾽ δεν δλαγ φησι, πυγή ὕδατος αλλομλῶν Εἰς Φωζω αἰώνιον, 
τατές!, πολλίω ἕξει φρόν. ΤῊΝ αγχοῦ Μ δ ζω αἱ αἰώνιον λέγει οὐζαῦϑα ὃ "» ὕδωρ ζώ, ζώ; 

ἣ ̓λέγᾳδ οὐγεργϑεώ αἰεἰ.ἡ ἱγὸ τὸ πνεὐμιατος λοῥις ἐπειδὸρ εἰ εἰς δχϑινοιὰν εἰσέλϑῃη Ἂ ̓ἱδριωϑῇ, 

πάσης πηγῆς μᾶνδλον ἀὐαδλύζει ὁ Ὁ [ἀζμλιμιπλμφάδὲ χενούται θδ᾽᾽ ἵξα.). ὁμοῦ τοί τοίγιου ὺ ὃ 

ὀνελλιπὲς τῆς λθρηγίας δὺὴλ » ὸὴ ὦ ἄφατω τῆς ονεργείαρ, πηγάω ὲ ποταμοις ὁκάλε- 

σεν᾽ ὀυν ἕνα, ποταμὸν, δλλαὰ ἀφώτους" . ὁ ὀκᾷ διτίω " πλημμύρα ἣν τῷ ὥλλεοαϑαι αἶνε. 2 
τναν, δι δ. φῃσε, ( ἰδὸι τίς δὼ δῶ λεχϑοδυον σαιφοῖς, εἰ δ εἰ Ὁ σοφία Ὁ ᾽ Στιφλύν, ἰτ Πέζου γλώῆαν, τ ᾿ ̓ 

Παύλου ῥὑμέω ἐ οὐνοησειεττὼς ἐδὶν αὐζᾶν" ἐφερεν, δὲν ὑφίφαν, δήμων θυμός, ε ἐ τυραν ᾽ 

ἐπϑναςάσεις, θυ δαιμόνων Ἐχιξζουλαὶ,κ λεώατοι καιϑυμεραοί᾽ ἀλλ᾽ ὡαστρ. ποταμο! ὶ πολλῷ ῷ 

ῥοίζῳ Φερόρϑιοι, ὅτω πόρτα φἰθασύρφνντερ ἀπηεῷ. 29 Ταῦτα 5 ἣ ἔλεε «αὶ Φ πγεύ-- 

μιατὸς, φησιν, βἔνδιρν λαμθλρειν οἱ οἱ πιφεύοντες. δότω ὃ ζὦ πνεῦμα ἃ ἄγων, Πώςς ᾧ οἱ Φρο- 3» 
Φῆται ππϑϑεφήτι ᾧ ὰ τὰ ἐ μυείανξἐργάσαιν δι ματα: } "ὦ Ὡπόφολοι (ὦ ζ οὃ, δ πνεύματί 

Ματθ.ιδ.χ. δξεδαλον,δνλα τῇ αὑτν ἄξῳσια, ὦ ως αὐτὸς φησιν ̓  ἘΠὲ ἐγὼ ον »Βεελζεξελ ὀκθαλλω τὰ 

δαιμόνια οἷ νοὶ ᾿υ μὴν ἐν τίνι ὀκ(αἰνλνόσι; τη 3 ̓ἔλεγεδολαδνὑ ὅτι ἐυ πόρτερ πνεύματι ὀξίζα- 
λον ασθ τὸ  φαυρο, δλλαΐ τῇ ἜΣ αὐταὶ ὄξυσια ὃ ὁτῇ χϑιῶ αὐντους ζῶν πέμιπειν, τότε ἐλεγε 

λβίξετε πνεύμα. «: γεον" ἢ παίλιν᾽ ἦλθεν ἐπ’ ̓ αὐοῖν πγεόμα ἃ ἀν γιον, ὦ τοτο τα ἐ σημιήα ἐποίσει" χ5 

ὅτέ ἢ ἔπεμπεν αὐκᾶν',οὐκ Εἶπεν δωκεν αὐτοῖς πγεδμα ἃ ἀγιον δνλ' ἐδωχεν αὑτοῖς ἰζοσίον, 

γίαγθ.. ἡ. λέγων, Λεχσδϑις  καϑεοράζετε, δου μόνια ἐκξαλλοτε,εκροι ἐ ἐπίρετε ̓δωρεὰμ ἐλαΐξετε, δω- 

ρέλι δῦτε. ἔχ 5 χω τροφήν, Ὡἴϑὰ πϑρτων ὡμολόγηται, ὅτι πύϑυ ματος ἀγίου δένιρἦ ν᾽ 
ΩΝ ὦ αὗτν ἡ ἡ Ρις συςαιλήσεικ Ὁ Ἰποφασσι, ὺ Ὁ γῆ γὴς ̓ἰπολιπούσαι ὐπὸ τῇ τής ἡμέρᾳ 

Μαϑικγ.λη, ὀκείνηφ, ἀφ᾽ ἧς ἐρῥνθη, ΑΦίεται ὁοἶχθς υμδλὲ ἔρμος. “ὦ “στο ὠκείνης ἢ, ργζω ἐλῴμι- 49 

(ανεν αὕτη ἡ ̓ απῦβις, οὐκέτι γα φήτης νὰ  ἀζοῖς τώ, οὐδ ἐππώτ]θυεν αὐνἷ (ᾳ' ἃ. 

για ἡ ἐΌΡΙρ. ἐπεὶ δυ ὀϑέςα λ» ἅ ἡζ πρεὖμα δὰ γον ̓ἐμδιεῦ ἣ λοιπτ ὀκχεῖαῦι δὰ- 
“ψιλως, ζω της" τὴς οὐ ϑνομῆς ΦΟχὴ κῷ ̓ᾧ ψαυρϑν ἐγϑεη», ν μόνον δουψιλείας, δνλαὰ καὶ Ὁ 
μειζόνων ϑρισμώτων ( )ὺ ριυ μοιφοτέρϑι ζωϑ ἡ ἰδωρεα, ὡς στὸν λέγῃ" Οὐκ οἰθουτε ποίου 

πνϑυματίς 

ο 

8 

χα ἰηνῇ, 

Χ' ΕἸ 



μμὲτα- 
Π 

τϑεξ ίὼ 

ΕΥ̓ΑΓΓῈ Δ, Ομῶ. γα; 75) χωρς; 
πνθύ ματος ἐφε᾿ ἡ πάλιν, ὦ γὸ ἐλοΐδετε πγεύμα δυλείας, δολ᾽ ἐλοίθοτε πνεῦμα ἐνϑεσίας. 
Νὴ γὺ (ᾧ παλαιοὶ ᾧ ἀὐδοὶ πνεύμα Εἴρρν, ἄδλλοις δὲ αὶ ελφχον᾽ (ὦ δὲ ̓ὠὀπέφυλοι ρωρλαί.- 

δὺις οὐέπλησα") 27 δὼ ζωτίω ἔμϑινον λαάμθόμεν τίω λδριν, ὄἄπω δὲ ζωώ δοϑεῖσα, ΟΝ 

τῶτὸ φησιν᾽ πω “Ὁ ἰῷ πγεύμαι γιον, ἐπεὶ δξῶυ ὁ Κύρλος κὐδὲ ζωΐπης λέγ τὴς χϑύμτος, 

4. ὁϑθαήελιφης ἐλολν᾽ ἄπω 2 ἰώ πνεῦμα ἁγιον,τυτέςι, δυϑω, ἐπεὶ Ἰησῶς συξείξητω ἐδοξα!- 
δ), δόξαν καλῶν () φαυρϑν. Φ) 4. γὰρ ἐϑροὶ ἥμδν κὶ ἡ μδοτηκότες καὶ ὑφερούμϑμοι τῆς δω-- 
ρεᾶς τῷ Θεού, ὶ γεοςυγεῖς ἡ γϑρὶς καταλλαγῆς ζι. οἰπυδειξις᾽ δῶρον") υ τοῖς ἐγϑροῖς, Ἐ-. 
δὲ τοῖς μισουρϑοις, δνλια τοῖς φίλοις δίδοται τὶ τοῖς θὐηρεφηκόσιν ᾿ ἔδει ἀσοότερον πσθϑσινε- 

εϑέζαι τίω χἱ πῇ ἡ μδιθυσίαν; αὶ τέο ἔϑρὰν οὖν τῇ (θρκὶ καταλυνϑίωαι, καὶ ϑιμέοϑαι τοῦ 
1. Θεοῦ φίλυς, ἡ ἴστε λαῷ τίου δωρεὸρ. Εἰγὰ Ὁλὶ τὴς ἐπαγίελίας τούγο γέχϑνε ὃ ππρὲς 

Αὔρκαιμε, πολλῷ μανλον Ῥχὶ τὴς βιὸς. τοῦτο δηλών ὁ Παύλος ἐλελρ᾿ Εἰ ὁ ὧκ Ῥο. δ. 2; 

ἑομὰ κλιυρϑνόμοι, κεχέγω ) ἢ πίσιφ᾽ ὁ Ὁ» γόμος ὀργἀὼ κατεργάζεται. ὁ 5 λέγά τοιοῦτον 5θν᾽ 

ἐπηγζειλα;» ὁ Θεὸς ῷ Αὐρᾳαμ τῳ απέρ ματι τι δώσειν τίω γέ" δλλ᾽ αἰαξιοι ἤσαν. 
τὴς ἐπαγίελίας (ὦ κρόνοι, δ) δ 5 οἰκείων σέκ ἡδυυδανρ»» θυαῤεφῆσαν πίνων. δρὲ τοῦ» Εἰσ- 

25 ἤλϑεν ἡ πίςις, πράγμα θύκολον, ἵνα τίωυ γδβν Ὠχτασώση), αὶ μὴ “ψαπέσωσιν αἱ ὁπα.. 

γολίαι. ἡ λέγφ᾽ δὲ τῶτο ὧκ πίφεως να χτ' γδῤιν,Εἰς ὃ ἐδ) βεξαίαν τω ἐπαγίελίαν. ᾿ 
Ἀδὰ “δ κτ" γώξαν; ὯΔ᾽ οἷ ἰϑρώτων Οὐκ ἴλωσων. γος ἢ ἕνεκεν Εἶπων, κν ᾷς γ6α4- 

φάς, οὔκ ἐπαγή ᾧ τίου μὗοτυοίαν , ὅτι διεφϑαρμϑη αὐ ἡ γνώμων ζῶ, 
40 Οἱ ἤὴ δ ἔλεχον, ὧι ὅφην ὁ ἀποοφήτηφ᾽ 

290. 4: Αλλοι ἢ ἐλε,8ν, ὅτι πλόνὰ ᾧ ὀχλον" ἄλλοι ὴὶ ἐλεγρ; 

4» Οὐκ ὁκ τῆς Γαλιλαίας ἔρχεται ὁ Χριςὸς, δλλαὶ ὑπὸ Βηθλεέμ ὃ κώμης. Ὁ 
Αλλοι ἐλέχϑν, ὁ ΧΚραφὲς ὁτὸρ ἔρχοται, ΟΠ οδὶς γοώσκει πόθεν 581. χαὶ δῴέφορος ἰώ τ 

γνώμη, τε ἐγ πληθά" τεταρριγμένῳ. ΘΟ εἶδ ΣΡ αἰχριξαίς πυρϑσεῖχον τοῖς λεγϑρϑροις, 
οὐδὲ τῷ μαϑεῖν ἕνεκεν. δζρβ δὲ τούτο τύτοις (ζ συν Φιποχρίνε.). χαίτοι λέχϑεσι" μὴ ἐκ 

25 τῆς Γαλιλαίας ὁ Χοισὸὺς ἔρχεταρ (δ) ἢ ΝΝαϑαναϊὴλ σφοδρότερον Εἰποῖτα καὶ πλρκύικωτῳ- 
ον, Ὁ Ναζα ἐθ δυωαταί τι αἰγαϑὺν ΦΉ ἐπήνοσεν ὡς ἀληϑαῖς Ισρᾳηλίτίω, ὅτ (ζ᾿ ὃ ὧν, Οκ β γὰ έ,γ) {77} θα δ 99 

καὶ (Ὁ ποὺς τ' ἸΝιυωδημον Εἰ πόντες, ἐρθύνησον καὶ ἰἴδε,ὅτι ὧκ τῆς Γαλιλαίας παροφήτης σόν 

ἐγη}.}), αὶ μιαϑεῖν ζητοιῶτες ἔλελθν, δλ᾽ αὑπλ ὡς λῥατρέναι τίου αὐξὸ τού Εριτού δυξόν. 
ὠκᾷϑος ἢ αἰληϑείας ὧν ἐρφιζῆς, ἡ τὰ παλαιαὶ αἰχριξεῖς πόῤτω ἔχισαμϑρος, τού ἐλολμ" 

40 ἰδ) αὶ πσϑϑς ἕν μόνον ἑωρων, ὃ ἀὐατφένψαι ὅτι ὁ Χοιφύς 661, δίοπερ αὐδοῖς Ονοὶν αἰπεχοίν 
λυπῆεν. (ὦ) 7.5 ἑαυτοῖς εὐγαντία λέσρντες, κ᾿ ποτὲ (ὦ, σὐ᾽οἱεὶ γινώσκει ποθεν ἔρχε.) πο- 
τὸ Ἀπὸ Βηϑλεέμε, θυδυλον ὅτι ἡὶ μιαϑυντές ἡναντίω, ϑησοων. ἔξω 5», ᾧ τόπον ἠγροοιου ὅτι 

Ὥστ Βηθλεέμ, δζρρ "" αὐαφροφίω τίου ἢ Ναζαρὲϑ ( χαίτοι Φ δ το συϊνωμέων εἰ. 

᾿ γεν δ λὺ ἐκ έτῃθη) ἀρα, ᾧ Ὁ ὅνος ἠγνόων, ὅτι ἐξ οἴου ᾧ πωτοιάᾶς Διαίίδι, πῶς δὼ ἔς: 
3: λεγϑν, οὐκ Ὄπ τῷ ασερμκατὸς Δα δι ἐρχε) ὁ Χοιούς, ἀλλα αὶ τῶν» ὀκχείνῳ συσκιάσαι ἐ- 

(ζούλοιτο, χαχουργώς ὡπϑωτο φϑεήονϑροι. νος δ ἕνεκεν ἐἰχί ὐδλσολθοντες Εἶπον ̓ ἔχ 

“πὶ ὡ ἀλλα πόρτα ϑαυμάζονϑυ, κελδυεισ δὲ στ! πείγεοϑαὶ κτ' ΝΣ γραφάς, Εἰπὲ πώςα! 

υϑῳ γβαφαὶ λέγϑυσιν, ὅτι Ὄιτὸ Βνυϑλεὲμ διά (ὃ Χοιφὸν ἐλϑεῖν, σύ ὃ τὸ τῆς Γαλιλαίας 

αἰφίξαιν αλλ᾽ φυτὸν τύπων Εἶπον, ἀλλα πούζῳ ποινρώς φϑεγξονῖ). ἵγὴ ὸ εἰ ζητοιῶτες, δὰ 

4. δὲ καϑήν βουλόκϑρυοι, θύϑέως ἐπήγωδν ὁ θὐαγίελιςης" 

44 Οἷι τινὲς ἤϑελον πιάσαι αὑτὸν, καὶ δεθεὶς ἐπέδαλεν ἐτο' αὐ τον τέωὶ χεῖρ αὐτθ, 
Εἰ δ᾿ αὶ μιηδὲν ὅτερϑν, τούτο γϑιῶ ἰχόμον (ὦ Εἰς κατόμυξιν ἀὐδις ἀγαγεῖν δλλ᾽ ὶ κα: " 

τενύγησαιν, καθώς φησιν ὁ ἀσοϑφήτης" Διροβαϑησοιν, ὁ Ἀὶ καιτενυγηξξ, τοιοῦτον γὰ κἡὶ πον. Ὑδιμιλδοιθ 
εἴα, οὐδενὶ βούλε:) ἀκ, α3ς ὃν βλέπει μόνον, ὦφε (ἢ ἐλιδυλδυόνϑινον αὐολῴ,. ὼνν 
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οὐ ζ. γόϑ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΊΩΑΝ. 
Τίαρριμ. κεν τί φησιν ἡ γραφῇ »Ὁ ὀρύσσων βό,ϑρ9ν ῷ στλησίον, Εἰς αὑτοῦ ἐμιπτεσεῖται᾽ ὅπερ καὶ τότε γ9- 
κζ- , ἀδῥὶ δ ἐξουλονη» αὐτὸν αϑελᾷν, ὡς δὴ σθδεννιωώτες τὸ κήρυγμα " γέχϑνε ἢ τ ῦναντίον. νν. ἀὐὶ ἃ ; ρυγμα  γέγϑνε ὃ 

τὸ ἃ ὙΣΡ χήρυγμα ὀμϑεῖ τῇ "οὺ Χοιφοῦ χάρλτι" ζᾷ ὃ ὠχείνων πάντα ἐσξέδϑη ἡ δἰπέλω- 

λε, πατρίδος ᾧ ἐλδυϑαοίας αὶ ἀδείας ὁ λατρείας δξέπεσον, καὶ πάσης αἀἰπεζερήθησαν ϑύη- 
κὠφίας, ἃ γ.}9 ατὶ δούλϑι καὶ αἰχικοίλωτοι. 9 

Ἡϑικον Ταῦτ ὅζ Εἰδύτες, μινδὲ πιτε Ἐχιθουλβίωϑμ ἑτέρφις, μαϑόντος ὅζι καθ᾽ ἑαυ. αἶκ9.-. 

ναΐκϑυ ὃ ξίτος, κὶ βαϑυτέεαν ἑαύδῖς διδδα νἂν τίω πληγάϑ. αἰνν' ἐλύπησέ ἔς, κὶ βούλᾳ 

τον ἀμ ώαυϑαι τμὲὴ αμιώη ᾿ ὕτω δ αἰ μιύαοϑαι δεινήσῃ. ἐὸν ὃ ἀμιών,οζο ἡμιώω, 
ἡ ΛΑὴὶ νομίσῃς αλγμα ἐὴ τὸ εἰρημδμον, αἰλλ᾽ αληϑὴ λόφον. πῶς,ὼὸ τίνι ἔφστῳ; ὅτι σὺ μὰ 

Ῥσ, εβ. .. αὐ μυνόνδρος (δ Θεὸν «ὐκαϑις ὡς ἐϑρὸν ̓ αἰμμιωόμδρος ὃ, Οόχεέτι. Ε μοὶ γὺ ὠκδίκησις, ἐ- τς 

ὦ λμζῳποδώπο, λέγη Κύοιος, εἰγ)5.. οἰκέζοι ἔχομδρ,καν σοὺς αἰλλήλυς διενεηθέντες, χιλῶς 
μῇ τῆς δίκης ὼ τῆς κολοίστως ἡΜΙν τ Ὀριγωρήσωσιν, ὐλλ ἑαύζις Ἐχιτφένψωσιν, καὶ μυθλαϊ. χϑίγπῃ 

κις πσοϑσέλϑωσιν, αὶ μένον Οὐκ αἱμωυνόμεθα, αἰλλαὶ χαὶ αὐγθνακ)ούνϑμ, δρασπέτοις λέγοντες ἡ 
μαςιγίαφ, τὸ πὸρ ἡμῖν ἐχιττέψω ἐ κω οἷ 2 σοίυτευ σοϑολαξων ἡμιεώες, ἀινδὲν ονό- 

χλει λριπον᾿ πυλλῷ μάλλον ὁ Θεὸς,» πο ᾳγίοίλαις αὐτο ΟΝ 'χωρᾷῷν αἰ πόρων, τῷ ἐρῶ, 15. 

πῶς)» οὔκ ἄτοποι, ὁτὸμ ρα (ὦ παίδων ῪὙὩω ἡμετέρων τοσταύτίου ἀπαμτώμϑρ Φιλο- 

σοφίδν ») αἰ συαχϑίω “ τῷ ἢ δεασύτη μὴ πο Ῥαχωυώμδυ, ὧν βυλόκθα ἔν οἰκέζᾳ ἡμῶν 

τἰϑαχωρῷ» (αῦτα ὃ λέγω 2.9. τὸ ἀσοϑϑυμον ὑ δι ἰδὲ τίω δλλήλων κόλασιν. ἐπεὶ 
τονγὰ αἰληϑῶς Φιλοσοφούντα, συλ τῶτο 6 ποιᾷν' ἀλλα συτϊνωσκειν ἢ αἰφιέναι πὸὶ αἱ μὔι.-- 
πήματα, Εἰὰ μὴ ὠκᾷῷο ζιὦ τὸ μέγα ἐπαϑλον,τὸ ὠφεσν ὀμτὶ τύτων λαμζόῥεν. Εἰ 2}, 20 

Εἰπέ μοιιχαταγοώσκεις ' ἡ μζρ τηκότος, τίνος ἕνεκεν καὶ αὐτὸς αἰμϑοτάμεις, νὸ τοῖς αὑτοῖς ταΐϑι- 
πίπηεις; ὑδρασε; μι αἰϑυξοίσης ᾿ ἐπεὶ σατο ὑξρασας, ἔπληξε; μὴ ὀμτιπλήξης᾽ ἐπεὶ Ὁ 
δζαφοριν ὁδὰ μοῦ, ἐλύπησε; μὴ λῤτιλυπτήσης᾽ ἐπεὶ τὸ κέρδος ἐδὲν,αἰλλαὶ γέγϑνας ἐκείνων 
παλιν ἴσος. ὅτως αὐτ' οἰὐγτιένψαι διωνήσνν,αν μ(Τ' Ὡραότητος οὐέϊκης ὶ ὑχιάκως, ὅτως αὐτὶ 
χαται δίστοι, τως αὐ: ἐγκόνψαι Ῥ ὀργῆς πἰδεὶς χακῷ καικὸν ἰώται ΧΟ ααϑῷ τὸκακόγι ζωῦτα 24 

ον ἐλλησι τιγες φιλοσοφούσιν αἰουνγώμϑμ τοίνεωυ, εἰ 1. ἔλλυσι τοῖς αγοντοι; τοστα της ἐὑσης 

᾿ φιλοσοφίας, ἡμῷς ἐλοίηους φωνοί θα. “πολλοὶ ἡδικηϑησαιν, αὶ ἰώεγχϑν " πολλοὶ ἐσύκο- 

φϑντύήϑησαν, ὦ Οὐκ ἡμιώδμτο᾽ ἐπεδυλθύλϑησειν,, ἀϑηρτέτησειν. δίος ὃ αὶ μικρὸν, μὴ μεΐ. 
ζοις ἡμδι τινες ηὉὉ ἀὐθῖς κτ' φ Θίον ϑυρεσῶσι, ὸ σφοδγροτέραν ἡμὴν τίωυ κόλασιν ἐργάσων- 

σαι. στὸν δ ὡ σνϑύματος μμιετεολικότες, ( βασιλείαν ποοῥσδυκῶντες, (ὦ χὩρ ἿἍ 0 

ϑρόνίων φιλοσοφούντες, (ὦ [μι] δεδοικότες γέενναν, (Ὁ κελθυόνϑμοι ἀτίελοι γίνεα ῖ,, (ὦ 
μυφηρίων δἰ πολαύοντες, μηδὲ Εἰς τίω αὑτίω ἐκείνοις φϑώσωνϑμ Ὡρετίω, "ποίαν ἔξομϑβι “. πίω 

Ματῇ. “.κ συγγωμέω ,ΕἰγΣΡΊσδαίοις κὐποερθανειν Σοὶ (Εδὺ γδ μεν αἴξιιοσεύσῃ ὑμδλΓἡὶ δικαιοσύ.- ὑμπῖι ἕν 
νη, φησὶ, πλόον τῆν γραμματέων  Φαφλσαίων, καὶ μιὰ Εἰσέλϑυτε Εἰς τιω βασιλείαν Ψ “" 
νἰοαινοωΐν) πολλῷ μᾶλλον ἕλλζσας Εἰ φαρλσαίοις, πολλῷ μόϊλλον εἶν᾽ αἰπίτοις, Εἰ γᾺ 1: 
μὴ αἰ χβοωντων ἡμδίι τίωυ ὠκείνων πολιτείαν, Οἰσπτοκέκλοειςαι τὰ τῆς βασιλείας ὅτὸμ χαὶ 

ἑλλίωων φαμω δα χείρφες, πῶς ἕξομδν ζωύτης ἐχιτυχεῖν , παῖσοιν τοίγευ πικρίαν αὶ ὀργδώ 
φιλισσογοα. ἡ) ϑυμὸν ἐκθαϊλωρϑμ. Τα αὐτὰ λέγφν,ἐμοὶ  σέκ ὀκγηρϑν ὑμῖν 5 ἀσφωλές κα γὸ ὶ ἰαξοὶ 

ᾧ αὑτῷ πολλάκις γεωνὴ φοωρμακῳ καὶ ἡμεῖς δ παυσῦ ἄθα τὰ αὐτοὶ “ἰγρυχούντες, ὀράμι- 

μγήσχοντες, διδασχοντες, το ορικα λϑύντες. ἡ γὸ πολὺς τ᾽ βιωτιχῶν σοραῖῖνς ὁ ὕχλος, ἡ 46 
λήϑίω ἡμῖν ἐμιποιών, διδασκαλίας δεῖ ἡμῖν ((μωυεννούς ν᾽ ὃν μωὴ μα τίου, μηδὲ Εἰ ἰκῆ ἐἰν- 
ζώϑα συλλεγὼ θα, τίου Δ; οἱ δῇ έργων ἐχίδειξιν πρασωβῖθα, να καὶ ἢ μϑηόντων ἔχ:- 
τύχωιϑν ἀγαθῶν, ,σριτι ὶ φιλανθρωπίᾳ ὃ Κυοίν ἡ μδίυ Ἰποῦ Χοιτού, δὶ ὃ ᾧ ὧδ᾽ ὶ ὦ πατὶ 
ἡδύξα μα ᾧ ἀἰγίῳ πγθὺ ματι ιῶ κὸ αἰεὶ ὶ οἰς τὸς οὐαύγας ἢ αἰώγων. Αμων. 

Ομιλ. 
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Ομιληβ  ΗΛΘΟΝ ΟΥΝ ΟἹ ὙΠΗΡΕΤΑΙΠ Ρ ΟΣ ΤΟΥΣ 
Φρχερᾷε κα ὼ Φαρισαῆοις, ἢ Εἶπον ἀὐοῖς ἐκῴνοι" αἰ, ἢ [οὐ ἡγοίγετε αὕ-: 
πὶ; 46 Απεκρίϑησει, δ (ὦ αὑπυτρέτα συσέποτε κ᾿ ὅτως ἐλέλησεν δ..-: 

ς εϑογ πος, ως (ὅτ δριϑοϑπος. 

(  Ὑδὺν τῆς ἀληλείας σαικγέφερρν, οὐθὲν αἱπλούςερον, ἐδ μὰ καϑυῤβο 

Ὅς, δ ἡμιᾷς᾽ ὥασιρ. ὀΐω » χαιχϑυρρρεούτων Οὐδὲν ϑυσχολώτερον. ἰδὸὺ 

: »“ φα φωρισαϊοι Ὁ ὁ (Ὁ γραμρμιατᾷς, Ὧ) δὴν δοκοιώτες δὴ 
ἊΨ συφώτερϑι, (ἰωόπες ἃ ΓᾺῚ ἱ τῷ. Χοιςτῷ δχιξυλῆς ἕνεκεν, ὴ λαύματα 

Ἢ ̓ ὁραύντες, ὁ γξαφας αὐαγενώσχοντε; σὐοῖν οὐπώνδντο, δον κὶ ,ὴ ἐθλᾳ- 

ζησαν᾿ ᾧ ὃ χὑαν ρέται, συ εν τῶτον ἔχοντες. Εἰπεῖν; οἰπὸ μιάς μὸ- 

γῆς δεμνηροίαι ἐγφάθϑησαι, ἡ Χ) ἀπολλύντες ὦ ὧτε αὑτὸν δῆσαι, ἐπόρμηλλον δεθέντες τωΐ γαύ.. 

μαι. αὶ τίω (μὠώεσιν: ἢ αὐνῃ}νἕμ ϑαυμιαΐσοι μόνον ἔθ), τι σημείων ζέκ ἐδεήϑησαν, δλλ τὸ 

15 τὴς διδασκαλίας μόνης ἑάλωσαν ( γ" Εἶπον, ὁ ὅτι οὐδέποτε ,ἔλαυματάργνσεν δῤιϑεφ- 

πος ὕτως᾽ δυλα 4, σὐ τίποτε ἐλάλησεν ὅτως ὀῤιϑενπορ) ν εἰ τοίνιω τίω (ώεσιν αὐτὴ μὸ- 

γον ἔβ]λαυμάσαι, δ λαὺ τίω ϑρησῖδν , ὅτί πσοῆς ὧν Ὡὐποφείλανίᾳε ζυῦτα ἔλεγϑν, 

«σἄν Φαρισαίους, «οϑς (ὧν πολεμοιώζ καὶ αὶ πόρτα νοι τότα πραήρνζῳ, ἧλθοι 

χα φησιν, ιπηρέτα ἃ λέγρεσιν ἀΐοῖς ᾧ φανρισαῖοι ὅζρ τί οὐκ ἠγάγετε αὐτὸν; 

20 3 ἐλλεῖν, πολλῳ ὁ μεῖζον ὦ τὸ μεῖναι. τότε Μ ἄγ ἀ ἀπηλλάγησαν δ τῆς τούτων ἐπαςϑεί. 

ας "γμιωὶ 3 κήρυκες γένονται τῆς τὰ Χοιτοῦ συφίας, ὁ μειζόνως οὐνδείκοευται τίω πϑεβισίδν" 

Ὁ Γλέρρεσιι, οὔκ ἠδιωωήϑημδρ δζοω ὧ" ὀχλθν, δ ὡς “οφήτη σε σείλον᾽ δλλα τῇ; ὃ- 

δποτε ἐλοίλησεν ὅτως αἴ, ϑουπος. καίτοιγε ἡδγούδυτο. ὀκείνίω Εἰ πεῖν τίω Ὀὐπολογίομ" 

δλλ᾿ ἐμφαύνοισιν ἑαυ τίω ὀρϑέοὺ γνωμέων. το ΝΣ ὐἰχὶ λαὺμαξ ὅτων ὀκᾷιον μένον ζεὖ, 

1: δλλὰ καὶ Χ τύτων χατη)9 δρεεύτων, ὅτι ἐπεμψὰν δσονζς αἱ αὐτοῦ αὐςἄν", κα αἰχϑύεν ἐχείώ. τσὶ: 

τοῖγα Οὐτῖν μακράς ἤκύσουν δημιηγϑολας αἰλλα βερχίς στὸν ) Ὁ ἡ φζδίοιαι αἰδίκαφος ἡ, 
Οὐδ μοκρων λόγων δεῖ. τοιοῦτον γῸ} ἡ αἰλήθφα. τἰ δὼ (ὦ Φαρισαῖοι ; δίον κουτόμυ-. 

»ἄζαι, ὃ εὐνδμηίον ποιούσιν, ὀῤτεγχα λούσιν ἀὐζις, 

47 Μὴ ἡ ὑμᾷς πεπλ ϑηαϑενλέγοντερ. ; Ἐπ αὐτῶν κολακθύοισι, αὶ αὶ χαπιφο- 

39 οικώς πέλεῖωται τῷ λόγω, δεδοικότες μὴ τέλεον Ἡὐπορᾳοϑῶσιν᾽ ἀλλά  ᾧ ϑυμὸν ἐμεφα)- 

γοίσι, ̓  ΛΜ, ̓φειδοι φϑέγζονται. δον »»»έ ὡτῆσοι, τί ἐ ἐλάλησε, ὦ λαιυμιαῖσι ζᾳ λφθώς- 

σοὺ, τῦτο (ζ νὶ ποιούσιν (δεσεν γὸ γὸ τί λό Εἷημν) πὸ ὃ τικμιηθίου σφόϑρω αἱοητε 
αὐζᾶν συλλογίζονται. 

48 Διαὶ τί γν οὐ ονίς, φησι, δ] Ξῤρηόγτων ὑχίφοσεν Εἰς αὑτὸν; Ἰούτο δ 
35 πω Χεις ᾧ ἐγκαλῴ, Εἰπέ μι, ὸ ὐχὶ τοῖς αἰπιφήσεεσιν ; ; 

49 Αλλ ὁ ὀχλορ, φησὶν, ὁ μοὶ γυώσκων (δ νόμον, ἐχικατάροτοῖ Εἰσν. 
Αὐτὴ γὺ ὑμδι!" ἢ ἡμείζων κατηγνεία, ὅτ ὁ ὄχλος ὕλχίφτθυσιν, ὑμᾷρ ὃ ὃ ἠπιφησοιτε, καῇ 

μάν ΟΣ, 7 γενωσχθντῶν ́  γόμιον ἐποίοιων ὧκ φνοι" παρα δὼ ἐπάρᾳιτοί εἶσιν; ὑμᾷρ δὲ ἐπά- 
ἐστι, Θ μὴ τηρϑιυτες Τ᾿ νόμον, ςἴχ ὠκῴνοι ὠῷν νόμῳ πειδόμϑιοι. , ἐχγρίν ὃ οὔκ τὸ 

4“ ἡΜ)α απισοιύτων Αἰ αθαλλειν ἢ ἐπιρούμθμον. ᾿ γὼ ὀρϑος ζόπος “δἤ οὗ. ὀπεὶ ᾧ ὑμής ἡ- 
πιφήστοτε ῷ Θεῴ,καδως Παῦλος Φησι᾿ τί Ἄῤιεἰ ἠπίφησοίν Ἴμνες; μὴ ἡ ἀπιρα αὐ δἥῶωἃ τω Ῥω. γι)» 

πίειν τὰ ᾽ Θεοῦ καταργήσει; ; [μὴ "ροιτο. ἰώ ω Φ πολφῆται αὖθις ἃ ἄεὶ οὐγεκαίθεν ᾿ 

παλιν Οὐχ Ἡδσ.ἀ,,. 

ὑμδ ὅς] »ώῶω Ὁ κρίμα: . πὸνταχοΐ σφοδρίτερον Ἰχττίϑενται αὐτοῖς. τί δίων; ὶ ῷ Μιχι)νά, 

ι ἢ 
λέγϑντες᾽ Ακούσατο αὐῤχοντερ Σοδόμων " ὁ ὦ αὐῤχοντέρ συ πειϑούσι, καὶ 

Οἰεγίοίϊ, ἔοῃ1, 2. τὶ Θεῷ 



ζωιν. γ.Ν- 
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Θεῷ τίς ἐγχαλέσει δχρὰ τῇο: ἀπαγα. ὠκείνων γδγὸ τῆτο ὃ ἔγκλημα. “ποῖον σ) δ᾽ ἀλλο ἧς 
ποιήσεις σημεῖον τῷ μεὴ γινώσκειν ὑμιαις (δ νόμον, ἢ δ μὴ στείθεοϑαι ; 4. κα. Εἶπον, ὅτι μὴ 
δ δργρντων τις ἔχίςθσῳ Εἰς αὐτὸν ὅτι (ὦ μὴ γινώσκοντες (ζ) νόμον ἀκολούθως αὺ- 
Ὗ καϑαἼοτω ὁ Νικόδημος, ὅτω λέγων" 

41 Μήσνόμος" ἡμδὼ κρύει (δ δύ ϑοφπον, ἐαὶ μὴ αἰκούσῃ 5 αὐτὶ απτοότερον: ΄ . 
Δείκνεσι γδὺ αὐςᾶν' μιήτε γνωσχονζας () νόμον, μεῖτε ποιοιωζαις (2) νόμον. Εἰ) ἮΩ 

ἐκᾷος (ὦ συ υνα κελόδύει ἐἰποκτίννεωαι αν, ϑόθπὸν μὴ πσϑότερϑν αἰχούσεινῷς, ὅτοι Ὁ ωρὶν 

ἀκούσαι Ὁχτὶ τῷτο ὡρ μήσοιν, τραθαται Εἰσὶ αθνόμα. ἡ γηφ Εἶπον, σεσὶὶς ὃν Φγι- 

τῶν ἐχίς ὅυσον Εἰς αὐτὸν, “4 τῷτο ἐχισημα νέται ὁ βαγίελιςής, ὅτι Εἷς ὦ 2 αὐτὴν, 

δεικψιᾷ ὅτι ᾧ ἀὔχοντες Τχίς΄ θυσαν Εἰς αὐτὸν. ϑέρησίδν κα γδγ σδυΐητω τίου πρϑϑσήκου- τὸ 
σαν ἐπεδείκψιουγο᾽ πὰ ζωὺ ὠκειοιωῦγ» τω Χοὶς ᾧ. ὁρᾳ ὃ πῶς ἡ μ᾽ φειδοις ἔλεγχον ἐ- 
πάγει. αὶ χὰ Εἶπεν, ὑμᾷς ὃ βούλεοϑε αὐτὸν ὩτοκΊ ζνα!, ἡ αἰσλιεἷς καταδιναίξετε ( ἀῤ-. 
ϑόσπον, ὡς πλιόμον᾽ δλλαὶ αϑϑσζιυυέφερον,τίοωὐ ὠφατον αὐ ἿΨΜ' ὁρμιδιὼ ἐγκότγων, ᾧ Ὁ αἰ. 

σκετῦον ἡ Φονικόν, δχρὰ τῦτο Ἐχχὶ Τ νόμον τρέπει δ λόγον, λέγων᾽ ἑαὶ μεὴ αἰκούσῃ ἀἰκριξαίς͵ 
αὶ γνῷ τί ποιξ, ὧφε συυδ' αἀκροάστως διᾷ ψιλῆς, λα καὶ ἀκριζούς, πῷτο γ)5} 681, ὶ γνῷ τς 
αἱ ποιᾷ, τί βούλεται, ὦ ΝΥ αἰ, κα Ἰχὶ τίνι, πύτερον ἐπ᾿ α!αί πῇ τῆς πολιτείας, καὶ ὡς ἐ- 

36. αἰπορηήϑεντες τοίνιου, ὅγ γ Εἶπον, σπεϊιὶς ΨΜ Φρθέτων Ὀχίςθυσω Εἰς αὐτὸν, ἅτε 
σφοδρῶς, ὅτε μ᾽ φειδούς αὐτῳ πυολσίωέηθησοαν. ποίδωυ γὰρ ἀκολυθιὸν " ἔχει , Εἰπε χἶχν 
μοι, Εἰ πντος ὠκείνου, ὅτι ὁ νόμος ἡμδν κρίνοι ἰδία, Εἰπεῖν, 

4: Μηὺ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας Εἴ, Δέον 2)» δεῖξαι, ὅτ| Οὔκ ἀκρίτως ἔπεμι- 10 

ψλν αὐτ' καλέσοντες," δι γ.0ὴ μταδοιώαι λθία, α᾽ γρϑικότερϑν ἢ ϑυμικώτερϑι κϑγρίωυ- 
ται τῇ αἰτιῤῥήσω" Ἐρώτησον νὰ ἴδε,ὁτι ἐκ τὴς Γαλιλαίας πσοοφήτης σύν ἐγήχρται. 

Τί γὸ Εἶπεν ὁ δ ϑοσπος "ὅτι πσοϑφήτης 6]; Εἶπεν ἦι ἄκριτον α!αιρεϑέωσαι αὶ δ 4. 
(ὦ " ὑδοιςικῶς, ὡς οὐκ Εἰδὸτι ἰδὲ δὝι' γραφών ἐδίν, ζωτα ἐπήγαρον ᾿ ὡσανεὶ Εἴποι 
ὡς, ὕπατι, μαϑε᾿ τἶτο γδ ὅθ|ν, ἐρώτησον ἴδε, τί δξζω ὁ Χρισος, Κη, ὀῥω ἢ κατω Σὲ 1; 
Γαλιλαίλυ ἔφρεφον ὁ (Ὁ ππορφήτίω, ἀπαλλαῆων πϑύζς ζωτης τὴς δλλοτοίας ὑ- 

ποίας, Ὁ δερουὶς οτὶ ἐχ εἴς αϑφηῦμ ὅδην, Συλὰ τῷ κόσμου δεαπότης, φησίν" 

1» Ἐγὼ φώύς Εἰμε τῷ κόσμου" ΟΥὐΓ αλιλαίας,  Παλαιςήης, Οδτῖδ' τὴς ἴου-- 

δαίας, τί ὄξω [ὦ] Ἰουδαῖοι; 

13 Σὺ αἰδὲ σιαυΐν μδοτυρᾷς, ἡ μδοτυοία, σῳ Οἕκ ἔςιν ἀληϑής. Ω τῆς ὀμοίας 10 
πῶς χραφα;ς πϑϑέπεμψω ὀύω ᾧ χάτω, καὶ λέχϑεσιν," στι σὺ αἰ ἐσιαυζ᾽ αδὸοτορᾷς. τί ὃ ἐ- ᾿ χα 
εδὸ τύρησεν ; ἐγω εἰμι ὃ φώς τῷ κίσμου, μέγα ὃ λεϑὲν,ὁ ὄντως μέγα δλ᾽ νὶ σφόδρα 
αὐζῶν ἔπληξεν, “ἡ Ν᾽ τε ζισοϊ νιῶ ἑαυτὸν τω πατεὶ, στὸ ἠὸς ὠκείνου Εἶπεν ἘΠ),θτε Θε- 

ὃς, ἀλλα φαΐς τέως. ἐξούλονη» ὦ") ὁματφέψψαι ᾧ τούτο᾽ χαίτοι πολυ τούτο μεῖζον τοῦ χὰ 
Εἰπίν, Ο ἀκολυϑών ἐμοὶ κὶ μεὴ αἰἴϑεπατήστι οὖ» τῇ σχϑτία, Φως ᾧ σκοτίδω 12 
γοητῶς λέγων᾽ τα τέφην, υὶ μϑμει οὖν τῇ πλλύῃ. ον ῦϑο ἢ Τ' Νικόδημον ἐφέλκεται, ὦγα;- 
γει ὡς σφόϑρα ϑρρησιασού υϑρον, ἡ (Ζν"] ἰαυηρέζας ἐπαρᾷ τῦτο πεποιηκόζι. ὃ γὸ κρᾷ- 
ξαι, τϑτο ἔς) βαλορνϑῥου κατασκένασαι, ὡςε κακχείνοις αἰχούσαι. ὦ μα 3 ἡ αὖθις αἰνίηε.) 

κρυφῇ τοῖς δόλους πλέκονζς,ὺ οὖ ᾧ σχότω ἡ τὴ πλανη᾽ αἰλλαὶ τῷ φωτὸς ὶ αἰθιέσονται᾽ 
ὦ Τ' Νικόδημον κ(ἰ ποομιμφήσκει τῶν ῥημάτων ἐκείνων ὦπερ ἔλεγε ωρωζω᾽ Πας ὁ φαῦλϑ 4ο 

πορίοσων, μισεῖ ὃ φως ὁ οὐκ ἔρχϑ) Ὡρὸς ὃ φώς, ἵνα μη φλυερωθῇ αὐτό ἔργα. 
γὸ ἐλεγϑυ, δι συτϊεὶς κ, τῶν ἡθντῶν Ἐχίς' σιν Εἰς αὐτὸν, ϑχηὶ τῦτο φησιν, ὁ ζἱ φαῦλᾳ 

Ὡρχοσῶν οὐκ ἔρχεται πρὸς Ὁ φώς δεικψυς ὅτι αὶ τὴς τῷ φωτὸς αἰοϑενείας ὦ μὴ ἐλϑεῖν, ἀγ- 

λᾷ τῆς ὑκείνων διέφξραμρδρης γνώμης. 
14 Απεκρίϑησαι 



ἱ, ἅπι» 

εἐδᾶς, 

ἘΥΑΓΓΈΛ. ὉὈμμλ. νὰ. γγῖ 
14 Απεκρίϑη Ὁ Εἶπον ἀὐτῳ" σὺ αἰϑὶ σαι μἱοτυρεὶς ; Τί δ αὑτὸς, Κῶ ἐγὼ 

εδοτυρώ αἷδι ἐμαυτῷ, ἡ μδοτυοία μου ἀληϑής ὅ81ν᾿ ὅτι οἶδοι πύθεν ἔρχομ, ὃ πού ὑπά-- 
γῳ ᾿υμῴς ὃ οὐα οἰδωωτε πό)ον ἔρχομ. Ο«ἶὖ φϑασας" Εἶπον, τῦτο ὅτοι πσοϑθαίλλονται 
ὡς ἀσοϑϑγευρϑρὼς λερϑίν. τὶ δ ὁ Χολςύς; αατφέπτων αὑτὸ νὼ δεικψὺς, ὅτι ἐκάια ὡς πσϑος 

5 αὐζᾶν' ἡ πίω κὐασονοιθν αὐ διελέγετο, ἀρ, ϑοόπον αὑτὸν κι πσοτηϑυύντων ψιλόν, φησὶ" χὶ 

ἐὸν ἐγὼ εδοτυρα ὐδέ ἐμαυΐζ, αἀἰληϑης ὅθην κα εδοτυρία μου, ὅτι οἴϑο πόθεν ἔρχομίϑ!. αἱ 

661 τῷτο ἐκ Τὶ Θεοδ Εἶμι, ὁ Θεὸς, ὸ ἰὸς Θεού᾽ ὁ 5! Θεὸς αὑτὸς ἑαυτῳ ἀξιῤπιςος μὔϑτυς. 
ὑμεῖς ἢ οὐχ οἴδατε. ἐθελοκακέῖτε, φησι, ὦ Εὖδῦτες ασδϑασοιὲιοὃς μονὴ Εἰδέναι" δλλ᾽ πὸ 

᾿ς αν, ϑρϑπίνης αἱ σνοίας ὦπόμτα φϑέγίεοῦς, Οὐ εἶδ πλέον ϑυλόνϑροι “' φωμομδέα γοᾷν, 

"9. ὑφ Ὑμεῖς χῸ Ἢ σαρκακρίετε. Ωαῦτρ τοχν (ἄρκα ζῇν,τὸ φαύλως ζῆν" ὅτω τὸ χ 
(θρκα κρίνειν, αἰδίκως κρίνειν ὅβήν. 

Ἐγὼ ἐἐἰκρίνω ἐδένα᾽ 16 Καὶ ἑανκρίνω,: ἐμή κρίσις διχμα ὅδ ν. Ο καὶ λέγ τοιδτὸν ὅδιν 
ἀδίκως κρίνετε. ᾧ εἰ αἰδίκως κοἰνουνδύ, φησι, δζμ' τἰ μὴ ἐγχαλής ν δχζρι ἢ μοὶ κολάίζεις ; διαὶ αἰ 
μὴ κατακρίγφσ;ὅτι ἐκ ὅπ ὅτο ἤλϑῦν, φησι ἦτο γὰ» 661 τὸ, ἐγὼ καὶ κρίνω συτϊένα" ἡ ἐαν κοίνω ἃ 

Ἁ2 ἐγώ, ἡ κρίσις μα αἰληϑής Ἐθην ἐπεὶ εἰ ἐθυληϑέωυ κρίναι, ὑμεῖς ἀν ἢ καταδεδιχασωδῥων ἧτο. 
ἡ ζωώτα ὦχι κρίγων λέγω, φησίν. δχρ Ὁ δὲ εὐπον,ἐχὶ κρίνων λέγω,ως ν ϑειῤῥαΐν "δι Εἰ - 

κράνον, εἶλον ἀν ὑμᾶς ᾧ Δ εἰ ὀκράνον͵ διχαήως ἀν ὑμᾶς κατεδίχφισου" αἰλλαὶ γωῦ χοὸς είς 

σεως Οὐκ ἐς!.ὁ «ὐδὲ τὴς μϑιούσης ( κοίσεως ἡνίξατο εἰπὼν, Οὐ μόνος οὐκ Εἰμὶ, αν 
ἐγὰ καὶ ὁ πέμψας μι πατήρ. Ενζωῦϑα δὲ ἡνίξατο, ὅτι σέκ αὐτὸς μόνος ἀυτοις καταδιχοίς 

20 ζει, εὐλλα κ) ̓ πατήρ. Εἶτα αὐτὸ ((μυεσκίασιν, Αἰς τίω ἀντῷ εὐοτύρίὸν οὐναΐγωγ᾽ 

17 Καὶ οὐ τοϊγνόμῳ δὲ τω μετέρῳ γέγφα ὅτι δύο αν,ϑοοὐπωνὴ μδοτύοία αἰληϑής 
φι. Τίἀν εἴποιεν ἐνζωϊα ὦ αἱρετίκοί ; τἱ πλέον ἔχει ΤὮὋὋἜἊαν,ϑούπων, εἰ αἰσελλως ὁυ.-- 

τως ὠκλαζοιμϑμ τὸ λερϑενχ] δὴ ) ΥὝὋ Ἕν, ϑούπων ὙΥΡῚ τϑτο ὥραςαι ἤη, ἤὴῷ καθ᾽ 
.- νι ιν, ἢ " ᾿ “ΟΠ ἜΝ “ 5οὸ 9) ΤΙΣ 
ἑαυτὸν Οὐκ ἐς!ν αἰ ξιύπιφος τιφ᾽ Ἐχὶ δὲ Θεού πῶς ἀν ἐγ9ι τ 879 λθ.9ν ;πῶφ ὀίμυ ἀρη.) τοδυο; 

25 αἶρφι ἴρτὴ δυο, ἡ ἌΝ, ἀΐϑοφποι, “σ' ἅτο δυο; εἰ ΡΥ ΧΟΙς δύο εἰσὶ, τίνος ἕγεχεν ὁυ χα τέ- 

φυὴν ἐχὶ (δ᾿ τωώγνίω, σνεϊὲ εἶπε, μδοτυρώ ἐγὼ «ὐθὲ ἐμαυΐ, ἢ εδοτυρᾷ αἰϑὶ ἐμοῦ ὁ ἴω- 
αὐγνης; τίνος ἕγεχεν ΚΧῚ ᾧ ἀϊελον ; τίνος ἕνεκεν Ὠ)π (ὧν ασοοφυζᾳς: καὶ Ὁ» μυθλὰς ἀν ὥϑρεν 

ἀλλὰς εἷδτυρίας. αἰλλ᾿ ου ὧν» βούλεται δεῖξαι μόνον; ὁπ δύο, αἰνὰ ὅτι ὼ τῆς αὐτὴ ὀυσίας, 

19. Λέγϑυσιν αὐτὰ ̓ τίς ὅ81ν ὁ ἀτπυτήρ συ; ἔτα φηδίν᾽ ὁντε ἐωὲ οἰδωωτε,θτε “' πατόρρι μκ. 

4929 Ἐπειδὴ "ὃ Εἰδότες, ὡς οὐκ Εἰδότες ἔλολον καὶ ὡς πειροίζογτες αὖ τὸν, ΠΩ ᾿Σιποκρίσεως 

ἐὐζις ὠξιοῖ. [9 τῦτο λέγᾳ λοιπὸν τολνότερον πόρτα κ᾽ πλείονος ϑέρῥησίας, "δἰπὸ 
τὸ Μ' σημείων καὶ τὴς διδασκαλίας “Ψ" ακολουϑοιωτων τίου μδοτυοΐδν λαξωὼν, τῶ τε ἐγ-- 

γὺς δὴ ( φαυρϑν. οἶδα γα, φησι, πῦθῳν ἔρχομαι. τῦτο ὐ σφόγα αὐ ἀὐΝὙΜ κα ήψατο᾽ 

τὸ ἢ ἐπαγατεῖν, ἡ ὅπου ἐγὼ «ὑπ ἄγω, μᾶλλον ἀδους ἐφέξησεν δ, ὡς ὁυ μέλλοντος ἀστῷ 
35 μϑβειν εὖ τω θανάτῳ ὀρ τί ὃ σῴκ Εἶπεν, ὅτι οἴδα, ὅτι Θεὸς Εἶμι, ἀλλ᾽ δτι οἶδον πϑϑεν ρ.- 
ΩΣ αἰ εἰ τὰ ταπειναὶ ὀϑαμίγνυσι τοῖς ὑψηλοῖς, ἡὶ αὐτὰ ὃ ζωῦτα κὐξιςέλλει. Εἰπω, γδ 

ὁτί ἐγὼ μζδτυρώ αἷδέ ἐμιαυζ, ἡ τῶν δείξας, ἤλϑεν ὅχὶ τὸ ταπελύτερον ̓ ὡσανει ΛΕ ν᾽ οἷ- 
ϑὼ πο Ῥοὶ τίνος ἀπέςαλ μαι, ὁ πσδὲς τινα αἀὔβχομα!. ὅτω γὸ ουεν οὐ ἔσον δυτειπτεῖη, ἀἰ-- 

Ι.- “ ,»,ν » 1 . Ὁ ͵} "5 τ ἢ ΜΝ 
κὅσαντες ὁΤι ᾿» οκενδ αἰπέςα λται, ὲ ϑὸς ὦκψνον ἄπεισιν, ὉΎΝΣΡ ὁρ Εἰπον, Φησι, τε 

49 «ψδῦϑος, ἐκφλων τε ὕκων,ὰ ὠκᾷ αἰπιὼν, αὐ 6391 ἀληϑὴ Θεὸν ὑμάς ὃ Οὐκ ἴζε Δ Θεὸν, δχμ' ὅτο 
ΚΟ τὴν σαρκϑι κρίνετε. Εἰ “ὃ πισύτων αἰκόσαντες τεκ μυδίων τε ἐλέγχων, ἐπὶ λάττε, ἡ 
ἴδοτυρία σω οὐκ ἐςιν ἀληϑής᾽ ἡ Μωὺύσέα αἰξιόπιςον ἡγείαϑε,ὶ ὑπὴβ ὧν “αἰϑὸ ἀλλων,ἡ ὑπῦβ 

δ αὐϑδέαιν λέγ τ δ᾽ Χοιτον οὐκέη τῦτο χτὶ σαΐῤκᾳ ἔνειν ὅν. ἐγὼ ἢ " κρίνω Ο εϊένα; ων ἑαυ 4) ι ν᾿ σαίῤχα Χρ 

ιν 

ι « ᾿ Ι! ΓΙ »ν κῃ Ν “ ».κ. ! ἘῊ] Ι! -. ΝΣ 

ἡ μζω φησιν, δτί ὁπατήρ αὶ κράνει σ οἶέγα, τὼς δου ογζυϑον φησι, ἐὸμ κρίνω ὃ,5 κελσις ᾿ Ἰφαν,,, "6, 

Οἰιεγίοιϊ, τοηλ.:ς Ττ 2 ἐμῇ 
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ἐμὴ δικαία ὅν, ὅτι Οὔκ, Εἰμὶ μόνος πάλη “σοὺς τίω “ἰαυύληνν τίω ἐκείγων φϑυγίοται 

τατέςιν, κὶ κοίσις ἡ ἐμωὴ, τῷ παίζος ὅ51. (έκ αὐ ἀδδλως ἔκφλνεν ὁ πατὴρ κφάνων, Εἰ μὴ ὡς 
ἐγω᾿ αὶ οὐκ ἀὐάλλως ἐγὼ, Εἰ μοὴ ὡς ὁ ππωτήρ. τίνος Ὁ ἕνεκεν ὁ ὦ παΐδος ἐμψημόνθυσεν αὶ 
"»» οὐνόμεζον αἰξιόπιφον ἤὴ ἑὸν, Εἰ μυὴ τῇ παίζος τίω μδοτυρίδω ποϑοσέλαξεν᾽ ἄλλως 
ἡ, ΠΥ οὲ ἔξηκε ὦ λᾳϑέν. Ἐχὶ Χ ὙῈΡΜ δ, ϑοϑπων, ὅτὸμ δύο δρλοτοίῳ πηραγματι 
μδοτουρώσι, τότε ἡ μδοτυρία, ὅξὴν αληϑής (τῶτο γὰρ 91 δύο μδοτυρέν) Εἰ 5 μέλλοι τίς ἐ- 
αὐτῶ μἐδοτυρᾷν, οὐκέτι δύο Εἰσίν. ὁρᾷς ὅτι δὶ φυὴν ἕτερον τῶτο Εἴρηκει, ἡ ἵνα δείξῃ ὅμο.-- 
ὑίσιον ἑαυτον ὁ δὶ δεόρϑμον ἀλλὴς μδοτυρίας, ὁ συ ον ἐλοιῆον ἔχοντα Ὁ παΐξΞς; ὅρα ,ϑιώ τίω 
αὐἹΊεντίλν. ἐγὼ Εἰμε ὁ μδοτουρών «θὰ ἐμκαυζν, ») εδοτυρὰ κιϑὶ ἐμοῦ ὃ πέμψας με πα-- 

τήρ᾽᾿ οὐκ αὐ Ὁ), Εἰ ἐλοίῆονος ὀυσίας ζω, τῦτο ἐν ἔϑηκχενεωὶ ὃ, 1να με νομίσῃς ὅτι Ὄὐριϑ με ἐγε-- το 

χον γῇ είληῆαι, ϑέα τίωυ δξασίλν συ σδὲν ἔχυσαν “πὐρηλλαγρϑβον. εδοτυρᾷ αἴ, ϑεφπος, 

στὸν ἀφ᾽ ἑαυ ἃ ξιύπιφος ἡ ὀχ στὸν μδοτυφίας δίηται,ὃ τῦτο ἐν δλλοτοίῳ ποφάγματι" 
εὖ» δὲ ἰδίῳ, στὸμ μξίντυρίας δίηται τὴς ΤῈ» ἑτέρυ, Οὐχ ἐτι ὅβὴν ἀξιύπιφος. ον ῦϑα δὲ, 
σοὺ τουναντίον. ὃ γὸ οὖν ἰδίῳ ποραγματι εἷοντυρών, καὶ κϑὴ ἑτέρου λέγων αδοτυρφοϑαι, ἀξ- 

(ὄπιφον ἑαυτὸν δἰ ᾿φησι,πὸυταηθλιν δεικρὺς ἑαυ τίω αὐϑἹθαεντίαν. “4 “1 Εἰπὼν, οὐχ τῷ 
Εἰμὶ μόνος, δλλ᾽ ἐγὼ καὶ ὁ πέμψας με πατήρ,ὼὸ Ὁ, δυο δύ ϑούπων ἡ μὔοτυοία ὅβὴνἰληϑης, 
οὐκ ἐπεσιώπησει, δ᾿ ἐπήγανμ, ἐγώ Εἦμι ὁ μδοτορων πξέ ἐμαυζ} δηλονότι τίω αὑν-- 
ϑεγτίαν δυλαΐν. ὦ τοῦτον ( ἑαυτὸν τέθφκεν᾿ ἐγὼ Εἰμι ὁ μδντυρων κοὐδὲ ἐκκαυζ᾽.. δείῳυ. 
σιν ἐγ ζιῦϑα τὸ τε ὁμότιμον, ὅτι ὀυδὲν ὠφελῦϑεται “Τ᾿ Θεὸν λέλϑντες Εἰδέναι πατέρ, αὖ.-- 
τὸν οὐχ Εἰδῦτες. καὶ τῦτο αἴτιον 4) φησι, τὸ αὑτὸν μὴ δόλειν Εἰδέναι. λέγη ζω, ὅτι αὶ δυ- το 
νατὸν Εὐδύαι Τ' πατέρα αὐτῦ χωρὶς, ἕα καὶ ὕυτως αὑτοις δπτασαίσηται εἰς τίωυ εἰντ γνώ. 
σιν. ὅ Ν᾽ γοῤ αἰφιώντες αὐτὸν, ἀεὶ τὸν πατέρα ἐζύτοιν μαϑεῖν, λέγει" αὶ διώαιϑε Εἰδύαι 
Τ πατέρα χωρίς ἐμού, ὡς: 2) Τ ἐὸν βλᾳσφημῦντες, Οὐχ αὐτὸν βλασφυημοῦσι μμδνογ,ὦλ-- 

λᾷ ᾧ ὃ γελμνηκότα. 
ἩΘΙΚΟΝ Ταῦτα φύγωμρϑ ἡμεῖς, ὁ δυξασσωμϑμ “᾽ “ἐν. χαὐτοι Εἰ μὴ φύσιως ζω τῆς αὑτῆς, ΟΥ̓Χ ᾿ς 

αὐ ϑτως εἶπεν. εἰ )γὺ ἐδίδωσκε μόνον, ἑτερφούσιος δὲ ζω, εἰγζωῶ αὶ αὑτὸν ἀὐγνοοιῶτα, εἰδέναι Τ 
πατέρ᾽ ἡ πάλη ὑκ ζω αὑτὸν εἰδότα πάντως εἰδύαι Τ᾿ πατέρα ὑδὲ δ ὁ αἴϑρωπον εἰδὼς, οἶδιν 
ἀγίελον. ναί φησιοὺ γὸ ὁ τέω κτίσιν εἰδωὶς οἶδε δ Θεόν. ὐδα με. πολλοὶ γὰρ εἰσινοἱ δὲ κτίσιν 
εἰδότες, μάλλον ἢ πόύτες ὀύθρωποι. ( ὁρώσι Ν αὖτ )ὰ Θεὸν ὑκ ἰσοωσι.δοξαϊζωμϑν τοίνμυ ἢ": 

ον Ὁ Θεοῦ, μεὴ τῇ δϑύξῃ ζριώτη μόγον,αἰλλαὶ καὶ τῇ ὀχ ἐργωνοαὕτη ὃ κείνης ὠκτὸς, δὲν ἐξν. 3» 
ἰδὲ σύ, φησιν, ουδοῆος ἐπονομαίζῃ, ἡ ἐπθμασπταύῃ τω νόμῳ, ᾧ χαυχᾶσαι ἐν Θεῷ ὁ δωδ- Ὁ 
δασκων ἔτερϑν,σιαιυτὸν Ὁ "δικαζεις ὁ ον γόμιω χαυχώμϑιος ΨΚ. τῆς οἰόαθάσιως Ὁ γό-. ἰρδλαμῃ 

μου (Ὁ Θεὸ ἀλιμάζεις; ὅροι μή ποτε καὶ ἡμῴς (χὶ τῇ ὀρθύτητι τῆς πίσεως καυχώρϑμοι, Δ ̓  
ποῦ μὴ συμιθαίνοντα τῇ πίφῃ (Ὁ) βίον ζγιδείψυοϑαι, (ὃ Θεὸν ατιμαξωμϑρ, ποιοιῶτες αὖτ 
βλασφημείαϑοι αὶ γ)δν διδοίσκαιλον τὴς ὀμκσυϑμης, ζυμώω,ὼὺ φώς ὑ λας δὴ βούλοται 45 

(ὃ χοιειδμὸν. τί δέ δι τὸ φῶς; βίος λαίμνπων, μηδὲν ἔχων ἐσκοτισμένοι. τὸ φῶς χ ἑαυ- 
τῶ! χούσιμον, Ουὐὐϑδ' τὸ ἁλός, σύ οδ υ ζύμυ,αἰλλ᾽ Εἰς ἑτέρους ἐχτδιεήψυτω τίω ὠφέλειαν. 

ὕὅτως πίω ἑαυ Μ᾽ ὠφέλειδν αποτύ θα μόνον, αἰλλα πω ἑτέρων. τὸ Ὁ» ὥλας ὀ- 

αἱ μεὴ ἀλίξῃ, οὐκ ἐςιν λας. ἡ ἕτερον δέτι οἰὐγδείκψυται, ὅτι, ἐαὶ ἀῤρὶ καιτορϑωσωρϑρ, ἔ- 
σονται. πλύτως καὶ ἕτερφι. ἕως δ᾽ αἱ αὐὶ μιὰ κατορθώσω μϑν, συν ἐτέρρυς ὁγήσοιι διυωησό- 40 
κἴθα. μηδὲν μώφρφϑν, μηδὲν Ἰρῶνον Ὁ ἡμῖν. ποιαύτα »ὺ (ῷ κοσμωακα' ποραγμαΐαᾳ, τοιαῦται 

αἱ βιωτιχαὶ φρϑντίδες ᾿ δον τούτο αἱ πόσϑειοι μωραὶ ὠκλήϑησαν, οι “αἰδϑὸ τὰ μιφροὶ τὰ Χ9σ» 

μικὶ ποι γμαΐζᾳ, ἠορλέίωτο᾽ ον οῦϑα μϑρ ((μωαΐγεσαι, ἔνθει ὃ ἐχοζῶ μι ἐποθϑεμε- 
ναι. δέος δζυ μὴ ᾧ ἡμιῷς τὸ ἀὐο' παϑωμδν᾽ δέος μὴ χαὶ ἡμᾷε ῥυρῦραὶ αἰπέλθωμϑρ οὐνδε- 

δυ νδροι 

ξ 



ἘἙΥΎΑΓΓΕ ΛΔ, Ομῖλ. γὺ;, 773 ἰχὸν η. 
δυυδύοι ἱμαίτια, ἔνθεοι πλώτες ἔχσσι λαμπρὰ κὶ αἰδιφλυῆ, Φὐοὴν γὸ αἰ μδοτίας ῥυχδλώ. 
τερϑν, συ δὲν ἀχαθαρτότερον. δ τίω φύσν αὐτῆς ὁ πσδοφήτης ἐρμζυυθίων ἐξεα. Προσῶ. 
ἔεσαν καὶ ἐσοίπησοιν (ὦ) μφλωπές μου. ἡ Εἰ βούλει μαϑὲϊν τῆς αἰ μξοτιας τὸ δυσῶδες, ἐἰν- 

νόησον αὐτέων μ(τ' το λρέοϑεῦ, ὅτὸν τὴς δχιϑυμίας ἀπαλλάγῇς, ὕτὸμ μὴ ἔτι ἐνοχλῇ τὸ 
ὁ πῦρ' αὶ τότε ἐγψᾷ τίς ὅ6}, ἢ αἰιδροτίὰ, ὐνόνδον (ζ) ϑυμὸν, ὁτὸν ἐν γαλήνη ἧς οὐνόησον τίω 
“πλιεονεξίορ, τὸν ἐξὼ “θη ἦν παλοῖς. (υπιὲν αἰδμφύτερϑν, σὴν μιαρώτερρι αρπαγὴς χαὶ 

σλλεονεξίας. ζωῦτα ( μυεχὼς λέχϑυϑρμ, σύ ογλῴν ὑμῖν βειλόμϑμοι, δλλὰ κερδϑραὶ τι 

μέγα ᾧ ϑαὼ μαςόν. ὁ ὙΡ̓ ἐκ τῷ ἀσίαδ μη κατορθώσεις, ἰσὼς ἐκ τῷ δούτεροὴ αἰκούσοι ποι- 

ἡσεὶ τῷρ΄ ᾧ ὁδυύτερον αὐ θαιδρα κίον, ἐκ τοῦ τίτο δορϑώσεται. “ἥροιο κὶ πλῤζει ἡμαξ. 
το πλύτων ἀπαλλαϑυᾷς Σ.Ὶ} πονηρῶν, τίου θ)ωδίϑω τῷ Χοιςούῦ ἔχειν, ὅτι αὐτο ἡ δόξα ζω 

ὦ πατοι; ὧμα ᾧ αγίῳ πγεὺ μὰτι;νὦ καὶ αἰεὶ, κοι εἰς (ξν᾽ αἰωύνας “ἿΜ αἰώνων. Αμέω. 

Ομιλινγιο ΤΑΥ͂ΤΑ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ͂ ΕΛΑΛΗΣΕΝ Ο ΙΗ- 
σῦς τ τῷ γαζοφυλακίῳ, διδιωώσκων οὐ τῳ ἱερῷ, ὸ συεὶς ἐπίασιν αὑτόν. 

Σ ὀπῳ ἠὸ ἐληλυθ κὶ ὥρα ἀἰυῖψ 

ὦ δὰ Η τῆς ὀμόίαὶ πῆς ἰνδὰικῆς ̓ κατ “πάσα δητοιῶτες αἷντὸν, ΕἾτω ὧ 
ἐ Κθ μέσῳ λαξίντες, ἢ πολλαχις Ἐχτχειρήσαντες κατασχεῖν ᾧ δὲ ἑαυ 

ὥ καὶ δ ἑτέρων, ᾧ κὶ διωυνθέντες, ὑτε ὕτως εὐτε τίω διώαμι ἐξεπλά!. 
Ὁ γήσαν, δολ' ἐπετίσεν»» τῇ κακία, ὶ Οὔκ ἀἰφίςαντὸ, ὅτι γε ἐπε- 

ἢ αἰοφιῶ ἀἐεἰ, φήσι᾿ ζαῦτα ἐλοίλησιν ὧν τῳ γαζοφυλακίῳ, διδεώσ-: 
ἸὩ Ἂχ, Ρ κῶν οὖ τῶ ἱέρῳ,ὸ ϑδεὶς ἐχίασει αὑτὸν. ἐν τῶ ἱερῷ ἐλάλεὶ, ὃ ὧν (- 

ξαι διδωσκάλῃ, ὃ μάλλον ἱκόῥὸν ζωῶ ἀδοις διεξεῖραι, ὁ τα ἐλάλει; ἐφ᾽ οἷς ἐδοιϊκμόν!ο, 
ογεκαλϑῦ, ὅτι ἴσον ἑαυτὸν ποιᾷ τῶ! πατοί, χαὶ Ὁ ὦ, δύο αἱ ϑοπωνὴ εδοτυοίὰ αἰληϑής 

ὃς ὕαι, τούτη» ἐμιφα νει. λλ᾽ ὁαλῷς ζωῦτα, φησιν, ἐλοίλει εν τῳϊερῷ,ὸ ον Οἰξει διδασκαλε,ὼὺ 
σϑοϊεὶς αὐτὸν δία σεν, ὅτι ὕπεω ἐληλύθει ἡ ὥροι ἰνέψ" τυτές!, ὅτι σεοίξπτω χαοὺς ἰώ ἔχι- 

τήδειος, καθ᾿ ὃν ἠθέλησε ςαυρωϑίωαι. ὥςτε » τῦτε υὶ τῆς ἐχείνων διυυαϊμεὼς γέλϑνεν ἔρον, 

Δλλλαὶ “τῆς οἰκονομίας τὴς αὐτῷ, ὠδοὶγν» ἢ πάλϑι ἐξούλονη», Οὐκ ἴογυον δέ. καὶ τοίνωυῦ σευ 

Ἴστε ἰλωσαν ὀν οἱ μὴ ἀὐτὸς (ἀωεχώρνσιν. χἱ Εἶπον δὲ ἀὐις παΐλὴ ὁ]ησῦς" ἐγὼ ὑπά- 

30 γὼ, ἡ ζητήσέτέμ. ΤΙ δήποτ λέγ ὅτο (μνεχῶς : κατασείων αὐ ζιὲ ψυχὰς ᾧ Φο- 
ἐπί (ων. ὅρα 2}ῈΡ ὁσὸν τῶτο΄" ἐνεποίει () Φόδον. ᾧ )Ὰ ὀμελᾷν αὐτὸν βου λόμϑροι, ἥα ἀπαλ- 

δαψώσι, ζυτῶσιν ὅπου αἰχδαγ4. ὅτω μεγάλα Ὡσδ τοῦ αἰηδόγματος ἐφουτάξοντο. ὲ 

ἕτερον ὃ δϑιδοίξαὶ ἀὐζρες ἐξούλετο, ὅτι ὁ τῆς ὠκείνων βίας ὃ τωραγμα ἔδην, αἰλλαὶ λίωϑεν 
ὐὐδ' πσδοδιετύπωσε, ἡ τίω μά ςὰσιν ἤδη αἱ ὁ τύτων παδοέ ρα ΨΜ λόγων, ἔλεγον ἕν᾽ 

353 122. Μήτι ποκ)εὐᾷ ἑαυτὸν! ΤΊ δίζυ ὁ Χραφῦς ; λϑαιρών αὐ Μ τίω αἰσσοίμου, ὦ 

δεικγις ὅτι ὃ ποραμα αμοτημὰ 641, Φησν" ; τς | 

23 Ὑμῴς ἐκ δῥ κάτω ἐφ. Ο 8 λέγη τοιούτον ὅβ1γ᾽ σσοὴνϑωυ μαςον ὑμας τοι 
ἀότω εὐνοῷν ἀν, ϑούποις (ῤκιχοις, ὶ ὁδὸν λθγζονδρος γϑυματικόν᾽" ἀλλ᾽ Ούρς ἐγωωραΐξω 
τί τοιούτον᾿ ὀϑωϑεν Ὁ» Εἰμι. Ὑμεῖς ὧκ τῷ κόσμου τὸτο ἐςε. Παλυ ζῶν β 

ἦο ((ἐ κοσμιχαὲ εὐνοίας ἡ (ὑρκικας φήσιν' ον εν δῆλον, δή, ἡ τὸ, ἐγὼ Οὖρκ Εἰμὶ ἐκ τὸ κόσμου 
τῶτυ, εὶ Ὁ σαρχᾷ μὴ αἰειληφέναι ὧἶν, ἀλλα ὃ πύρῥω ἐὴ τῆς ὠκείνων πόνηθλας. χα!) 
ὧν μαϑηζέ φησι μὴἐῇ ὠκτν κόσμου, αλλ όμως σαρκϑι Εἰχον ὠκῆνοι, ὥατε δὼ ο ᾿ 

Παῦλος λέγων, Θύκ ἐφὲ οὖ (δαὶ, ἐχὶ ασωμώτες αὐδοις Δ] φησιν᾽ ὅτω λέγον ὄν μ(α- ὃν.ν.. 

ϑυζζ σέκ ἐὴ) ὧν τῷ κόσμου, ὀυδὲν ἔτερϑν, ἢ φιλοσοφίαν ἀύδις εδοτυρᾷ. " 
ΟΠ γος. το. 2. Τι 3 24 Ἐἶπον 



χν α.. 774 ΧΡΥΣΟΣΤ, ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΙΩΑΝ, 
24. Εἶπον δζζυ ὑμῖν, ὅτι ἐανὶ μειὴ πις’ δύσητε ὅτι ἐγώ Εἶμι, εἰν τς ὠμαρτίαις ὑμδῶν ἀ.. 

ποθανοῖεϑε. Εἰ 25} δὲ τοῦτο ἤλϑεν, ἤα ἀρη τίωυ α'μωρτίαν τῷ κόσμα, καὶ ἑτέρως 

αὐτὶ οἰπυδυσοιο δ, οὐκ ἐνι,εἰ μὴ ὅζρι λουίξου, ὀμάγκη 1 μὴ πις΄ ϑύοντου, ἐχονζᾳ τὸν παλαιὸν 

ὁν,969» πον, αἰστελϑαιν.ὁ "Ὁ μὴ βαλόνϑμος αὐτὸν ϑανωταίσαι δχρὶ τὴς “πίςεως ἡ ϑαλψα),οὐα- ι 

πουθανέται ἀυτῷ, ᾧ ἀἰπελϑύσεται ἐκφδωσων βυϑιώας ΔὝ συοότερον ἡμουρτημδμων. δ 5 λδειαυτὴ 

Ἰωαν. γι, τοῦτο λέ μ᾽ Ο ὃ μὴ πις΄θΐων, ἤδη κέκρι}᾽ εἰ τῷ μὴ πιφεύειν μόνον, αἰλλ᾽ ὅτι χαὶ ζὰ πσοῦτι- 
θα ἀμωρτύμοιτα ἔχων ἀπέρχεται. ἐλέλϑν ὄξω 

23 Συ τς Εἶ; ΩΔ ὁ αὐοίας᾽ μα χρόνον Ὁσῶτον,ὺ σημιφα,,ὸ διδωσκαλίδν,ἐρωτωσι, σὺ 

τίς Εἶ;, τ δέζυ ὁ Χοισός; Τω φρχίω ὅ,τι λαλώ ὑμῖν. Ο λέγει Οιουτὸ 

ὅ61᾽ τοῦ ὅλως ἀἰκουεν “ἢ λόγων δῇ" τἿΡ ἐμοὺ ἀνάξιοί ἐφε, μήτιγε χα! μαϑῷ,,ὅς!ς ἐγώ μι. το 
ὑμεῖς γὰρ πλῤταω πειροίζοντες φϑεγίοοῶς, καὶ συνενὶ ΝΜ ΑἿΡ ἐμοῦ παρλσέχοντες᾽ ἡ ζώ- 
τῷ πϑρζᾳ ἡδυωαμδω ἐλέγξαι νμῦ. τοῦτο γδ  ὅ61, 

26 ΓΙολλαὶ ἔχω λέγᾳν ὶ κρίνειν᾽ Οὐκ ἐλέγξαι 5. μόνον, αἰλλαὶ καὶ κολάσαι" αἰλλ᾽ 
ὁ πέμψας με,τυτές!ν,ὁ πατήρ δου βούλοται τῶτο. ἐν Ν᾿ ἥλϑον κρίναι Τ' κόσμον ,αἰλλα σῶ- 

ἴωαν, γζι σαι τὸν κόσμον. Ου »ὺ αἰπέςφλεν ὁ Θεός Ὁ ἐὸν αἰτοῦ ἵνα, κρίνῃ τ κόσμον, Φησὶν, αλλ ἵγα σώσῃ 1: 

δ κόσμο. Εἰ τοίναυ Εἰς Ἐτὸ με ὠπέςφλεν, αλυϑής δὲ θην, Εἰκότως συ γα, ἐγὼ κρίνω 

γνῶ. ανλαὰ ζωτα λαλώ τὰ ασοϑς σωτηρίαν, ἐυ τὰ κὐϑϑς ἐλεγχον. λέγ ὃ. ζωῶτα, ἕνα 

μὴ γομέσωσιν ὅτι Ὥσατα αἰκούων, Οὐαὶ αἰαϑενοιὰν ἐκ, ἐπεξέρχε.) ἢ ὅτί Οὐκ οἶδεν αὐνὖμ' Ωρ 

οἱ σνοίας καὶ (μα χλθυασίας. 
27 Οὐκ ἔγνωσον ὃ. ὅτι τὸν πατέρᾳ ἀΐζις λέγ. Ω τῆς αὐγοίας᾽ ἐυ διέλιστεν αὺ-- 1ο 

τοῖς «ἰδὲ ἀντι Δ! αλεχθρϑνος, καὶ οὐχ ἐγίνωσκον. Εἶτα, Κη, πολλαὶ σημιξα ποιήσας χαὶ 
διδαίξας, οὐκ ἐπεαυαίσοτο, αὐθὰὶ τῷ ςφασρϑὺ λθιπτον αἰ αλέγεταιμλέγων ᾿ 

28 Οτὸν ὑψώσητο ᾧ ἐὸ τῷ ὀῤ,ϑοῦπου, τὸτε γγώσεοϑε, ὅτι ἐγώ Εἰμι, ὁ ἐπ’ ἐ- 

μαντῷ Ἢ λαλώ͵ 

29 Καὶ ὅτι μετ᾽ ἐμιβ ὅθ1ν ὁ πέμψας μ6, ᾧ οὔκ αἰφηκέ με μόνον ὁ πατήρ. 24 
Δείκψεσιν ὅτι δικαίως ἔλεγεν τίωυ “Οοχζω ὅγτι ὶ λαλωΐ ὑμῶν. ἅτως ὁ πὐϑϑσείηον τοῖς 

λεγορϑῥοις. ὁτὸν ὑψωώσητε (δ) ἐὸν τῷ δυ,ϑοθπου. ἐχ ὑμᾷς τότε μάλιςα πσρϑσδυκάτε 
αὐπαλλαγήσιοϑαι μιν ᾧ ὀμαιρήσεν; ἐγὼ ὃ λέγω, ὅτι τότε μάλιςα Εἴσεοῦς,ὁτι ἐγώ Εἶμι, 

ΤῺ τι σημείων ϑεκεν, ὁ τὴς ὀμαςοίσιως, ἢ τὴς ἁλώσεως. πϑύτα γὰρ ζωῶτα ἱχαγαὰ ἦν ἐμι- 
φῆναι τε τίω ἰχεωύ. ᾧ οὐκ Εἶπε, τότε γνώστωϑε τίς Εἰμι. ὅὁτὸμ γδ ὶ ἰϑητέ, φησιν, ὅ-- γο 
ἡ Οὐσὴν Στὸ τῷ ϑαγάτυ πείσομαι, τότε γγώσταϑε, στιἐγώ Εἰμμ᾽ τυτέσην, ὁ Χολςος, 

ᾧ ὁ υἱὸς τῷ Θεοῦ ὁ πόύτα φέρων ἡ ἀγων,ὸ ὠύο εἰγαντίος ἐκείνῳ δία τῷτο γϑιῶ ἐπήγα-- 

τε, ὁ απ’ ἐμαυτοῦ καὶ λαλώ σεεϊεν. αἰμιφότεροι ἊΝ Εἴσεοϑε, ὁ ᾿ ἰαοωὼ τίω ἐμζωυ͵ αὶ 
τίω ὁμόνοιθν τίω τοῦς ᾧῷ πατέρα. δοδῤ, αἰ ἐμαυτοῦ Ἢ λαλώ Οὐ, ΟῚ 'λ- 

ΛακΊον τὴς ὀισίας δειλοί, “ὁ ὃ συσὲν ὑκτὸς Μ᾽ πατοικϑΐν νου μόν" φϑεγίεαϑαι. τὸν γδ 35 χλοὶδν 
ἐκπέσντε τὴς λατρείας, ὁτὸμ μωὶ συγχωρηϑῇ ὑμῖν μηδὲ αὑτὸν ϑεραπτά ει, ὡς πσο3 τύότο, γηϑήγμι 
αὖτε Εἴσεοϑε ὅτι αμιώων ἐμοὶ ζωῦτα ποιᾷ ἢ ϑροξωυόνϑμος αἰ Ὃν μὴ αἰκυσοίντων με' 
ὡσανεὶ ἐλελν᾿ οἷκ αὐ Εἶνε ὀϑήϊϑεος τις ἡμέων ᾧ δυλόποιος, τοσουύτίωυ ἂν ὀργά καθ᾽ ὑ- 

ἤσυγιθ. δε ἐκχίνησε. τῶτο χαὶ Ἡσαΐας φησί" Διώσιι ςβν' πονηροις εὐτὶ τὴς ζοιφῆς αἰντ" καὶ ὁΔια- 
ΜΟῚ ̓ κν. ()4., Τότε λαλήσει τσοϑς αὐςἄν' ἐν ὀργῇ αὐτῷ" καὶ αὑτὸς, ἰδυὺ ἀὐφίετω ὁ οἶκος ὑμῦμ" ἔρη- 40 

λη. μος.ἡ αἱ «οδαξολαὶ ὧ ἀΐ' δυιλούσιν, στὴν λέγῃ "Τί ποιήσει τοῖς γεωρλϑις ὠκείνοις ὁ χι- οπλ 

Ματθικα με οιος δ αἰμπελαῖνος ὀκείνν ;κακοιᾷ χαχῶς υἰπολέσει αὐτὰς ὁρᾷς ὅτι πθυταχού δΑ Ὁ μη- γ ην 
δύπωπις΄ θύεοϑαι ὅτω φϑέήεται; ἐπεὶ Εἰ αὐτῶν! ὩΣ σολῴ͵ ὥασερ δζωυ χαὶ Φσπολᾷ (φέ- 

ρότε ΣΡ φησιν υςὲν ὧδεπὺς μὴ ϑέλονζοιξ με βασιλίζσοι, χαὶ κουιτωσφαξατε) ἧγος ἐ- 
γέχ εν 



{,ἐγίημ! 

β “ἡγε; ὅπ 

Ἵ' ̓  

ΕΥ̓ΑΓΓΕ Δ, Ομωὰλᾳ. νγ. 

γόχεν ὃκ αὐτῷ φησιν ἔρον, δλλαὶ Ἔ πατρὸς Ὁ γυόμϑμον ; ποὺς τίω ἐκείνων ἀἰοϑένειλυ ὁζᾳ- 
λέχϑιϑμος, ὁμοῦ ὃ χαὶ Φιμδ (ὃ) γελιμνηκότα. ὅχρα τῦτοσέκ Εἶπεν, " ἀφίω Σ' οἵκον ὑμδὼ 
ἔρημον, αἰλλ᾽ ἀφίεἷ). τῦτο (ζ )Ὰ} ἀἰπυρυσώπως τέθάκε, δχρὶ δὲ τῷ Εἰπεῖν, ποσοίχις ἠθέ.- 
λησω Ἐχιζιωαγατεῖν (αὶ τέκνα ὑ δῖ, καὶ οὐκ ἡϑελίσατε, Εἶτα ἐπαγαγεῖν, ὅτι αἰφίεται, 

5 δείκψεσιν τι αὑτὸς τίω ἐρήμωσιν Εἰργάξο. ἴηῷ᾽ , Φησιν, θυεργετόμϑμα χα! θερφι- 

γεδυόρϑμοι Οὐκ ἡγελήσατε γνώναμρκολαζόμϑμοι Εἴσεαϑε ὁς!ςξέγω. Καὶ μετ᾽ ἐμᾷ ὅξιν 
ὁ πατήρ. να ΝῊ Μὴ νομίσωσι ὦ, ὁ πέμψας με, ἐλϑΠωώσεως {ῇ, λέγά᾽ ματ' ἐμού ἐ- 

«. δ ᾺΡ,"Ὁ οἰκονομίαφ᾽ Ὁ ἢ, “Οϑεότητος. Καὶ οὐκ ἀὐφῆκέ με μόνον, ὅτι ἐγὼ ζῳ 
Ὥρεςα: αὐτῷ ποιώ πϑμτόε. Πάλιν ζχὶ ὃ ζω πενότερον (ὃ λθηγϑν κοιτήγαγε, ασϑϑς 

19 ὠκᾷο (μυεχὼς ἱξαίνϑμος ὅπερ ἔλεγχϑν, στι Οὐκ ἔςιν δΐξ ἀτν; ὶὶ ὅτι Ὁ σαισδατον ὀυ τηρή, 
“αοἧς ὅτο φησιν (αὶ Ὄρεςα αὑτῷ ποιώ πόρῤτοτε᾽ δεικριῤ, ὅτι ᾧ τὸ λύεα , τὸ σείξξατον,αἰρε- 
φῦν αὐταῖ. ὅυτω σριῶ ἡ ὁ χὶ τῷ φαυρ96 φησι᾿ δοκεῖτε ὅτι ἐυ δυυύα μα! κοὐ δοικαιλέσοι Τ᾿ πα- 
τέροι μι : χαήτοιγε ΕἾ πων μένον, τίνα ζιντῴτε, ἔῤῥιψαν αἰ αν τες. Ὅἱ δζευ “λέγᾳ, δοκᾷ τὰ τιν 
διύωμαι ὑμας δἰπολέσοαι, ἔργω τῷ» ἐχιδειξαιδμος; πατρὸς τίω αἰοϑένοιὸν αὐ δχῳτα.- 

15 (αΐνει. πολλζωὺ γδῤ ἐποιῴτο ασουδέυ), ὥφε διζξα), ὅτι σδονὲν εναντίον ποιᾷ τω πατεί. ὕυτω 
δὲ ὃ ὠὐζωϑα δ ,ϑοφπιυώτερον φϑέχετω. ὥασερ "ἢ πὸ Οὐκ αἰφηῆκέ με μόνον, Ε ἔρεται ́ - 

τῷ ἡ τὸ, ὅτι ἐγώ τὰ Σριςαὰ αὐτῷ ποιω πόύποτε. 

30 Ταύτγα ὐτυὶ λαιλήσαντος, πολλοὶ δχής“ ἔσαν Εἰς αὐτὼ. Οτπ Εἰς τ ἃ- 

πεινὸν (δ) λον χατήγαγε, τῦτε πολλοὶ Ὀχίς θυσαν, ἔτι διζυ ἐρωτώς, ἴνος ἕνεκεν ζῳπειγαὶς 

20 φϑέπεἷ) :χαίτοιγε σα φούς ὁ θὐαγίελιςὴς ἡγίξατο πο, Εἰπὼν δτιζωῶτα αὐτῷ λαλύσαν- 

τος, πολλοὶ ἐχΊς“ὅυσαν Εἰς αὐτόν" μογογαχὶ βοών αἱ ὁ τύτων 0] ποραγμᾶν" μὴ ϑορυ- 

(οὐ, ὦ ἀκροαταὶ, ἐδύ “ι ζωπεινὸν ἀκούσῃς. (ὦ γὰρ μα Ὀσοαυτίω διδασκαλίλν μωνδέπω 
πεπεισμένοι ὅτι τοὶ τῷ παΐξος ὅ61ν, εἰκότως ζαπεινότερρι ἤκϑυον ἥα, πειωϑώσι. ἡ τῶ δξυ 
τ ἰπολογία, δον ΡΜ μϑηόντῶν ζαπειεῖς Εἰρήσεοϑαι. ἐχίς- σον (ὦ δῶν, ἐν ὡς ἐ- 

25 χρίων δὲ᾽ Ὁ λ, ἑπλοΐς ᾧ ὡς ἔτυχον, ἡοϑέντες καὶ ὀμαπαυσοί ϑμοι Ἐχὶ τῇ ἵμ λόγων ζαπει- 
γότητί. ὅτι Ὁ Ρ ἐυ τελείαν πίςιν Ε ἦχον, δείκγεσιν ὁ θυαελιςὴς ἐκ ὦ μ᾽ ζῶτα λόγων, ο᾽ 

οἷς αὐτ' πάλιν ὑξείξασι. ὁστι ὅτοι ἀδοί Εἶσιν ὠκῷοι, ἐδήλωσεν Εἰπων" 

31. Ἐλεγν δζω ὁ Ἰησῶς πσοϑς (ἄν; ποπις᾿ θυκόζᾳς αὐτῳΐ Ἰουδαίοις ἐδὼ ὑμεῖς μεήνηντε ὦ 

τῳ λόγῳ ᾧ ἐμῷ ὀὠ ΔΔεικριῷ, ὅτι σϑοίητω ηϑρεδέξοντο τέω διδασκαλίαν, δλλαὶ μέ- 
40 γον καθ σεχον τοῖς λόγονϑίοις. δ [ὁ ]πληκικώτερον Εἶπω. ἐκὰ ὥ ΝΣ ἀπλαῖς Εἶπε, 

Ζητήσετἑ μα ᾿ νι ἢ μεῖζον “ὐοϑσέϑηκεν, Οἷι ὦ τοῖς αἰ μϑοπίαις ὑμδὰ οὐἰποϑεινείοϑς. δ ἴωαν.ζ. χδ. 

τὸ πῶς δείκψυσιν, ὅτι ὁυ δυυύα αϑε ἐλϑόντες ὠκὲ χυγνοαικαλέσου μα λοίπον, ζωῶτοι ὦ λοιλω ἴϑάνπε κα 

Εἰς (Ὁ κόσμον. ὅρα πότων ἐδήλωσε λοιπὸν ὀϊξερχόμϑμον αὐτὸν Εἰς τὰ ἔϑνη. ἔν 5 οὐκ 

ἔγνωσοιν λοιπὸν, ὅτι (δ πατέρᾳ ἀὐζῖς λέγη ἐμισσοϑαϑεν, πώλι φϑέης:) αὐϑὲ αὐ, ᾧ τίω 
45 αὐτί τῆς ζαπειότητος .}} ρημῶν τέθήκεν ὁ ἐναήελιςής. 

Αν ϑτω τοίνυν Θέλωμϑυ ζω »φαφαὶς ἐρθυνᾷν κα ἀχριξείας ὼὠ μή α'πλώς, διωυησύμῖθα ἩΘΙΚΟΝ 

τῆς σωτηρίας τὴς ἡμετέροις ὅχιτυχεῖν᾽ αὖ ΟΥ̓ παντὸς αὑτὰς ἐγοι.9.τείξωρϑμ, καὶ δὸγ-- 

μϑλ ἀρθότητω αὶ βίον Εἰσὸ θα ἠκριξωρδϑύον. καὺ σφόδρ σκληρϑς Ἴις Εἶτ καὶ ἀπηνὴς καὶ 
λθώνος, κἀν μηδὲν κερδονη οὖν τοῖς ὠλλοις φόνοις, (ἢ) “χρόνον χϑιώ καρπώσεται τῶν, καὶ 

40 λήκαται να ὠφέλειαν, Εἰ ὴ μή Ὀσαὐτίω, ὡς αὐαϑησιν ἔχει, δὶ ὁμῶς λήνψατω . Εἰ 

δ μυρεψαῖον τις χέλιων, ἢ πσϑλσκαιϑήμϑμος ἐργαφηθάοις τοιούτοις, κ) ἄκων ὀϑανγρώννυται 
,᾿ “κνν α4Ἱ Ὕὰ ,» νι ὦ εἶ ην 4 κω οἱ 
ἐκ τὴς ἐυωδιας" πολλῷ μάλλον Εἰς ὠκκλησίθν ἀπίων. ὡασέρ νὰ ἐξ Ὅργίας Ῥργία ἀκ- 

πταὶ, ὅτω ὧκ τῆς ἐνεργείας ασροϑυμία “ϑωνᾶται. καὶ μυρίων ἧς γέμων χακϑίν, κἀν ἀ- 

κρύξουρτος, Μὴ φύγης τίω ὠζφ δχωταξίω. τἱ δίχυ, Φησι, ὅτ! αἰκϑύων ἐν ποιώ δ ν μικρὸ 

τὸ 

773 χοῦ ἡ. 



"76 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΩΑΝ, 

1 κέρδος ζω λανίζεν ἑαυτῦν᾽ οίκ ἀχοσος οὔτ 0 ̓φόζορ' οὔκ ἐχαιρον ὅτοτὸ δέου. ἐδ ξενα.- 

ξῃς μόνον, ὅτι ἀκούων υἰ ποιώ, πατως ἃ Ἐλὴ τὸ ποιῶν ἥξεις ποτέ, ἐυ γε ἐνες! ᾧ Θεῷ ὅο- 
λερόρϑρον κα ἢ αἰκούοντω Θεοῦ ὀζαλερρυϑβου, μη κερδαήνειν. ἐυθέως Ὅιω συφελλόμελα, κα ᾿ 
ἂς χεῖρρις μιηήὀμεεϑευ, ὑτὸρ βιθλίον βουλώμεϑα λαζξῶν. ὁρᾷς χα! τατθ3 τῆς αὐαγνωσεως 

πέσον ἐυλαΐθεια,; ;ὸμ ὃ κὺ) κμῷ ̓ἀκριξζείας ἐπελϑώμδν, πολλύου' καυρπωσύμεϑει τίω ὠφέλᾳ. 

ἀν. ὀγοῤὸω, Εἰ μὴ ἐϑέυλαξεια και ϑίςη τίω ̓ψυχίω, Κι (Θὲ χεῖρας λυ" ἀπενψα μέλει" καὶ 

γωυή,καν αχαταχάλυτῇ ος ἡ, ,αἰβετίθκ.) ἐυθέως τὸ φαρος, τὴς ἐγδυϑον ἐ εὐλαῖ ξείας Ἢ δῺΠ. 

μα οὐνδεικνυμδῥη᾽ χὰ λύηρ, ἐλὺ κατακεχαιλυμμεένορ ἡ)γώμνο ἡ Ἐακεφαλίω. ̓ὁρᾷς πὼς κήρυξ 
υὐ τῇ τὸς εὐϑὸν ἰυλαιθείας τὸ ἐἔξωλαι ἄμα: Εἶτα ἢ Εἰς ἀκρόασιν ἢ καθίσας, ἐφώναζε “ολ.- 

λοίκιρ, ἡ κατέγνω τῷ ᾧ βίου τῷ δ» ὄγτος. «οι σέχωμϑρ τοίνμωυ τὸς γφαφαὶς,αὐγαπητοὶ "ἡ εἰ 6 

μιηδὲν ὅτερρν, τὰ 96, δαγίέ λιώ αἰθικσσούδει ςτι ἡ ἡμῖν “μινέοϑω, ὁ ζαῶτο μετοιγῃραζωκῖϑα. 

ἐυθέως »»» αἰαπῆυξαι ὦ βιξλίον, τὖ Ὁ Χοισοῦ ΝΣ ὄνομα ἊΝ ἐγκείμϑμον, ακόσῃ ἐυθέως 

λέγϑντορ' τῷ ὃ Ἰησὺ Χοιφούδὴ  δφύνησις ζῶ ὅτω. βρης υϑαίσηρ γὰρ τὶς μηΐϑος ἀντι Μαρίας 

τωϊωσίφ, ἐυρένϑη ὁ οΨ γαφρὶ ἔχουσεις οὧκ πνεύματος αὐγίν. 5 τα ἀκέων, ἐπιθυμήσει 

αὐ ὐϑυνίας ἐυλέως, θαυ μκασεται ῷ τόκον, αἰπαλλα γήσεται τῆς γῆ. "Ἢ μικραὶ ἡ ζωτα, ις 

ὅτὸν ἴδῃς ἡὺ πνεύματος χαταξιαμϑμέων τίω αὐλιον, ἃ ἀγίελον αὑτῇ ἢ δκλεγδιϑρον. χα 
στα αὶ Δ, ἐΐξ (χιπολῆς᾿ αἰϑ Ἐχιμείνης μέξρα τίλοις πων, παντα ἐυϑέως δύσεις 
τά ὶ βιωτικαὶ, πόρτων κατα γολοΐσν Ψ. (ἐν, κῷν πλουσιος ἧς, σεπὶν γγησρ πού, 

ἰκουσας ὅττί τέκτονος ὥσου ὠκείνη ὑζωπειῆ οἰκίας, μιητηρ τοῦ διασοτε σὺ γέγϑνε᾽ κανπί- 

"ῈΡ ἡ ούα ἐπαιηριυϑησῃ τίω πινίδυ,μια θεὸν ὅτι τίωυ θὑτελερατίω οἰκίαν Οὐκ ἐπηοοιυϑα το 
ὁτῷ κόσμου ϑομιιουγϑ6. ζῦτα οὐνοάν, ὁ χ ἑυρπάστις, ου στὰ εονεκτήσεις, ὸυ λήψῃ τῳ 
ἑτόρων σύ᾽ δλλ᾽ ἐροιςὴς ἐστ μᾶλλον πενίας, ᾧ κἰχρψὴ (ὃ) πλούτγον. ν᾽ τούτο ἥμηται, 
παντῶ δξοριφεΐα κακα. πάλῃ, στὸν ἰδῃς αὐτοῦ ἐχὶ φώτνης κείψϑμον, ἀαπουδοισεις τῷ 

παιδίῳ συ ἰδ ϑεῖναι κόσμον χρυσοῦ σνεῖ! τῇ "γαναρα ἱ φργυρέιδετον ποιήσοι κλίνω. ζυ- 
σα ὃ (ἰὴ ̓ ασουδαίζων,συδδν Θὲ ἐκ τύγων ἐργάσῃ σλεογεξίας κ ὁ αὐὐπαγάϑ. πολλὰ ᾧ ἐπι- τς 
εο, 561 χέρδδνα,, ἃ ᾧπερ οΟκ ἐγες!νιῶ κι μέρρε λέγ᾽ Εἴσονται ὃ 3 ᾧ πεῖραν Εἰληφό. 

τι. δ «ὐϑακαλοὴ ὸ κά ϑαι βιθλία,ὰ μῷ Δι λίων νοήματα κριτέχειν, ὦ τ' Ἶλ|4- 

γοία!ς ἐγίσαιφειν. Φά ἃ ὮΣ Ἰουδοῆοι, “ΗΝ, ̓ ̓ ππεϑσε ον, ΝΜ χερονἐ ἐκελεύοντο ζᾳ βιθλία εἰ. 
εὐρταν᾽ ἡμεῖς ἢ ουτε οὐκ χρρσὶν, αὐλλ᾿ οὐγοἰκία πίϑεμδν, δέον οντυποιὼ τῇ καρδία. ὕτω ὙΡ 

ᾧ πϑρότα ὀκκαϑαίροντες βίων, τουξορα ΚῊ μϑιόντων αἰγαθῶν᾽᾿ ὧν δι λύοιτο πὸρῷς ἡμας 19 
᾿ ᾧ,, τι ὃ φιλᾷν,ϑοφπίᾳ τῷ Κυείου ἡμδι [σῷ Χοιτού, δὲ δὶ ὧυ ᾧ δ ὁ τῷ! πατοὶ 

δόξα, ἁμοὰ ν᾽ γίῳ πνθύμιατι, νεῶν ᾧ αἰεὶ, ὁ Εἰς (ὄν' αἰώνας Ὁ αἰώνων. Αμέωώ. 

Ομιλινδ.3: ἘΛΕΓΕΝ ΟΥ̓ΝΟΟῚ ἩΣΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
πεπιςευκόζᾳς αὐῷ Ἰουδαίοις" ἐδ ὑμεῖς μείνητε ἐν ῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, α- 35 

ληϑῶς μαθηταὶ μιν ἐξε, 3» Καὶ γνωστοὺς τίω αἰλήθφλμ, ᾧ ἡ αἀλήθηα 

ὀλδθυϑερώσει ὑμας. 

ΚΖ Ολλὺς «ἑασομονῆς' διιτα ἡμέτεροι, ἀγαπητοί" αὶ ἢ αἰσωυμονὴ 

Ν “ν΄, ὑτμκτ' βαλεες ἐρρζωμδῥα ᾳῳᾳῳ δδγμαζα ἡ. χαϑαῦπτερ Ὁ» 40 

ἅς γὼ δριὼ τίω Εἰς ἐδν καίτω κόλποις ἀἰφιᾷσαν ῥίξ αι κα αὶ αἴξκ- 
σφιήονθῥξο αζ' ἐἰρίῦμαι «εὐθεῖς ἀὔεμως «δῥρασεσων αὐαασεύσϑῃ 

δωιυήσεται ̓  ὅτω δὴ καὶ τίω ψυχίω ; πίω καϑηλωυδυίω ζ τῷ Θεδ 

φόφῳ͵, οὐθεὶς οϑυπέ αι ωπον τὸ Ὁ) ἐῤῥιζωίοϑηι, ὃ “α 
λωώαϑαι 



ΕΥ̓ΑΓΓΈΕΛ, Ομιλ.νδ, 77 κῃδη. 
λαΐαϑαι πλέον 551. τῶτο γϑιῶ ὁ πσοοφήτης δυχε), λέγων Καϑήλωσον ὧκ τῷ φόξου σὸν ψυμιμϑερε. 
έσαρκος μα ᾿ ϑτω καὶ σὺ κα ϑήλωσον  ζ(μωύανψον, ὡσανεὶ ἥλῳ κυδϑασεπερϑνημϑύῳ. ὧ- 
ασερ )Ὁ» ὅτοι δυσαΐλ ὠτοί, ὅτως ᾧ ὡγαμτίοι θυ λωτοι γέγον" ἴο πρυταυββιγηοιωῶῦται ῥαδι:-- 

τῳ ὡς Ὅπερ ἢ τότε ἔπαρον (() Ἰουδαῖοι. αἰκούσαωντες γὸ ᾧ πιξεύσαντες, παῖλιν ἐξεττπησαν. 
5 βυλθρϑρμος δέζω ἐμξαϑύναι τέωυ πίςιν αὐδῇ ὁ Χ ρατος, ὡςν μὴ Ὠχιπολαίλν τῇ, ῥχασκα οὐ] ᾳ 

τίω ψυχίω πληκ)ικωτέροις λθχοις, “ δ πις΄ θυόντων ζω χαὶ ἐλέγχων δὐέχεοϑαι " (ὦ 
ὃ, θύγέως ἠγρίαμον. “πούς 5 τῦτο ποιεῖ; πυσϑον αὐ οαυ ζλλοι᾽ ἐδ ὑριῆς μείρητε εἰν δῷ λῴ- 
γῳ τῳ ἐμῶώ,ὀδγτως μαι ϑῆταὶ μ ἐφε,ὺ ἡὶ ἀλήθεια ἐλϑυϑερώσει ὑμαᾷξ, μονονουχὶ λέγων, μέλ.- 

λωβαϑεῖὸν διδόναι τομέω, δλλαὶ μὴ σειλβύεαϑε ᾿ μάλλον ἣ ὠ δὰ τῦτων αὐ τύφον 

10 αὐγδὴἷ τὴς ὀχσινοίας κατέςηλε. ἴψος ἐλθυϑγερωσει, Εἰπέ μοι; αμαυρτημώτω. {{ δω (ὦ. 
ἀλαζόνες ὠκδιοι; 

33 Σπίρμα Αὐεραμέσμεν, καὶ σϑτίεγὶ δεδουλϑύχα νϑυ πώποτε. , Κατέσισιν 

ϑύϑέως αὐ τὖὦἋ ἡ ὄζρνοια. τῦτο ὃ γγέγϑνεν ὐπὸ τῷ τσϑϑς ἴᾳ κοσμακα ἐπῆοηοϑαι. ἐδ" μεί.- 

γητε οὖ τῷ λύγω τῳ ἐμῷ, δυηλθιωῶτος ζώ τὰ εν τῇ κωρδύαᾳ αὐ, ᾧ Ε ἰδύτος, ὅτι ϑχίς ϑυῷ “ι 
15 ζ, οὐκ ἐμενὸν δὲ. χαὶ μέγα ἐπαγίἐγλέδ, ὦ μαϑηΐζῷς αὐιν ἐκείνας “ϑμέοϑαι. τὴ Ὁ γοίρ Ε 

ἤνες ἀνεχώρησαν Ὡρώΐω, αννῆδνϑμος αντοὶς φησιν, ἐαν μείνητε ἐπεὶ καϊκάγοι ἤκύσοιν καὶ ἘΧΊ -- " 

φθυσαν, ὁ ὀμεχώρησαν, ἴ)ἢ᾽ οὐκ ἐμωνὰν. ἸΠολλοὶ ΡΝ μα} ἐντυῖ ἀπῆλθον Εἰς τωω.ν,ξε: 
πὶ ὀπίσω, καὶ οὐκ ἔτι μετ᾽ αὐτο πα ρησία,] αἰδεοπαίτοιων. γνώσεεϑε τίω αἰλήϑειαν᾽ τὰ- 
τέςν, ἐμέ. ἐγὼ Ὁ} Εἰμεὴ ἀλήθεια, ζῳ ὦ Ἰυϑαϊχὰ πόμζᾳ, τύπος ἰῶ᾽ τω ὃ αἰλήθφαν Ἧ 

20 Ὁ ὁμοῦ Εἴσεοϑε, χαὶ ἐλέυθερώσει ὑμᾶς ἕ ἀμιωρτημῖξ. ὥασερ γὺ ὀκείνοις ἔλολμ,τν Ι 
5 αἰμδδτίαις ὑμδ ἐἰποθανᾷοϑε᾽ ουτὼ ἡ τῶτοις ἔλελν,ἐλϑυϑερώσει ὑμὰξ. ἡ οὐκ Εἶπεν, | 

ἀπαλλάξω ὑμας δουλείας διλὰ τούτο ἀύδις Εἴασε (μυιδεν. τί δῶν ὠκῴνι; ἀσέρμιᾳ ' 
Αὐρᾳαϊμ ἐσμει, καὶ Οὐ τενὶ διδουλούκοαι μὰν πώποτε. χαῖτοι Εἰ ἐγῥίω ἀἰγθμακ]ῆσαι, Ἰητὶ ῷ 

«σοοτέρῳ Εἰκὸς ἑωδ, τῳ"  ἰρηκέναι, γνώσεοϑε τίω αἰλήθφαν, ὁ εἰπεῖν τί δδίο » νεῦ τίω ἀἰ- Ι 
25 ληθήδυ Οὐκ ἴσμεν ; ὁ νόμος δἴζυ «ψεῦδος νὰ αὶ γναΐσις ἡ ἡμοτέρᾳ » δλλ συυγγὸς τύτων ἀὐζοις ἔς β ᾿ 

| 

' 

μϑέεν, δλλ᾽ ὑχὶ κοσμικοῖς πράγμασιν αἰλορῦσι, ᾧ ζαῦτοι δουλείδλω αἰ πυοπϑευύσαντες. εἰ- 
σὶ γὰρ, Εἰσι αὶ νωῶ πολλοὶ, οἱ ὅΧ] (ζ τοῖς ὯΔ φυφόφρις αἰαοιύογται, ᾧ ἔχ τῇ δουλείᾳ, ζω 
τὴ" ἘΧῚ ὃ πῆς δουλείας τῆς ἀρδοτίας οὐκέτι, χϑὴ ἔλϑιντο δῤ μινελάϊεις ὠκχονίω κληϑίωαι 

δούλοι Ἔ δουλείδμ, ἡ ζωτην πα ἕξ, τοιούτοί τίνες ἦσαν κάκῷοι, κὴ σσεὶὶ ἡδεδειν ἀγλζω δὸυ- 

30 λείαν, χα! φασι᾿ σγέλοις ἐχάλεσοις (δ απο 8 Ἄβοις Ὁ Αὐρααϊμι(ἷν ἐυδμάς, ὃς ὑκ ἐχοίω ; 
δα τῶτοκαλέσου σγόλοις; συνποτε γδριφασιν,ἐδουλεύσοι ϑν. ζιαύτα ΝῚ υΊνδα- 
ὧν ταὶ αὐχήματα ᾿ «πέρμα Αὐρκαϊμέσμεν, σρκηλίτω ἐσμεν᾽ ὕδο μοῦ ΨΨ' οἰκείων κατορ- 

οωμός μέμαγζωυται. ΓΝ τῦτο τϑῆς αὐτὰς ὀϑέχρῳδυ Ἰωδώνης, λέγων Μὴ δόξητε λέγ, Ματῇ, γοῦν τ 

ὅτι πατέροι ἐγονἂν (ἡ) Αὐρκαΐμε, ὀζρ τί ὃ μὴ ἤλεγξεν ἀϊοις ὁ Χ οισος,κ γοὺ πολλάχις ἐ- 
35 δουλέυσων ὶ Αἰγυκὅ]ίοις,κὁ Βα(ζυλωνίοις, καὶ ἑτέρφις πολλοῖς, δῊ αὶ ασϑὸς φιλοτιμίδμ αὖ-- , 

ῷ τοὶ λέγϑωϑμα, ζω, δλαὶ αγὸς σωτηρίαν, ὶ ασοϑς θ εργεσί δ κα ασοϑςτῶτο ἠπείγετο. ἐπεὶ, 
Εἶπεν οὐ τὸ τετρακόσια ἔτη" ΕἾπει αὐ τὰ ἐςδὸμήκοντα,᾿ Εἶπεν αὐ αἱ Ὧπ κριτῶν, ζῳᾳ 

ποτὲ ὑὃρ Εἴκοσι, πατὲ ἢ δύο,ποτ ἢ ἐπα" Εἶπεν αὐ πὼς συυδποτε διέλιπον δουλεύογτες. 

ΔΛ οὐ τῦτο ἐατούϑαζε διᾷξαι, δούλους ὀρ, ϑοϑίπων “νονϑῥους ᾿ αἰλλαὶ τὴς αἰμδοτίας, ἢ- 
40 περ 66]  χαλεπωτάτη δουλεία, ἧς Θεὸς μόνος ἀπαλλάξαι δύνα). τὸ γδράφψαι αἱωδϑ. 

πίας, σϑοδνὸς ἐτέρφυ 9}  τῦτο  ἀὐδοὶ ὠμολόγϑιω. ἐπεὶ δώ τῷτο ὠμολόρριοω Θεοδ ἔρ-- ᾿ 
ΔΡΥ ἐἢ, Εἰς τοῦτο αὐτὸς εἰγα  γή, καὶ φησι" . 

34. στᾶς ὁ ποιαῖν τίω αἱ μδοτίων, δὸ δλὸς 81 τῆς αἱ ὗοπίας, Δφοιὶ ὅτι «ὐδὲ ζω- " 
τὴς λέγη τῆς ἐλθυϑεοίας, τὴς διπὸ ζτης τὴς δουλείας. ᾿ 

3.09" 
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35. ΟΚ δοῦλος ἐυ μϑίει ὃν τῇ οἰκία" ὁ ἡος μϑνει Εἰς ἢ αἰαδνα. ρέμα ἡ οἱ δ πῇ 

γόμου χαταράλλέι, αἰνεῆόρνϑρος (ἄν ὥν' σαϑοτίρϑες χέόνοις. ὅνα, δ᾽ μὴ αὐατφέχωσι ζ λέγωσι" 

θυσίας ἔρηδν ὡς ἐπίταῖξε Μωὺσηρ οὐκ αι ἡμὰς ἀπαλλάξαι διύδυται" ΟΡ τοῦ ζαύτα 

ἐπηγανν.ἐ ὁπεὶ ποίδν αἰκϑλουθίδῳ Εἴγετα Θὐρνκδία: ; Παύτες γὸ ἡεῦρτω ὁ ὁ ὑφερϑόνται 
τὴς δόξης τῷ Θεοῦ, διχαιθμϑινοι δωρεθι τὴ ἢ αὐτο ῤιτι, ἀφ! ἱερεῖς αὐοί. δὰ τοτο ἡὶ Πωὺ- ξ 

λύς Φησι αὐδὶ τὸ ἱερίως, Οτι ὀφείλει πὐδόσφέρειν χα ἑαυψχαϑῶς ταῦ τὸ ἡ λφοδ' ἐπὶ 
ο αὑτὸς «ἰΕίκεται ἀαϑεφόν. "ὴ τϑτο διολοόται Ω τῷ Εἰπεῖν, ὁ δούλος Ὁ ἐμᾷ ον τῇ οἰχίᾳ. 

ζὕ)α 5 ὃ κὺ Ὁ ὁμότιμον αἰντ᾽ δείκψυσι ὃ πῆς ν πατέφφ, ἐδ δζριφορον δούλου καὶ ὸ ἐλϑ- 

ϑέρυ. ἢ γὸ αὐ θαθολή τϑτο βύλεται, τυτέςν, οὐκ ἔχει ὀζασίου ὁ δούλος. τϑτο Ὁ» 

ὅ51, Ω ο δρᾷ, ΚΟ ἢ δὲ αἰμῦρ' τηβάτων Φἰαλεγϑιδνος, οἰκίας ἐμνημώόνβυσν: δεικψυ δ το 

ὡασερ Ἐχὶ οἰκέας ὁ δαασόπα, τω πόμτων αὐτὸς ὀξυσιαζᾳ, δὴ ρθε, τϑτο ἔςιν, ούκ 

ἔχε ἐϊζασίδν . ᾿αϑράξευϑαι, ὦ ατὸ ") ὧν οἰκοδεαοότης᾽ ὁ ὃ ἐς οἰκοδιασύτης 41], τῦτο γϑῤ 

Ἐξ, μδϑει Εἰς ῷ ΚΎΝΑ Ἐ) μεταΐφορας ὟΝ αὐ ιϑεν πίων, ἥα μὴ λέγωσι, συ τίς ΕἾ,ἐ. 

μια ἔξ πόμτω ̓  ἐς γῈρ 8 ξέμι, Ὅς οὐ; τῇ οἰκία. "Ὁ τῷ παΐξ9ς, οἰκίδυ, τίω ἄξυσιαν χαλαδ. 
ὴ δ ἡ ἡϑλαλοδ οἰκίαν καλέ τὸ 7 παΐζ)ς, τίω "Ἐν τῇ οἰκία τῷ παΐζος μου μοναὶ ι 

πολλαὶ Εἰσιν. ΡΤ γὰρ δὶ ᾿ ἐλϑυϑεοίας ΜΕ 0 Δδηϑς, Εἰκότως ἄωυτη κέν.) τῇ Τῇ 

μεταφορά, λέγων" ὅτι Οὔ Εἴροι ἐϊζυσίαν ὥχῴνοι ἀφιζμαι. 

36 Ἐδὼ δὼ ὁ ὸς ὑμᾶς ἐλβυϑερώσῃ. Εἶδες δο ὁμούσιον ὃ ποὶς ἡ πατερρ ἡ πῶς 
δείκνυσι τίου αὐτί ἔγμντα εἰτῳ ἥξασίδν ὠκείνῳ; ,ἐὸρ ὁ ες ἐλβυερώσῃ, συοϊὶὲὶς ἀῤτιλέγή 

λοιπὸν λα βεξαίον ἔχετε τίω ἐλδυϑεείαν. Θεὸς γδὸ ὁ δικαιών, τὶ τιρ ὁ κριταχρίνων; ω- 1:9 

ζϑος διίκγυσι καὶ ὸ αἰεϑοπίας ὁ ἑαυτὸν χαθαιρϑν, 5 τίω μέγει ππξησηρρείαρ ἐλδυλεοίὰν αἰνίτ-: 

ΤΕΤαΙ ᾿(αὐπω δ ν ἡ αννϑόφποι διδόασιν, ὀκείνζω ἢ μόγος ὁ Θεος" ἡ ΟΥ̓ΕῚ ττυ πιείθᾳ αὖ.--. 

ὧν μη ̓αἰχουύξοϑαι Ἐχὶ τὴ δουλείᾳ, ζᾳυτη, δλλ᾽ Ἐχὶ τῇ τὸς ααϑρτίας. ὁ ὁ βυλόμϑυος δο- 
ξαι τί δούλοι σέκ ἦσαν, δ τῷ ὠκείνζω οὐποχρούσοιοϑα, μάλλον ὃ δείκψυσιν ὀγζῷις δούλοις, 

τῷ! Εἡπεῖ, ᾿ς 
Οὐτως ἐλδύϑεορι ἐσεοῦς. Τούτ γοῤῥἐμφανοντὸς ἔφην, ὅτί αὖτ᾽ "ἡ ἐλδλκεία Οοἵκ 

ἀληϑής. Εἶπε, ἥα μυὴ λέγω φιν,δτι αἰ μδοτίαν οὐκ ἐριδν ( Εέως ἊᾺΡ τῷτο ζὺ Εἰπεῖν) ὁ ὃ- 
6, πῶς αὐκἂν Εἰς τίω κατηγ)ϑειὰν ὠνέξαλοε ζω τίω. ἀφεὶς ᾿ πώντα αὐ ἐλέϊξαι τὸ Τὸν 

βίον, τὸτοῦ κζ' χϑοας ̓ ὁ ἔτι τρλῆον ἐξούλοννο,ὠγ Εἰς μέσον, κα! φησιν" 

37 Οἴδαὺ ὅτι τέρμα Αὐρφαι ἐφ᾿ δ λά ζητεῖτε με ὑὐποκί αι. Ηρέμια χαὶ 10 
τ᾿ μικρὸ ὠκξάλλει τῆς συϊλρείας αὐκῶν: κείνης, περδόύων μὴ μὲ αι Φοϑνῷ, ἐπὶ τύτῳ. 
ὡασερ γὸ ἐλάυϑεοία καὶ δαλεία ἰὴ Φ εἰ ἔργων, ὅτω καὶ ὁσυξλύεια ὶ ὼ οὐὰ εἶταν ἄύλκως οί ἐ- 
4 τῷ ἡ Αὐξκαμ, 2) ἀὐδροφόνοι ἢ Υ' ϑικαίν᾽ δλὼ κ Ἢ (ἰωντρέχειτι τέως χα! Φησιν᾽ οἶδουὺ Τί ατέρ- 

μα Αὐρᾳάμ ἐ ἐςε᾽ διλλαὶ ί τθτο εἰ ἐσ! δ ἡτύνϑνον, ἡ λιτὸν καναφοξακωτέρᾳ, κὲ κέηται τῇ 

δημηγϑείᾳ ζωτι. καὶ γὼ ὅφηγ ὡς ζῷ πολλαὶ ̓ ὐῬατηρῆσαι, ὅτι μέλλων μέγα ἐργαξειϑαί τ: 
, κα ὧ ἐργείσκιεϑτω σλείον! κέχρηται τῇ ἢ αϑερησιᾳ ὡς τῆς εϑρτυείας τὴς Ἐπὸ ως ἐργῶν 

Ἰθειφομιξούσος αὐτύς. δυλὰ ζητάτέ με Ὀἰπυκίφϑα!. τί δώ, Εἰ δικαίως Φησὶν; δλ συὲ 
αὗτο. δ[9 αὶ τίω αἰτίαν ἄίϑησιν, οτ ὁ λόγϑϑ ἢ ἐμὸς 9 ἰχωρφο ονυμῖν. 

Πώς δξυ Φησιν, ὅτι λές θυον Εἰς αὐτὸν; ΔΛ ὁ ὑπερ ἐφίω, μετετίϑεντο πάλιν" δ ΧΆ 

σφόδρα αὐδἶἭω χαϑήψαν». Εἰγὰ τίω συγηλυειὰν αὐχεῖπε. ὀκείνου, Χὺ ῷ βίον Ὡπδέξα-. 49 
οϑαι ὦ οὐκ Εἶποω, 5 ἠγωράτε ῷ λόγϑν, δλλ καὶ ἐχωρξ οὲ ο ἐμὸς λόλθς ωῳ ὑμῖν, ζ ὑψηλον 

ΠΟ ΨΜΝΣ Ἰπεδεικγυρδμος. κατοι συ σὲ ἰναὶ τῦτο ἀυαμρῷἐ ἐχρίω, αλλα μάᾶλ- 

λον ἐμαν ὁ ϑορᾳγάλειν ὧι ὡξε μαϑενν. ΤΣ δίων, φησιν, ἐὺ ὡσὸσαύτῷ ζζωτα λαλῇς: ΠΧ 9 

ἐπήγαν᾽ 

38. Αὐγὼ 



μἴζον ̓ 

ΜΗ}, 

ΓΛ 

ΕΥ̓ΑΓΓΈΛ, Ομιλ, γδι "79 
38. Α ἐγὼ ἑώφφικαι ποροἡ τῳ πατοί μα, ζζώτα λαλαῖ" αὶ ὑμῆς ἃ ἠκούσατε νὰ τν 

παΐξος ὑμδν,ποι{τε. Ὡασερ, φησὶν, ἐγὼ ᾧ εἰπὸν; ῥημϑ »ὺ ϑἰπὸ τῆς ἀἰληϑείας ἐμ- 

Φαίνω τὸν πατέρᾳ, ὅτω ἢ ὑμιᾷς οἰπὸ [ῥἧθπποραγμάτων. καὶ γὸ τίρὐ αὐτίως ὀισίδλν μόνον, 
αἰλλαὶ καὶ τίου αὖ τίου αἰλύϑήων ἔχω ᾧ πατεί. 

4 39. Λέγϑισιν αὐτοῦ " ἡμᾷς πατέδα ἔχο υϑῳ τὸν Αὐρμαάμε. λέγη ἀΐθῖς ὁ Ἰησῦς᾽ Εἰ πα- 
τέρφι ἔχετε τὸν Αὐρφαμε, ζ ἔργα. αὐτο ἐποιῴτε αὐ 

40 Νμῦ 5 ζιντ4τέ με ΦιποκΊφναι. Σωμυεχῶς ογζιῦθα τίω Φογικίμἡ αὐτῶν φρέφει 

καϑϑαϊρέσιν, τῷ Αὐρφραμ μέμφηται. ποι ἢ τούτο ἡ ζωύτης ἀὐζις ἀπαγαγεῖν βελόμνϑμος 
τῆς συγίενείας, ὶ ὃ αἰϑιῆνν χαύχιμα ἄξελῷ,,  πεῖσοι μωικέτι ἐν ὠκεύῳ ζις ἐλπίϑως ὃ 

19 σωτηρίας ἔχφ, μηδὲ ἐν τῇ κὉ φύσιν συενεία, διλλ᾽ τὴχῦ παθϑαίρεσιν. τῶτο ΝᾺ {ῶ 

Ὁ κωλύον αὐςδν ασοϑσελϑεῖν τῳ Χοις ῷ, ῶ νομίζειν δρρκῷ εἰδζις τίωυ συγίένειδν ὠκείνην 

Εἰς σωτηρίδν. ποίδυ ἢ αἰλήθφαν λόγᾳ; ὅτι ἴσος (Δὴ τω σατο. δα γὰρ τῶτο ἐξήταν αὺ- 

ΟΦ Ἰουδοῦοι δἰπυκῖφναι. χα! φησι" Ζητεῖτέ με “Σιἰποκ ναι, ὅτι τίω αἰλήθφδλν ὑμῖν λε- 
λάληκα, ἐὦ ἤκουσο πῦρ τῦ παΐζος μυ. Δεικγυῤ,ὅτι Οὐρκε γαντία τω πατεὶ ζωώ- 

τς ταὶ 61, παλιν ἐκγ' αὑτὸν καιταφθυγή. λέχϑεσιν αὖ ἊΝ 

41 Ἡμεῖς ἐκ πορνείας ἐυ γελιυνήμεθου᾽ ἕνα ποτέρρι ἔχονϑυ, Θεν. ΤΙ λέγε: 

ὑμᾷς πατέρρι () Θεὸν ἔχετε, ὲ ῷ Χοιςφέγχαλῴφτε τῦτο λέλϑντι ; ὁρᾶς ὅτι δξαιρέτως ἔ- 
λεδῶον αὐτὸ πατέρα ἐἢ (ὃ Θεόν; ΚΝ, τοίνιω τῆς συγ ενείας «ὑτδν δξέδαλε ἢ Αὔδρᾳ- 
αἰ, συ τῆν ἔχοντες εἰστοῖν, ἔτερϑν τι μεῖζον τολ κῷσιν,εἰς “Θεὸν αὐγακφέχοντες. λα αὶ ζώ- 

20 τῆς αὐζῶν; ἐκθάλλει ὃ τιμῆς, λέγων" 4ν Εἰ Θεὸς πατὴρ ὑμδμ! τώ, ἡγαπᾶτε ὁμ' 
ἐμέ, ὅτι ἐγὼ ἐκ τού Θεού ἥξηλϑον ᾧ ἥκω, αὶ ἀπ ἐμαυτοῦ οὔκ ἐλήλυθα, ΕΝ ὠκφνός μι α:- 

πέςἠλε. 43 Διὰ τ οὐκ οἴδουτε Ἐ λαλιὸῤ ̓  ἐμέ ; ὅτι ὁυ διυύαοϑᾳ αἰκούειν ῷ 

λύχϑν (Ὁ ἐμοὶ. 
44 Ὑμῴς ἐκ τὺ παϊξοευμᾶμ τῇ ἃ φΟόλου ἐφε, ᾧ Φ Ὠπϑυμίας τῇ παΐζος ὑμδι79ς. 

29 λοτε ποιέν. ὠκεῖνος δν, ϑρφποκτονος ζω στ δρχῆς, ὧν τῇ αἰληθεία ἐκ ἔφηχεν᾿ ὅτὸμ 
λαλῇ ὦ ψεύδος, ἐκ δΜ ἰδίων λαλᾷ. Ἐξίζαλεν αὐτεὶς τῆς συήργείας τῇ Αὐρκαμε" 
αὶ Χ) 5." μείξονα ἐτὸλ μεησοιν,τότε λοιπὸν ἐπάγή τίου πληγάὼ λέγων᾽ ὅτι ν᾽ μόνον τῷ Α(ρᾳι- 
αἷμ Οὔκ εἰσίν, δλλ᾽ ὅτι ἢ τῷ δζεθόλου εἰσὶν, δι τίῤῥοπτον τῆς ὀϑαιαειπΐας ϑιδὸις Ὁ πμέω ὼ 

δὲ αἰμδοτυρον αὐτίω αἰφίησιν, δλ᾽ ἐλέγχοις αὐτίω κατασκθυαξζει. ὃ } δ φογθσειν, 

30 φησὶ, τῆς ἐκείνου κακίας 684. ἡ οέκ Εἶπεν απλώς, ἔργα, λὰ ζμ Ἐχιϑυμίας αὑ- 
τῷ ποιᾷτε, δεικρυς ὅτι σφροϑραΐς καῤκᾷνος ὸ ὅτοι΄ Φόνων ἔχονται, ἢ δτί φϑύγος ζω ἡ αἰτία. ὀυ-: 
δὲ γὰρ ἔχων τι τω Αϑῶρ, ἐγκαλῷ, δλ᾽ ἡ βασκαίνων μόνον, ἀν ᾷλε. πη» δέω  ἐὐζῦϑα 
αἰνῆς) "τὸ τὸ τῇ ἀληϑεία ὅχ ἐφηκε᾽ τυτέσιν, οὖν τῶ ὀρθῷ βίῳ ὯὯδ' ΝῚ (ἀμελῶς ἀντοῖκα.- 

! ͵͵᾿ ν {Τ᾽ 2. γ]} “νι. »ν » ΝῚ]» »ν “5 ἃ δ 
τηχϑοϑεέω ὅτι ἐκ ὃ (Θεοῦ ἐκ ἐςι, λέγει, τί ὁ τῶτο ὠκέθέν θην. ὠκεῖνος γδ ἔτεκε ὦ ψυύδος 

49 οϑς, λέγων᾽ ἢ ὸῤ ἡμέρᾳ Φαΐγητοε, “λ ανοιηϑήσονται ὑμϑίυ (ὦ ὀφθαλ μοὶ, ὁ αὑτὸς αὐῷ 
ῳερτος ἐχρήσατο. α.ϑ6»»ποι Α ὙΣΡ, ἐχ ὡς ἰδίῳ τῳ “,φαύνπα, Δλλ᾿ ὡς δλλοτοίω᾽ ὅ-: 

τς ως ἰδίῳ. 
45 Ἐγὼ ἢ ὅτι ἀλύθφλν λέγω, ὀυ πιφευετέ μοι. ΕΠοία αὕτη ἀκολυϑία; Οὐοδὲν 

ἐγχαιλθιοῦτες, ὀρελῷ μὲ ϑέλοτε. ὯΝ Ὁ ἀϑροί ἐξε τῆς αληϑείας, δ αὐτὸ μδ διώ-: 

40 χέτε. ἐπεὶ Εἰ μη Ὡ. οἱ τῷ, Εὐπατετὸ ἔγκλημα. δγρὲ τῶτο ἐπήγαγε" 
46 τίς δξύμδν ἐλέγξει με «αὐϑὲ αἰ μδδτίας ; Εἶτα ὠκφνοι᾽ ἡμᾷς ἐκ πορνείας ὃ 

»ογννήκθα,.. ἡ μιζωὺ ἐκ πορνείας ἐλμυνιϑησαν πολλοΐ, ἢ γδῤ ἐν ασϑοσηχούσας ἐχιμιξίας 

ἐποιοιώηο, λλ᾿ Ουῤολ' τούτο ἐλέγχει, δλαὶ ασοὺς ὀκῴο ἵςαται. Ὧ) 3) γἡ ἔδάξεν οὐκ ὃι-- 
ζᾳ, ὠκ τῷ Θεού, δλλ᾽ ἐκ τὸ οἱ ϑιβόλου ὑκ τύίτων αἰπλτων (ἡ γὉΡ Ὁ φονεύειν δζρθολι- 

ΧΟΥ, 
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κὸν, ἡ δ ψεύδεοϑα) Δἰαθολικὸν ᾿ περ ἀμφότερα ὑμάς ποιᾷτε) δείκρεσιν οτί τὸ ἀγα.-. 
τῶν, τῆτο συμᾷον ὃ ὡκ τοὐ Θεοῦ τῇ. ὅζο τί οὐκ οἴδωτε τίω λαλιδυ' τίω ἐμέω, ἐὶὰῷ 
γϑαεὶ ἠπόρφιω λέρρντες τί ὅξιν ὅ,τι λέγ, ὅπου ἐγώ ὑπάγω, ὑμιῴς αὶ διυώαοϑε ἐλϑεῖν; 
ὅζρᾳ τούτο φησιν οὐκ οἶδευτε τέιυ ἐμιζι λαλιδιὶ, ὅτι (δὴ λόχον τῷ Θεού σέκ ἔχετε. τοῦτο 

. ἢ ὑμῶν γέν6) ΧΟ χαμαίζηλον τῆς διϑμοίας, ὶ δὶ ὃ πολὺ μείξονα δὴ Κα ἐμα. “ἰ δὼ, 9 

Εἰ μὴ διυΐαινντο (μυιδεῖν; ἐν ζζώϑα Ὁ μιη' δυυύαοϑαι, τὸ μη βούλεοϑαι ὅξιν, ὅτι ζαπει- 

γοῖς ἑαυτἦν 4ὴ) ἐπαιμδυύσωτε, ὅτι ζυοδν μέγα φλυταξεοϑαι, ὯΝ “ὸ ἐλ 6)9) διώκειν αὖ τὸν 

ὡς αἰ Ἐ Θεοῦ ζηλριώτες, δχρὰ τούγο πτϑυταχοι πτειροῦται δεῖξαι, ὅτι Ὁ διῶχειν αὖντὸν, ὅτο 
μισοιωύτων δα] Τἰ Θεύν᾿ τοὐναντίον ἢ, Ὁ αἰγαστάν, Εἰδύτων Τ' Θεό φησιν. ἑνα πατέρᾳ ιρ- 
μϑυ, τ Θεόν. τὸ τούτων σεμψύνονται, διπὸ Τιμῆς, Οὐκ δἰπὸ κατορϑω τ, Οὐκ ἀξᾳ τοῦ το 
δλλότοιδν με ἢ), ὃ μὴ πιφ'δδειν ὑμαξς τεκριήδμον᾽ δλλὰ τῷ ὑμαξ μη Εἰδέναι “ὁ Θε- 
ἐν, ἡ ἐπιοία σημιφοι. τὸ ἢ ὠτίον, ἐκ τῷ θέλειν ψϑύδιοϑαι ἡ τὰ τὸ δχμθόλου ποιεῖν, ᾧ. 

«.Χο}. γ' Ὑ! ἣρ ἢ) ποιεῖ ψυχῆς βὐτέλεια, καϑούπερ ὁ διπυςολὸς φησι ᾿ Οπου 75} ὦ ὑμῖν ἐδὰς χα 

ζῆλος, ἐχὶ (ἀκικοί ἐςε ; ,1σ' τἱ ἢ ου διωαοῶς ὅτι ζις ἐλιϑυμίας Ἔπας ὑμδυ 9ελε- 

τὸ ποιῷ, ασϑυϑαίζετε, φιλονεικεῖτε. ὁρῶς ὅτι Ὁ,ου δευύα ὡς, ὃ μὴ ϑέλειν λέγή νὔτι Αἴρρω- 5 
αἰ τῦτο οὐκ ἐποίησεν. αἰλλαὶ τίνα δφὴν αὐτῷ τὰ ἔργα » Ὁ ἥμερον, ὃ Ἐχεικές͵ ὃ πει,ϑέούιον, 
ὑμῴς ὃ δ ἐναντίας ἵσαοϑε, αἰ συζωυς ὄντες αὶ ὠμοί, “πόϑαν ὃ ἀϑζις ἐπῆλϑεν Ἐχὶ τὸν Θεὸν 

καταφυγεῖν; αὐαϊξίους ἀύους ὕδειξε τῷ Αὐρκαμ. βυλόνϑμοι δίζυ τῦτο διαφυγεῖν, ἐχὶ τὸ 

μεῖζον ἀγέξησαν. ΚΦ) γδῤ ὠνείδισε φόνον, ὥαστρ ἀἰπολογίθμ Φιναὶ ποιύμδροι ὅτι τὸν Θεὸν 
ἐὐχδικοῦσι, τῶτο λέχϑυσι. δείκψυσιν [δὼ στι τῦτο αὑτὸ ογόντεμδέων τῳ Θεῷ. τὸ ὃ, το 

ὀΐξηλθϑον, δείκψυσιν αὐντὸν ὠκή9εν ἐγτα. ἄξηλϑον ὃ λέγει, “' ἀσοὸς ἡμας ὠφιξιν αἰννῆογδνος. 
ὙΝ 5 Εἰκὸς ὦ αντουὶ Εἰπεῖν, ὅτι ξένα τινα λέγεις χαὶ " χαινα, ποῦραὶ Ἐ Θεοῦ φησιν" ἥ--ὀ ὀ χννὸ 
χε, Εἰκότως δῶν οὐκ ἀἰκούοτε αὐ δ, φησιν, ἐκ τῷ αἱ φούλε ὄτες. τίνος γὸ ἕνεκεν ἀν- ἌΝ 
αἰρῶτε ; τί ἔχοντες ἐγκαλέσαι ; Εἰ μὴ τϑζο ἐς, θζρα τί ἐυ πειφεύετέ μοι; ϑτως δέω ὠδους ὀγζῳ 
ἐκ Ἐ σχκούλυ, πὸ Ὁ ψεύδους ἡ  φὸν δείξας, ἐδειξε[ ὁ) λλοτοίοις ὑγζμς ἢ Αὐρκαμ Ἐς 
Θεοῦ, ὐπὸ τὸ Ὁ μισεῖν 1. Οὐδὲν ἡδικηκότοι, δἰστο τὸ ὅ μὴ αὐκϑύᾷ ' λόορι αὐτὰ ἡ δείκψυσιν δύω . 

ἃ κάτω, τι τε αὐτίϑεος ἤν, ὅτε δα τῦτο οὐκ Ὠχίςευον, δλλ᾿ ὅτι δλότομοι ἤσουν ἢ (ΘΘεού. ὁ 
Ὁ» αμδοῦίαν μιὴ πεποιηκώς, ὁ λέγων ἑαυτὸν ἥκειν Σἰπὸ Τὶ Θεού, ᾧὶ ἐκ φϑον ἀπεφαλϑαι, 
ὁ τίων αἰληθήαν λαλῶν, ὺ ὅτω τί ἀλήθφλν λαλώων, ὡς πϑρῷς πσοϑς ἐλεγχον δόσχα- 

λὥοϑω, Εἶτα μὴ πις-ἐυόνϑρος, ἔνδηλον ὅτι “9 τὸ (ὀρκικϑυς ὠκείνους τὴ ἐν πιςεύεται. 39 
ἜΝ οἷδε)», οἷδε ταττεινέιυ ψυχζω ποιῷ αἰ μδοτήματω. ὀχρὶ Ἔτο φυσιν' Επεὶ γώ ϑρϑὶ γεγϑια.- 

τε ταῖς αἰχρως ὑμδμ, στὸμ δ  ΦΗ͂ ον τῇ Ὑῇ καταφρονῷν μὴ δυωηταὶ τις, πῶς αἰ τ ΟΜ ὦ 

ὀυρᾳιοῖς φιλοσοφήσει ποτε; 

ἩΘΙΚΟΝ δια ὅτο, αὐδακαλοῦ, πλῥται πηραἤωμδυ, ὦσε Ω βίον "μδ κατορθῶν ϑέεναι, σε χαλαρ- 

ϑυνγαὴ Τ' δζονοιδυγωώφζε μηδὲν ἡμείν ρυπαρον δμέαϊ κωλυμᾳ φωτίσεζιε γὸ ἑαωτοις ως γγωσέ- 13 

ὡς, κὶ μὴ ασείρητε ἐπ᾽ ἰχόμϑαις.ὁ γὸ μὴ εἰδωρ ὁτι τὸ στλεονεκτεῖν κακὸν, πότὲ ἐσέ.) τὸ μέζον; ὁ 
ν᾿» φ(42ἁ:ῷ :  ῳ.ν ἢ 4ᾳ[ ννᾷερΡ ν.,..»ν»»" ἵψχίω, «ἢ 

μι πεηθυϑμος τύτων, πῦτε κείνων λύθη ξε:) ; Καλὸν τὸ α»παξειν αλλ εἰχίζῳ Ὡσολλυμε- 

Ματϑ. μα 8. νά), ἄλλω βασιλείαν Ῥ θρανών. Βιαςαὶ δ, φησιν, αῤπαζασιν αὐτίω Οὐκ ἀροι εἴν βαϑυ- 

μίας δὴν Ἐχιτυχεῖν αὐτῆς, ἀλλα ΜΩΖ' ἀσουδὰς. τί δὲ 2 :,βιαςαί; (δίας γφεία πολλδε(ςενή "ὃ 

ἡ ὁδος)ᾧ νεαγικῆς δὲ! ψυχὴς καὶ ϑωναίας οἱ ρπαζοντες πὸρῶς βουλον") ασϑολαίν ωρὸς ὁ: 40 

δὲν ὁραΐσιν,ὰ πσοῦς καταγγωσιν, ποὺς κατνηϑολὸν πσδὸς τικιορίαν᾽ δυλν ἐνὸς γένονται μὲ- 

νυ, ὅ λαδῷ ἀπε βούλονται οὐρπασοαι, ἡ πόῤζς ὧν δμεασθ9 δεν ὐδατζέχθσιν. ὑρπασω- 

μϑν τοίνυν τοῦ βασιλείδν ἢν ὀνρφινών, ἐὺ 5» ἔν ὠὐνζιϑω ἔγκλημα, Ὁ οὐῤπασαι, 

δλ᾽ ἐπτονοφ᾽ ἔγκλημα ὃ» ὃ μιὴ οὐρπείσαι. ἐν ζώϑα ἰ τὴς ἐτέρου ζημίας ὁ ἡμέτερος γὺ 
“πλουτῦσ. 



γτντά 

ἘἙΥΑΓΓΕΛΔ. Ομεὰ, 6, σϑι 

πλούτοις. ἀσουδοισωμδρ δ ὅξχυ αὐντίω αὐῤπάσαι " καὶ οὐοχλῇ ϑυμός, κάν ὠοχλῇ ἔχιϑυ-. 

μία, βιασώἴϑα τέων. φύσιν' ἡμαρώτερ»ι λυώμεϑει κοί μωμδυ ὀλίηϑν, ἵα ὀμ παυσώμεθα 

διϊιυεχώς. αιὴ αὐρπασῃς χέυσοι, ὠλλὰ οὗ πασον πλούτοι ( βυρθορον δεικψιώτο Τ' χῶ- 
σον. Εἰπε γὰ μοι ᾽ Εἰ ασϑϑύκουτο μολυῦδὲὸς γξυσὸς, ἀ ἀν ϑρπασειο; Οὐκ δύδολων ὅτι τ 

ς χφυσον: Εἶτα ρα ( ὁαβπαζων χολαΐξεται, ζω μεῖζον ἀμάς" ἔϑω 3 ὁ ὁ αὐὐπαζων ἐμά- 

ται, πσϑόδίδως ῶ μεῖξον"} Εἰ ΣΦ αἰμιφοτόρωθεν κόλασις ζῶ, Οἕνι ὸν Ὠχὶ αὖ αῈ μάλλον 3λ- 

:; οὐζύλα: 3  ογοὶὸ τοιοῦτοι ὅθι, δυλαὶ αὶ καχαθίσμος, ὼ πὼς ὅιν αὐϑπαίσαι, φησί; ῥί- 
ψν ζὰ ὃντα ἐν χερσίν. ἕως γρ αὐτὰ κατέχῃ, ὐκένα αὐρπάσοη 8 διωυσν, οὐνόησον 
“δ Ρ μοι αὐδρά Ῥργυείου ἴω χέῖφας πεπληρωρλύαςξ ἐχοντοῦ ᾿ μιῇ ὁ διιυήσεται, ὃ ῥως αν ̓κοδές 

ιὸ Χ: ἢ τῶτο, αὐὐπασαι χρισίον, ἐδιὶ μὴ νη αὐτὸ κα ὄὔλυτος δέηται; ᾧῷ Ν᾽ αῤπαζοντω ἐυ- 

ζωνον δὴ δεῖ, ὡςε με ̓χατοιδρελίεναι. Ὁ ΣΡ ἀ νιῶ Εἰσιν γὴν αι δια μεις κατατρέχε- 

σα! ἡμδυ, ὃ ὕα, ἀφέλωντω᾽ ολὰ Φεύγωρδν αὐ, φΦεύγωνϑν [μμηδυμίϑρ ὑχισυρϑμδμοι 
λαίίω ἔξωθεν, ] αἰ στέμωρμδν ῳ φονία, γυμνοὶ ϑινωμεϑα ἣν βιωσικδν. ηςς χρεία ῇὝΨ σης 

οὐδὲν ἱματίων; μέρα πῦτε ᾧ γέλωτα τούτον ἀὐελίήομδν; ; μοι πῦτο ζ χρισίον κατορύτ- 

ις τορῦν: ἐξουλόμάν παύσαοϑο, ζῶτα λέγων αἰεἰ᾿ ἀλλ᾽ ὑμεῖς Οὐχ ἐάτε, α εἰ μοὶ γος ἐχοί])εφ 

ἀφορμας ̓ᾧ αἰ αυυϑέσιις. ἀλλὰ γι γϑέ υ δἰποφώμϑῳ, ἣ ἵνα, ὦ ὁτέρρος ἐζι τῷ βίου παιδυί.. 

σαντες, τύγωμϑῳ. Ὦ ἐπητίελυϑῥων αγαϑεδ, Π| ὼ φιλανϑερπίᾳ τῷ Κυρίου πρδῇ ἴγ. 

σῷ Χολφού, δὲ ἐν ω ὸ αὔθ καὶ τῳ πατολη δύξα,ὦ μα. τῳ «ἰγίῳ πγϑύ ματι, νωῦ καὶ ἀἐεὶ, κ) Εἰ 
(ἄν αἰαΐνας Τῇ αἰώνων. Αμέω, 

20 
Ομελινε. 41' ΑΠΕΚΡΙΘΗΣΑΝ ΟΥΝ ΟἹ Ιου Δ ΑἸΟΙ ΚΑΙ 

Εἶπον αὑτῷ "αὶ καλώς λέγϑαϑυ ἡμιῆς , ὅτι Σακϑρείτης εἰ σὺ, ὑδαμμός. 

μιον ἔχει: ; 49. Απεκρίϑη ὁ Ἰησὺς ̓  ἐγὼ δαιμόνιον οὐκ ἔχω, ἀλλα μμῷ 
Τὸ πατίρᾳ, 

2; 

[-: Ναίαουυτον ̓  κακία ἱπαιμν, ὸ στὸν κατα δύειϑει δέν, τότε μάλλον 

, ) ἀγριούπαι ἡ ὁπερ ἡ δχὶ Τὴν Ἰουδαίων γέγρνο. δέον ̓ ΝΨ ἐχὶ τοῖς β'- 
δεῖσι καυτὸμυγάωσαι, λαυμαίσεινζαι τίω πϑλρνυσίαν ᾧ τίω τῶν Θέρ- 

7 υϑμωὼν ἀχολυϑίαν᾽ (Ὁ ὺ ὑδείζοισι, Σα δοείτίω καλθιώτες χαὶ 
δε να μααλίγαν χαὶ φασιν" ὀυχὶ ἱκαλαδε ἐλ ἐχϑαϑμ, οἷς Σάμα- 

 βείτης Εἰ σὺ, διαμμόνιον ἔχεις ; στὸμ ὃ ὑψηλόν ὅν Εἰπῃ, μαρία 
τούτο δυχεῖ ΟΝ τοῖς λίαν αὐαμαϑητοις ὮΝ καίτοιγε ς ὀυδαμοδὸ ὁ θβὐαἠελιςής Εἶπον ἐμισῷ- 

«εἶεν, ὅτι Σ α δ οἰ τίου ὀκάλέσαν ἡ αἶλλ᾽ Θὐως ὧκ τὴς ῥύσεως. της πολλάχις [χὰ αὑτῶν 
Εἰρηοϑω τούτο. δαιμόνιον ἔλαις, φησί. τσῖτοι πρὸ ὁ δυμμόνιον ἐχῶν: ὁ ιν τὸν ̓Θεδν,᾽ ὅτον ὅι- 

45 μἔμτα ὑδείζων: ; τί δξζυ ὁ ᾿ Χειὸς, ὴ φρᾳύότης, μ 1 ὑχιοίκεια ; ἐγὼ δαιμόνιον, οὔκ ἔχω ἢ ἀ)λά. 

ἵμιῳ τὸν περι ψαντά μ,. ἔϑα (ὦ διδαῖξαι αὐτοις ἐγοίω, αὶ τὸν πολιω αὐτῶν καταασῶσαι 
τῦφον, αὶ παιδεύσει μυὴ ̓ μεγαιφρονδν" βχὶ ῷ Αὐρραὶμε, σφοδρὸς ωὠ᾿ ὀνδει ὑξειζόμδμον 
αὐτὸν ἔδει ορείκεν, πολλῇ φρᾳότητι κέχρηται. ὅτε ᾿γ ἐλέλρν, ὁ, πατέρᾳ τὸν Θεὸν ' ἔχο- 

κϑῳ ἡ Κλ ζ) Αὐρκάμ, σφόδρα αὐ καϑήψαν ὃτι ὃ αὐτὸν δαιμοναῖντα ὁκαλοιω, ὑφει- 

49 ἐδύως ὦ λόγῳ κέγρηται, πτοιδούων ἡμιας, Α εἰρᾷ Θεὼ ὀκφικεῖ, ῳ ὃ Εἰς ἡμας 
δ οράᾶν. 
το Ἐγὼ ν ἰζιτὼ ἊΣ Τδόξον τίω ἐμῶω. Ταῦτα Εἰπὸν, φησιρδυκρὺς δ’ ὁτ| ὃ πρλοῖκεν 

ὑμὴν“ Θεὸν καλὰν πατέρᾳ, αὐδροφόνοις δυσιν. τε τῇ τιμὴ τῇ ασοϑς ἐκεῖνον ζαύτα ἐ- 

φϑεγξαμέωυ,ὺ δὲ ὠκᾷνον (ῳύτοα ἀκούω, καὶ δὲ αὐτὸν ἡ αἰτιμαίϑετέ μ4 δον Οὐθὲν μοι μδέω τῇ τὴς 
(ιγίοιϊ, τοὨλ. 2. νυν "ὕφρεωφ 
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ν ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤΑΊΩΑΝ. 
! ὕξρεως ζαὐτης᾽ ὠκχείνω γὰρ ἐυθιώας ὀφείλετε δΨ' λερϑέντων, δὲ ὃν ζαῦτα ἀκούω πῶ. ἐ- γοίζάτμι 
.ὦ ὕ ζυτὼ τίω δύξαν τίω ἐμζω . ΓΝ τού)» αἰφεὶς δ κολαξῳν ὑμας Ὠπ “οὐ ραύεσιν τρέ-. 

ποιρα!, ἢ συμ(υλεύω ζαῦτα ποιῴν, ἐἷξ ὧν αὶ μόγον τίωὐ κόλασιν αἰ ϑφεύξεοϑε, δλλά καὶ ᾧ 
αἰωνίᾳ ζωὴς ἐχιτεύξεοϑε, 

ΦΙ Αμδυ ἐμέ λέγω ὑμῖν ἐαῤ τίς μου λόγϑν τηρήσῃ υ μή θεωρήσει ϑοίγατον Εἰς ς 

ἃ αἰῶνα. Ἐνζιῦϑα ὀυ τω πίςιν μόνον φησὶν, αἰλλαὶ αὶ τὸν βίον Τ᾽ καιϑοιρον. ὼ ὀβω ἕλει, 
ζωϊωὼ αἰωνιον ἐξ4᾽ ενζαῦϑα δὲ φυσι, θοίγα τον ἐν μι] ϑεωρήσει. ὧμα ὃ αἰνίεται, ὅτι σε τθὲν 

δυωύανται αὐτῷ ποΐσα.. Εἰ γοῤ ὁ Ὁ λόγϑν αὐτὶ τηρῶν, Οὐκ Φὀἰποθόμήται, πολλῷ μάλλον -. 
αὑτῦς. πῦτο γϑιωῦ ((μυυειδῦτες κ) ἀύρὶ λέφρυσι" 

4: ΝΙιω ἐγνώκα υϑρ ὅτι δαιμόνιον ἔχεις, Αὐρμαμ ὠπέθδνε ἡ (Ὁ πυφλφῆται ἐπέ- κο 

ϑανον᾽ Ἰστέον, (Ὁ Τ' λόγϑν ἀκούσαντες ἢ Θεοῦ ὠπεσδνον᾽ αὶ (Ὁ τὸν σὲν ἀκούσαντες 
οὔχ ὡὀἰποθανοιῦται; 

43 Μὴ σὺ μείζων Εἰ τὸ παΐῶς ἡμδΑφρκαί αι; Ὡ, τῆς κενοδοξίας, πείλιν Ὠχὲ 

πω συϊήμειαν ἐτν καταφδυγϑίσι, χαῖτοι αἰκόλυϑον ὦ εἰπεῖν ᾿ μιῇ σὺ μείζων εἰ τὸ Θεοῦ, 

ἘΦ αἰκούσαντές συ,τῷ Αζρᾳαμ; δὶ νὶ λέγϑυσι τϑν, δ, ὧτϑ Αζρᾳαὶμ ἐλαῆρνα αὖ.- ιφ 

τὸν {ἢ γόμιζον. ὃ ἢ δῶ προῦτον ἔδειξεν ὀυδροφόγυς, ἡ ζωύτη ἀδιᾷ α'πήγαγε τὴς 
συβλμείας" ὡς ἢ ογέμενδυ, ἑτέρως ἀύρ' μαϑοδυῦει πάλν, διικψες ὅτι λύδητα πογούσι. καὶ 

αἶδὶ ὦ τόϑανα τε σεν ὠδὶς διολ ῴϑη, συ απεχάλυνψεν, συτδ' Εἶπε, ποῖον λέγη ϑε- 

νατον᾽ τέως ὃ πείθᾳ, ὅτί τῇ Αὐρφκαΐμε κρείῆων δβὴν ἵνα αὶ τύτω δυσωπτήσῃ. μώίλιςα (ὦ )ὉΡ 
Εἰνὸ ὁ τυχῶν, φησιν, ἡμιέωυ,οέκ ἔδει ὡἰστοθουνήν Ου εν αἰδικήσαντοι᾽ ὕτὸμ ὃ ᾧ τίω αἰλήθηδν 19 
λέγωρὼ μηϑδεμίδῳ αἰμδοτν ἔχω, ονὰ τῷ Θεού ἀπεξαλρϑμος ὡρὸ Αἴρφαμ ὦ τρείτ- 

τῶν, πῶς νὶ μα νέοϑε ἡ ἀὐόνητα πονῆτε, Ἐχεχειρφιῦτες ὀϑελῷν » τἰ δξυ νοι νι ἐγνώκοι- 
μϑν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις. δλλ᾿ δχ ἡ Σαρδϑείτις ὅτως. εἰ) Εἶπεν αὐτῇ, δια μόνιον ἔχως' 
δρλαὶ τυσῦτον μόνον, Μή συ μείζων ΕἸ τού πα 9. μδιυϊαχωώς, ὅτοι “γὸ ἥσοιν ὑξρας“ αὶ 
αἰλάτορες᾽ ὠκείνη ὃ μαϑοῖν ἐξούλο»». 89 καὶ " ἡπύρῆσε, ἢ μ᾽ τὰς ποροσηκούσης συμμέ- ες δ'δτῃ 

τοίας ἀπεκρίνα"», ὁ Κύφλον αὑτὸν καλᾷ. (ὃ 75} πολλῷ μείξονα ἐπαήελλόνϑμον αὶ αξιό- 
πῖφοι ὄγτο ἐχ ὑοράζεεϑαι ἔδει, δια καὶ θωυμοίζεοϑαι " ὅτοι ὃ, δι μοναύντα αὖ τὸν λέγϑεσιν. 
ὄκῷῴα ( γὺ ἴα τὴς Σ᾿αρδοείτιδος, οἰ πορόσης ζω ̓ ζῶτο ὃ, πιςοιώτων καὶ διεςραμμένων. 
μὴ συ μείξων Εἶ τὸ παΐξος ἡ μϑ Αὐρκαίμε ὧξε τούτο μείζονα 81) ποι τοῦ Αὐρκαῖμὕτὸμ 
δζυ " ὑψωϑέντω ἴδητε, ὁμολογήσετε ὅτι μείδων 81, Δ] οἱ τούτο ἐλεΐμ, ὅτὸν ὑψώσντέ με, 30 χιξοδιν 
τὸτε γνωσεοὃς ὁτι ἐγώ Εἰμι. ᾧ ϑέα ((μύεσιν. προῦῦτον αὐςὄν: οἰπυσάσας τὴς συλ μείας, 
δείκρισιν ἑαυτὸν ἐκείνου μείδογα, ογτα, ἥα, ἐκ πολλῆς τῆς αὐροχις μείζων ϑεωρηϑή Ὁ ὯΜ 

πον, ἐγ ρ' ἀεὶ πσοοφητίων ἔλε,ϑν αὐτὸν, δχρὸ ζμῦτα ἔλολν" Ο λόγ9ς ὁἐμόφυ 
χώρᾷ ὑμὴν. ἐκφ ἄ δώ ἐλοΐμ, ὅτι ἐγείρει ὧν νέχρους ̓ οὐζωϑθα ἢ, ου μὴ ϑεωρήστι θ.- 

γώτον ὁ πις΄ δύων, ὃ πολλῷ μείξον ζῶ ὅ μὴ συγχωρῆσαι χροτηνθάεσαι θανάτῳ 89 μάλλον χ5 

ἡχφλαίνονηο. τί δῶ ὠκῴοι; Τίνα σεαυτὸν ποιῴς ; Καὶ ὅτο ὑξριςικώς. συ, φησι, 
,ϑοίξη σοιύζῷ. σοὺς ὅτο δέζυ οΧολσός᾽ 

44 Εδλὺ ἐγὼ δυξαξω ἐμαυτὸν, φησιν, ἡ δόξα μὰ συν ὅ61. Τί λέρϑισιν ἐγζιῦϑα. 
(Ὁ δοτικοί; ἤκύσε, μὴ σὺ μείδωγ Εἶ τού παξος ἡμκὸν Αὐρραιμε, καὶ Οὔκ ἐθούῤῥησεν εἰπεῖν 
ἀδοῖς τι ναὶ " δλλαὶ (Ἰμιυεσκιασμένως αἰ ποιᾷ. τἰ δίζω ; σὐ ον δθ1νὴ δόξα εἰντῦ, ππτθϑς ἐκεί- ,ο᾽ 
νες Οὐεϊὲν ὅδην. ὧασερ ἡ λέπι," μδοτυρία μὰ οὐκ ἔςιν αἰληϑής, ασοὺς τίου κείνων χἰ πνο-- 
γοιαν᾿ ὅτω ἡὶ ὐὐζωϑωώ φησιν, Ἐςν ὁ δυξαζξων με. Καὶ δ τί μὴ εἶπεν, ὁ πατήρ 

ὁ πέμψας με,ὼς αἴω ἔλολιν, ὁνν ὃν ὑμιᾷς λέγετε τι Θεὸς ὑμῶν ὅ61,ὺ ἐκ οἴδωτε αὐτὸν ἐσ ε- 

λέν γὰρ δεῖξαι τί ὁν μόνον πατέρρι αὐτὸν Οὔκ ἰστυσιν αλλ Φε οδ' Θεόν᾽ ἐγω ἢ. οἴδω αὐτόν. ὧφε ὡ 
ζω) 



ἘΥΑΓΓΈΕΛ. ομμλ. γε. "83. 
ῶ λέγᾳν,ἐγω οἶδ οὐδ, κόμπος δα γ' ΔΛ εἰπεῖν μὴ εἰδέναι, ψεύδος ὑμός δ λέγϑντες εἰδὲ- 

ναὶ αὐτὸν, ϑύδεαῦϑε. ὥασερ ἐν ὑμιᾷς εἰδέναι λέγοντες ψεύδεοϑτ' ὅτως ἐγὼ, ἐδ ἐἴητω μὴ εἰδῆναι. 
Ελϑ ἐγω δοξάζω ἐμσώτο. Ἐπειδὴ ἔλεϑν, ἵνα σεαυτὸν ποιῴς ( φησίγ᾽ ἐδὺ ἐγω' ποιοί, ἡ 

δόξα μιν ὀυδὲν ἔξιν. ὥασερ ἐν ἐγώ αὐτ' οἴδω αχριξεῖς, ὕτως αὐὶ αἰγνόφτε ὑμῴς. καϑεώπερ ἕν. 
Σ ΌΧΙΘΑ ὅρᾳαμ ὁυ ὦ πὸῦ αὐᾷλεν, αἰλλα' φησιν, οἶδα, τὶ απέρ μὰ Αζρᾳκαΐμ ἐςε, ὧςε μείζονα 

ποιῆσαι τίει κατηηϑολδν ᾿ ὀυτῶς ον οἶδ ου Ὁ γπλῦ αἰφλεν' αἰλλὰ τί, ὃν ὑμιᾷς λέγοτοιϑους δὲ 
ὅχρὶ Ὁ ρημίν καύχεσιν, μεῖζον ἐποίησε Ὁ {τχρμμα. “τὼς ὃ. ἐκ ὀΐδωτε ἀυτόν ψη δ πούτα ὑαὴβ 
εἰντο ὃ λέχϑντα ὸ "πποιοιώῦτα, ὥφε αὑτὸν δὺξααϑέωδαι, ὑδοίζετε, καίτοι χεἢ ὠκείνου Σἰποςα.- 

λώτα. δλλὼ τού αἰμδοτυρον᾽ δλλαὶ Ὁ ἑξῆς καιτασκθυα ςικόν. " 
ιο “ὁ Κα λθη9! αὐτὶ τηραΐ. . Εγζῦϑαι "ἢ Εἴμτι εἶηοι, ἡδιω δνηο ἐλέγξαι.με. 

Ι δ,.. " 1} ,»,νΨῬ » ι 
ὙΙΦΉ "ὃ ζ ϑἰσόδειξις" τὸ Ὁ» ὀκεῦν ὠπεςαίλϑαι. 

ς6 Α(ρᾳα μι, πατὴρ ὑμδ, ἡγαλλιωσᾶτο, ἵνα ἤλη τίω ἡμέραν τίω ἐμζωυ", ἃ εἶδε, καὶ 

ἐγϑρν. Πάλιν δείκνεσιν αὐὐοιὶ ἐγζις δνλοτοίους ὠκεὶνα, γε ἐῷ οἷς ὠκεῖνος ἐχαηρέν, ὅτοὶ 

αἰ λορῦσι, τίου ἢ) ἡμέραν οὐ ζιῦϑα μωὶ δυκεῖ λέγήν, τίω τῷ φαωυρφὺ Δι ον τῇ ἘΞ κριοῦ προσ': 
15 Φορᾶ ἢ τῇ 18 Ισαακ αὐδΆδιετύπωσε. τί δζυ ὠκ οι}, 

47 Ἵ εοστωροίκογτα ἔτη ὄπω ἔχεις, ῷ Αὐρκαῤι ἑώρακας; Ὡς ἐς Ὑ πεωσα ρφίκοντω 
ΦΥῊ λοιπὸν 61) Τ᾿ Χελφὸν. λέγη αὑτοῖς᾿ 48 ΓΙοὶν Αὐρααμ “ἡ μέοϑαι, ἐγώ εἰμι. 

59. Καὶ ἐλαίον λίγοις, ἵνα βαίλωσιν ἐπ᾽ αὐτῶ, Ορᾷς πᾶς τὸ μείζονα [ἢ Α- 
Ὀρᾳαϊι χατεσκθύασεν ὁ γδῷ ρορεὶς, να ἴϑῳ τίω ἡμέρᾳ, ἢ αἰ, ἀπούδωξον αἰζ' ϑέμδμος, 

Ὁ δύδηλον οτι τίωυ ἐχὶ δὑεργεσία “ἀμνουϑρίωυ, καὶ ὡς μείζονος. φῷ ΨΨ ἐλεγν,Ὁ πῷ τίκογος 
υἱός, ὸ Οὐδὲν στλέου ἐφαντάζον»», κι᾿ μικρὸν ἀύοις ἐγαϊγ4 πσοὺς ὑψηλίω δχρόνοιθν. στο 

δζχυ ἤκέσαν, ὅτι Οὐχ οἶδουτε (ὁ Θεὸν, σῴκ ἡ λγήσοιγ᾽ στε ὃ ἤκύσουν, πρὶν ΑΘρριανμε δυέοϑαι 
ἐγὼ Εἰμι, ὡς τὴς θυϑμείας αὐ (ᾳπειουνϑῥης, ἡ γφίαρον ὲ ἐλίθτοζον, Θἰδε τί ἡμέρον 

τίω ἐμιδυυ, ἢ ἐλυρη. ὃ εἰκψεσὼ ὅτι Οὔκ ἀκω; Ἐχὶ ὦ παθος ἔρχεται, Εἶγε ἐπῳρᾷ ᾧ τϑύ-. 
25 γα ἕλτ τῷ ταυρῷ. τῷτο γὸ σωτηεία, τῆς οἰκυρῦμης ἐῶ; (ΖΦ ὃ λίθοις ξξαλλον, ὕτω φρὸς 

φόνοις ἔτει μοι ἤσοιν, ἡ δὲ ἑαυ δὲ ζωῳῦτα ἐπ ᾳῆοι, μηδὲν ὄξεταζοντις. ΟῚ ΠΕ μὴ Εἴπε; 

τοδὸ πὸ Αὐρχα μι βμιοῦῖ ἐγώ ἡμέω, δολ᾽ ἐγώ Εἶμει ὥασερ πατήρ ἀὐτν᾽ ζαύτη κέγφη- 
τῶ τῇ λέξει τῇ, Εἰμι, ὅτ ὼ αὐτός. ἃ ϑιζωψεκῶς »ν τῇ σημδυτινῆ αὕτη, λυ τὸς ἀπήλ.. 

λαγμίνη χθόνου "δου τῶτο ὼ βρά σφημον δος ἢ) δόχεὶ πὸ ῥῖμα. 615 τίω «ποὲὶς Α- 

30 ξρᾳαὶμ σύγχρισιν Οὔκ ἠγεγχόθῳ; χφτοιγά μεκρ βὰν ὅσον Εἰ ζμυεχῶς ἐώντον ἄξίσυ ᾧ πατὶ, 

ὧρ δι διέλιπον αὐτὸν βαλλοντίς: Εἰπὰ φϑυγ4 πάλι ἐμ, ϑοοπινώς, ἢ κρύπτεται, ἱχόνίὼ 

διδοισκαλίαν ἀὐδθῖς πο δοιϑένϑνος " ἡ τὰ ἐστε πληρωσας, ἐΐξηλϑον ὡκ τῷ ἱεροῦ, ὴ ὀῥεγῶ-: 

ρήσιν ὅχὶ τίω ἴασιν τῷ τυφλού, [οἱ δὝΨ ἔργων πτιφούμϑμος, ὅτι ἀπο τῷ Αζρᾳαμ αν. ὄϑλν 
΄“» ,. 1 «0 ,»» ,ῳ» ἜΕΕΣ Ν οι 1 
ἴσως ἐρᾷ τιφ᾽ τος ἔνοκαν οόκ ἀξέλυσεν αὐ δ᾽ πίω διμύαμα » ὅτω γὺ ἐν Ὀχίς'θυσαν. πα- 

85 δαλελυρδίον ἐλεροἰπγάυσε,  ούρι Ῥηχίφ'θυσειν, αἰλλά" μυφία εἰργασουτο" καὶ ἐν αὐπα ὃ παρ 
ὄρῥιψων ἀὐδφις ὑτῆϊνο, κὶ ἐσκότωσεν αὐδἶἝἬ ζμόναις, ἡ οὐκ ἐχίς σαν᾽ αὶ πτῶς δω 'ὑχίφ᾽υ- 

σαν, εἰ τίω δευύαμιν αὐ ῪἹΨ! ἀξέλυσο; {ψυχὴς γὺ ἀπεγνωκίας χεῖρον Οὐθὲν᾽ καὺ σημῴα ἰδῃ, 

κῶν τέροΐζᾳ, μϑϑει τίω αὐτίω αὐαιόγευυτίον ἔχυσα. Π δ ὁφαρκὼ μυρίας δεχόνϑμος 

πληγάς, ὅτε ὁκολοίζρῃ μόνον, ἐσωφρϑνζοῖτο, μέχρι τῆς ἐχώτης ἡμέρᾳ ζοιούτος ἔμιψνε, 

᾿ διώκων ὃς ἀπέλυσε. δέου τῦτο ἀθω“ὦ χαάτω ὁ Παῦλός Φησί᾽ Μή σχληρενδη ἴις ἐξ υμδ Ἐξρ.γιν. 

Ὁ ὠπάτη τὴς ἃ μδοτίας. καϑαπορ γὰρ (ὦ φύλοι Ἰοδσωματος νεκροιωταὶ Ἄρι πον, ν οϑοὶμί- 

ἂν ἀϊάθησιν ἐχοίσιν ὅτωᾷ ψυχή, ὁτὸμ πολλοιὸ κατὰ θ θη πάγει, νεκρούται “δὸς δ 3 γε: 

πίω. κιὶν ὦ τι διζυ πσοοσενέγκης, αὶ λάμμολύει τὸ τοραγμάτος ἀμϑησιν" δ λλα, καὶ χό- 

λάσιν, κα ὅποι ἀἰποιλήσῃς, αὐαίλγητος ψϑβοι. 
Θμεγίοίς, το, 2ὲ Υ ΥΥ 2 Διὸ 
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ἩΘΙΚΟΝ Διδδὴ δέομαι, ἕως ἐλπίδας ἔχομϑν σωτηρίας, ἕως δειναὶ θα Ἐχιςρε.ψαι πόρτα ποιῷ, 

1ε2εκ. λυ, “6. 

Φη 
Ν 

«» 

ὍΔ μον 6 

(ὦ »ἡ ἀπυλγηκότες, καϑαπερ ΡΨ κυξερν»Ψ (Ὁ ὸὺἰπογνόντες, τῇ πγεούσῃ Ὁ σκαφος πα. 
ορι διδόντες, Οὐδὲν αὖ ἑαυταὖν εἰστρέρφυσιν᾽ ὕτω νὰ ὅτοι πειρώντει λοιπῶν. ὅτε γὺ βασκα.. 
νος Εἰκὼν ὁρᾷ μόνον, τίω ᾿ζχιϑυμίαν πληρώσαι τίω ἑαυ" κἂν κολθι ξεοῦτα μέλλῃ, κἀν 

ὀναιρέϊοαϑτι, τῷ παϑοις οὕ μόνου αὶ ὁ ἀκόλαςος χαὶ δ φιλϑγρήματος. Εἰ" ὕμπα. 4 

ϑωδν τοσοεύτη κἡὶ τυραμγὶς, πολλῷ μῶλλον τὴς φρετῆς. Εἰ δὲ ὀκῴνα ϑανώτυ κατα φρ»νοί.. 
οϑι, πολλῷ μάλλον δζρῳ ω τίου. Εἰ ὠκένοι τὴς ψυχῆς καταφρονοῦσι τὴς ἑαυ, πολ.- 

λῷ μάλλον ὑχὺῦ τὴς σωτηρίας τῆς ἡμετέρας τοῦτο ποιᾷν “θῇ . ηἰς δ. ἡμῖν ἔξαι λόγος, ὅ.- 

τὸρ Ὧν} τὐπολλυρϑῥων ὅτω ασουδὰ ζόντων πὸ τῆς ἑαυ α'πωλείας, ἡμᾷς ιρ “τὴς ἐ- 

αὖ σωτηείας μι»δὲ τοσαυτίω Ὠχιδειξω δα ασουδέων, δλλ᾽ ἀεὶ φθόνῳ τηκόμδμοι δγριμέ- κο 
γωμϑμ ; Οεοδν γὰρ βασκανίας χφρον᾽ ἵνα. ἔτερϑν διπολέσν, κὺ ἑαυτὸν πυϑλσαπολλύει, βα- 
σκόμου ὀφϑαλμὲς ὀχἸηκε λύπῃ, ϑοινάτῳ συζῇ διϊωνεκῴ, πόμίᾷς ἔϑϑροις ἡγεῖται, (ἄν" ἐυ-- 

δὲν ἡδικηκοζῃς. ἀλγεῖ στι ὁ Θεὸς ζιμάται, χωρεῖ ἐφ᾽ οἷς ὁ δέξολος χαίρει. ὁ διᾷνα τετί- 
μβηται ποθ αὐ, ϑούποις ᾿ δλλ' Οὐκ ἔφιν αὕτη τι μοὶ, μὴ βασκόμης. δλλα αθα Θεῷ τετί- 
ῥμηταρ: ζηλωσον ζΖ ἡνού ὁμοιος. δλλ᾽ ου βουλ εἰ) Ὁ τοίνων ὼ σαϊντον πυδόσαπολλυύᾳς ; ἢ ὼ ι4 

δέχές ρίπδεις; αὶ διυύασαι ϑμίοϑει ἴσος ὠκείνῳ, ξυολ' λαςῷν τι χα λόν; τί χαὶ κακὸν ασθ2σ- 
λαρίξανεις, δέον (ἀωήδεοϑαι, ἥα,κἀν χϑινωνῆσοι! 4} στόνων μὴ διώνϑης, ἐκ τοῦ (ἰωυδιοῖ, 

χερδϑιης ; πλοκεῖ γὸ πολλαηϑὖ ἡ πσοϑαίρεσις μέγα, ποιῆσουι ἀὐγαϑον. ὁ ϑιὼ Ιεξεκάλ Φησι 

δε τὸ» ὧν Μωαζίζις κολαδεοϑα, ΧΟ Ἐἔχιχωρειν τοῖς Ἰσραηλίταις᾽ τὸ ἀλλϑς τιναῖς 
σωώζεοϑαι, ὅτι ὄφενον ἔχὶ τοῖς ἑτέρων χακοῖς. Εἰ ὃ τοῖς φοναΐζοισιν Ἐχὶ τοῖς ἑτέρων χαχϑὶς ὅΟ ,ο 

σις πραμυθια πολλῷ μᾶλλον τοῖς ἡδομϑμοις ἔΧ: ταῖς ἑτέρων τιφς᾽ ὠρεκαλει τοῖς Μωα- 

(ίπης, ὅτι ἐπέχαι ον τοῖς Ἰσραηλίταις ᾿ καίτοιγα ὁ Θεὸς ὀκόλαζεν ᾿λλ᾿ οὐτῖδ στὴν αὐτὸς 

κολάζῃ, ἐφήδιοϑτῳ ἡμας βε λεῖ τοῖς κολαζορῦβοις. Οὐδ γὺ αὐτὸς βούλεἢ ἀὐοις κ9- 

λοίσαι. Εἰ (ἀωαλκείν χθὶ τοῖς κολθζομϑροις, πολλῷ μᾶλλον ἀμφ ϑῥοις μὴ φϑονεῖνιὅτω 

,ϑιὦὼ (ὦ «ὐδὲ Κορὲ ὶ Δαϑεὺ αἰ πωλον»», ἂν; (ἄ φϑονάυϑμοις λαμασοϑτέρφυς ποιήσαντες, ἐ- , ; 

αυἱὰνο ἢ κολαίσει τ ραιδόντες. ϑηδλον γὸ ὅν ἰοξολον ὁ φϑονος “ ϑηθδίον αἰκοίϑοιρτον [ καὶ ] 

κακία ππρϑαιρέσεως συγνώμέω οὐκ ἐχουσοι, πονηοίώ ᾿Ὡιτολϑγίας αἰπτεςερημϑύη, πότων 
αἰτία ἢ μήτηρ ΪΜ' κακίω. δ9 παοϑρριζον αὑτίω ανέλωρϑν, ἵνώ καὶ “'ῥ χϑὐρότων χακδὼ 

ἐἰπαλλαγοώΐμδν, ἡὶ τῶν μϑνόντων Ἐχιτύχωρμϑν αἰγαϑών, Ὥρϑιτι χαὶ φιλὸν,ϑοφρπίᾳ τῷ 
Κυράν νμδὰ Ἰησοῦ ΧΧοιςού, δὲ ὃ καὶ ἴθ᾽ ὃν ᾧ πατοὶ δύξα, μα ᾧ αἰ γίῳ πυθύματιν )ο 

ὶ αεἰ, κὶ Εἰς τους αἰώνας “ἢ αἰώνων. Αμάωυ, 

Ομιλ.νς.1 ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ Ο ἸΗΣΟΥΣ ΕἸΔῈΝ ΑΝΘΡΩ- 
πον τυφλὸν ἐκ ἡμετῆς. » Καὶ ἡρωτησαν ἀν αὐτὸν (Ὁ) μια ϑηταὶ αὐτϑὶ, 
λέγοντες Ῥω(ὶ, τίς ἥμεαυρτεν,ὅτα,, ἡ (ὦ γϑνᾶς ἀὐτιὶ ἵνα, τυφλὸς διυννϑὴ: 25 

Αἱ οὐ γον ὁ Ἰησῦς, Εἶδι οὐ, ϑοϑ πον τυφλὸν ἐκ ἡμετῆς. σφόδρα 

ὅ φιλοίν, ϑ69:.πὸς ὠν,ὼ τῆς ἡμετέρας σωτηρίας κηδὺ νϑμος,ὼ Μα,γνω- 
μόνων ζᾷ φύματα ἐμῷροιξαι ϑέλων, Ουυὲν Ὁ Εἰς αὐτὸν ἠκόνταν πο- 

κφς. οκαλιμπόμει, καὶ μηδεὶς ὁ πσδεσέχων ἤ. τῦτο ,ϑιῶ χαὶ ὁ πυδοφήτης 49 

ψῷ Εἰδωφέλελδμ᾽ Οπως. ἐὺ δικαιωθὴς εἰν τοῖς λθηϑις σῳ, ἢὶ ἡικήσῃς ὧν 
Ὁ, ποίκρίνεαϑαί σε. δχρὶ δὰ τῦτο ἡ ογζρωθα, Ὧγ)4 Ὁ Μ᾽ λόγων ὑψηλὸν 

55 “Ὁ Ὰ) 

οὖν ἐδέξοντο, δλλὰ καὶ δαιμονώγτα ὠκαίλεσειν, ὃ δϑελᾷν ἐπεχείφϑεω, ἄξελθων ἐκ τῷ ἴε- 

690, ϑερκγγέι τυφλὸν, τὴ το Σιποισία 7: θυμόν “θα μυϑούμϑμος,ᾧ δ τῆς ἐργασίας τοῦ 
“ 

σημείου 



ΕὙΥ̓ΑΓΓΈΛ. Ομω. γζ. γ85 χεῦθ, 

σημείου ὃ σκληρϑν αὐ} ὰ αἰπτίωές κατα μαλάοσων, ἢ τὰ Εἰρηυϑέα πὶιτούρϑμος᾽ ἃ ποιέῖ 
σημῴον, αὶ ὃ τυχὸν, δλλα τότε οῷτον συμθαγ. ὐπὸ γὸ τῷ αἰωδγός, Φησιν,οζα ἠκου αϑη, ὅτι ἰ 

ἡγοιξέ {κς ὀφϑωλμοις τυφλοδ  αὐμνηνϑθου. τυφλού (ὦ "» ἴσως ἡνοιξέ ς᾽ γελμυνμδρα 
ἡ τυφλοῦ, οὔκ ἔτι. ὸ ὅτι ὀξελϑθων ὡκ τῷ ἱερῷ, ὉΧῚ τὸ ἔρχϑν ἦλϑεν Ἐλττηδὲς, δῆλον ἐκέϑϑεν. 

4 αὑτὸς γῈ Εἶδε ἊΣ τυῷλόν, ὧχ ὁ τυφλὸς αὐτῷ αυοσαλϑε ᾿ κ) ὅτω ααουδαίως ὡγέξλε- ᾿ 

“μεν, ὡς καὶ τοῖς μιρ ϑηταῖς αἰαϑησιν τὐθαδάῖν. Οἰπὸ τῶτν θέον ἃ Ὀχὶ τίωυ ἐρώτησιν λον": 
ὁρώντες γὸ αὔτον απουδαίως προσέχονται, ἐπιωθδμον» λέλϑντες ̓ ηἰς ἡμζοτεν, ὥστ," 

,914ς αὖτ, ἐστρόλυϑμη ἡ ἐρώτησις, “πῶς δ λυ ἥμαρτε ωρὶν ἡ ϑρνηνϑίῶαι »πὼς ἢ, δὴ )9- 
νέων αἱ μδοτοντων, αὐτὸς αὐ ἐκολοίόϑη; πόθεν δίζυ ἦλθον ἐχὶ τίου ἐρώτησιν ζῳυ τίωυ αὐτί - 

1ὸ τῷ ᾧ ἴϑαλ ἐλυψϑύον ϑερᾳγγάζων, ἐλέν, Ἰδοὺ ὑγεὸς γέρρονας, μηκέτι αἱμαυρτὸμε. ὅΤΟΙ χοαν,α. " 

ποίνεωυ εὐγνοήσειντες ὅτι ὠκῴᾷνος δὲ αἰμιαυρτίας χϑρελύϑη;, λέχϑυσιν " ἔξω, ὠκᾷνος δὲ αμκωρτι- 
. ΝΘ κ᾿, ω..}Ὁ} . ..».» 9) 2 δ ᾿ 

ματα πϑρελύϑη᾽ αἰθὶ τῦτυ ὃ τί λυ Εἴποις} Καῖ ἥμαρτεν; δνλ᾿ σέκ ἔςιν Εἰπτεῖν, ὡκ , 
δλνοτῆς γ} 41 τυφλός. δλ᾿ (Ὁ γρνᾷς αἰτῶν, δλλ᾽ Ουτὶδ τούτο. παῖς γὺ αὶ παίξ3ς ου 

δίδωσι δίκζω. ὥασερ δζζυ παιδίον κα κού νϑμον ὁρώντες λέγϑψϑυ " σί αὐ ἧς Εἴπη «δὶ τώτε; 

κὺ σί ἐποίησε τὸ πταμδέον; Οὐχ ἐρωτῶντες, αἰνλα ὀχ πορφιώτες᾽ ὅτω δὴ ἡ (Ὁ μαιϑυταὶ ἐὶ τοσῦ.- 
ΖΌΥ ἐρωταΐντες τῷ ἔλονρν, αἰλλ᾽ δστορφιῦτες, Ὅἰ ὄξω ὁ Χοισός 

3 Οὐνπ ὧξ ἡρδότεν,ουτε ῶὼ ,ϑνᾷς αὐτῷ. Τούρ 5 ὀυχ αἰ μδοτημοίτων ἀπαλλαίῆων αὐ..- 

ριᾷ Φησιν᾿ ἐυ γὸ απλώς Εἶπεν, ὅντε τ ἡρδοτεν, ὅτε (Ὁ χονᾷς αἰτεῖ" δον ἐπήγαδρ, ἵνα 
τυφλὸς ϑωνηϑη ὀΑλλ᾽ ἥα δοξαοϑοὴ δυὸς ὦ Θεού, ἡμῦντι δὴ γὺ ἡ (σὺ ἡ οἱ γονὰς ἀντ ̓  

2ὸ αλλ Οὐκ οὐτδϑέν, φησιν," πήρωσις. ζωώτα ἢ ἐλεῖν, τὶ τῦτο ἐβάφαίνων, ὅτι ζὲ Ζ ὀυχ ὅ.- 

σῶς, ἄλλοι δὲ τίνες ον τώτων ἐτυφλώϑησοιν Μ᾽ αἰτιών, ὀχ (Ως [Μ᾽ χονέων αἱ μδοτίας. ὀνδὰ 

Ν᾽ ἐνι,α δ τόῥοντος ἐτέρφυ,κολοίζεοῖ, ἐτερον ἐπτεὶ εἰ τῶτο δωσομϑμ,καίκεῖνο δωσουϑρ, ὅτι πορὸ 

"βυέσεως ἡρδοτεν.ὥασε δίωυ εἰπών, ὅτι ὅτε ὧν ἡμδότιν,( τῦτο λέγη τι ἐγι ἐκ “ϑνοτὴς αμΐο- 

πεῖν ἡ κολαιοϑέεθαι ᾿ ὁυτως Ε ἶπτων, ὃυτε (Ὁ γρνᾷς αὐτοῦ καὶ τῶτο Εἶπεν, ὅτι ἔνι δζρα γϑνέας κο-- 
223 λαοϑίωαι. ᾧ δ᾽ δζ τ Τοζεκιὴλ ζω τίων αϑαιρᾷ τἰωὼ κ( ασύνοιὸν. Ζω ἐγὼ λέγει Κύριος, τζεκο τ, γὲ 

Εἰδραιη οὐ θαξολὴ αὕτη ἡ λοχϑνθιη᾽ οἱ πατέρὲς ἔφαγϑν ὀμιφάχᾳ ἡ (Ὁ) ὀδόντος ΔΜ τέκγων 
ἰμυδίεσαν. , ὠμοδίασαν. ὁ ὁ Μωύσῃς δὲ φησιν ᾿ Ουκ Ὡτοθανέται πατὴρ αἷὰρ τύμϑ. Χ) αὐἰθὲτοος βα.-- Δώτ. κδιιρὶ 

σιλέως Φησὶν, ὅτι οἱα τῦτο τῦτο Οὐκ ἐποίησε, φυλοίῆων (ὃ Μωὺὐσέωςνόμον. Εἰ 3 λέγει ςιβασιιδιρ: 
τις, πῶς δίχυ ϑρηται,ὁ τὐποδιδὸις αἰκζλτίας ,ϑνέων ἸἘχὶ πέκγα Ὠτὲὶ ποάτέωυ ἡ τοταῤτίων νει 

30 ὥκῴνο αἢ Εἴποιρϑν, ὅτι ΟΥκΧ ἔξ! καϑολικὴ ἡ ὡἰπόφασις, ν᾿ Ἐλχ{ Τίνων Εἴρηται ἊΜ ἐξ Αἰ. 

γύτῆν ἐξελθόντων. 68 λέγει, τοιῦτον ὅν Ἄγ, ᾧ ὅΖ Αἰδυύγου δξελθόντες, μα’ σὰ ση-- 

μεῖα ὦ τὰ ϑαύματα, Μ᾽ πσοϑορνων ἡκηϑιασι χεῖρες, ἿὌ Οὐσὲν τύτων γεασα νϑῥων, τε αὖν-- 

ταὶ ποίσονταί, Φηόιν, πῦρ ἐπαϑον ἐκ ᾷιοι, ἘΣ, τὰ αὐτοὶ τετολ μήκασι. ἡ ὅτι αἰδὶ ὠκείνων 

Εἴρηται, τῳ τόϑῳ τις ϑπχιφήσας, ἀκριξέφερον Εἴσεται. τίνος δζωω ἕγεκεν τυφλὸς ἐπβμνήνϑη: 
ἡ 2 ἶγα φανερωθῇ ἡ δόξα τὸ Θεού, Φησιν. δου παάλὴὶν ἄπορον ὦλλο, Εἰ Χωρὶς τῆς αὐτο Χϑ- 

λοίσεως Οὔκ εγζωῶ φανζωῶαι τῷ Θεού πίω δῦξὸν. μάλιςα (ζ' ὶ τῶτο Εἴρηται, ὅτι οὐκ οἰν- 
ζῶ (νωῦ .)}}) ἀλλὰ ἡ ὦ τύτῳ, ἵνα, Φανέρωθη. τί δζζυ, φησιν, ἡδικο) ϑη ὄζρ' τίωω τῷ Θεοῦ 

δῦξαν ; ποίδῳ ἀἰδικίαν ᾽ Εἰπέ ΜΙ; εἰ )» μηδὲ ὅλως Ῥαγαγειν αὐτὶν βξούλετο. 

ἐγὼ δ ὦ ϑυηργετήοϑαι αὐτὸν φημ πὸ τὴς πηρώσεως. ὥν  ρενδὸν αἰδλεψω ὀφθωλ- 

4ο μοιᾷ, αἰ) ὄφελός ὅ91 τοῖς ἴχδαίοις Τὴ ὁμιμαΐτων! μείζονα γὸ κόλᾷσιν ἔδρον, πυρωϑέντες 
οὐ τῶ βλέπειν. τί ὃ τύτῳ βλᾷζος στὸ τῆς πηρώσιως; δῷ γὰ} ζαύτης αὐέδλενψεν. ὦ- 

ἀσερ ὅϊωυ τὰ κακαὶ Οὐκ ἐς! κακαὶ τὰ κτ' Ὁ δόντα βίον ὅτως δὲ τὰ ἀγαθω αἰγαϑα ἀλλ᾽ 
«ἰαζοτία μένη κοικὸν, πήρωσις ὃ καὶ κακόν. 5. ἐκ ὃ μιὴ ὄντος εἰς ὃ 4) ὐραγαγών, δξυσίαν εἷ- 
Χ ἡ ὄντως τὸν αἰφᾷιαι. φασὶ δὲ τινες ὅτι τοῦτο σϑ εἶδ αἰτιολογεκον 661 Ὁ Ἐχίῤρομο,α)λὰ ὡ 

Οβεγίοβιτοηγ,; ΝνΥυ3 ὀκθάσεωφ᾽ 
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«Ἰορ. ὦ. )ς- 

Ῥαμ. α. κι 

“86 ΧΡΎΣΟΣΤ, ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΩΑΝ. 

ἐκχθωσεως ᾿δῇ ὡς στὸῳ λέγη, Εἰς κρίμα ἐγὼ ἦλϑον Εἰς (Ὁ) κόσμον τοῦτον, ἵνα (ὦ) μιν ολέ.- 

ποντὰς Θλενώσι, ἡ (Ὁ βλέποντες τυφλοὶ μωνται. καὶ μιζυύ ἐὺ Δ[9. τοῦτο ἤλϑων, α (ὦ 
βλέποιτες τυφλοὶ βῥωνται. ἡ πάλιν ὁ Παῦλος "Τὸ Ν γγωςὸν τὸ Θεού φῤνερόν ὅπη εν 

ἀεὶ; Εἰς ὃ ἐὴ) ἀὐοις ὁμαπολογήτεις. χαίτοι υ Αἰ α τϑτ αὐζεῆς ἐδειξεν, ἵνα, στο ςΈρη.- 

θώσιν δἰ πολϑγίας, ΔΛ ἵγα τύχωσιν δ πολογίας, ν) παλν αἰλλαχού᾽ Νόμος ὃ ϑλεισέλϑον, 9 
Ψα σλεονα σῃ ὃ πο δα π]ὼμα. χατοι ἐυ ϑζχ' τούτο χϑρ4σηλϑεν, αὐλλ' ἥα κωλυϑῃ ἡ αμἷὸ- 

ηἰα. ὁράς πὸμτουχοΐ Ἂ ἔχίρρημιαι τὴς ὀκξαστως ὃν, χαθοεῇ ὙΡ̓ τις οἰκοδὸ μος ἄρλτος, 

«ἧς οἰκίας ὃ ὦ, Εἰργασοωτο, ὦ ἢ ἀἰφῆχεν ἀτέλετον, ὡςε τοῖς αἰ πιςούσι οἱ 9 τῷ λειψδῦν καὶ 

αἰξὶ τῷ πὸρτὸς Ὡσπολογήσαοϑαι " ὅτω κ᾽ ὁ Θεός, κο. ϑούτ οἰκί δ “ἰνα σισοι, ϑοφυϑμίω, ζ 

σῶμα Ὁ ἡμέτερον συγχολλᾷ ᾧ λύωπληρ9ι, τέων τε γεῖρφι τύ ξηραῖν ϑερριγάζων, τὰ πα- το 
ραλελυμῦμα μδη» σφίγίων, ὧν χωλοις διογϑούνϑμος, (ἦν λεασδευς καθαίρων, (δνὶ νοσθνζαις 
ἐγείρων, (ν᾽ τὰ σκέλὴ πεγγηρωμϑῥους δρτίοις ποιών, (ἂν γέχξοις πὸ θαναίτου καλών, με- 

μυκόᾷς ὀφθαλμοις δβανοίγων, σῴν ογζᾳς ἐχιτιλείς' ὡτἶν ἀπόντα τῆς κτ' φύσιν αἰ εϑενείας 

ὀντοι πηρώμιαιτα, ΕἾτα διορϑούμϑιος, ἐδείκψυ ἀντι τίω διώαμιν. Εἰπων ἡ ,α φανερωθῇ 

ἡ δυξα τῷ Θεοῦ, κῦθι ἑαυΐ φησιν, αὐτὶ τῷ παΐδος. ὧχκ εἰνου "» ἡ δόξα ἑωὦ φανεροί. Ἄν 

ὃ» ἤκουον, τι ᾧ δ ρ,ϑοό'πον ὁ Θεὸς ἐποίησε λαίω; Δριώ στῆς γῆς, φζρ αὐτὸ ὕτω ἡ αὖ-- 

ποίπλασε. Ὁ ζ γὺ Εἰπεῖν, ὅτι ἐγώ Εἦμι ὁ λαξζων χριῶ ̓ Σιπὸ τῆς γῆς, καὶ πλάσας (ὃ 
αὐ ϑοϑπτον, τσοόσαντες ἐδυκά “) τὴς ἀκχουοιῖσι᾽ δα ὅ Τῷ ἔρχρυ Ἰ89 δεικγύμϑμον ΟΥ̓Χ ἔτι 

λοιπὸν τσ ϑσίςατο. 9 δὴ ὦ αὐτὸς “ριώ λαῦων, ὁ Φυρων που πτύσματι, «υτῶ τίω χεχρυμ- 

ὑϑιέω αὐτο δῦξαν ἐφόνέρωσεν. ᾿ὶ μικροὶ γὸ δόξα, Ὁ δυμίσρχϑν αὐτ' νομιοϑέώαι τὰς κΊϊ- το 

στως. ἀἰπὸγορ τότο ἡ (αὶ ἀλλα ((ωωεισίρχότο, δἰπο τῷ μέρες ἢ Ὁ ὅλον Ἐχιφούη», ἡ Ν᾽ 
αὐἰθά τῷ μείζονος πίςις κὶ τὸ ὑλφιῆον ἐδεθαΐν, τὴς Κ]ίσεως γῈρἀπασης Πιμιώτερον ὀύθρω- 

πος, ὁ μον ἡμῖν μϑιών φιμιώτερος ὀφϑαλμώς. [αὶ τοῦτο ουχ ἀπλώς, ἀλλ᾽ ὠκείνῳ 

Φ᾽ πῳ( αὶ μματα ἐδημιούργησεν, Εἰ γ5 ἡ μικρὸν ᾧῷ μεγέθη τὸ μέλος, αἰλλ᾽ ὅλου τοῦ 
σωμιαιτὸς ἔφην λύαγκα,στερον. αὶ τούτο Ταῦλος δυλώνλεὴν "Ἐδὼ Εἴπη ἡ αἰκοῦ, ὅτι ὑκ ὃς 

Εἰμὶὸ φϑαλμός, σόκ εἰμὶ ὡκ τῷ σώματος, ΟΝ "οὐτο σα ἐςξῖν ἐκ τῷ σώματος ; πα)- 

τα μϑρ νὰ" κ οὖν ἡμῖν, τὴς τὸ Θεοῦ σοφίας δὴν "οἰπύδιφξις᾽ πολλῷ ὃ μάλλον ὀφθαλμός. ὅ- 

τὸ “οι τὸ πὸρ κυξερνᾷ, σῶμα, τοῦτα ῷ πὸμτὶ σώματι τὸ καλλος ἐργαζε) το χρο- 

καὶ τὰν ὅν, τῦτο λύχνος δεν απϑώτων } μϑιών. σΠῈΡ ὙΡ̓ ἥλιος κῦ τίω οἰκουνϑρίω, 

τῦτο ὀφθαλμὸς ὡρ τῷ σώματι. αὐ σξέσῃς δ ὕλιον, ττδύτα αἰπώλεσας ᾧ (μωεταραξας 1ο 

αὐ σθέσῃς ζῇν, οφϑαλ μους, ἡ πῦδες ἀγρησοι,ὸ χεῖρες, ψυχή οὐχ.) γδρὴ γνῶσις, πυρωνάν- 
τῶν τύτων. δ. 75 τότων “' Θεῖν ἐγνωκα ϑυ. Τα γὰ" ἀόρατα ἐὐτιῦ οἰπο κτίσεως κόσμου 
ποῖς ποιήμιλσι τοῦ ϑνά χαθορφιται. οὔκ ἄρψι τῳδσωματι λύχνος ὁ ὀφϑουλμὸς μόνον, δλλά 

ἡ) απ3 τῷ σώματος τῇ ψυχῇ. δίϑπορ ὥασερ ἐν ἴνι βασιλικῷ χώρῳ Ἱδρυτα, τίων δϑω 

"λϑξιν λαχών, ΟΜ ἄλλων αἰοϑήσεων πδϑκοιϑήμϑμος. τῦτον δῶ οἱ ᾳπλάηει. Εἶτα να γν ἵν. τίν 
μὴ νομίσῃς ὅτι ὕλης δεῖται ὑτὸμ ποιῇ, "ὸ ἵα μαϑης ὅτι συ τῖδ χροὶ τί Ὡργίω πηλοὶ 

γείλμ Εἶχον (6 Ὁ οὔκ ὅσας ύσιας φὰ μεείξοις τὐραγαγῶν, πολλῷ μάλλον ζαυτίω χω- 
εἰς ὕλης ἐποίησεν) ἵνα δζών μοίϑης ὅτι να γρείας ἕνεκεν τούτο ποιῷ, δυνλαὶ διδαίσκων ἑαυτὸὶ ἐὴ 

δυμισρηϑν( οὐ Σιοχῇ, 
6 Χοισας τ πηλϑν, φησιν 7.Απελϑε νίψαι ̓ Ϊνα εἰδιῆς ὅτι αὶ πηλοῦ δέομαι 40 

πὲς ὦ ποιῆσαι ὀφθαλμοις, δλλ ἥα, φόνερωθὴ εὖ αὑτῷ καὶ δόξα ἢ ἐμή. τί "Σ αἰδί 

ἑαυζν φησι, Εἰπων, ἵνα φϑνερωϑη ἡ δὺξα τῷ Θεοῦ͵ ἐπήχανν ̓ 

Ἅ4 Εμὲ σὴ ἐργαίζεοϑαι ζᾳ ἐργά τῷ πόμαντὺς μ᾽ "Τουτές!ν, ἐμὲ σ[ 7 φϑυεραΐ- 

σαι ἐμφιν "ποιῆσαι πὸ διων άνϑμαί με δεῖξωι τὰ αὐτὼ τῳ παιτοὶ ποιοιῶτοι, ἐν τοιαύεω, 
ἥλω 
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δλλαὶ τὰ αὐταὶ οδ μοίζονός ὅθιν αἰ θαλλαξίας, καὶ Ὁ ὅπερ Ἐχὶ οὐδ κατα μικρὸν διεφηκό- 

τῶν λέγε). ὡς δζωυ αὐτιξ ὀλέψ4 λοιπον, ὁρῶν αὐτὸνίᾳ αὑτὰ ἐ διυνάμδιον Ὁ ᾧ πατοί:ν » 
ἔπλασε μόνον ὀφωλμοὺς, οὐδ Δϑέῳξεν, Συλακ ὃ δ ὁρᾷν ἐξϑοίσοιγ" ὑπερ τιν αήεοι ὅ91 

πτῷ ἡυχίωε ἐμιφυσίσαῳ. ὀκεί;η; δ μὴ οὐγεργϑύση, ὀφϑἀγμὀρκάν ἀπηρτισμένορ: ἥ, οὔκ , 

εἰνγμια) 6 δὰ ἴδοι ποτε ὶ συτίὲγ, ὧφε ἡὶ τω Ὥστο τῆς ΨΩ «έργειλυ ἰσατο, καὶ τὸ μέλος ἔδωκε ' 

πϑύτοι ἔχον, ὦ αὐτηξίας, ᾧ γεύρᾳ, καὶ Χ) Φλέρας, ὁ αἱ μα,ὺ ἴᾳ ἄλλα πόῤτα, 5 ὧν συϊκει" ἡ- 

εν ὦ σώμα. Εμὲδ ἐργαζεο ὁ ἕως ἡμέραι ὅ41. Τί στα βούλεται Υ ῥή- 

μτα ποίδρ᾽ ἢ ) ἀχολουϑιὴν ἐχᾷ ; πολλζεύ. ο δὴ λέγει,τοιούτον ζβηγ'ως ἡμέροι ὅπ), ἕως ἐξεσῖ 

τοῖς αὐιϑιοϑποις πις- θύειν εἰ εἰς ἐμέ,ξως ὁ βίος γέ ἐἰνέφηκε,δεῖ μὸ ὑργαζεος,, Ἐρχ() νὐξ, 

10 Ὑντεςν, ὁ μέλλων ΤΩ Οτε ὑδεὶς δυυυα!. ἐργοιζ ον. Οὐὰ εἰ εἰπε, ὅτε ἐγὼ ἐυ δυα- 

(ΟἹ ἐργαζεοθ" αλλ᾽ ὁτε σγονεὶς διυωώατω ἐργαζεοῖ, ̓ τυτίςν, ὅτε οἕκ ἐτι πίς!ς ον, ουτό 

“πόνοι, ὅτε μετϑμοια. ὅτι ΝΥ ἐρηϑν τίω πίσιν λίγ, λέγϑεσιν αὐτῷ" τί (ποιήσορϑῳ ἦνα ἐργασωὼ.-- 

ὅδε ζἰργα τὸ Θεού, λέγ, τῶτο ἐς! Ὁ ( ἐργϑντῷ Θεού, ἵνα πιφθύσητι Εἰ; δ ἀπεζήλο 

ἐκεῖνο. πῶς ὅϊχυ τῦτο ὃ ὁ 929) Ὁ συυδδὶς δυύλαται ὀγάαϑατό τότε ; ὅτ| ὅτε πιςς δὴν, δϑλα καὶ 

15 ἑκόντες αἴκοντες αὐτο ακϑυσοντη. ἵνα ΝΣ «ἡ τις Εὖσῃ, ὅτι Φιλοτιμουμϑμος Οντ κ ἢ 

δείκρεσιν, ἢ ὅτι Φειδὺ, υϑυος αὐτῇ πὸρ τοι ἐργάζεται, ο ωῳῴωϑα μόνον δξοισίαν ἐ ἐχόντων πιφ΄δζωι, 

Χ) ὁ μηκέῖι διωυάμθρων ἐ ἔχει ἵκαυρποίοθαι ψ, 1.5» ̓ τούτο σε πσδοσελϑόντος του ρος ἐ- 

“ποίησεν ὅπερ ἐποίησεν, 07] μὰ γὸ ἄξιος, ζω ἡ ϑεραπτή, ϑέεύαμ καὶ υρεὶ ἔφλεπεν "ὕχίφόσεν ἐὺ 
πσεϑσνλλαν ἡ, Εἰ ὐρα ὥμος ἠκύσε ποτα, δ, ὁ ὅτως ἤγγισεν, ἐκ ἣν ἑξῆς ἴλο, 

20 τῆς λύδρείας, οκ τῆς πίφεως αὑτῆς. ὃ γὸ, ζω Εἰκὸς αὐτὸν οὐνοῆσορ 5 Εἰπεῖν τἰ ποτε 

τοῦτο ἐς! ; πηλϑν ἐποίησε, ὃ ἐπέμφισέ ἰω τὰ ᾿ὀφϑωλμοις, καὶ Ὁ Εἶπε μβϑι, ὑπατε ἡψαι" οὐκ 

ἠδυυύατο ϑεραστῦ σα, ἢ τὸ τὸν πέμνψαι εἰς Φ Σιλωαΐμ; πολλάχις ὀνιψαμώωυ ἐ ἐκεῖ τ τ ἐτί- 

ρὼν πολλαν, ᾧ συ ῖνος ἀπύλαυνσαι χησοῦ. Εἰ γα διυυαμιν ν Εἶχε, ρων ἐν ἐϑερφὶ ΝΗ 

σεν ὕπτερ ὦ ὁ 'Νεεμιὸρ πσϑϑς (ὁ Ἑλιοσαίρον ἔλεγε. » ὃ γὸ ἐ ἐκεῖνος κελβθυοϑεὶς ἀπολϑοῖν λού- διΒασινιαι 

25 σοι δι Εἷς ῷ ἰορδογίζω, ἠπίςή, ἡ ζαῦτα φήμαις Ὁσαύτης ὅσης «ει Ὁ ΄ Ἑλιοσεήου. δλλ᾽ 
ὐχ ὁ τυφλὸς ἠπίφησιν, 5 σϑοὶ ὀέπτῴπεν, συ εῖε' ἐλογίσοιο ασοϑς ἑαυτὸν, τί ποτε τοῦτο ἔς!; πη- 
λϑν ἐχείω Ὀπχηλεῖναι: ; τοῦτο πηραΐσοὶ μᾶλλόν ὅ41.τῖς ὅτως ὀἀὐέολεψι ποτε; αλλ νεῖν τού- 

τῶν ἐλογίσοιηο. Εἶδε πίςιν φεῤῥλω ̓ ὦ παορδυμίδω: ἔρχε!) νύξ, δείκμισιν ὧκ τύτα, ὅτι ἃ 

μα ὦ φαυρϑν μέλλει πσϑονοῷν δ ἀσιξων υ ἐπα γεοϑεῳ πολλοῖς. Ἐπ γδλ ἡμόρφι 81, 

20 ΓΜ κὸν τῦν τέλεον ἀδρις Ὀὐποοζει. καὶ πτὔσο δηλών ἔλολμ᾽ 
Οτὸρ ὦ ὦ .ῳ» τω! κύσμεῳ ες Εἰμω τοῦ κὸ κυσμα᾽ Οὐὲ ἐτόρφις ἔλεγε Πιφῶε- Ἰούγιιδιλε 

τε, ἕως τὸ φως Αϑ ὑμδὰ 661. τι ̓ δήποτε ὁ Παῦλος εὐκα ζ ν ὦ πδωτα βίον ὀκαλέσεν, ἐ- 

χεῖνον ὃ ἡμέρὰν; οὔκ οὐναντιούμϑμος τῳ Χολςῷ, ἀλλὰ τὰ αὑτὰ λέ “ὍὙ, εἰ χαὶ μὴ τοῖς ῥ- 

μμασίν, αἰλλα ταῖς οὐνοίαις. ὶ  γϑύ φησιν, Ηνυξ σεϑόκψο, "ὃ ἢ ἡμέρϑι ἦγ ικᾶ. νὐκ]α Τ' Ρωμιιγοιδν 

45 πἰλώτα καλῴχαιοῦν, αἱ (ὖν' εὖν σχότῷῳ καιϑηρδιία, ἤδζρ' τὸ ̓ αἰολο εἰν αὐτέων τῇ ἡμό- 
ρα ἐκείνη. ὁ ὃ ᾿ Χοιςὺς νύκζῳ Ὁ μέλλον αλᾷ ὅζμ [ μὴ αεϑρτημν «ϑενέργητον " ὁ ὃ ̓ Παύ- 

δος νὐκῷι ἡ τ' ᾿ πλόντα βίον κουλά, Υ̓ΣῚ δὼ σχϑτω ἐξ) τοις ῳ κακία “9 τεἰξονζας καὶ ὅ- 

πιρίᾳ. 

ΠΙιςοῖς τοίγιου διρλεγθυδίος ἐλεϑν᾿ “ νυξ περύσψυ, ἡ Ή ἣ ἡμέρᾳ ἤγ ἰχέὲν, ὡς γόγ τῶν ἩΘΦΙΚΟΝ , 

40 ᾿ἰπολαυσεοϑαι τοῦ Φωτος ἐκείνου᾽ Χ ὁ κοι ἡ τ παλαιὸν βίον καλῴ. Φιθώ θα Ὑ» φησι, ' 

(με ἔργα πὺ σχότϑς. ὁρᾷς ὁΤΙ ἐκείνοις δι νὑκζᾳ φησί; δ 9 λέγ᾽ ὡς ὧν ἡμέρα δϑαγημόνως 

αἰξεπευτήσωμδῳ, ἵνα τοῦ Φώτος Ὡπνλαύσωμδν ἐ ἐκείνου. αἰῶ τοῦ ὅτω καλθ τὸ φαΐ ον- 

᾿γόησον ἡλίκον ἐφαι ἐκεῖνο. ὅσον δ του ὕ λυχραιου φωτὸς τὸ ἡλιακὸν κρφήο, τοσῦ τονρν πολλῷ 

πλέον, ἐκᾷνο βέλτιον τούτυ. κἡ ζοῦν δηλων ἔλεον ὕπο δ Άλιος σχϑ τί αϑήσεται, τα τές! δ, ε 
πιὰ 
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τλὺ «ἰδεοισίαν ἐκείνης τῆς δ μϑουγῆς, ἅτε «ὅτ φόμψήται. Εἰ δὲ νιῶ αἷπῷ τῷ φωτινας 
ἔχειν οἰκίας ἡ ϑυαερᾷς μυολα δαπτλμαΐ ϑμ χρήματα, οἰκοδὸμοιῦτες, ζα λανπωρού νϑροι᾿ 

οὐνοόησον "πῶς γχθή ἡ ζὰ σώματα αὐτοὶ δουπόᾷν, ἐπ α λαμωρας ἡμῖν οἰκίας εἰν υἰδανοῖς 
οἰκοδὸ μη ϑίοσαι, ἐγ αι τὸ φώς ὦκῷο τὸ πθρῥητον. ον ωυϑα ἅ Ν αὶ μα ὁ φιλθνεικίαι 

αὐξϑρων ἡ τοί χων᾽ ἐκεῖ ὃ ὑδὲν τοιύτιν ἔφην καὶ φϑύνος,( βασκὸρία' ἐδὲ φιλονφοήσει τις ἡμῶν «δὲ 
ὁροϑεσίων.ὁ ζυ τίω ( ϑιπολιπεῖν ὀμαΐκη πλύτως, ἐκείνη ὃ συμιδα μϑμει διϊωυεκῶς" ᾧ 
(υτίω κ᾽ λϑαίγκη σαθρϑο ᾧ χρόνῳ ὁ μνοίαις ὑποκεϊοῦ, βλαζαις, ὐκείγζω ἢ ψῦβειν ἀ.. 

γήρω ϑηζυεκῶς᾽ ᾧ ζω τίω (ζῶ ὁ πένης αὶ διυδαται οἰκοδὸ μεθῖν, εἰκείγζω δὲ ἐς! Ὁ ΡΥ δύοο.-. 

(ολων οἰκοϑὸμῆσοι, χοιϑακξρ ἡ χίϑι. δχρα ἴσ ὑτα ̓δἰποπνίο» μαι, ὅτι,τοσώτων ἡμῖν ἀσϑϑκει- 
μϑῥων αἰγαϑῶν,ραϑυμοῦρϑυ, ὀλιγωρφυμϑμ᾽ ᾧ ὕπως Ψ' ὠζαῦθα λάμπορας “οἰημὰμ οἰκίας, 1 
ὠπόντα πηραΠομδμ᾽ ὅπως ὃ οὖν τοῖς θρρινοῖς κα μικρϑνκτησωῖβα κουταγώγίον, ἃ μεθλ-- 

μνωώμϑμ,ὁ φροντίζονϑδν εἰπε γδν μκοι᾿ ποῦ ἐξούλε οἰκίδν ἔχειν ἐὐγζοιϑϑα;αἴρρι ἢ οὖν ἐρυμία, 
ἥτ μία ἢ πόλεων μικρῶν: εἰκ ἔγωἴε οἶμαι ᾿ δολ᾿ εἰν Ἐβασιλικωτάταις αὶ μεγαί λφις,ἔνθας 

“πλείων ἡ ἐμυπορία, ἔνθεος μείζωνη αἰξαφωίεια. ἐγὼ δέ σε Εἰς πόλιν ἄγω τοιαύτίωυ, ἧς τε- 
“φίτης αὶ δημιιουρχϑς ὁ Θεός ὁκῶ πὠκἰΜακαλαεκτίζειν τε ᾧ οἰκοδομεῖν, δὲ ἐλαἤδνων γριμαά- 15 
τῶν, [δὶ ἐλούήογος πόνο.) κείν ἢ οἰκίλν ὁ πενήτων οἰκοδὸμούσιν αἱ χεῖρεφ,Ὁ ὅτο μαλιςα 

ὅθῃν οἰκοδὸμιή" ὡς τά γε νιῶ γινόμϑμα ἐοχαίτης αϑοΐας καὶ ὙῈΡ εἰ τις σε εἰς ΠΙερσικζωὼ ἤγάτε γῆν, 
ὀφόμϑνω πὰ ἐκᾷ, ἡὶ ἐπὸμήξοντα᾽ ἦτα ὀκόλίυσοω οἰκίας διίμαοδ, αἶρνι οὐκ δῤ ἀὐτώ κουτέ- 

γνως αἴοιαν Ἔ ἐχατίω, ὡς ἀκαίρως δα πόναν κελθύογτος; πὼς δῶν ἐπὶ Ὁ γῆς τὸ ἀΐρ ὅηο 
ποιφς, ἰὼ μικρὸν ὕφερϑν Ὡπολείλ φς ; αἰλλαὶ τοῖς στοαδίοις καταλείψω, φησίν. ἀλλὰ τὸ ἐχεῖνοι 29 

“μικρὸν ὕτερον κατουλείψοισι μ( Τ᾽ σέ᾽ πολλαΐχις ὃ ἡ ἀσ9' σού' καὶ οἱ μέ ὠκείγοις πάλιν. αὶ γί-- 
νεταὶ σοι ὁ ον ζιῦϑαι τὸ πυρράγμμα αϑυ μίας ὑπύϑεσιρ, ὅτὸμ (ὧν" κληρφνόμοις κοιτέχονζαι μὴ 
ἴλης" ὠκεῖῈ ἐδὲν τοιοῦτον ὅ61ν ὑποπ]εῦσοιν" αἰλλ᾽ ὠκίνηῖος ἡ Κησις νϑμει, καὶ σοιρὸ τοῖς πταιδὲ.- 
οἱς, ὸ τοῖς ἐπζόνοις, ὁν Ὁ αν Ὁ ΘΡΕΤ μεμυΐσωνται. ὠκείνης “Ὁ οἰκοδὸ μιῆς ὁ Χολφος ἐφαίπῆεται" 

ὀκείνζωυ οἰκοδὸμοιώτω, Οῴοι ὀμαΐγκη Ἐχιμεληᾷας ἐφις" ὧν, ΟΥ̓ οδ' Φοοντίξειν, Οοτδὲ μεραμ.- 15 

νὰν. στὸν γὰρ ὁ Θεὸς τϑέρηϑν ἀὐα δὲ ζη.}, ἰς χρεία, φροντίδος, ὠκῴνος πόύτα ((μυαγέ, 
ὺ λυΐφησι πίω οἰκίαν. καὶ ἰ τῶτο μόνον 68] τὸ θαυ μαςον, ὄνλ' ὅτι ὕτως αὖ τέω οἰκοϑυμῷ ὡς ̓ 
σοι δ ρεσόν ὅθ ᾿ μάλλον ὃ ὁ αἰπὺ τὸ “διρεφῦν, ὃ αὐ ὃ βούλει. τεχνίτης γοῦν ὅ61ν ἀφάφος, 
ᾧ σφίδρα σὺ κήδεται ' συμεφερόντων. καὶ πένης ἡςρὸ βουληθῇς οἰκοδὸ μῆσοι τίου οἰκί-- 
αν (αυτίω, ἐυ φέρει σοι φϑόνον, Οὐ εἴδ τίκει σοι βάσκλυΐίαν. συτϊεὶς 2) αὐτίως ὁρὰ ΔΨ ἐ- 19 

στιςξαμδῥων φϑονᾷν, δ (ὦ ἔχιςα ϑιοι χαύροιν ἀγίελοι τοῖς αἰγαϑοῖς τοῖς σοῖς σετδεὶς αὐ: 

γπλορίσαι διωυήσέ). Οὐδεὶς ΝΣ εὑτίω πϑροικεῖ δῥ' ζῳ τοιαύτα νοσόρτων. γείτονας ἐχής ἐ- 

κεῖ, ὧν αἰὐγίως, (δυ αἰϑὸ Παῦλον καὶ Πέζον, ἐν πυολφηζῃς ὡπόμζῷς, τοις μἧστυρας, δὰ- 
μον τῶν ἀπέλων, δ Φἰρχαγέλων. δα δὴ ζῶτα πϑϑτα, ὰ ὅγτα Εἷς τὰς πεγηΐζᾷς κενωσῶω- 

ἐϑυ,, ἵνα ἐκείνων ὑχιτύχωμϑυ [ὉὴἉΠ᾿ σκηνών "] ὧν ϑρδιτο πόμζῷς ἡμας Ἐχιτυχεῖν, δ ῤιτι αὶ 29 
φιλαν,ϑονπίᾳ τῷ Κυρίου ἡμδτησῷ Χολτοῦ, σ᾽ ὶ αὶ 3 ὃ ῷ πατοι ὶ δύξα, ἀκα αἰγίῳ 
πνθύματι, Εἰς τὸς αἰαΐνας “Μ᾽ αἰώνων. Αμέω. 

Ομίλονζιό ΤΑΎΤΑ ΕἸΠΩΝ Ο ἸΗΣΟΥ͂Σ, ἘΠΤΥΣΕ ΧΑ- 
Αϑὴ, ὁ ἐποίησε πηλὸν ἐκ τῷ «ὔνσματος, αὶ ἐπέχρασε (δ) πηλὸν ἐχὶ τὸς ὁ- 29 
φϑαλ μους τῷ τυφλοῦ, ἡ Εἰπιν᾿ 7 Ὑπαγε,ν αι Εἰς τίω χλυμθή- 

εϑρὰν τῷ Σιλῴῳαίε, 

Τὰς 



ΕὙΑΓΓΕΛ. Ομΐλ. νξ. 789 

Δ," 

τ Οις μέλλονζο τί τὐοκὶ τῶν ὀῤωγινωσχϑρόβων καυρπούιϑαη,Οϑ δ τὸ 
Ὁ τὰ μικρὸν τῶν λεγριϑῥων πο ατζέχεν δᾷ ΝᾺ ΚῚ πῦτο Η Δυγᾷν πὶς 

δ, 5ραφαςἐκελθύϑημδν᾿ 24) δοκεῖ τὰ πολλαὶ, χφήτοιγε αὖ τόϑεν ον του 

ἄλλς, τορι εἰ δἰ ὧν αἱ ον ἔμ ἀἐσνκαφυμμέμιν. . 
γάρ δῇ (81 ᾧ τὸ χιόνα γὸ ἐπῶν, φησιν, ἐπυσε χαιμίφ!. ποῖα, 

πα τα; ἴα φανερωθῇ ἡ δύξα τὸ Θεοί, ὕχω σὴᾷ με ἐργαζεω ἃ 
ἔργα τὸ πέμψαντος μα. ἐυ γ. ἀπλαίς ὀρέμψυσενή μας “Ἢ Εἰρηνϑμων ὁ δ᾽ αγζελιξὴς, κα 
ἐπήγατδν ὅτι ἔπηυσεν᾽ δρλὼ δαλωῖν ὅτι (ζ) λόγϑν δχρυ ΔΜ ἔργων ζχιςώσατο. ἢ δι τὶ μὴ 

10 ὕδουτι χε ΘΉΤοα, αἰλλα πθύσματι Εἰς (ὃ) πηλόν: ἐμϑιεν αὐτὸν πέμιπειν Εἰς ( Σιλωαμι. 
ἵν δῶυ μηδὲν ὅχιγράφη τῇ πηγῇ, ἄλλα μάθης ὅτι ἡ ἐκ τού ξύματος ἀξελϑούσα. δυμΐαμις 
αὕτη ὶ διέπλασι,ᾧ αγέῳξετυς ὁςϑαιλ μοὺς, ἔκξυσι χα. τῦτο γριῶ αὶ ὁ ναγ[ελιςὴς ἐ- 
πισημιυαμϑμος ἔλεγε, ὶ ἐποίησε γπηλθν δἰπὸ τὸ τηύσματος. Εἶτα, ἵνα μὴ δόξῃ τῆς γῆς 
τὴ τὸ κατόρθωμα, ἐκέλθυσε γίψαοϑοι. Ἥίνος δξζω ἕνεκεν οὔκ δύϑγέως τού ἐποίησεν, ἀλλ᾽ 

ι ς 'ὅχὶ ᾧ Σιλωαι ἔπεμψον εἴα, μείϑης τῷ τυφλοί τίω πίςιν ͵  [9] ἥα Ἐχιςφομιοϑοῃ ΜμΜ 1.- 

δίων καὶ ἀγνωμοζζιωύη.Ε ἰκὸς γάρ ὦ πόρτας ὁρᾶν αὐτὸν αἰπιόντοι, (Ὁ) πηλὸν ἔχοντα ἔχε 
(ὧν ὀφθαλμους καηγρισμένον. τω Ν᾽ παὐραδυξῳ πόϑᾷς αὐ ἐπέςρεψα κσοϑς ἑαυτογγτοιᾷ 

τε Εἰδύζωμ αὐτὸν, τοὺς τε ἀγνοοιωζομ,ὶ μ(ν ἀκριζείας αν' αὐτῷ ασολσέορν. γῆ γὸ υκ 
δύκολον τυφλὸν αἰαΟλέψαντα γνωοίσαι, πολλοιξ ποιῷ “μέοϑαι πσοότερον μαῤτυρφις δια 

20 μακρᾶς Ὁ ὁδού ἃ αἰκριζεῖς ϑεαζωις τω οὐ δαδόξῳ Ὁ ϑέας, ὕα ασοϑυνκτικώτερϑι ἡμμόμϑμοι, 
μήκετι δυώωνῖ) λέγφν,ξυτ ὅαινυκ ἐςν ζ ξ. ἀγε3ς Ὁ τότοις, κάκχεννο βόλεται κατασκθναἱ - 

ζων, ὅτι σέκ δλλότϑιος 681 ὃ γόνα ἢ τὴς παλαιῶς, πέρυπῳν Εἰς “᾿ Σιλωαΐμ. συν) 
ὀκεῖνο λοιπὸν εἰ πυντῇ ὥσαι ἐών μυὴ ὁ Σιλώαια λέξη τίὠ δέξον.  γὸ πολλοὶ πολλάκις 
ὁκὰ ἄν ὀφθαλμοὺς ὡστνψαυϑμοι, συ εἰενὸς αἰπήλαυσαν τοιούτυ. κακεῖ γὰρ ἡ δια μὶς 

2.9 ζω τῷ Χολτού, ἡ πόϑζῳᾳ, ἐργαξονϑμη. δ. τῷ καὶ τὼ ἐρμώωυυεἰαν ἡμῖν ααδϑείϑησῳ ὁ 8... 

αγξελιςής. Εἰπὼν Ὁ», Εἰς ᾧ Σιλωαΐμ, πορόσέϑηχεν, ΤΙ αἰπεςαλρῦμος ᾿ἥνα μάθης, 

ὁ7| κάκε!ο Χοιφὺς αὑτὸν ἐδεροιστάυσε,καϑοίπερ ὁ ΠΙαύλός φησιν ᾿ Ἐπινον ὌΨ ὧν πγθμα- 

τικὴφ ἀἰκϑλυϑούσης πέτραρ᾽ ἡ ὃ πέτρα δώ οΧριτῦς. ὡασερ δξίυ πέτξα, ἰώ ὁ ΣΧολτὸς πνϑν- 
ματική᾽ ὅτω ᾧ Σιλωαὶμ μὴ πνϑυμιατικός. ἐμοὶ ἢ δοκεῖ κἡ τὸ αὐ, ϑρόον τὴς Τῇ ὕδευτος πα. 

30 ρφεσίας αἰνίεοϑαι μυνφήσμον ἡμῖν ἰστόρρννον. ποῖον δὴ τῶτο; Ὁ αἰπσ3σ δύκητον τὴς ἔχιφα.- 
γείας ᾧ χϑ» ἐλπίδω πᾶσαν. δι ὅροι τῇ τυφλοό τίου γρωμέιυ τίω ἀπδϑς πόμίῷᾳ ὡτα- 

κλυῶσαν. σοὶ ΝᾺ Εἴποω,Εἰθλως ὁ πηλὸς ὅν," Ὁ τῆύσμα ὃ παρέχον «ὃν ὀφθαλ μοι, 
7 ! ᾿Ξ κι ͵ «ἡ ! μ» ᾿ ! Ι μ"» ᾿ “ 3) Ἡ μοι γρεία τῷ Σιλωάμε; Εἰ  χομα τῇ Σιλωαμ, τίς χρεία τῷ πηλοῦ, ἴἶγος ψεκενέγφι-- 

σεν; τίνος ἕνεκεν γί ψαοϑιι ὠκέλέυσεν; αλλ Ουεῖδντύτων ὁλογίσοιτο ᾿ ἀλλὰ πολὺ μῆς 
35 σκθύάφο μόνον, ὡπόμτα πείθεοϑαι ζ  κελθίοντι, ἡ σὐτοϊὲν αὑτὸν Μ γνουϑβων ἐσκόνδάλιξζω. 

Εἰ λέγοι τις, πῶς δ ὀμέδλοψων ἐποθέρϑνος (Πὴ πηλόν » σϑειδν ἀλλο αἰκούσεται χϑδή- 
εδϑ! ἢ ὅτι ὁ ξῴπον οὐνι ἴγμιονοὶ τί ϑαιυμιαισὸν, Εἰ ἡρεᾷς οὐρι ἰσμεν; νεῖ γλυῥ ὁ θἰαηελιφὴς ἡ- 
πίςατο, συτῖδ αὐτὸς ὁ τεϑερατγάνυδμος᾽ αἀλλὼ ὃ ὦ γολνοηνϑύον οἷδε, δ ὃ. ὅϑπον καταλα- 
(ᾧν αὶ δια. τῶν ὃ ὼ ἐρωτώυϑμος ἔλεον "ὅτι πηλὸν ἐποϑηκόν ἐτὶ ἕν" ὀφϑόημούς μευ, 

40 ὼ ὠινψάμῶωυ, ἢ βλέπω. “πως ἢ. πῶ »ἰγϑνον,οόκ ἔχει λέγφ, κἂν μυφμάχις ἐρωτησωσιν. 

8. ΟἹ ὅὄζχυ τείτογές, φησι, καὶ (Ὁ) ϑεωρφιῶῶτες αὑτὸν 97: (ϑϑσα τὴς ζω, ἐλόχϑν᾿ χ ὅτος 

ὕθ1ν ὁ χα ϑήυϑμος ὼ πσοόσο 9 Αλλοι ἔλεγον ὅτὸς 1, Τὸ δ “«ὐραάδοξον 6 γε- 

“λνημϑῥου, ᾧ εἰς ἀπιρίδυ ἀΐζις ἣγε᾽ χαώτοιτε τοσώτων οἰκϑνομοηϑέντων φε μωὶ αἰπιφῆσει. οἱ 

δ ἔλοχϑν ἐν ἅὅτος Τ81ν ὁ και ϑήμϑμος ἢ ὠροσαι ξβαξαὶ ὃ τῷ Θεοὺ φλανϑεσπία πε κα, 
τέθαννε, 

ζ- 

9. 

«. Κορ. ..δις 



9. γ7γοὺ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΙΩΑΝ. 
“ἴσας, ὥν" πεοσερτϑνζαα μΦ ̓ πολλῆς τῆς δλνοίας λερᾳπάψων, καντόῦ)κ νῶν ΣἸσδαιεις 

ἐθεισομίζων ὃ στ υ ὧν λαμ κθλεή, Οὐδ τοις  αἰξεφλυᾷ;, συν τοὺς αὐβχονζας, λὰ καὶ ὁ 

τοῖς ἀσήμοις τὴς αὑτῆς ἧξίν ασέ»οίας. κ᾽ ὃ Ὀχὶ σωτηρίᾳ πόρων ἀφῖκτο. 95 ἔχί τοῦ 
αὐϑαλυτικδ γέ γέγϑνε,τϑτ ἡ δ ΧῚ τότα γ᾽ ὅτι ΝᾺ ὠκᾷνος ἡδει τίς ὅβηνὸ λεραπτέζσεικ αἱ αὺ-- 
τὸν, ὅτι ( ζχε. ἐγίνετο ̓  “δ .ἱ φ  τίω ὀμαχώρησιν το Ο Χοιςοῦ, λέεηθρει: 3 αἰ ἐϑεραπίμον ὁ ὃ 

Ἰησῶς ἀ ὧφε πάσοιν αἰπυοψιον αὐξιαιρεϑέουαι ἢ} σημείων. ὃ μὴ ̓ Εἰδότες αὑτὸν ὑς]ς δ], 
πῶς δὺ ἐχαεἰσαν» αὐτῶ ᾧ συγκατεσκθύασαν τὰ ἐ γελνηρδμα; Ογοἱὲ' γὰρ αξβαότωι ἰῴ 

ὧν, δλλὼ χα ϑημϑμων ΧΟ ϑύρᾳις { ᾧ ἱεροὅ, ἀμιφισς θητουντων ὃ ᾿ πόρτων αὐδὲ ἀυτν; τί 

ᾧῷησιν ὠκῴνος: ; Ἐγὼ Εἰμι. Ουκ ἠαδυύδη τίω φπϑϑτέραν πήρωσιν, συτῖὰ ἔδεισε τῷ 

δίμν ᾧ ϑυμῶν, ουδὲ πϑροντήσοιτο δεῖξαι ὁ ἑαυτὸν, ἵνα κηρύξη (ὃ δεργέτίω. ᾿- 
10. Λέόγυσιν αὐτῳ" “πῶς αἰεερθησεῖν συ (ὀφβελμεί; Ἢ 1: Λὲγ ἀὐδις" 

ϑοϑ πος λερθαϑμος Ιησῶς. Τί λέκες; ἀγ,ϑοφπος τοιαῦτα ἐργαζε. : αὐλλ᾽ ἊΝ μἐ- 

γα τέως ἴδει θα ἀὐτύ, αὖ, ϑο»τος λέλϑαϑμος Τησῦς Ἐποίησε γτηλϑν, καὶ ἐπέγφισεν. 
΄κ πῶς ἀληϑὴς ὅ61.. οὐ Εἶπε πῦλν ἐ ἐποίησεν᾽ ὃ) οὐκ οἶδεν, ὁ λέγει. σοὶ δ᾽ 

Εἶδε ὅτι χάμσι ᾿ ἐπῆυσιν᾽ ὁτί ἢ ἐπεχεισο, δζρ τῆς αἰαϑησεως ἐμάρθόμε ᾧ τῆς ἀφὶς. 13 

Καὶ Εἰπέ μοι᾽ ὑπαγε νίψαι εἰ εἰς τέου ᾿λυμιξηθραν τι Ὁ Σιλωάμ, Καὶ τοῖο ἡ ἀχϑὴ 
ἐμδρτύρησε. ὑπό)ω ὑπογύωσκον ἐυτύ τίω φωνώώ: πὸ τὴς αἰαλέξεως τὴς ατϑὸς ὧν 

μαϑηΐα. ὁ ζῶτα λέγων ἀπόμϑα, κα αὶ τίω δζρ με ἐρῶν αϑρτυείων λάζξων, ᾧῷ ζϑμην 

Εἰπεῖν ᾿ διυύαται. εἰ3 ἢ ἔχὶ ὧν αἰοϑη Ἷ καὶ ἡ ἡιλαφωιϑμων “πίςεως δὲ , πολλῷ μάδλον 

Ἐχὶ τ ἃ αἰορατων. ἋΣ Λέρρυσιν αὐτῶ πού ὅθ1ν ὠκῴνος "λέγει' ἕν οἴδω. 19 
Ἐλένον ὃ αὶ αῦτο, τὸ ποῦ δὴν ἐκῴος,Φονωῖτες ἤδηχατ'᾽ αὐτοὶ, κα ὃ τῷ Χοιοού ὦ αἰκὸμ- 

ἡτάςΌν, πῶς. υἱ πόλίω τοῖς 'ς ϑαρᾳπτάσορϑμοιρ. 5 ἐγὸ δυξὸν καρπώσοοϑαι ἐδουλεῖν, ὦ ΠΥ ὀχ- 

λαγογεῖ; ὁ Οὐδ ἐλχιδείκγυαϑαι. ὅσα “πὼς ἀπόντα Φιλαιληλῶς Ἡποκ δύνεται ὁ τυφλῦς. 
ἐξουλθντο τ « δὼ ᾧ Χοισὸν δῷ, ὦ ὦςε αὑτὸν ἰγαγεῖν (σοῖς ὧν ἱερᾶς" ΤῊΝ, δὲ οὐκ ἐπί- 
τύλχον, ἄγουσι ᾧ τυφλὸν “σοὸς ὥν φαφασάζοις, ὡς σφοδρότερον ἐρωτησογζᾳ. ΥΕῚ Ὁ» 18 

ϑτο ὁ θυαήελιςῆς ὑπχισημαίνεται ὅτι (αδθατο μ, ἴα τίωὐ πονηροὶν αὐκἷν γώμέω ὠδεϊ- 

ξηται, ἢ τίω αἰτίδν, δὲ ζιὼ ἐζήτουν, ὡς λαθίυ δῆθεν θλεἰσκοντες, δευνα ϑμοι ὧ λῶμα ζο- 

φαλῶν, δὶ τῆς δυκουσης (ῇ τὸ βνόμου φ χάσιως. ὶ τῦτο δα λϑι ὀκπὸ ἐυλίως ἰδύνᾷς 

αὐτὸν μηδὲν ὠλλο Εἰπέ, ΓΝ ̓ , πὼς δὐέῳξέ ὅν τοῖς ὀφζελμοις ῥ ») ὅρα πῶς λέγϑυσιν. 

θη} Εἦπον, “πῶς αἰδδλεψψα, αλλά “πῶς αγέφξε συ τοῖς ὀφθαλμοις; ; διδόντες αὐτῶ πσοό- 20 

ὅκνν τϑ οἱ φξαλῷ αὐτὸν ἐπ᾽ ὀργάσίᾳ. 9 δὲ ὡς πσδὸς ἀκηκούζας ( μυτοκιφτερν φϑεεζται. 

ὅτε} Ὁ οἱ δόμα Εἰπων, τεῦ ὑπ εἰπέ μοι, ὑπαιγε νίχψαι, ἐυθέως Φησί" 
Ι δ᾽ Πυλὸν ἐπέϑηχεν Ὀλὲ τοὺς ὀφ)αλ μοι μϑγὰ ὀνψαμάυ,ν βλέπω. Ὡς πολ- 

λῆς ἤδη γεδνηρδῥης ἀγαθολῖς,: κακείνων Εἰἰρηκότων᾽ ἴδε ὁ Ιησῶς οἷα ὀργαζε, εὐ σαδξατῳ, 
“τηλὸν “οἴ. σὺ δὲ μοι σκόπει, πῶς νυ ἐ πιροίῆε.) ὁτυφλός. ὅτε ἅ “δὲ ἐπ΄ ὠκθίνων ἐλελμα ακι- 33 

δυο ἐρωτώρδροῦ,ὐχ ὅτω μένα ἰὼ ὁ ἢ ἀλυλψαν εἰ 4ε᾽ τὸ ̓ λυμαςον 661 γῶν, ὅτι ὑ ἐ 

“πλείονι φύξῳ Ἰαταςαῖς, ὅτε ΦριἝται ὅτε. ὐδντία, λέγή τοῖς πσολτέρρις τ δξζυ οἱ Φαεισείροι; 

μάλλον ὅ καὶ Κ᾽ ὡς αλλοι!; ἤγαγον μ αἰνετὸν ὡς ϑὴρνησόεϑιον, τουνανπίον δὲ “ἔπαϑον αν οὐχ ἐροὺ- 

λοντο, ὦ ὁ ἀκειβέφερον ἔμιφϑον. ὁ τῦτο πόμταχϑ Μ᾽ σημιφίων αἰαπορδϑουσι" μάλλον δὲ οὐ 
τοῖς ἐξὰς το» σαιφέ φερὴν “Φιποδείξομνϑρ. τί δξζω (ὦ) φαφασαῖοι ἔλεγϑν} τίνες, ὀὺ πόρτες, 40 

Οἱ ἰταμιφτερο!" 

16 Οὕτος ὁ αὐ,ϑοφπος Οὐχ ἔςιν δἰσπὸ τού Θεοῦ, ὅτι ὃ (ἔδατο ου τηρᾷ ἀλλοιόλέν» 
πὸρ διιύατω ἀὐϑεσπος αζρτωλὸς τοιαῦτα, σημαία, ποιεῖν; Οράς ὅτι Ἔσο ΨΜ σῃ-- 

μείων" ΚΌΩΣ ὦ Ν᾽ πσϑϑτοῦτν πέρ ὀμῖες, ὦφε ἀγαγεῖν αὑτὸν, ἄχϑυσον τί λέγϑυσι γε, 15. ἐμέγνη 

οἱ 



ΕΥ̓ΑΓΓΕ ΔΛ. Ομωρλ νζ. γι 
εἰ ἃ μὴ πϑῤτες. χαὶ Ὁ αὐῤχοντές ὄντος ἰ χυῦ τῆς φιλοδοξίας Εἰς ἀπιρίλν ἐπιαῖῆον. ὃ. 
μὼως δὲ χα {ν}} Ὄρντων ὧὡ πολλοὶ ζχίς ὅυσαν Εἰς αὐτὸν" ουγ ὡμολόγϑυν δέ, ὁ ζῶ 

παλὺς λριὺς ἐυκαταφρϑγητος ζω, ὧτε μηδὲν μέγα (ἰωτελὼ Εἰς τίω (ὠαγωγέω αὑ-- 
ΣῊ ̓ ᾧ δὲ αὐῤχοντες μάλλον πἰδίζλετῆοι ὀν τες, δυσχθλώτερον ἐσεβρησιαξονο. τοις δὴ Ν 

4 φιλαρχία. κατει χε,τοῦς ἥ δειλίας ΤῸΝ ἣν πολλῶν φόζος. δ 9 ἡ όλεπ "πῶς διωύαοος 
πιφεύειν, δον πρραὶ θυ, ϑοϑέπων λαμμθϑμοντες καὶ ἀΐρὶ (Δ᾽ φονθύειν ζηπῶντες αἰδίκως, τῷ 
Θεοδέλεμον ἐὴ ̓40 5 τυφλοιᾷ ϑεραιτγάοντοα, ὶ διώαοϑω ἐῃ) ὧκ τυ Θεοῦ, ὅχζα τὸ αἰς- 
(ατον μιή τηρῶν. πσϑϑς ζῦτα ἀμτέϑηχλν ὀυτοι, δτί αἰμδοτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα, ὃυ δυυύατοα 
ποιᾷ.. κῶνοι (ὰ δξχυ καχϑύργως τὸ γοχθνὸς σιγῶντες, τέων δυχϑύσοιν 4) Ὡραδασι Εἰς 

10 μιότον ἔφορον. ὁὺυ γὰρ ἔλοιϑν, ὅτι ὦ τῷ] σοι ξατῳ ϑερφιγγάζει, δλλ᾽ ὅτι τὸ (Πξξατονὸν τηρϑι" 

ὄυτοι ἢ παλιν αἰἐϑενοωῖς. δέον Ὁ» ὕχιδεῖξαι πῶς τὸ σαίδθατον ὀυ λύεται, οἰστὸ ΔΜ σημείων 
ἰδωοίζονται μόνον ἢ Εἰκότως ἔτι Ν᾽ δῤ,ϑόφπον αὑτὸν ονόμειζον τῇ. ἐπεὶ Εἰ μὴ τῶτο ἰώ, 
αὶ ετέρως εἶχον “δἰπολογήσοιαδο, ὅτι τῷ σαξζατυ κύρλος ἦγ, ᾧ αὐτὸς αὐτὸ πεποίηκεν αλλ ὀυδέ-. 

ὑιγῆην, “πω φυτίω εἶχον ̓  ! γνωμέωυυ στ εϊεὶς μϑύτοι αὖ ἐθλμα,ζν ἐζουλε;», φὸδνεραΐς εἰπεῖν, 

15 Οὐδὲ ὧν δἰποφασει, Δλλ᾽ον ἀἰμφισξη)ήσει᾽ οἱ ( δχρὰ τὸ αἰχϑβρησίασον, οἱ ἢ ὅζρ φιλαρχίαν. 
Σ χίσγα οιοὺ ζω ἐν ἀὐύζις. Τοῦ» τὸ δέσμαι ἀρεῶτον ἤρξωτο τ τῳ λαῷ Εἶτα 

ὕξερον ἡ οὖν τοῖς αὐῤχουσι. καὶ (ὦ) (ὦ ἔλελον, ὅτι αγαϑύς ὅν" ἀλλοι ὃ, ὀυχὶ, ἰλλ᾽, ἀπατᾷ 
ῷ ὄχλον. ὁρας “πῶς ἀσωνετώτερϑι ΤΜ Ἢ πολλών Ὧ αὐῤχοντες οασϑύντες ὑφερϑν ; ἀλλὰ μζ' 

τὸ οφαϑέρϑωι πάλιν, δε δὲν ἐπεδείξορμτο “λμνάῖον, ὁρώντες τους φασίσοαοις Ὀχηκεινδβοις. ὡς 
20 Εἴγε τέλεον αἰπεοάιϑησον, τουγέως ἂν τίω ἀληήθήδυ ἐπέγνωσαν. ἔς! δ οκοϑέωσαι χαλώς. 

δ|9 ὁ αὑτὸς ἔλελμ᾽ Οὐκ ἤἦλϑον βαλεῖν Εἰρίωϊω Ἐχὶ τίω γάω, δρλα μαίχάιρὸμ. ἐς! γ Μαγθ,.λό, 
ὦ κακὴ ὁμόνοια, ἔς! καὶ καλὴ αἰαφωνία. καὶ »)» (Ὁ ( πύργον οἰκοδὺμούντες, ωὐμκονόησαν 
Ἐχὶ κακῷ τῳ ἑαυ ῥ᾽ αὶ ὦ «ὑθὶ ὅτοι παλιν ἄκοντες ἃ ,ἐλὶ συμφέροντι ἢ ὅμως ἐοῤεϑηῷ. 

ὦ οἱ αἷδὲ Κορε χακῶς ὠμοιόησαν,δζοι τῶτο καλαῖς ἐσφάγησαν" [ϑδος ὠμόνησε μ᾿ ΔΜ 
25 ἴεδαίων χαχῶς. ἐςῖν δϊζυ οααϑέωαι κρυλώς, ὶ ἔξιν ὁμιονοῆσοι κρικῶς. αἱ 9' τῷ τὸ Φησιν᾿ 

Ελὺ ὀοφϑολμός συ σκόυδωλίζῃ σε, ἔκκονον αὖ τὸν᾿ ἐαϑ ὁ πούς συ ἔκτεμο αὑτὸν. Εἰ ὐπὸ Ματθ.νιϑ, 
μϑέοις ̓ ἀποοάζειϑαι γ6ὴ καικῶς [(μυνμμένα, θυ πολλῷ μάλλον ὡἰπὸ Φίλων κρικῶς ξιυωμέ- 
γῶν ἡμῶν ; ὥςε ὃ πϑυτωχοῦ ὁμιδγοια, καυλθν,ὡατερ ον ἰδὲ πόρμταχού. ἢ οἱ σΐσασις χακόν, 

Ταῦτα λόγω, ἵνα φϑύγωμδν πονηρϑεῷ, καὶ διώκωμϑν ἀἰγαϑοιφ. Εἰγὰῤ ὦν τοῖς μϑέεσι ΦΉΘΙΚΟΝ 
30 σεσηπὸς αὶ ἀμ ιατως ἔχον ὠκκόπηομδν, φοξούνϑροι μη ᾧ Ὁ “ριπὸν “ὃ αὐτέων λύμιζωυ «ἰσαο- 

Ι 

δέξηται σῶμ" ᾧ ποιϑωϑρ τὔτο, οὐκ ὠκείνου κατα φοονϑῆες, δαὶ Ὁ λοιπὸν οἰ οφυλάξαι 
μάλλον βάλθονϑρμοι᾿ πόσῳ μᾶλλον Ἐχὶξ (ωὸν των ὑμῶν θητὶ χαχία τὗτο τῳ ῆν ὀϑαϊκο.- 

ον; Εἰ  γ»»Ὁ» διωα ὅθε κἀκείνως δϑρθώσαι ὁ ἀὐδθὶ μὴ τὐραθλαθίώαι, πόύτα ποιᾷῃ γ᾽ 
Εἰ καἰκεννοι νϑύοιεν αἰδίόρθωτοι, ἡ ἡμας τοι λοαλοιον, ὠκκόσεν ὠδριᾷ ᾧ ρίτῆων ἁ- 

μῳδύρις 5 γαϊκαγον. πολλαίχις γδ ὅτω" κερδυμούσι μάλλον. δ  ὶ Παῦλος ὅτω γϑρήνει λέγων Καὶ “Ἢ 
δξαρᾷπε (ὃ πονηρϑν ἐξ υμδ αὐνἔῶδ᾽ κα, ἵνα ὄξωρϑη ἐκ μέσῳ ὑμδϑν ὁ ῶ ἔργϑν τῶτο ποιήσοις. “ΓΝ: 
δεινὸν γνδ , δεινὸν (μευοισία πογηρών. ὧχ ὅτω ζουχέως λοιμὸς ὡπῆεται» ᾧ “ψώρρι {6 Φ)εί- 
ρει ις αὐάνγρωνυψδῴοις, τοῖς τωγοσήματι κϑυτεχορϑμους, ὡς ἡ πονηρῶν κακία ὀῤδρων. 

Φϑείδφισι γῈ ἤϑη χοισα ὁμιλίαι καικφὶ. ἡ ὁ ἀσολφήτης πείλιν᾽ Ἐξέλϑετε ὧκ μέσυ αὐ, «.Κορι.λγ' 
49 ἡ ἀφορίοϑητε. μηδεὶς τοίνεον φαῦλον ἐγέτω φίλον. Εἰ ὙῈ ἡοις φαύλες ἔγρντες ὀκκη- ἴμγΩδ. 

ρύῆορδν, ἢ οὔκ ἰδυύμεϑω τέων φύσιν, συ᾽οδ τὸς ζωτης νόμυς, συτθδ' τἰοὺ οἷς αὐτὴς ὀϑάγ.-- 
κών᾽ πολλῷ μᾶλλον τὸς ((ωήθᾳς ᾧ γνωοίμιος φϑύγήν δῷ, πονηρϑυς ὑγζρις. κἀν γβμηδι- 
μίαν “Ὁ αὐνδἶ δευϊξωμεϑα βλοίξζωυ, τίωι γϑιωὼ πονηροῖν δόξαν Ὁ] αφυγεῖν Οὐκ ἰούσομϑμ, 

᾿  Ογῥέξωθῳ, θὶ 4 βίον ἐρθυγαύσιν, δλλ᾽ ὐπὸ Ὁ (μωυόγτων ἡμνας κρίνουσι. ζωῦτα ἢ γυναιξὶ 



Ὁ] 
Ῥο. ἐς. (ζ. 

γ95 ΧΡΥΣΟΣΤΙΕΙ͂Σ ΤΟ ΚΑΤΑΊΩΛΝ. 
ᾧ χϑενοις αὐδεγίνα!, ΤΠρονούμϑμοι 2), φησι, καλοὶ, αὶ μένον εγώπιον Κυρίου, δυναὶ χαὶ 
εὐώπιον ὀὐ,ϑοφητων πόρτα τοίνων ποσάωμϑν, ὧςφε μὴ σκϑυδουλιοϑίωω, “ πλησίον. βίος 

" καὶ σφόδρα ὀρθὸς ἡ, σκόβδωλον ἑτέρρις πϑέχων, ὃ πὸν αἰπώλεσε. ᾧ πῶς ον τ ὀρδιν 

βίον σκλυδωλίσαι » ὅτὸυ ἡ ((ωυουσία ΟἿ Οὐκ ὀρθῶν 'πονηροὶν αὐτῷ αἰξιϑὴ δύξϑω. ἐπειδὸρ 
γδρ ϑαρβοιώτες ἑαϑζοῖς ((μυαΐρϑυ τοῖς πονηροῖς, κἀν ἀὐοὶ μιὴὶ βλαξωίμδν, ετέρες ἐσκαν- 9 
δωλίσαμϑν. ζωταὶ ὀύδραῖσι ἡ γωνωιξὶ λέγω καὶ “λϑένοις, κατωλιπθθων αὐδὴν τῷ 

(ἰιωειδότι κ᾽ ἀχριξείας Εἰδέναι πῦσοι ἐντεῦθεν ζβίεται καικα.. ἐγὼ ὦ)" Οὐδὲν τἰσσο.: 

τὔθίω πονηρϑν, σέ δ ἀλλος ἕις ἴσως ἢ τελειοτέρων᾽ ὁ ὃ ἀφελέζερος ἀδελφὸς, Ἐπὶ τὸ σὴ 
κυ ῬαΟλαίπηετεω τελειότητι " δι6 5, ἡ τῆς ἀοϑενείας τῆς κείνου ἀσδϑνοῷ. καὶ «ὔντ' μὴ 
βλαξη᾽ δ λ᾽ ὁ ἔλλζωυ οὐ οκθλαήεται. ὁ ὃ Παῦλος ὀκέλδυσεν απο’ σχϑπτας 4ὴ ὦ 1ϑ- το 
δαίοις ᾧ ἕλλησι καὶ τὸ ὀκιφυνία τῷ Θεού, ἐγω πονηρϑν συν κἰ ασοτῆθυω κἰθὲ τὴς γϑὼν 
(ἀγαπώ 9 τίω πϑϑοίλν ἢ ̓  α' γαίστη υ λογίζεται ῶ κἀκον) ἐγώ σφόδρα ἐρφιςῆς Ε.- 

μι τῆς πολιτείας ζωτης, ἡ συ εῖδ' λογίσοι οϑτώ τι δὲωύα κα! ἀτοπον. πῶς τὲς ἔξω πείσομϑρ; 
δ45)5} κἀκείνων ποιζαϑευ πποϑνοιὸμ. ὅτω τοίνεω ζο! κα 9' ἑαύζες οἰκενηξνϑυ, ἥα μηδὲ 
δ" πίςωι τις ἔχη χαθ' ἡ μδὺ δικαίων θύρᾷν λαζζω. ὡασερ "ὃ (ὦ βίον ὀρθὸν ̓ ἐχιδεικνύμδμοι, κα 

δουξαζυσι Ὁ Θεὸν" ἕτως ὦ ὁ εὐγνδωτίον, βλαστῶν μηνϑίωαι τ θασκξυαζυσιν, διλαὶ μη 

«Ἁμοιτὸ τινας τοιουύτος δὴ ον" ἡμῖν, δολ᾽ ὅτω λάμψαι ἔργα ἡμδ!, ὧφε δυξαοϑέωαι “ἢ " 

πατέροι ἡμδῇ Τ᾽ εἰν τοῖς ϑρανοῖς, τὴς γον αὐτοὶ δόξης ἡμας ιπολαιύσαι᾽ ἧς γ μοι» πὸμ- ἸϑδΝ 

Φεήμαξ Ὡητυχῷ, γούπι  φιρονϑορπίᾳ τὸ Κυείου ἐμδι Ἰνοῦ Χ ειτοῦ, αἰ δὶ ἂν 
ὃ τῳ πατεὶ κἡὶ δόξα, ὧμα ῷ αἰγίῳ πνώματ, Εἰς «ὧν αἰώγας. Αμάώυ. 20 

Ομίλ.. 17. ΛΈΓΟΥΣΙ ΤΩ Τυῷλῳω ΠΑΛΙΝ ΣΎ ΤΊ ΔΛῈ- 

γής πδὶ αὐτύ, δ ΤΙ ζωώσοιξέ συ τος ὀφθαλμοις ὁ ἢ Οἵποων, ὅτι αὐοοφήτης ἐ- 

-ν. 18 Οὐκ ἔχίς'ὀυσαν ὧν (Ὁ Ἰουδοῦρι. 

2; 

Ὁ Ας γραφαῖς ὄχ απλώς ςυσδ' προργως Ἑλτένα χ᾽ , δλλαὶ κ( ἀ- 

δι χριζείας απάσης, ὡφε μὴ συμιποδίζεαϑαι. ἡ γὸ ἡ νιῶ Εἴκοτως αἵ 
τίς θα [6 πορήσειε, πῶς, Εἰπόντες, ὅυ οὐκ ἐςν ἐκ τῷ 

Θεού ὅτι ὃ σαϊξξατον υὶ τυρῷ, λέφρισιν αὐτῷ ᾿ σὺ ἂι λέγεις αἷξὶ αὐ-: 

τ στι ἡνοιξὲ συ «ὧν: ὀφθαλρμυς: υκ εἶπον, σὺ (ἱ λέγάς κὐδ αν οι 20 

“ϑέλυσε ὃ σοϊςξατον;δλλα τὸ ὁ οἰπολογίας νῦν αὐτὶ δ χατηηϑελας 
“τἰϑέασι. τἰ ὃν 01» εἰστεῖν; Οὐκ εἰσὶν αὑτοὶ οἱ λέγϑντες, ὗν, υκές!ν ἐκ ᾧ Θεοί᾿ δλλ᾽ οἱ δοθέντες 
αἰπὶ αὐτῷ, οἱ ἢ εἶπον, θρωπος αἱ μϑοτωλος ν δυυλαται τοιαῦτα σηριᾷα, ποιῴν.βα λόνϑροι Ὁ» 
αὐτοὺς ᾿ἐχηφομίσαι σπριέον ἵνα μιὴ δόξωσιν ἀὐζοὶ συνηχορᾷν ᾧ Χρις-ᾧ ἢ λαξότα ὁ διωυαίμε- 

ὡς αὐστι' πεῖρριν εἰς μέσον ἀπχρεσι ἡ ἐρωτῶσιιορᾳ ζοίγιωύ ᾧ πύνητος Ὁ σοφίδν.αἰπλύτων γ0 τῦ- γ5 
τῶν ((μωετωτέρως φϑεγίεται. ὁ πσόῴτον μδμ φησιν, ὅτι πσδοφήτης δ6], ᾧ κα" χα τέγηηξεν ... γρίμε 

αὐτῶν τῶν διεςραμμδύων Ιουδα ων" τίω κρίσιν τῶν δι τι ΔΕ ϑντὼν χαὶ λέγϑντων ᾿ πῶς δύ- ξιναὐτὺ 

νγαται ἤὴ πὐδα τοῦ Θεοῦ, τὸ σαϊξξατον εἰ τηρωΐν; αλλ᾽ ἔλελμ, ὅτι αυδοφήτης ὅθ]. ΔΝ 
Καὶ οὐκ ἔλίς“ὄυσαν ὅτι τυφλὸς ἐμ ἡ ὁ έξλενψων, ἕως ὅὶ ἐφώνησαν (δ χονᾷς αἰστΥ. 
Καὶ σχόπει πόσοις ζποις ἐχτχάρούσι ὃ θοῦ μια συσκιάσαι ἡ ὀϑελῷ᾽" δλλ᾽ αὐτὴ τὴς ἀ-- 40 

ληϑεοίας ἡ φύσις, δὲ ὧν δυχεῖ αρρα Μααν, ,ϑοπων ἔχιξουλθύεαϑοω, ΟΥ̓] 4 τύτων ἰσυρφτέροι 

ἈΛα ̓ὅρὺ τώτων λόμιπει, δὲ ὧν συσκιαίξεται. Εἰ)» μοὶ τα ἐλμενο, καὶ ἰπυο τόθ.» 
δὰ τοῖς πολλοῖς Ὁ ϑαῦ μαι. νευὶ ἢ ὡς ασουδοίζοντες γυμναΐσοι τέων αἰλήθφαν, ὕτως ἀ- 
πόντῳ πρρληοισι, ὁ οὖν ὐ ἐτίρως ἐποίησαν, Θ΄ τε αὑπύρ τῷ Χοιφοῦ πόρτα ἐποίριωυ, ᾿ 



.Ν ΝΕ ΕΎΑΓ ΓῈ Δ' Ομίλ. ", 793. χν ὁ. 
ὺ ἐπεχείρησοιν ὄζον τύτῦ τ πὸ χαταζαλῷ αὑτὸν, λέχϑντες " πὼς ὐέῳξέ συ ὧν ὁ- 
φϑαλμοις »τοτές!, μυ ο»ἡ]εία, τινί μα γοὶ ἀλλαηδύ μηδὲν ἔρντες ὕχισκηνψαι, τῳ πτῳ 
τὴς θεραπείας ἐπηρεαΐζειν ἐχιχάρούσι,λέχϑντες “Οὐκ ὀκζάλλο ζᾳ δαιμόνια, εἰ μὴ . Ματϑ, δικό, 
Βεελζεῦϑλ. ὲ ογζαῦλαι παλιν, Οὐ εϊὲν ἔχοντες Εἰπεν, Ὠχὶ ἃ χα 9ν καιτο φύ ηϑισι ,»λέ- ᾿ 

4 γϑυτες, τί λύει Ὁ σαϊξξατον᾽ ᾧ πάλι, ὅτι αἰ μδοτωλος 81. αὶ μζω φονωνζς ὑμαξ καὶ ἐ- ἢ 
τοίμυς ἐγίᾳς ὁχιλα(έεϑαι Ὁ αὑτῷ πεποραίνϑέων, κ(' πάσης ὑρωτησιν ἀχριζείας, λέγων" 
εἰς ἐξ υμδν ἐλέγχά με αἷδὲ αἰμδοτίας; καὶ οὐ εἰὶς ἐφϑέγξα:», οὐδ ΕἾπεν,ὁτι βλαστφυμές, 
λὐαμδοτητον λέγων σεαυ τον χαίτοιγς εἰ εἶγον εἰπεῖν, οὐκ αὐ ἐσίγησαιν οἱ νὴ δέ ὃ ἀκούσαι, ὅτι 
παρ ᾿ Αὐρᾳκαΐμ ὅ81,λιϑαίσαντες αὐτὸν, ὦ εἰπόντες, ὅτι σύν ἔςιν ἐκ ὦ Θεού, ὁ ἑαυίῶν (ζ ἐκ 

τὸ ὕ᾽ Θεϑ «ὐγϑιῶτες 4ὴ ὀύδγροφόνης ὑγζῳμενν: ὃ τοιαῦτω σημᾷα πορφήοντα, γῇ. ἐϑεροστάυ.-- ' 
σιν, Οὐκ ἐΠ) ἐκ τῷ Θεοῦ δγὶ ὃ μὴ τηρᾷν ὃ σαζξατον λέγοντες, Εἰ σκιαὶ γϑιῶ εἶχον ἐκ, | 
μίατος, ἔκ. αὐ πϑλέδρα μον. εἰ 3 αἰ τῷ» αἰμὗοτω λὸν καλοῦσι, δ͵οτι τὸ σαύξξατον ἐδύκει ᾿ 

λύων, ἡ τούτο ἐωλον ἐφ μη τὸ ἐγκληρίᾳ, πῶν μετ᾽ αὑτῶν τεταγυϑβων ψυγφότητα πολλίω 

ὲ μικροψυχίδν κατα γνόντων αὐτῶν. πόρτοϑαν νων συβμιποδιαϑέντες, ἐφ᾿ ἐτερϑν ἐρμν} 
1.9 λοιπὸν ὀμαιοαειυτότερον ἢ ἰτακιφτερον ποῖον δὴ τῦτο; οὐχ Ἐχίς΄ θυσαῖν, φησιν, ὅτι ζῶ τυφλός 
Ἂ δμέδλε “πῶς δζω οὐεκοίλεσαν στ σαϊζξαῖον κε Τὴβ 4 ἢ δῆλον, ὅτι ὡς πιςεύσαντες. πτῶς 

ὃ αὶ χσδ"σείγετε ῷ πολλῷ λαῷ; ζοῖς γείτοσι ζοῖς εἰδόσιν αὐτόν;α λλ᾿ δῶρ ἐφάώυ, πόρτα τὸ ᾿ 
ψοῦδος ωΐε κβεπίτηει, δὶ ὧν ἐπηρεαζᾷν τῇ αἰληϑεία. δυκ, 8 5 ἀἰλήθηδρμ λφμωροτέρθῳ Ἵ 
ἐμφαίνει ὃ δὴ ὸ νιῶ γέ [ογενοἵγώ Ν᾽ μή τις λέζοι,οτι δὲν αἰκριξές εἶπον οἱ γείτονες οἱ ϑεώρϑ- ᾿ 

10 τες αὐτὸν, αἰλλα' πϑρωμοίαζον,ἀΐγασιν εἰς μίσον ὧν ϑνᾷς, δὶ ὧν ἐποίοιωυ ἄκοντες, τὸ γεβνημέ- 

γον αἰ ληϑὲς δεικψωωωτες. χαὶ Ὲ ὅ γι μάλιςα πϑρτων τὸ τέκνον ἠπίς δν τὸ ἑαυτῶν. κ)Φ ' ᾿ 

Ν᾽ αὐτ' χαταπλήξαοϑει Οὐκ ἰδιυσαν, δα, ἑώρων μ᾽ πάσης αὐρρησίας Τ᾽ θὐερτἐ τίου κηρύτι. " ; 
ζντα, Ὁἰσὸ γϑνέων παρόσιδοκῶν τιτρώσκειν τὸ ϑώμαι. κα ἫΝ τὴς ἐρωτήσιως τίω χακί- 

ἀν. τί γ5} φυσι ; φήσειντες ἀδυς εἰς τὸ μέσον, ὧφε εἰς ἀγωνίαν ἐμξαλῴν, μ(θ' πολλῆς τῆς 
25 σφοδρότητος κὶ τῶ ϑυμοὺ πσδοσαίγυσι τίου στάσιν" 

19 Οὗτος ὕβηγὸ ἠδ δ Καὶ οὐκ Εἶπϑνν, ὁ ποτὸ τυφλός λα πώς! 
Οὐυμεῖς λέγετε δτι τυφλϑς ἐγωνη.ϑν, 

Ὡσανεὶ καχϑυρχϑιούτων αὐῬΨ" καὶ (δ Χριφοῦ συϊκροτοιεύτων, ΝΙ μιαροὶ ὼ παμμία: 

691" χαὶ τίς ὁὐ ἐλοιηρ πατὴρ τοιαῦτω κατα αύσααϑαι γταιδὺς; μονονουχὶ γᾺ λέφρέσιν, 

40 ὁγυ μεῖς ἐποιήσουτε τυῷ λόν᾿ ὁυ μόνον ὃ, δνλα ᾧ διεδώχατε πϑωταησ (ᾧ λο,ον. , 

| 
Ι 

ΩΣ 
[2 

͵ 

Πωςς ὅδ βλέπει νεῶν: Ω, τῆς ὀϑοίας. ὑρδίυ, φησίν, ὅδ1 Ὁ σκαιώρημκα ἡ καα 

τασκβυή, δύο γδ τούτοις ἀδουὶ Εἰφαυῤνησιν ἀγήν ὕχτχειρουσι, τοῶῦ τι Εἰπεῖν, ὑμεῖς λέ- 
“κπ, ἡ τ: εἰπεῖν, πῶς δώ βλέπειαρτι; τριῶν τοίνιωυ ἐρωτήστων πλνομϑρων, εἰ ἡὸς αὖν- ι 
Μιώ, εἰ τυφλὸς τῶὦὍὸ πῶς ῥϑέξλεψε, ας δύο μέγας ὁμολογϑυσι, Ὁ ὃ τοἰτίω αὶ πυ᾽σ- 

44 τιθέασι. ᾧ τῷ» ἢ ἐῶ τῆς ἀληθείας γεν, ὧςε μηδένα ἄλλον, δυλα ῷ τολέρο- 

σά μϑρον, (δ ὁ αἰξιόσιςονθντα, ζωῦτα ὁμολογεῖν. πῶς γδν ἂὺ ἐκαρίσαντο (ὦ γονφο (ᾧ 
ᾧ ὧν ἤδεσοιν Δι! σιγήσοιντες οἱ 4 (ὃ φόξον Ῥ"]ουδαίων ; τί γιοῦ φασιν; 

29 Οὐ ὧπ' ὅθεν ὸ ἡὸς ἡμδν; ἡμᾷς οἴδωρϑι, ἢ οἷ, τυφλὸς ἐβμνήϑη᾽" 
χι ΠωρἈνιῶ βλέπει, ἢ τίς ὀμέῳξεν ἀυτϑ (ἦν ὀφϑοιλμοις, ὑμεῖς Οὐκ οἶδωρδμ" αὐ» 

40 τὸς ἡλικίδῳ ἔχει, αὑτὸς πιθὰ ἑαυ. λόγον λαλήσει. Αξειύπιφον αὑτὸν ποιήσαντες, ὕτω 

“ϑρητήσοιντο " οῴν ἔς) “πα δέον, Φησιν, σνοϊδ αἰτελής, ΔΛ ἱκανὸς ἑαυῷ εδοτυρῆσαι. 

2. Ταῦτα ἢ Εἶπον δῷ (ὃ φόθον ῇΜ]ουδαίων. Οκᾳ πῶς παλιν τίω δόξὸν 
αὐνγώὭ ὁ θὐαγ[ελιςὴς ἡ τίω γνωμέων Εἰς μέσον ἀγᾷ. ζωτα λέγω α9' ὃ ῥῆμα ὠκῴνο, 

ὁ ἐμιασόϑοϑεν ἔλεχον Εἰπόντες, ὅτι ἴσον ἑαυτὸν ποιᾷ ᾧ Θεῷ᾽ ὅτι Εἰ ὀκῴο τῆς γνώμινς 
Ομεγίοιϊ, τομλ,2, Χχχ μὦ 
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ζιὦ ΦΜΊουδαιων, δλλα μὴ τὴς κρίσεως τῷ Χοιζοΐ, ασϑϑσέϑηκεν ὁμ' ὁ Εἶπεν, ὁτι γνώμη 

ὦ Ἰουδαϊκή, ἐπεὶ δξῶυ χὐλέπεμιψαν αὐ (δὲ πποὸς (ἢ) τιϑεραπεάσμδμον, πᾶλιν ἐφώνησαν 

ἐκ δε τέρρυ. καὶ φοεμερώς ὦ αϑαιοουύτως καὶ λέχϑεσιν, αὐῤνησου ὅτι ὁ Χριςύς σε ἔϑερφι-- 

“πάν, σε᾿ ποϑϑολίματι ἢ θυλφθείας τϑηο κατασκθυαῖσαι βουλονται. 

24 Δὸς ὙΣ», φυσι, δόξὸω τῷ Θεῷ. Τοῖς ἃ Ὁ» ορνεξύσιν Εἰπίν, “διρνήσα ὃ 4 

ὅτι {ος υϑ  όξι, ζ οὶ τυφλὸν ἐγμενήσουτν, σῴοδγα ἐδόχει κατου γέλαφον ἐῃ ̓ αὐτῷ ὁ πάλιν 

Εἰπεῖν τῶτο, φέρε αἱ ὦ ἀυα;φυτία. " ὑγρὰ τῦπο (αὶ λέχϑεσιν, ἑτέρως ἢ αὐ, μεϑοδῦ-. 1,2) 
οἱσι, δὸς δοξλω τῷ Θεῷ, λέγϑντες ̓ τυτεςν. ὁμο ἈΦ γησῦν δτί ὧν! Ουυδὲν Εἰργασατό. ᾿ 

Ἡμεῖς οἴδια ϑν οτι Φιὲ δἰ, ϑοφτος α δ τω λὸς 61, Πώς ὅζω αὖτ’ σόκ ἡλέγ- 
ξατε λέχϑνται, Τὶς ὦ ὑμδμέλεγχά μα αὐδὲ αἱ νδδτίας ; πύϑαν ἢ ἴξι ὅτι αἱ μδοτωλός ὅφηγ; εἰ-- το 

πόντων ὃ αὐ“ δι δὺς δυξὸν τῷ Θεῳ, ἢ τῶνν μι δὲν Εἰ πόντος, απϑι τάσοις ὁ Χραφοὸς, ἐπήνε- 
σι, ᾧ οὐκ ὡεκαλέσιν, σε Εἶν, ἔχ. τί σέκ ἔδωχας δυξὸρ τῷ Θεῷ; διλα τί; “ιςεύεις 

Εἰς ἢ ψὸν τῷ “Θεο ; ὑα μαθης, οτί τἶτο ἔς! δοιώω δὸξοὸν τῷ Θεῷ. Εἰ 3 οὐκ τώϊ- 

σύτιμος ᾧ πατοὶ, αὗτη δόξα Οὐκ αν ἰώ. δλλ᾽ ηΥ, ὁ Δι μδ ἀ ψὦν, αὐτὸς ὅξιν ὁ δ 
πατίέρᾳ, Εἰκότως οὐκ δπητιμᾶται τυφλός. ὅτε Κ δῶν προοσεδύκων «ἦν γϑνᾷς αἰα- ἐς 
γούειν Ὁ ρυφοϑαι, συτιὶὸν αὐτῷ δλιλϑν᾽ Γι ἣ Εἶδον συν πλέον ἀύζις γυλνηρϑμον ἐκ τῷ- 

τύ, Ἐχὶ τῶτον ἔρχονται πα λα λέγϑντες, (τί αἰμδοτωλός ἔα τ. 
2 Απικρίϑη ὠχφοσι εἶντεν,οἰ ἃ εὗδοτωλύς ἔφην, οὐκ οἶδα," ἕν οἶδα, ὅτι τυφλϑς ὧν, αΡ- 

π βλέπω. Αδοι "κἡ ἐφοζι,ϑηὁ τυφλθφ: μὴ Ἄμοντο, ᾧ πῶς, ὁ Εἰπὼν, ὅτι πγθ9- 

Φήτης ὅ5], λέτει, Εἰ αμδοτωλὸς ὅδιν οὐκ οἶδα; σχ οὐτῶς ἔχων, συν τούτο πεπεικὼς ἑαυ- το 

τιν ἀλλα βαλόνϑνος τἰπὸν τῷ σράγματος μδοτυρίας, "ἀν, οὗν ὐπὸ Ὁ αὐτῷ φωνῆς ἀ- κι ἡ 
παλλάξαι Ἅ ἐγκλαιμῖν αὐτὶν, ᾧ ὠξιόπιτον “ποιῆσαι τίω ὡπολογίδν, τῆς πὸ τῆς ἐυερ- 
»εσίας μοτυρίας καταψνφιξουϑρης αὐῦὖμ, Εἰ Ν᾽ κ᾿ πλείονας λόγϑες Εἰπόντος αὑ- 
τοῦ, ὅτι Εἰ μὲ οὗ ἰω ϑοοσιξῆς, οὐχ ἠδεωΐατο τοιαύτα σημεῖα ποιᾷν, ὅτως ἡγδμακοιω ὡς 
Εἰπεῖν, ὦ αὐδότίαις σὺ ξ ννλϑηυςολος᾽ ᾧ σὺ διδασκεις ἐμαξ: Εἰῤξ δοχος τῇ ΕἾἶ-ς 
σε, τί οέκ λὺ ὄραξὸρ ; τί ἢ δέκ Εἰπὸν; Εἰ αἰ μδοτωλός ὅᾳι, οὐκ οἶδ᾿ ὡσανεὶ ἔλεος 

“Ὧν, συύνὰν αἰ χὺῦ τότε λέγω νιῶ συ εἶδ  στοφαίνομαι τέως ἐκεῖνο μϑῥτοι οἶδω σαφώς, καὶ 

διογυρασοαι μυΐυν ἀν᾽, τί αμδοτωλο; ὧν, Οὐκ αὖ Οιαύτα, ἐπυΐησε. ΓΝ τῦτο ὁ λϑύποκπδιοι 

ἐποίησεν ἐχυτὸν, τίω εδτυρίθν αἰδέχατφεν, ὡς Οὔκ ἔτι ϑ0κ ζοκϑμος, ἀλλ᾽ δ τὰ πραΐ- 

ματος εδοτυρών. ἐπεὶ δἶζυ οὐκ ἴοωσαν αἰατς ἐνψαι συ δ ὀϑελῶν ὦ γκεονιὸς, πάλιν ὑχὶ Ὁ γ5 
παϑϑτερον ἔργ), (ὺ τιόπον τῆς ϑερριπείας αἰδιεργα ζόνϑροι, καϑαπερ " Ὡιυνὲς ϑήραν «- “πῆ ίηι 

σφαλώς ̓ πδόχειυϑμίω πὸ τοϑαν διερθυνώνδροι, γνῷ (ὦ ὠδενιὼ ὃ ἐκᾷ αὐἰθιπεέχοντε' αὶ ϑήραν ἐν 

Ἰχὶ τὰς ασοϑτέρϑυς ἐρηον.) λόχϑις ἵνα παίλιην σα, ϑ6γις αὐτεὺς ποιήσωσι ᾧ (ἀωεχως ἐρωϊᾷν, πέντε 
 λόγϑεσι᾿ ᾿ .Ὡ 

26. Τί ἐποίησέ οινπῶς αἰέῳξέ συ τους ὀφθαλμοιζ; ΤΙ ὧν ὠκῴνος; νικήσοις αὐτὸς κς κααόνυ 
ὑῥχαταζαλων, οὐκ ἔτι λοιπὸν ὑφειμδύως Αἱ συλέγοται. ἕως ὦ γδῤ Ὁ πράγμα ἄξετασε- 
ὡς ἐδιᾧγο αὶ ἐλέγχων, πϑλείχετο τίω ἀἰσπέδειξιν ἰπυεσα λιϑῥως φϑεγίονϑμος. Ὧ),2.5 ὦ. 
λϑ ἡ οὐγίκησε γίκζωυ λαιμίαυσ αὺ,ϑευῤρων ὀπεβμίξαμει ἀὐοῖς λοιπον᾽ ὦ τί φησιν; 

27 Ἐἴπον ὑμῖν ἁπα, κὶ οὖν ἠκούσουτε᾽ τί πάλιν ϑέλετε αἰκούων; 
Εἶδες πα ρρησίον ὁπαίτου τσοὺς ὀνδρας γραμματεῖς ὼ φαφασοήοις ; ουτῶς ἰού ἡ 40 

ἀλήθφα, τως αοϑινὲς ὃ ψεύδος. ὠκών ὦ, κα ἽΜ τυηθήτων Ἐλιλοίξηται, λαμωρὸς 
αὐτιὺς ἀσποφαϊνει᾿ πτῶτο ἢ, καὶ “τ 1] ἰοωροῖν ἡ, αἰαϑενεῖς αὐτιὶς διίκψεσιν. ὃ 8 λέγ, π|- 

οὗτὸν ὕφην᾽ πσϑϑσέχετε τοῖς λεγϑυϑιοιφ᾽ ΓΝ τῷ» οὔκ Ἢ ἐώ, ουδὲ Ὑποκρινούμαι (ωωε- 

»δς ὑμῖν ἐρωτῶν Εἰκῇ ὁ ἐχ αῷ τῇ μαϑεῖν βυλονδίοις ἀἰκούσαι, δλλ᾽ ἦν 
λέρμῦμοιῷ 

Ἀ.αὐδηόπῃ 
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λέχϑυδίοις ἐπηρέα σε. Μὴ καὶ ὑμιφεϑέλετε μαιϑηταὶ αὐτν' “δ μέο,, Τέω τονων 
εἰς δ ἢ μα ϑη ἐγκουτέταἶξε χορϑν. τὸ γὸ, μὴ καὶ ὑμᾷς, δεικριώτος ἑαυτόν ὅδ: μα΄ »ἠξ ὦτα, ἐ- 
τὰ ἀδοὺς ἐκωμῴδεησε αὶ διέπληξον ἱκόμως. γῆν γὴ ἤδει, ὅτι σφύδρα αὐτὰ; τῷ» ὑπλιτῖε, 
καϑαλψα ῖ, ἴθ᾽ ὑπερθολῆς αὐ βαλόνϑρμος, ὅτο ἐἰρήχεν᾽ ὁ ὦ ψυχὰς πεηϑῖ ῥησιασμέ- ᾿ 

5 γης καὶ ἀθεπηερωνϑρης ᾧ αἰ χυῥορώσης αὐνὴὍᾶ,δ μανίας ὃ δεικψυούσης ἀντ μέγα ὃ ἀξίωμα, 

ἐφ᾽ ᾧ στφόδρα ἐϑοίῤῥει,ὼ δυιλούσηφ ὡς ὠκεῖνοι δρυμὰ φῦν ὄντα, αὐτὸν ὑσριζον αὐτὸς 3 ὡχ ὑ- 

(ρίξει, αἰλλ᾽ ὅπερ ὡς ὑθοιν πσρϑσέφερον, τῶτο ὡς πιμδιὼ ἡρπασί. 

“28 Συρὶ μιιϑϑτὴς κείνου, φασίν᾽ ἡ μεῖς ἢ τοῦ Μωύσέως ἐσμὼν μίαϑηται. 

Αλλ᾽ Οὐκ αὐ ἔχοι λθλϑν τούτο. ὑμεῖς γὉ ουτε Μωυσέως, ὅτε τύτα. εἰ γαρ ἧτο Μωῦ-, 
10 σέως, ὴ τῶτα ὁν ἐγρεωϑε. αἱ ̓ τῦτο ἀγωϑεν ἔλερ ἀὐζις ὁ ριςῦς, Εἰ ἐχιςεύστε! Μωὺ- Ἰωαν. οὐ με. 

σι, δχιςεύετε αὐ ἐμοὶ (αἷξὲ "»» ἐμού ἐκεῖνος ἔγξαψω) ὍΝ Εἰς τύτυς ἀεὶ τὰς λόγους 

κατεφϑυννν. 
29 Η μεῖς οἰδίωμϑρ, ὅτι Μωὺῦσεϊ λελῴληκεν ὁ Θεός, Τύος Εἰπόένρς νος ἀπαῖ. 

γείλοντος; Δ ασδϑηϑιων, φασὶ, των ἡμετέρων. ΕἾτα; δὴν" αποληϑνων Μ᾽ ὑμετέρων Οὔος 
15 ἔξιν ἀξιοπιτότερ9ς, ὁ Ἃ] ( δἢἕΓ' σημείων τούηο ἰαϑεξαιούκϑμος, ὅτι τε πὸ Θεοῦ ἥχει, τὸ ὅτί ᾿ 

τὰ ὀϑωϑεν φϑεήεται Ὁ ΟΥ̓Χ Εἶπϑν, ἡμᾷ " ἠκέσωμϑι, ὅΤί ΜΜωύσῳ λολοίληκεν ὁ Θεὸς, αἰλλ᾽ ' 

ὁτί οἰδωρμϑρ. τὸ δ ἀἰκοὺς ὑμάς,ὦ ̓ υδούοι, ὡς εἰδυτες, διϊογυοίζεαϑς ̓  πὶ ὃ πὸ τηςύκως, αἷ- ᾿ 
κοὴς ἐλάῆοια ἐἢ νοαίξετε ἡ μδὺ ὠκᾷα «ἐκ οἴδωτι, ανν ἠκούσατε" ζωτα ἢ οέκ ἱ 

ἠκούσουτε, αἰλλ᾽ Εἴδετε, τί ὁξζω ὁτυφλο; Ἔὅ50 Εντώτῳ γὸρ 691 τὸ ϑαω ματοι τι ὑ.. 
δο μεῖς οὐκ οἴδατε ποθεν 561, ᾧ τοια ύτα συμᾷα ποιφ΄ Ὅτι ὀῤ,ϑοφπος ὃ τῶν ξπισήμων ᾿ 

πϑρυμῖν ὧν, συϑὲ ΤὮ αἰδεφανῶν, Οὐ εἶδ ἢν δεδοξασμένων, τοια ύτα δυυύα). ὡς ) πϑρῖ. Ϊ 

τῦϑον δόλον, ὅτι Θεὸς ὅδην, σσεῖδ μιᾶς δι, ϑορπίνης δεόνϑμος βοηθείας... " ἣ 
41. Οἰδευδν καὶ ὅτι ὁ Θεὸς αἰμωυρτωλών σέκχ ἀχουεί. Ἐπειδὲ γριυϑϑλαῦον-: 

τες Εἶπον, “κῶς διω)α) δῦ ϑροπος αμαρῤτωλὸς τοιαύτα σημᾷα ποιᾷν ; λϑιπὸν ἡ τίωὶ ὠχεί- 
2: γῶν «ὐραλαμοόῥμει κρίσιν, τῶὶ οἰκείων ἀδδιρ' αὐ πχσομιμγήσκων βμν. ἡ δόξα, φησίν, αὕ-- 

τῇ ἐμοῦ αὶ ὑμδκονά" ζωντῃ τοίνιω ἐμμείνατε. καὶ δέα μοι πίω ((ιώεσν, πὸμυταχοῦ 
ὦ συμέῖον αἰξεςρέφέι, τ), το ἐλεῶ σόκ Εἶγμν, ὦ ἐπὶ αὐτῶ συλλογίζεται. ὁρῶς ὅτι καὶ 
ὁ ξ Ὡρχὸς ἔλελν, ὅτι Οἱ αἱμουρτωλὸς δφῚν οέκοΐδα, ὄχι αμιφιξαΐλλων ( μὴ βοιτ ) 

λ᾽ Εἰδὼς ὅτι ἐχ αμιαρτωλός ὅδ 1 γνεῶ γϑεὦ ὅτο χα θ᾽ ἕο, ὅρρι τεῶς αἰπελογήσουτο. οἴ'- 
39 δαρϑν 3 ὍΉ αἱ μαρτωλών ὁΘεὸς οὐκ ἀἰκούει,, Αλλ' ἐαϑ τις ϑεοσεξής ἡ, ὦ ὃ ϑέλημα 

αὐτοὶ ποίη. Ενζαῦϑα γ5}} ἐχὶ μόνον αἱ μδοτηματων αὑτὸν ἀπήλλαξεν, δρλαὶ ὶ σφό- 
δρα “ἐρέσχοντα τῷ Θεῷ δείκρεσι, ὶ τὸ ὠκείνου πλύτα πηραἥοντα, Ῥ2 Ὁ. γδῤ ὀκφοι γκο- 
σεξεῖς ἔλεγον ἑαυζδις, ἀὐδλσέϑηκε, καὶ ὃ ϑόλήκᾳ ὐτν ποιῇ. Οὐκ Φοκᾷ γοῦ τῷ τό φησι, τὸ 
Ἐχιγοώσκειν (ὃ Θεὸν,ἀλλφ ᾧ δ᾽ θέλημα αὐτι ποιφι. Εἶτα ἐπαίρει ὃ γελϑνοογλόγων ᾿Ν 

32 33 Απὸπτὰ αἰαδνος οὔκ ἠκούςϑη, ὅτί ἡγοιξέ 19 ὀφϑευλιμοις τυφλοῦ γελρνηνδῥου. 

Εἰ τοίνεωυ ὁμολογεῖτε, ὅτ| αἰ τωλοὖν Οὔκ αἰχϑύει, ὥο 5 ϑαῦμα ἐποίησε, τὸ ϑουύμῳ πι- 

οὔτον, δή συνεὶς αὐ, δ. πος ἐποίησιν, βύϑηλον ὅτι πόρτα οὐνίκησεν ὐρετηρὸ μείζων αἰστϑ ἐςιν, 
᾿ κτ' δὐ δόρπον, δευα μιξ. τί δίωυ ὠκέίνοι; Ὁ ΕΝ .Ν 

34 Ἐν αἰμμαρτίαις σύ ἐδμνήϑης ὀλϑς, σὺ διδοώσκειφήμαξ,; Ἑως δὴ Ν᾽ ἄὐτον αγίϑοσε- 

ο δύχων διρνφοϑα!,ὃ αἰξιοπειτον δὴ ογόμιξοινᾷ ἀπαΐ καὶ διύτερονχαλϑθιίυτες αὐτόν. Εἰ μὴ 
νομίζετε αἰξιόπιφον, ἔνος ϑεκέν ὁκαλετε δεύτερον ἡρωτῶτε ; ὯΔ ὃ τίω ἀλήβφανἐ- 
φϑέγξαιτο σύ ἐν αἰδεαϑεὶς, ὅτε μαϊλίφα αὐτὸν ϑαυμασαι ἐγοίω,τοτε αὐτὸν καταδικαξοισι, 

ὼς  πἰδέξαιν, ἐν αἰμιαρτίαις ἐδλυνήϑης ὅλος  εὐν ζυῦϑα αὐτῷ α τίν τύφλωσιν ὀνειδίξοισιν ἀφά- 
δῶς᾽ ὡσανεὶ ἔλεγϑν, ἐκ τοσϑτης ἡλικίας ον αἱμαρτίαις Εἰ σύ, κοὐ ραδηλοίώτες ὅτι ΥΡῚ 

᾿ Οβεγίοἱῖ, οὔ, 2. ὁ ΧχχΣ π΄ πϑτο 

᾿! 



ΒΝ ΝΒΝΝΒΌΒΟΝ ΝΙΝ 

χιῃ ὃ. 796 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΨΑΤΑΊΙΩΑΛΝ, Ὁ 
τῶῦτο γέρε τυφλός, ὅπερ λόχϑν Οὐκ Εἶχον. ον τύτῳ γϑιὦὼ αὐτὸν τ σοι μυϑούνϑμος ὁ Χοι: 

ἴωφι}.λ9, τος ἐλολν᾿ Εἰς κρίμα ἐγὼ ἦλϑον Εἰς ( κόσμον, ἕα (Ὁ μη βλέποντες βλέψωσι, ᾧ (ὦ 
βλέποντες τυφλοὶ μων). ὧ ἀμαρ ἤαις σὺ ἐϑμνήϑης ὀλος,ἡ σὺ διδασκεις ἡμας 5: Ὁ 

Εἶπον ἐδ ϑονπος; μ᾿ ὌΝ οἰκείδν γνωμῶν ἐξέθεον, ἐχὶ κοιγζωὼ κρίσιν ὀξητασε, λέγων “ 

οἰδα μϑρ ὅτι αἱμαρτωλών ὁ Θεὸς Οὐκ αἰκούει; ὐχὶ τὰ σὸς ὑμϑδν λρϑώτα, Εἰς μέσον ἤγαγε ἐς 

Καὶ δξέξαλον αὑτὸν ἔξω. Εἶδες (Ὁ κήρυκα τῆς ἀληθείας, πῶς ἡ πενία τῆς φι- 
λοσοφίας σέκ ἐΐμετο κωλυμια : ὁρᾷς ὅσοι ἠκύσον ὧκ πσϑϑοιμίων καὶ ὅσοι ἔπαϑε ; ὦ δζ λό- 
γον δζῳ ἔργων πὼς ἐμαρτύρησε; 

Ἡϑικον Ταῦτα " ὀναιγφατ]αρΐά ἡ ἡμᾷς μιιϑ ᾶθω. εἰ “ὁ ἐπαίτης, τυφλός, ὁ μηδὲ 
ἑωρᾳιχῶς αὐτὸν, τοστεύτέωυ θὐϑέως πϑερνησίλυ ἐπεδείξατο τσ9 τὴς τῦ Χοιςοῦ τρακλή- ιο 

σιως, τπσοὲς ὀλθκληρϑν δῆμον ξαῖς Φονώγτα ἡ δια μονώντα ᾧ μαινόμϑμον, ὶ Στὸ τὴς ἐκείνου 
φωνῆς βυλόυϑμον χα τα δικοίσαι (δ) ΚΘ σον, χαὶ σόκ Εἶξεν ον ὑπο εχώρησεν, αἰλλα κμ' 
ϑερησίας αἰπασης αὐτᾶν' ἐπεσόμισε, ἢ Εἵλετο βλυηνϑίωαι ἔξω μᾶλλον, " “ατοϑδὺύγαι τίω 

ἀλήθειαν πόσῳ μᾶλλον ἡμαξ (ὅν Ἐχὶ τοσῦτοι χξόνον ον πίςῃ ζήσωνζοι, (ἣν μὼ οία γε. 

μίϑιτα ὀζ' τῆς πίχεως ἑωραικόζᾳς, (ἄν μείξονα θυἐρτετηδενζᾳς κείνου, ἡ «ὄν ἐνδοϑεν ὁ- ας 

φϑαλμοις «!αΘλέψανζ, ὼ ᾳ δ πόρρητα ϑεασαρϑλοις μυφῆρλα, ὸ εἰς τοσταύ τίου κληϑιν-. 

ζμκτιμζω, ὥπασαν περυσίθῳ χὩρ αὐτῷ (χιδείκγυαϑαι γθὴ τϑϑς ἂν ἐγκαλῷ ἔχιχά- 

οϑιωΐᾷς ὦ λέρρνζώ ὦ κν' γοιξιανώνς Ἐχιςομίζειν, ἀλλα μὴ συγ[νώσκεν αἰσυλώς; δὺ- 

νησύ ῖθα, ἢ) τῶτο ποιῷ, ἐλ περνσῖδν ἐχώκϑμ, χα τοὺς χρα Φαὶς φροσέγωμϑυ, χαὶ μιῇ ,Ὁ»- 

ἐργως αὐῷς ακϑύωμϑμ. Εἰ ἊΝ ἃς ἀκχριώς ὠζῦϑα, Εἰσέρχοιτο, καν οἴζωι μ᾽ ὁρα- 19 

γινώσχϑι, “σέ σέχη ἢ τοῖς φζῳϑω λέχϑιϑμοις, ὐρκᾷ αὶ ἐνιαυτὸς Εἷς Εἰς ἐμπειοίαν αὑ- 
πὸ καταφῆσαι πολλίω. καὶ γορνιῶ ὦ ζωυζι,, αὐϑιον ὃ ἑτέρας ὀμαγινώσχουϑμ γραφας" 

αἰλλ᾽ ἀεὶ ζιὶ αὐζμ καὶ ϑίαπόμτος. αὐλλ᾽ ὅμως ὅτως αθλίως (ὦ πολλοὶ δζαχειν") ὡς ἀ(Τ᾽ το- 
σου τίωυ ὀβαΐγνωσιν μηδὲ τὸ ὀνόματα Εἰδέναι “β' βιξλίων᾽ χαὶ οὐκ αἰσευύον), οὐδὲ φρίτ᾽- 
τουσιν, ἄγω κεέῤγως Εἰἰς αἰκροατήφλον Ξξον εἰσερχόμϑνοι. αἰλλ᾽ δ κιθαρῳδὸς, δ ὀρχιφῆς, 15 

ἡ λλος τις Ἢ ἘΧῚ Ὁ σκηγὴς καλέσῃ ̓  πόλιν, Τ᾽ αυϑδὰς ἀπύμτες τρέχουσι, ῷ χάριν αὐτῳ Ὁ 

κλήσεως ἰσουσι,ἡ ἡμέοφις ὀλοκλόίρα Ὁ ἡμίσυ μέρφς αὐα λίσχουσιν, ἐκείνῳ μόνῳ παϑλσέχοντις' 
το Θεοῦ δ κα ΦΗ ἡ Σιἰ ποφύλων ἡμῶν αἰ φλεορυδύν,γασμὼ θα, κρὼ θα, λιήτωμδν᾽ 

αὶ ον ἐδ ῷ ϑέρφπολυς ὁ αὐχμὸς 4) δοχεῖ, ἡ τέων αἰγϑροὶνχαταλαιμΟλμορδρ᾽ καὶ ὦ χειμδμι 
πάλιν ὁ ὑετὸς κώλυμα "ὁ πηλός, ἡ οἴκοι καϑήκιθα. καὶ οὖν νϑὲὶ ταῖς ἱπισυδρομίαις, Οἕκ 10 

ὀρόφου ἔχικεινϑρου τῷῦ (δύ ετὸ φέλϑντος, (ὥπλείοις, πολλον ὀμμέρων χαταφερφωϑῥων, χαὶ 

αἰόμου ὦ ὑδὼρ Εἰς ζιὶ ὄψεις ριπίζοντος, ἐφήχασι μαμνόνϑροι, ὑ ψύχους καὶ ὑετοῦ καὶ πηλδ 
μήκοις ὁδοδχαταφ ρϑνοιῶτες, κὶ Ξυ ϑὲν αὐςἂν ὅτε οἴϊοι κατέχει, ὅτε ἐκῷ κωλύει δικξζώα" 

ὠὐζδὴ αὶ ὀρόφων Ἐχιχεινδῥων,ὸ ϑερ μιὴς δυσης ϑαυμαφῆς,αναϑύονται χαὶ (ὑμωπτρέχουσι 
ζαῦτα ἐχὶ κέρδα! Ὁ οἰκείας ψυχῆς. ποῦ ζαῦτα αἰεκζᾳ, εἰπέ μοι; δα ζηο ον ὠκεύοις πτλμτων 13 

δ,γες ἐμεπτειρότεροι, ἐν τοῖς ὀναίγᾳίοις παίδων ἐσμὲν αἰ μαϑέφεροιικαν μέν τις ἡνίοηϑν σε ἡ ὀροφὴν 
καλέσῃ, ὑδρίαϑαν φής ᾧ πόρτα ποιᾷς, ὥξε σε Ὁ ἐγειδὸς ἰποτοίψαο ἢ ἀν ὃ Ἐπὶ Ὁ ϑεωοί- 

᾿αὐσε ἑλκύσῃ ὅ πρραγματος, ἐκ ὩνΤοΊΤη δὰ ς᾽ ὃ ἧς ὡ ὀνομκαι φθυγης τέχνης, ζωώτον μεταδὲ-- 
! ι ὦ "ων " Ἂ σὴν νἹ 3} ΟΝ ᾿ ΠΆΝ ς 

ὥχαις «δὸν ἀπασαν. εὐϑτυ ὃ Ἢ ὦ πράγμα Ὁ Ὁ ονομᾳ ἐχεῖν οφει λοις, "ἡ τὴ ἡ καλᾷοϑαὶ " 
λχειςιδμὸς, οὐὶὶ τί ποτέ 1 ὃ ράγμα οἶδας. τί ζτης τὴς ὀύοίας “δμοῖϊ αὐ χεῖθϑν: 46. χ, αἰεμίᾳ 

ζωταιουλθμην συνεχῶς λέγᾳν ρὸς ὑμιαξς "δέδοιχα ὃ, μιὴ μιατην ἀπεηϑαίνω μία! ἢ κέρδους 
χϑείς. ὁρώ δ μεμιηνόζας αὶ γέοις μόνον, λα ὦ γέροντας ᾿ ἐφ᾽ ὧν μάλιςα, αἰαγουύο κ(σ4», 

ὁτὸμ ἰδ ὀυδρα δσιὺ τὴς πολιάς αἰδέσιμον, κϑιταιο ζοντο “ἢ πολιδῳ, καὶ πτυι δὲον Ἐχισυρ9- 

μϑνον. ηἰγὺ ὅ γέλωτος τῶτε χεῖρον: τί Φἐρίᾳ γοτῦ ἀϊδερύτερ 9) :ὁ παῖς Ὡὐρὰ τῶπαΐζος 

διδιασκεται 



᾿ πνόρυσιν 

ἜἙἜΥΑΓΤ ΕΛ. Ομωλ. νη. 75) 
Ω 1. Ϊ ᾽ 2 ἐ- ω 

διδεισχ!) ασρημονᾷ. δϑαΐκμε τα Ρ̓ μαι τοι; 75 κᾷγω βέλοικη ὀμασχέα, ὑμᾶς ̓  χᾳ ΤΡ μα- 

τῶν α λγηδυνος, ἱγα Ῥ δ τ ρα [μὰ αὐ μοσιυὴς πανλαάγητε. κὴ ἐν εἰσί τινες, οἱ πολλῴ 
.; .. »' ,0 »Α 2 “ς, 7“ να 1 » Ὁ: 4κ ΝΕ 

ψυρφότερφι τυτων ὄντες ᾿ οἱ στ εἶδ αἰοεὐύόνται ὅΧῚ ἴοις λέχορϑίοις, δλλαὶ αὶ μακρὸν Εὔρυ- 
᾿ ΠΩ . ͵ ἣ «λιν ὰ Ιν . νου ε ! Ἶ »ν 

σιν ὡὩρτν πορϑγμώτος λογϑν. καὶ ἐχ ἐρωτήσῃς, τὶς 66 1ν 9 Α βιὸς, ἡ ὁ ΑΟδιας, "ποῖος ΤΜ 
“ἐεἐ» ι » ᾽ ᾽ " : . 

5 τοροφητωνὸ ἀρλϑμός, ἡ ΔΜ Ὡποφόλων, Ουοδὲ' χόνναι δυώόδρται. τ 5 ἥ,μύσαων καὶ 

ζωϑιοχων, σοφιςῶν ἀ ῥητόρων δεινότερθν πολογίαν ( ὠτιϑέασι ᾿ ᾿ὴ κ ζῦτα ὥπλωτα λέ. 

ἀϑυσι ὴ τί ὥρλάθος; ᾽ὸ τις ἡ ζημία ; ΠΟΧΡΎΧΊΩΣ φιγω, οτί συ οὲ ζημίδμ ἴζε ΩΝ πράγμα, 

Θ᾿ εἰὶ αἰαϑησιν λαβύλρετε ὦ χαχῶν. ἐδωχέσοι βίου χυδοϑεσμίανὁ Θεὸς, Εἰς ῶ θεριά. 

εἷν αὐτόν᾽ σὺ δὲ ματίω ὁραλίσκων αὐτὸν ᾧ Εἰκῃ αὶ οὖν Οὐδὲν! ἡ ηδϊμῶ, δξεζαζεις ἔτι τίς 

το ἡ ζημία; κἀν μϑμὲ αὐργύδμον ὀλίηϑν δαιππλμήσης αστλαΐς, ζημίον ὃ πυραγμακαλὰς" 

δὲ ἡἰιέρφις σῷ δαπϑμών ολοκλήρφες Εἰς σωτμικας ποριπεὶς, ςὐδὲν ἡγῇ σποιᾷν ἄτοπον; δέ. 

ον Εἰς λιζαὶ χαὶ θύγας ϑωωτλνῶν σὰ τω ζωϊω ἅπασαν" σὺ δὲ Εἰς κραυγεὶς χα 90: 
! . ». “ Ν . ἐφ. .} . 2 ΝΘ.» 

ρύθοις αἰα;ρα ρματω, χαὶ μαϊγζω χα τέρψω ἄχαιθϑν, ὦ ἐργὰ Ὡπὸ μοιγίανείας γινόνϑμὰ, 
4 βίον σα κουτὸναλίσκεις Εἴκη καὶ Ἐπὶ κακῷ ᾧῷ σῷ καὶ (τ᾿ ζώτα πϑμταὶρωτῷς,τίς ἡ ζη- 
«ἢ ᾽ ) ΝῊ “ν᾿, ϑ 1 ν΄’ ΝΝΗΝ ᾽ ᾽ 

τς ῥα, οζκ εἰδὼς ὑτί αϑμτος μάλλον ἀφάδειν 2,2» 5 χοῦν. ὑδίον ἐν αἰαιλωσης, δυυνήσῃ πα- 

ιν αϑακη σα ν᾽ ἡφονοὶ δὲ ἂν οἰπυλέσης, ϑδυσχϑλως αὐτοῦ ἀναλήψηὀλίρος ΡΨ ἡμῖν τε- 

ταμίθυται τ᾿ Τ' αῇροντα βίον. δὲν οιοῦ Εἰς δέον αὑτῷ μιὺὶ γουσωμῖθα, τί ἐρϑύνϑυ απελϑύντες 

οχᾷ, Εἰπεγὰ μοι" ΕἸ πναίσυ ὙΨ ὑῶν ὁκέλσας τίχνίω μαϑεν" Εἶτα ὠκῴνος οἴκοι 

διοὲ πύμτὸς ἔμϑρεν," ᾧ δλαχοῦ που διόπρισεν, σέ ἀν αὐτὸν πὴ τήσοιρο ὁ διδεοίσκαλος ; κ 
26 ὧν εἶπε ασξϑς σὲ,συγζοκφζωὴ πτοϑς ἀὲ ποποίηχας, ἡ γ,δοίον ὡσασαξ ; εἰ μὴ μέλλει τοίνεωυ ῷ 

χρόνον τοῦτον ΣΡ ἡμίν, δννν ἐτέρωϑι ἀναλίσκειν ὁ παῖς, πὼς στὶ τῆρατισὺ θα μαϑητέω; ζω- 
ὩἩ  ΣΕΕΞΥ: 5» ρν "ϑῖ!ἷ! ἐπ Λ) 9» κ"ἱ". "“" Δ Δ, » 
ταν μας εἰπεῖν αϑαΐνη. ἐρφ5 ἢ ὁ Θεὸς ἡμῖν “γθόνον ὑμῖν δεδωυχϑυγφησι ρος Ὁ μαϑειν Υ̓ 

χέχνίωυ ζιὐτίω δ Ὁ βὐλαθείαρ᾽ τίνος ἕνεκεν εἰκῇ ὶ μοώτέω “" “χθόνον αὐαλὼώσαχε τον; τί δὲ 

δὲς ζᾧ διδασκαιλϑν (ἰωεχως οὔχ ἐδαδιξετε, ςυσὶὲ πυρϑσείχετε οϊς λεγϑυϑύοίς; ὅτι ΝΥ 
ΑΝ , 25 τέχνη ὅδ} ἡὶ ϑυλφθφα,͵ αἰ κούσον τί φησιν ὁ ωροφήτης᾽ Διὲότε τέκνα͵ αἰκούσευτέ μου,φόξον Κυ- ΨΑμιλγία, 

οἰου διδωξω ὑμας. ᾧ παάλιν᾽ Μακοίρλος δ, ϑοοπος, ὃν δὰ παιδεύσῃς, Κύρις, ἡ ὠκτῷ γόμια ὕνμι ζ4ιιζ. 

συ διδείξης αὑτὸν. ὁτὸμ δζυ τῦτον αἰόιλώσης ΕἸκῇ, ποίαν ἕξεις ὐτολογίδμ κε τίνος ἕνεκέν, 
Φησιν͵ ὁ γ9ν Ἡμῖν ὁτουμμεύσοιηο γοϑνογιώ ᾧ ὁἀῥαιεϑησίας αὶ Ὁ ἀ)νώμοσέωης ΟΖ ὃ μάλι.- 
ςα ἐὐλϑρ τ ἔδει, 71 σθι “τοις πονος ἐπέτεμο, ἡ τος ἱδρώζς οὐέχοιψε,ὺ τίω ῥμαΐστωυσιν 

30 μακχρὸθὺ ἐποίησε καὶ αϑωνατὸν, ἰ χὺΡ τότων ἐϊχυλῦις αὶ ϑυδρερανάς » δλλαὶ γὰρ υἱὰς δίδω ἡτῶς 
οὐ λόγον ἐϊξηγαιλϑυδρυνὰ μίακρϑν εἰργασοί ἴθα. δ 9 εἰ ὀναΐκαιον αὐτὸν συςεῖλαι παίλι. 

Ἷ »δρὺ τῶτο τὴς ἡμετέρφις τωλαιπωώῤλας, ὅτι ον φωϑα μϑὲ), αὐ μακϑϑς ρηται ὁ λθγϑό; 

ἠόδτες ἀκηδιαίυϑμ᾽ ἐκᾷ ϑο, ἐκ μέσης ἡμέροις τρηοϑμοὶ, εἰ αοὺ λαμπάσι καὶ λύχνοις ἀϊά- 

χωρϑσιν. δ να μή αεἰ ἐγκαιλωίμϑρμ, τὐθαχαλϑρϑμ ὑμας ἌΡιΟν ἡ δεοβίθα" δότε ζω... 

4 τίω τίω χϑριν ἢ ἡμῖν ἑαυτοῖς, ὁ πὸ τὼν ἀπαλλαμτες ΟΜ άλλων, τάτοις ἑχυζῦν! τθ9σ- 
ἡλῳσωμϑμ. κερδυδνϑν μϑὲ γοὺ ἢ ἡμεῖς δξ υμῆω τίω ἀχοῤϑέν, πίω ἐυφροσεωίων, ᾧ ὃ 
σεμϑμύξιϑαι ἐφ᾽ ὑβεῖι, δὶ Ἐλὶ τύτοις λαῶν μοϊοιω " (Ὁ δε μιαϑὺν ὥπουτα ὑμεῖς καρὰ 
“πώσεοϑε, ὁ7Ι μανικῶς ὅτω πϑϑόσηλωυδμοι Τὴ ὀρχιφρᾷ ΚΣ, τύτυ, “σ᾽ ῷ 4 Θεοῦ Φόζον 

αὶ τίωῦ ἡμετέροιν τ θάκλονσιν, ἀν ὥρρηξατε Ἔ νοσύμοῦτος ἑαυτῶν ἐκείνει, καὶ (ὶ δισμαὶ διελύ.- 

49 σατε, καὶ ασοθς () Θεὸν ἐδράμετε. οὐκ ὥκξ δὲ μόνον λήλψεοϑε () μιιαϑυὺν,διλλαὶ καὶ οὐ»- 
ὥωϑα Εἰλικολνὴ κοιρτξωσεοῶς τω ἡϑογίεύ. τοῖον γὉ ἡ ρότη, « ΥΜ κά ςφιφαύων 

αὶ ον ζωῦϑα ἡδυω καϑιφησῷ ἡμῖν Φ βίον. πειδώ θα, πϑίνιωυ τοῖς ( ἰρηυϑῴοις, ἵνα ᾧ ΝΜ ἐν 

ζυῦδα, ᾧ Τῇ Ἔοκά4σε Ἰλιτύχωκϑν. γθρριτι ὦ φλαν,ϑοῤπία Τ Κυοίν ἡ δῇ} Ἰησυ Χολτού, 

ὃ τῷ] ἀατοὶ ἡ δοξα μα τῷ αἰγίῳ πνευμαιτι, Εἰς (ἄν. ἰοδας {0} αἰώνων. Αμύω, . 

Ομ εγίοίῖ τσπ1.2, ΧΧΧ 2 ὈΛ ας 
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Θμιλυθ.39ς ΚΑΙ ἘΞΈΒΑΛΟΝ ΑΥΤΟΝ ΕΞΩ. ΚΑΙ ἨἩΚΟΥ. 
σεν ὁ Ἰησῶς, ὅτι ἐζέξα λον αὐτὸν ἔξω" ᾧ ἐυρων «τὸν Εἶπεν αὐτώ" σὺ “ἀφιεύεις 

3 ει -“" , ᾽ Ο Ν ’ ὔ εἰςῷ υον τῷ Θεοῦ, 436 Ασπεκρί,ϑη ὐκῴνος, καὶ Εἶπε’ χ) τίς ὅδ, Κυ- 
δε, ἵνα πιςεύσω Εἰς αὑτὸν; χα! ζὰ λοιπά, 4 

᾿ς ΦῈΙ ὅρα τίω αἰληθήαν αὶ τίω" Εἷς Χριξὸν ὁμολογίαν πάορντες σι δεινὸν χαὶ 
ὅς ὑξραξόρϑμοι, ὅτοι μώλιςα! Εἰσιν (Ὁ τιμσίμϑροι. ὥασερ γὰ ὁ γρή- 

" ματα πολλὺς δὲ αὐτοὶ, (τς μάλιςα ἔφην ὁ δ σισκων᾽ ᾧ ὁ τίωυ ψυ- 
γίω αὐτῶ μισῶν αὐτὸς μώλιςαί ὅδιν ὁ φιλωγ' τω " ὁ ὑξριζόμϑρος, 1 
οὗν! μάλιςα ἔδιν ὁ τιάνϑμος ὅπερ ὶ ὅχὶ τῷ τυφλοῦ γεΐμηται. 

᾿ ἢ ἀξίζαλον δίζυ αὑτὸν ἐκ τῷ ἱερῷ ὡ ἰουδαιοι, κα δζρεν αὐτὸν ὁ δεαούτης ᾿ 

ἱερφδ΄ ὠπηλλγη τῇ ((μωεδρίου τῷ λοιμικού, αὶ αἰδεέτυχε τῇ σωτηρίῳ πηγῇ ἡτιμοίαϑη 
φρὶ ὃ ᾧῷ Χολφον τι κασείντων, Κὶ ἐτιμι,ϑη τοὶ τῷ ὦ αἰέλων δεασότυ, τοιαύτα 
ζὰ τῆς ἀλυϑείας ἔπαϑλαι.. ὅτω ἢ ἡμιᾷς, αὐ' ἐγζωϑα αἰφαΐμδυ τὸ χρήματα, Δ᾽ εἰσκοιδν τη 
ὠκὸι ξρησίθμ" αὐ ὠραυϑα, δώμϑρ τοῖς ϑλιξομϑῥοις, ὀμαπαυσῦ θα, εἰν τοῖς ρανοῖς᾽ α᾽ 

υξρλαϑώνϑν ΓΝ ᾧ Θεὸ, ὡμοίβα καὶ οὐϑα, ὦ ὀχέι, ὡς ὃ δξέραλον αὑτὸν ἐκ πἶ ἰε.-: 

“960, ὥρων αὐτὸν ὁ Ἰησῶς. δείκψεσιν ὁ ϑυαελιςῆς ὅτι Ἐ)π "τύτω ἤλϑεν,ὥςε αἰτῳ ((μωτυχεῖν. ὁ χῆν 

ὅρφι τίσιν αὑτὸν αἰ μεΐξ 6)" τῳκεφαλαίῳ ΤὟΨΜ αὐγαϑών. ἡ ὙΣΡ ἑαυτὸν ἐγφώοισιν αὐτῷ ωρέ. 
ἘΝ Ε{Φ(0(0((({ῃ{ΦΑ͂Ι, , , , , ΒΞ ΚΨΕΕ τερον αἰγγοῦγτι, κὶ Εἰς τοῦ δἧῥΨ' οἰκείων μαϑη Μ ἐγχατέλεξε χορϑν. σὺ ὃ σχόπω, πῶς τίω ιο 

ἀχρίξειαν ὁ βϑαγξελιςὴς δξηγεῖται. Εἰπόντος “ὃ «τι, συ πις΄ϑυεις Εἰς (δ ψὸν τού Θεού,; 
λέγφ᾽ Κύρμο, κὶ τίς ὅν ,Οὐνέπω γ5)} αὑτὸν ἤδει, καίτοι τεϑεροιγγάγμϑμος. τυφλὸς Ὁ» 
ὦ, ρὸν ἡ πσϑὸς ᾧῷ ϑὐεργέτίωυ ἐλϑεῖν, ὁ τίω ἴωσιν «ποὺ “ΔΜ κιώων ἐκείνων αἰῷϑιἰλ.- 

χέτο. χαϑούπερ ζω τις αἰ γωγοϑότηφ, αἰϑλητέω πολλαὶ καμόντωι ἃ ξεφόνωθόντα δέχεται. 

καὶ τί φησι ; πιφ᾿ύθνες Εἰς τ ον τῷ Θεού, τί τού» ΑΖ τοστωύτέω δύτίρῥησιν τίου ποοῖς 15 

(δν Ιουδαίας, μ( τοσαῦτα βήματα, ἐρωτᾷ Εἰ πις΄ϑύεις , Οὐκ αἀἰγνοών, δλλαὶ βυλόμϑμος 
ἑαυτὸν γνωεάσαι, ἢ δεικριᾷ, ὅτι πολλοῦ τί μάται τέων αὐτε[πίςιν. ὑξρασέ με δῆμος τοσῶτές, 
φησιν, δλλ᾽ συ θεὶς ἐμοὶ λόγθς κείνων ᾿ ἐνὸς μιοι μδάει, τῷ σε πιφεύσοι. Κρφῆον γὰρ Εἷς ποι- 
ὧν  ϑέληματν Κυρίου, ἢ μυοίοι πρβνομοι. σὺ πις’θύεις Εἰς ὦ ἐὸν τῷ Θεοί ; ὡς χαὶ 

πΐδων α ̓ἀὐποδεηθιϑμος τὰ Εἰρηνϑμα, ὅτως αὐτὸν ἐρωταῖ ἡ ασολτερον αὐτὸν Εἰς πόθον γο 
ἑαυλν, χατίσησιν. Ὁ "ἡ εἶπεν ϑυϑέως͵, τίς“ ὅυσον, δλλαὶ κατ᾽ ἐρώτησιν. τί δἔωυ ἐκῴνος; χαὶ τίς 

δι, Κύομε, να πιξεύσω εἰς αὑτόν ; ποθούσης ὸ σφόδρα. ἐπχηξητύσος {υχὴς Ὁ ρῆμα. οἷα 
ᾧ τοσαῦτα διελέφϑη, τούγον αἀγνοῦ, ἥα μαάϑης ἀΐϊι ὃ φιλοίληθες. ὕπω γᾺ} ἣν αὐ τὸ 

ἑωροικώς. ᾿ 
37 Λέγει αὐτῳ" κὶ ἐώροιχας αὑτὸν, δ) ὃ λαλών κα σοί, ἐκεῖνος ὅθι, Οὐκ ΕἾἴ- 42 

πον, ἐγώ Εἶμι" ἀλλώ, μέσως ἔτι ᾧ ὠποεσξαλιϑῥως, ᾧ ἐώρφικοις αὐτὸν. τούτο ἔτι αἴϑηρλον 

ὦ" δὶϑ ὃ σειφέςερν ἐπήγανν, ὁλᾳλών κί σοι ἐκεῖνός ὅ21. 38 Λέγει᾽ πιζεύω, 

Κύριε. κὶ πσοϑσικιώησεν αὐτῷ ἐνθέως. Καὶ οἵκ Εἶπεν, ἐγώ Εἰμι ὁ τεϑεραιστά,- 
χώς σε, ὁ Εἰ πων σοι, ὕπατε νίψαι Εἰς τὸν Σιλωαμ" ἀλλα πόρτα ἐχεῖνα σιγήσοις, Φησί" 
πιςεύεις Εἰς Ὁ ὑὸν τού Θοού; Εἴτω τίω πολλίω ϑζϑεσιν ἐμφαίνων ασρϑσεκιώησεν ἐυϑ4- 0 

ὡς, ὅπερ ὀλῆϑι ἊΨ τεϑεραστάνϑμων ἐποίησοιν, δ ὦ λωπροὶ, ὁ Εἴς ἄλλος, αἰ α τῦτω 
ἐμφαίνων το τέω ϑείλυ δυώα μων. ἕνα γ)δ μωή τις νομείσγν βῆμϑ μόνον ἤὴ ζ λῷϑιν, ὦ ὃ 

ἔρρων πὐδοσέϑηκε. πυδϑσκιυνήσοντος ὃ αἰστίν, 

39 Φησιν ὁ Χοιτύς᾽ Εἰς κρίμα, ἐγὼ ἦλϑον εἰς τὸν κόσμον, ἡνα (ὦ) μοὶ βλέποντες βλέ- 
πωσι, 
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πωτι, ὁ (ἢ βλέποντες τυφλοὶ μων. Ὑ στο αὶ ὁ Παῦλός φησι Τ᾽ δχυ ἐρούμϑμ; 
ὅτι ἔϑγη μή διώκοντα διγᾳιοσιώζω, κουτέλαξε διχφιοσιούζωυ, διχφηοσιωΐζω ὃ τίω ἐκ πί- 
σεως ἰησα" Ἰσροιήλ ὃ διώκων γόμων διχαιοσιωης, Εἰς νόμον διχφιοσιωύης Οὐκ ἔφθασεν. Εἰ- 
“πω, ὃ, Εἰς κρίμα ἐγὼ ἥλθον εἰς (δὴ κόσμον πῷτον, καάκφνον στροδρότερον «ἰδὲ τίω" πίςιν 

4 Εἰργασο», Χὴ οι ϑνέφησε ὧν ἀκολεθοιοζας αὐτῶ, ὼ γὃ ἡκϑλουθχίω αὐτῷ φαυρισοῖοι. ῶ 
δ, ΞῚς κρίμα, Εἰς μείξονα κόλασιν ἔλεγε" δεικψυς ὅτι (ὦ) κατα διχοίσκιγτες αὐτὸν, ἰὐζ 6 σιν 
(Ὁ καταδεδιχασιυῦῥοι" (ὦ ὦ ὡς αἱ μδοτω λὸν καταχρίνθωτες , ἐΐζί Εἰσν ὦ καιτακέκρι- 
μῦνοι, εγζφωϑθο ὃ δυο λέ 4 αὐαξ λέψής ἡὶ δυοτυφλέτηζᾳς᾽ τίω τε ααγητίω,, τίω “πὶ 
γοητίω. 

409 Λέχϑεσιν αὐτῷ ἐκ ΝΜ ἀκολουϑοιώτων αὐτῷ " μυὴ ᾧ ἡμᾷς τυφλοί ἐσμεν; 
Ὥχσερ δλλαγού ἔλεϑν, Οσ᾿ϑδὲν! δεδυυλϑύκα ὃν πώποτε, ἡ, οκ πορνείας ῃ »εγννήμιϑα ᾿ 

ὅτω κα νιῶ αρϑϑς ἴα αἰοϑητοὶ κεχήνασὶ μόνον, ἢ ζριυ τίου " ἐπταιανμυύονται τίω πήρωσιν. τα 
δεικψις οτι βέλτιον τυῷ λοιφ' αὖ ὅν: ἐὴ) ἢ βλέπον, φησιν᾽ " 

41 Εἰ τυφλοὶ ἥτε, οὔκ ὧν Εἴχετο αμδὸτίον. Ἐπειδὴ αἰαμουύης ὃ πράγμα ὑό- 

15 μίζον ἐὴ τίου συμιφοροὶν, πὐδεέτεεψιν ἀὐ᾽ Εἰς τίω! αὐδμκεφαλιυ Εἰπων ὅτι τῷ» ἀ.- 
νεκίοτέρὸν ὑμῖν ἔφερε τίου κόλασιν, πὸρταχοῦ αὐἰθοκότων (οὶ δ, ϑοόπινα φρονήματοι, χαὶ 
εἰς ἐγνοιδν ὠγων μεγαλέω ᾧ ϑαυμας ἰώ. Νίωῦ ἃ. λέγετε, ὅτί βλέπορθν. 

ὥγασερ ἐκᾷ φησιν, ον ὑμῷς ἐλέγετε, ὅτι Θεὸς ὑμδῶ ζω, ὅτω δὴ ᾧ ενζῳῦϑα ̓  νιῶ ὃ λέπ- 

πὸ ὅτ βλέπεπ᾽ κε Ν βλέπετε. ὡρζκῦϑα ὅπερ οὐγομεζον ἐγχώμμμον δὴ μέγα, αὗτο δεί- 

20 κψυσιν ἀὐξις κολοῖσιν φέρ. καὶ Αἷρ πδετέφᾳς ἢ πηρώστως γϑρεμευ,ϑήσαιγ» 7" ἐκ δμετὴς 

τυφλόν᾽ εἶτα αὐδὲ τῆς τυφλότητος αὐγὍἕ “Δ φλέγεται. ἵἥα γὸ μυὴ λέγωσιν, αὶ αὐ Ῥοὶ τίω 
ἡμετέρθρ πήρωσιν υ παρϑσερη θα, δολ᾽ ὡς πλδμον φϑύλοντες ὐπτοφρεφομεθοι, ἰχὺΡ τὸτυ 

πύμτω ποιᾷται τὸν λόγρν. ἐν ἀσλαύς ὃ ὁ θυατζελιφὴς ἐμψημόνθυσεν, ὅτι ἤκεσαν ἐκ μ᾽ φα- 
δασοίίων ζζωτα (ὦ μετ᾽ ἀυτύ ὀντες ὁ εἶπϑθιν" με αὶ ἡμιῷς τυφλοί ἐσμεν» δλλ᾽ ἥα σε αὐα μρή:- 

25 αγ,5 τὶ Θ΄ το ὠκᾷνοι ἦσαν 2) πσόϑτερον ἀιποςαντες, Εἰζᾳ λιϑυίσαντες. σαν "Ὁ ᾧμες 

ὑχιπολαίως αἰκολυθοιῶτες, αὶ ῥαδίως εἰς τόνου λυΐιον μετ ὀλόνϑμοι. πῦϑων δζυ χα- 
σκδυάξιει, ὅτι Οὐχ ἐξ! πλόμος, λα ποιμίω , ϑεὶς »»ωράηματα ἐχατέρε ̓ ᾧ τὸ ποι 

μϑρος, ἡ τῷ πλόψου ἢ λυμεώνος, ᾧ ἀπ᾿ αὐνἕῷὭνθ “δέχων ἀὐύζοις ὀξοτάζειν τίω ΔΨ -δα- 

»μμάτων αἰλήδήαν. καὶ πτοότερϑν, τίς ὁ πλόος ὶ ὁ κλιέπηης δείκφυσιν, δἰπτὶ »ραφοδ αὑτὸν ὕτω 
20 καλῶν, ὁ λέγων᾽ 

1 Αμζω, αἰμζω λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰσερηθυϑμος ὅζα τῆς ϑύροις εἰς τίου αὐλζῶο ἢ; πσρ9- κον '. 
Οωτων, δλλαὶ ὀϑαθανων δλλα γεν, οὐκ νος κλέπηης 661 ἡ ληςής. Ορᾳ τὰ δείγματα 
τῷ ληφοῦ ̓ ΤΌΘ ΤΟΝ, {τι πὔρρησια Εἰσέρχεται ᾿ δ τερον, ὅτι Ἢ κῦ ᾷὲὶ γράφας " σῷτο δ 

Ὧι Ὁ, μὴ δζᾳ τῆς ϑύρας. ονζωῦϑα 3 ἡ ὑδσ' ασϑ9 ἀντ αἰνίῆοτω, ἃ «ἦν μετ᾽ αὑτὸν ἐσο.: 
25 μϑβοις τὸν τὸ ὀῤπίηριφον, αὶ ὥν: ψαδὲχοίτους ᾿ πὸν τεϊουδὸν ᾧ Θῤυδϑβ, ὁ ΕἾ τινες ἔτερϑι 

πειούτοι γερένάσιν. Εἰκύτως ὶ ϑύοφιν ζικ γραφαῖς ὁκάλεσειν, αὗται γὸ ἡμᾶς ασοϑσοίχϑυσι 
τω Θεῷ, αὶ θ ϑεογνωσίαν λροίχϑυσιν᾽ αὖται πσδήξατα ποιῶσιν᾿ αὖται φυλάῆσσι, ὧν 
λύκοις οἕκ ἀφιώσι ἐπεισελϑεν. καϑοί ας )Ὲ ὡς θύρᾳ. ἀσφαλής, ὅτως Ὡὐποκλείει τοῖς 

αἰρέτικοῖς τίωυ ἐϊσοδὸν, ἐν ἀσφαλείᾳ, χαϑιτώσα μας αἰϑδὲ ὧν ἐν βελωμεϑαι πλύτων, χαὶ 

“9 Οὔκ ἐώσα πλόνάεϑα). κἀν μή πο οοιλύσωμϑμ αὑτίω, οέκ ἐσόμεθα δύ χείρωτοι τοῦς ἐ- 

ΦὩροῖς, Δ{9᾽ ζωύτης αὶ εἶν᾽ ποινϑύας αὶ (ἦν: αὶ ποιυδμας εἰσθμεδα ὠπομίᾳς. τὶ δὲ ἔρ!ν,εἰς ' 
αὐλίω ; ασδὲς ᾧ «σοίζατα ὁ τίω ἐκείνων πσοϑιοιαν. ὁ} μὴ ταῖς γραφαῖς χρώμϑρος, 

Σλαὶ ὀμαξανων δλλαηρῦεν, τυτέςμ, ἐτέρὸν ἑαυτῳ) ὦ μή γενομμσινϑμζου τέριγων οδὸν, «τι, 

κλέπτης ὅθνγ. ὁρᾷς καντεύγεν τῳ πατοί συμιφωιοιώζοι, τῳ ζιὶ γραφάς εἰς μέσον ττ»- 
Φεέρειν: 
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φέρειν; ἣν τού καὶ τοῖς Ἰουδαίοις ὀλέλδιυ, Ἐρέυνώπε ζέ γξαφας" καὶ Μωυσέα πὔῇνγαλν εἰς 

μάσον, ὁ ἡ εἷδτυροι αὐτὸν ἐκάλει, Νὴ τος ̓φοφίᾷ. πον. πόρτες ὙᾺΡ, Φησιν, θὰ ακῦ- 

σαντες ἐκ ΤῊ «σοοφημ, ἥξοισι “ποὺς μᾶ, ὦ αἱ ἔλιφθυετι ἹΜωυστεί, ὕλις'ϑιετεα αὐ ἐμοί. 

ν οὐ )α: ἣ ὦ αὐὐφ' μεταφοξικὼς ἐϑηχεν. Εἰπὼν ἢ, ὀμαξαίγων δλλαηϑῦον, ἢ "ἡ τοῖς »φαμ.- 

μϑτίας ἡνίξαπ,ὃ ὅτι ἐδὶ δέυσχϑν ἡταλ ματα, διδασκαλίας δ ϑεϑπων, ὁ Τ νόμων ϑρέξαμον 5 
ὅπερ ὀΐχυ ὺ αὑτὸς ὀνειδίζων ἐλογν, σϑεεὶς ἐξυμδ ποιᾷ τὸν νόμον. ἡ ὑκαλαῖς Εἶπεν, ὁμα.- 

ζαμων, οἕκ Εἰσιὼν, ΧΑ 48 'κλέπ]ου θρεγκὸν αὐ πηδῆσαι βυλομδίου, Ὗ Ὀληικινδιυύως 
“πϑυταὰ πξρῆωντος. Εἶδες πὼς πἐγραψεὶ ληφιζωώ; ; ὄχϑητᾳ χαὶ τὰ πόινϑμος ζὶ γγώ- 

θασμα.. τί δέζυ τούτο ἐξιν: 

20 εἰσερηόκϑμος δ! 4 τὴς ϑύρᾳφ, ζῶ Ὧν ὁ ὁ ποιμόιυ Ὦ παροξατων" ιὸ 

3 Τούτωο ϑυρωρε αοΐγη, ὦ τὠτῦ φωνζω αὐστι εἰκουει ᾧ πσθϑθάτα , ἡ ἰδια, καλῷ 

καὶ ὁ ὁιομμασ 4 Κα) στὸν ὀξαγαγῃ αὐταὶ, πορόύεται ἐμασδϑοϑεν ἀυτῶ. Ἐχϑηχε ̓  ὅ 
ποιρδμος κα » τοῦ λυμεονος ἴω δείγματα. ἰδωνϑμ πάλιν πος ἀδοῖς ἐ ἐφήρμιοσε φ ἑξῆς. τύτῳ, 

Φησὶν, Ἢ ὃ ῥλυρωρθς ὀμοΐγει. ἐπέμεινε τῇ μετα φορᾷ, ὡς: ἐμιφαντικώτερον ποιῆσοῳ τὸν λό)ϑν. 

Εἰ: ἣ ἡ ΧῸ τ λέξιν ἐλέλοις τίω αἴνειλιω ὄξεταζειν, σϑοϊδν κωλύει τϑυρώρϑν ονζαυϑεογοῷ γςξ 

τὸν Μωύσία. ὦκῴνος γὸ ὦ ὁ λόγια τοὐ θεοῦ ἐμιπιφιθυϑείς᾽ ἐς τίω φωνζιὼ αἰκϑᾷ ζαὰ 

αρεθατα, ζᾳ ἰδια, χαλᾷ κατ᾿ δνομία. ΤΟΝ »δῤ δνὼ ὦ καίτω ἔλεον αὐτὸν απατεοώΐνα τῇ, 

ὁ το ὧκ τῆς αἰπισίας τῆς ἑαυ ἐδεξαίοιων λῴρρντερ᾽ ὡς Δ Ὄρντων Ἐχίς θυσεν εἰς 

αὐτὸν; δείκρεσιν, ὅτι Οὔκ αὐτὸ οὑκ τὴς ὀκείνων αἰπιείας λυμμιεαύνα καὶ ἢ πλόον δᾷιαλφ᾽ ἀλλ᾽ 

ἀὐτοις ἐκ τοῦ μπα ᾿πτοσέχῳ, αὐτῷ, καὶ κυ τῆς Μ “τς "Οὐτωι ἄκολ ὕϑως ὀκθληϑθέωαι ὅξε. 20 

ὡς. εἰ ἰγὸ ποιιδρμος ὅδ), ὃ αἰ τῆενοομισμϑῥης εἰ εἰσιέναι θύρας" αὐτὸς ἢ εἰσηλϑε δζθ᾽ υ- 

τῆς ̓ Φἅ ὠὡ ̓ ἀκολεϑήσοιντες ἀπόμτες δωωσωνντ᾽ δὼ ἐμ σσϑόθαπα" Φ: ἢ ̓Ἰὐποῤῥα τες ΠΕΣ 

ποιρδρα διέξαλον, ἀλλα τῆς ὙΜιοοξάτων συγ ονείας ξέξδιον ἑαυτούς. εἰ ἢ λέγ Φρο- 
τῶν τίω ϑύρριν ἑαυτὸν ἐὴ), πάλιν 265 ")ορυῴοϑαι. ὃ ὺ χα) ποιμϑῥα. ἑαυτὸν λέγ, ᾧ ογο- 

ὥατον, ᾧ δζαφόρως ας οἰκονομίας χηρύπει ζικ' ἑαυζ. στὸ “ὦ παεϑσαγη ἡμαξ' “τῳ πα- 2 

τοὶ »ϑύρὰν ἑαυτὸν καιλᾷ᾽ ὑτὸμ στὸμ ἢ. ὕχιμδαν γα, ποιμδῥα. ἥα ΚΣ μή τῶ ἔρον ἀρ) νομίσῃς 

εὐτε μὸ μόνον Ω υροσογαγεῖν, λέ “δὴ ν ποιμϑίαἐ ἑαυτὸν. καὶ τὰ ἐ «πξήζατα τὴ τὴς Φωνὴς ἀὐτυ ἃ-- 
κούει, καὶ χαλῴ τὰ ἴδνια ὠρόξαζᾳ, χαὶ ἤξα;γή αὑτὰ, χαὶ αὐτὸς ἐμιασδϑοϑεν αὐνθτ πο- 

ρέύεται. καὶ μά τϑναντίον Φ ποιρϑῥες ποιοῦσιν, ὑπιαϑεν αὐτἷὖὦἋ᾽ ἀἰκολυϑοιώτες. ἀν 

αὐτὸς, δεικμις ὅ| ἀπϑμίᾳς ὁδηγήσει τρὸς τίω ἀλήϑέλου, ἀπεναντίας ὠκείνοις ποιφ᾽ ὥασερ 28 
δίω καὶ ὅτι τὰ ρόξατα ἔ ἐπτβέστν, οὐκ ἔξω ὦ λύχων, δ λ, κι μέσῳ δΨμ λύκων ἔπεμστα. πο- 

λυ ̓ γὰβ αὐθαδοξοτέρᾳ αὕτη ἡ ποιμόμτικὴ τὴς “ἡ ἡμῖν: δυκεῖ δὲ μοι χαὶ αὐξὶ τῷ τὺ- 

φλοῦ αμίηεεϑαι. σι ̓γᾺ ὦκφνον δξηγαγὰ καλέσας ὧκ μέσου τῶν Ἰουδαίων, ὰ τ γκῦσεν ἀὐ-- 

τοῦ τῇ ΤῊς φωνῆς, χα ἐπέγνω. 

ς Αλλοτοίῳ 5 ὅ μὴ ; αἰχολουϑήσυσιν " στι Οὐχ οἰδῶσι ἣν δϑλοτρίων τίω φωνζω. 43 

Ηπιῶν «δὶ Θευδαῦ λέγ ὡζοῶ αὶ ὁ Τουδυν( κα ᾿ ̓  ἀπόμτες, ὅσοι ὕλχίφθυσαν ἀΐῖς, 

διεσχορπίαθησειν, φησιν ) ἡ ὧν μα ῶτα μόλλονζως, ἀπατῶν τ ψύυδυγοίτοις, ἵνα ὃ μὴ 
λέγωσιν ἔγα εὐκείνων τούτον "0, δα πολλωῖν ἑαυτὸν ἐπ᾽ ἐκείνων 29 ύ. χαὶ φέην Ζ 

τίϑησι δζαφοραν, τίω πὸ τῶν »φαφῴν διδωσκαλίδυ {αὑτὸς ἃ γ δζρ' τύτων ἀὐριᾷ 

προλσγοτο, ὀχᾷμι ὃ ὃ Οὐκ οὐτεύλεν κῶν ἐ ἐφείλκονν ) δούτίραν, τί ὮΨΜ κὐεϑθατωγὺ ὑπο 
παχοζω. εὐτώ (ὦ  γὺ γ ὁ ζῶντι μό μονοὶ, Σπλὰ καὶ Χ; τελδυτύσαντι πϑλύτες ἴλϊτόνσαν ἐκείνς 3 

θύως εἰ ἐασαν. καὶ ; τοἀτίω ὃ ὃ μ᾿ τύτων (ἐν εἰ εἰπεῖν δ ᾿ μικράν. ἐχείγοι (ἃ γῥως τύραννοι, 

ἡ ἔχ: Ὡποςασία" ̓ πόρτα ἐποίογ᾽ αὐτὸς ἢ ὅτω ποῤῥω ἑαυτὸ Οιαύτης και τέςησιν ὑποψίας, 

“ὰ θελόντων αὐτὸν “ποίησαι βασιλέα, φυτέν, ᾧ ἐ ἐπερωτωντῳν, οἰ ἰ ἐξές! δοιοῦα) κίοῦσον Καὶ- 

σῶθι, 

“ριπωῖτον 
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σέεσθα, κελεῦσαι καταθεῖναι, ᾧ αὐτὸν Ἐθηιδοιῶαι ῶ δίδραχμα. σπδὲς τύτοις, αὐτὸς ἄυ- 
τ τὴς σωτηρίας ἫὟὝὮΜἜἪἝ ποοζατων ἤλϑω, ἵνα, ζωϊω ἐχώσι ἡ αἴξωοὸ ἢ ἐχωσ, Φησιγ᾽ ὠκή- 
γοι ὃ κ᾿ τῆς “ἢ οὐσος αὐκῶν ζωῆς αἱ ἐπεέρησοιν. ὦ Φᾷ ιὰ  ααρούδωχόμ ὧν ἐμιπιφευλόῳς 

αὶ ἐφυχϑν᾽ αὑτὸς ὃ ὅτως ἔφη χῴναίως, ως ὁ τίω ψυγίω Ῥπειδοιιῦαι" ἐ ὯᾺ κ ἄκοντος χα) 

΄ λἰωγκαζέμμοι ἢ φϑύγοντις ἔπαϑον ἃ ὦ ἐπαϑον᾿ ὅτ ὃ, ἑκῶν ὶ πσοϑαμοφύμνϑμος αὐ πέμει. 
γέν ἀπόμτα. 

6 Ταύτιω τίω ἢ οἰμιέὰν εἶπεν ἀδοῖς ὁ ᾿ Ιησῶφ᾽ ὠκῇνοι ἢ Οἵχ ἔγνωσαν ἥν ὠὰ ̓ ἐλάλά 

ἰδ. Καὶ τίνος ἐγεχέν ἀσὰς ὡς Εἶπε; ῃ «εν σεζικωτέρυς αὐτὰς πείσει βουλο.-- 

,ϑμος. ἐπεὶ δξζυ τὸν κουτισκθύασε, λύει Δλοιπτὸν τέων ἀἰσαφειθμν, ὅτω λέγων" 

ις 9 Ἐγωε Εἰμεὴ ἡϑύρᾳ" δ[ὲ ἐμοῦ ἐωψ τις Θἰσέλϑι,Εἰσελφυσε),ὶ ὺ ἀξελίώσεται, ἢ μμέω 

βύρήσιι᾿ Οἷον, ὦ ἀσφαλείᾳ ἐξα! ἡ ἀδείᾳ (νομιζωυ ὃ τίωυ (ξοφίω ορζωῦγα λέγει 

κ᾿ βοσκίω ι εροάτῶν, καὶ Χ ἀχοισίαρ αὶ » κυριότητα) τατεςίν, ἐγδὺν ἁϑμῶ, καὶ ογελὶς αὐτὸ 

ἀξωϑησί)" ὃ ΟππῈρ δωυ Ἐχὶ Ὁ ὐποσυλωΐ γὐγϑνὲν, οὶ « αἰδείας Οἰγεδανρ ὀΐξηεσειν,ὦ ὡς πα- 

σης κύρλοι γόλριδιοι τῆς οἰχουμδβης, καὶ δ᾽ σγονὲὶς δοις ὀκθαλῴ ἴαω ἰ 
ι2 8 ΠΙωτες ὅσοι ἦλϑον, κλέωϊαι Εἰσὶ ὸ ληςαί" δλ οὐκ ἤκουσοιν τ ὠνδὲ ζᾳ πεῖς ὡ- 

ᾷ. Ου «ει Ὁ ΘοΦη Φησιν ὠζωύδει, καϑῶὼς (ὦ αἱ αἱρετικοί Φασιν. ὠκείγων "δὰ 

ἡκουσεανμὺ δὲ ἐκείνων ὕλίξευσαιν, δ ὁστι καὶ ̓(ηφευσαν το Χοις φ᾽ ἀλλὰ θὲ Θρδα ᾧ 1. 

δα λέτε καὶ νι ἄλλων ςασιαςῶν. αἴλλως ὃ), καὶ ὃ, σόκ ἤκουσαν ζαὰ σσέϑζατα, ἐπαρών Ε΄. 

στεν "ἰδωμοδὴ 2 φαμεῖ) ἐπουνοῖν τῆς αἰ δανούσανζμ ἣν οφητ αὐδλαὶ τοιωωαμτίον. Ὁ" 

20 κίζων καὶ ἡ δζμζαϊλλων σφοδγώς. ὅλα δῆλον, δὶ ὃ, οὐκῆ ἤχϑυσων γιώ «θὰ ἣν, φασιαιξῶν ἐκεί- 
γῶν Εἰρν(). 1ῷ Οκλέωηης"ὶ μή ἔχεται, μἱ ἡὰ ἁλίην χ᾽ θύσῃ κ ὄ Ὡὐπολέσγ' 

Οπερτότε γήγϑνε,τθύτων σφαλύτων καὶ ἡ “δτολουϑύων. Ἐγώ 5 ἤλϑον ἥώ ξωιωξ ἐν 

κά ; αἰϑκοσον ἐχώπι. Καὶ τί ζωϊς «ἰξιουύτερον, ἐπι μοι "βασιλεία ἐρονών. νὰ 
ὄπω λέγ τῶν, δυλα ὃ τὴς ζωῆς ογο μὰ αἰδεςρίφει, ὅπερ ὦ ἀδοις γνώριμον. 

25 11 Ἐγώ Εἶμ ὁ ποιμιό ὁκαιλος. 

Ἑνζα δ λοιπὸν αἴθ ππιλοις ὀζκλέγε, δεικρὺὶ ὅτι ταρ᾿ ἐξ ᾧ κόσμε σωτηξίας Ὅτο οὗε- 

πρὸ έν ἄκων ἔχ τῶν ἐργάται. Εἶτα λέγ ὃ δύγμα τῷ ποιμϑῥος πάλιν ὸ τῷ Ὁ μιοϑωτού. 
οἵ γὰρ ποιμὴν Ὁ ψυχ ν ἑαυ Τ᾽ τ ϑησιν᾽ 1» Ο μεαθωτὸρ δ, ἡ Ὁκ ὧν ποὶμεν, δ οἵκ᾿ 

Εἰσι ἴω πεόζατα ἰδια ἡωρᾷ (ὃ λύκον ἐῤχόνδρον, αφίνι ἴω σα: 'ξατα,νὶ φύύγή, ὼε ἐρχε- 

480 ται ὁ λύκος ἡ ὁ αρπαζει αἱ αὗτα. Ενζωῦθα, δείκψεσιν ἑαυτὸν ὅτω  χρουτοιευταις ὡς (ὃ πα- 

τραι, Εἰ ποιμζιυὺ αὑτὸς 61, ἴδια ἀυτε 691 τὰ ἡ πεῤκαί. ὁρᾷς “πὼς οὖν ταὶς αϑαῦο- 
λαοῖς ὑψνλότέρον φλέγε ὅται, ἴθα  (ιυεσκίαξαι ὁ ὁ ῤ λ26; χα ου δίδωσι λαξίωυ Φόνεραν τοῖς 

᾿ αἰκφοωρϑροιρτί ὃν ὁ μιαϑωτὸς ὧξ ἴ ποι; ϑεωρφτ τ' λύκον ἐρήριδνον, ἡὶ ἀφίησι πὸ αρύράτο, 

Χ, ὁ ἐρχεῖ). 0 λύε “ἢ ὁ αρπαζ εἰ αὐτά. φ» ἐκέῖοι πεποινχασιν αὐτὸς δ) ) τυύναντίονιἡ γδιδίκᾳ (ἰωε- 

43 ληφϑν, Φυσίν' Αφον τύτϑου, ὑπάγει, ἵα πλνυρωϑῃ ο  λθηϑό, οι ὑδεὶς ὁζ αὐτνδὦ ἀπώλετο ἐε ἕω, μη. δ 

ἣ ᾿ οὐκ καὶ Κ) "ΟΉΤΌΥ αὐαυπηεύσου. λύκον. τ ὸ γὸ ούτε κεῖνον Εἴαδτν ἀπελθόντα ἀρῤπασαι ΝΕ 

γα ἐ δήδατο. δὶ λύκος δὲ ὅβινεῦ' μόνοι, ἃ δλὰ ̓  λέων. Ο ΝΥ ἐθρὸς ἡμδν Αἱ θολός, ΜΗΝῚ "" | 

φησιν, ὡς λέων «ξιένχεται ὠρυδρϑροξ, ὧν χαὶ ὁφις χαὶ δράκων ὅ5]. Πματεῖτε ρὲ ἐπα- 

γω ὀφεων χαὶ σχϑρπίων. 

4ὃ Δι, οϑακαλώ, ὑϑύωϑυ ““αοὸ το πειρδι νεμδᾳθμοι' μδυοδιν ὃ ὃ, ἐλ τῆς φωνῆς αὖ-- τ ΟΊ ΧΟΝ 
τῷ ἀἰκούωμδν, ἐδὼ δ αὑτῷ πειϑώκβα, ἐ ἐαὴ μὴ ἀλλοτείῳ ἐπωῖβα. Ὗ στοία. εἰστοῖ ὅβιν ω ̓Φωνή; ἢ 

Μακάδμοι ( "Ἰωροὶ ΕΝ, “πνθύματι" μᾶχαθλοι οἱ ἱ χαϑωδ9ὶ. τὴ ἡ καρδίᾳ. μακρίολοι ὧὲ 6- ματϑ.. γὶ 

λεήμονες. ἐν ζαύτα πτραδώμδυ,ν τῳ; ποιυδώι ἀϑιδόμδ, καὶ υ ὁ λύκος ἐνδὸν δέοι, ὦ 

δευυήσιται" δ λα; κὦ ἐπέλϑη; Ἐχὶ καχῷ Στ ὁ ἑαυ τῦτο ἐργάσεται. ποίρϑμα, ὃ ἐγο- 



Ματῦ,ς,κό, 

ϑον ΧΡΥΣΟΣΎΥ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΤΩ ΑΝ.ϑ. 

Α' ϑνὸ οὐτῷ φιλϑιεῦ τα ἡμαξ ,͵ ὡς ὦ τίω ̓ φυμωὼ τρ ἡ δ] ιδδιεῦαι. ὅτὸμ δίζυ ὦ διωα- 

τὸς ἡ, χαὶ φιλῃ, γἱ τὸ κω λύον ἡμιας ; σωϑίοῦαμ: : συν, Εἰ μην ἡμεῖς ἀὐᾷι Στοςαίημϑν. πῶς 

ἣ υὐτοφησο να! ,ἄἀκυσοιν αὐτὰ λέγοντος Οὐ δυυλαοὃς δυσὶ χύρίοις δευλευειν, Θεῷ καὶ ὸ μαιμ- 

μώνα. α᾽ τοίνυν τϑτῳ δουλδύωμϑρ, ὁ οὐχ χυστσυκησυκἴθα τίωυ ἐκείνου τυρανιίδει. καὶ γ δ 

τυρανήδος αἱ αἰπασης πικρύτερρν ἡ ἣν. χορ ̓, Ὀχϑυμία. ἡδονδεὺ ὦ ( Ὁ συυδεμίδμ ἢ ἔχει Φρον- 5 

ἰδὰς ὃ δ ὦ φϑύνες, καὶ ἡ δχιοουλος, αὶ μισοφν συχηφόμπίας, ὺ ϑὐροτὴς μνοία κωλυμαῖα, 

ῥᾳϑυμίδν, ἀσέλγήδμ, πλεονεξίαν, μέϑέευ " ᾧ ἡ ὧν ἐλθύϑαξοις δούλοις ποι ἡ “3 εγυ- 
ῥωνήπον χείρας, Χι ἡ δούλοις, σύν ἀν, ϑοϑόπων, δλλὼ ᾧ τῷ χαλεπωτέρα ἡδπαϑῶῦ καὶ Ὁ ὙΜμιο- 

συμᾶχ τὴς Μυχῆς. ὃ τοιοῦτος πολλὰ καὶ Χῦ Θεῷ καὶ ανιϑοφ “ἴοις μὴ Ῥρεσχόντον τολμίᾳ, δεδὸι- 

χως μή ἧις αὐτοὶ τω δγασοτείαν ἀφέληται Ὅυτίω. ὠ πικρὰς σησλείας κι ' Δἰαθολικῆς 

δευναφείας.. τοῦ καὶ μάλιςα πσγτων 51 Ὁ" λαλ ἐπώτατον͵, ὅτι ωῳ τοσούτοις χατεηθρϑνοι 

χαχοῖς ἡδὺκῖθα, χαὶ τέωυ ὠλυσιν ἀασαζόβα, ἡ δεσμωτι: ὅλον οἰκϑειῦτες σχότας πεπληρως 
βϑωον εἰς φώς δξελϑῷ υ βυλόμεθα, δλλ᾽ ὑχισφίγηονδι ἐ ἑαυτοῖς Ω και ο,Χὴ) ὃ «νηδόμηθα ὦ ὡ 

γοσήμρτι. οϑεν σοὶ ἀπαλλαγάσαι διυυα μέδτι, ὠλλὼ ΦΜ ζῷ μέταλλα ἐργαζομῦῥων χα- 

λοπώτερϑν οἱαχείμεθει" τὸς δὴ πονοὺς ὦ τίω ζαλαιπωείων αὐτσουδῥοντες, Ἢ ὃ ὃ καρ- 

“πὸν ΟΥ̓Χ Ὡπυλαύοντες. κ Φ δὴ χϑῖερν παίντων, τικῶν “ἀπαλλάξαι βυληϑὴ ἴις τῆς πικρᾶς 

ζωτης αἰχμαλωσίας ἡμας , Οὐκ δῥεη» "ἅθα, δλλαϊὶ (ἡ δυαφορίνομϑῳ καὶ Ὁ ἀγαγανθοδωδυ,- 

δὶν ἀμιῴφνον- ἣΜᾳ ̓ἰϑηνομδίων οὐ θκείαϑμοι ζωστη, λα πολλῷ πότων ἐκείνων αϑλιωτι.. 

ὅν, Ὗ τοσϑζον, ὅσον σα ὰ ἀπαλλαγόμαι τὴς μλμίας ὀλελονϑν. μὴ γὰρ ὀζρ' ̓αὗτο πῆρρθος 

Εἰς) κόσμον, ὦ δλύιϑεσπε, τῦτο "μη ζαι δ τὗτο γέϑνας αὐιϑέφπος, ὅ ἴα τὰ μέταλλα 16 

ζωτα ἐργάζῃ, ὁ συλλέγης ἐχευσίον Ἵ [αἱ ζωῦτα ἐπιλασέ σεκατ᾽ ̓ Εἰκῶα, δολ᾽ να αὖ-- 
τῳ ρίσῃς, ἴα ἫἭἍ μδινόντων ΚἈντύχνς, ὑα ( ̓άἀγέλων Ῥρθύσγς. ἡ τοίνμω ἐκξαίλλεις σε- 

αὐτὸν τὴς τοιαύτης σὺ ἐνεί ας, τ ἡ πσθς τίω ἐλάτίωυ ἃ ἀπμίαν ᾧ δυσλμειὸν δξωλεῖς: ᾽0 ̓ ς 

αὐ σοι λύσας ὠδένας ( ὠδίναρ ἢ) λέγω ᾷς πνθυματιχαὲ ) λιμῷ ὁζαφλείρ, σὺ ὃ ὑπὸ 

πλησμονῆς δζαβρήγνυσαι᾽ ο ἀδελφός, γυμνὸς ὧ σῶμα αἰδιαγή, σὺ ἢ Ἂ τοῖς ! ἱματίοις ἱμά- 

͵΄α κατασκϑυαζ ἐς, Ἰπεητειχίζων τοῖς ἰσκώλνξι Οιαύτην αἰδεξολήνιἡ πῦσῳ βέλτιον ἡ 

σώματα «ἰξιζαλλῳ τὰ ἢ πενήτων. ὅτω "δὶ Τὴ ὀϑάλωτα ἐμϑμε μὰ φροντίδὸς α πάσης ἰπήλ.- 

φῆ, ᾧ τὶ μέλλυσαν σοι ζωζω ὠκόμιξεν. αἰ Ν᾽ (ἡ βέλει ζαῦτα δυίεϑαι συπξρωτα, δὸς 

τοῖς πἰωχοῖς. ὀκῴοι » Εἰσιν Φ (αἱ ἱμάτια ζῳστα Εἰδότες τινάίοσειν καλῶς. Ὁ Ὁ γὸ τῷ 
κιξωτίου τὸ τ σώμιο. το Χοισοῦ τίριώτερϑν τε ὺ ἀσφαλέςερρν. σοὶ "ὃ μένον φυλάοσι ζᾳ 10 

ἱμάτια, Ουοδ' λίάλωτα ὀχατηρᾷ μόνον, ας λαμασόλτερρι ἐργαίξεται. τὸ κιξώτιογ πολ-- 

λόίκις ΚΤ ἿΜὶ κατίων ληφϑεν, ἐ ἐχάτι σε αἰξκέξαλε ζημία" ζαὐτίωυ: ἢ, σγοϊὲ θείνατος λυ-- 
μια οϑτῳ διυύαται τίω Φυλακίω. συ Ὁ ϑυρώ ὠζαύθα ἡ ἡμῶν δε ὺ μοχλών" οῷς 

οἰκεῦμα αἰγφυπνούντων᾽ ὧδκχ ἄλλης Τινὸς τοιαύτης ἀσφαλεΐας: καὶ ̓γὰ πάσης ἐλιζυλῖκα: «- 

πήλλακται, καὶ ᾿ὐπύχειται φυλρόιϑρα, ὧι ὡασερ Εἰκὸς ζο οὖ τοῖς ϑφφινοῖς χείψϑνα. πάσῃ "γὰῤ 13 

καχίᾳ ὠκεῖνος ὁ τόποφ ἀξωτος. ζωωτα ὅτε ἡμεῖς αἰεὶ λέγοντεν ἀζαλιμπϑμορδῳ, ὅ ὅτε ὑμεῖς 
αἰχϑύοντες πείϑεοϑε. ἊΣ ̓ αἰδιοννψυχις ἐσμεν δυτελούς ὸ πσϑϑς Ῥ γἀῶ χεχηνηας ὴ χαμοι συ.. 

ὀϑμδύηρ᾽ μάλλον: ὃ Μὴ ἡ μοιτο πϑβτων ὑμδι κατα γραῖαι κακίαν, ὡς πϑμίᾷς ὀείαζᾳ νοσεῖν. 

εἰ ἰδ ὶ ὼὡ ῷ πλούτω μμεϑυοίϊες, ἐμφοχῆοισι ἢ Ἐ ἀκοϊὼ ασοὲς τὰ ἐλέγϑεδμα, ΕΝ ἴη πειίαᾳ 

συξώντες διωυήσον" δἰκθλέψαι φορὰ λεγϑιδμα ἡ ἦι υ το ασδὲς τὸς πένηζαζ, φησιν; 40 ; 

ὀυ )0 76 υσὸς ἀύΐζις ὅν, σοὶ ἱμάτια τοσπῦτα, φησιν. ὁγα αρτος ὅ67ν ἀΐρις ὕδωρ ψυχον 
ΣΝ δυρ, ὁ πόδες,ωςε Ὠχισκέψα ῖ, ὧν αἰρωφουνζμ, λα γλαδοσαι κα Ἢ δηθθ, ὥ- 

“- «ἰαχαλέσαι ᾧ βεδληυδμον᾽ ὼ οἰκία ᾧ ςυγ), ὡςε ὁμοδίαιτον ποιῆσαι ῷ ξώον. 

ὁνγδ δή ζῴλαντα χουσὺ ἵ . ὅσα ἃ τόρτο οἰ παιτούμον ΓΝ 7). πενήτων "Δααὶ ἴεν 
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αἴδα Μ σνλλουτώντων. Εἰ δὲ ὡς πύης Εἴα, ἡ Ὡχὶ (ις ἿΜ ἄλλων ἔρχεται θύρας, δυσὶ ὁ. 

ζολϑν λαξᾷν ὁ δεαυσότης ἡδμ ἐπαιαεωε), ἀλλὰ χαὶ μείζονα ἐρᾷ Μ᾽ πολλὰ βεξληκότων εἰ- 

ληφέναι κν ἀὐδοδ, πύσοι δ γόν ἐφηκότων πυξάντο κατ᾽ ὠκᾷον ἡ μέοϑαι (δ) καιοϑν, καθ᾽ 
ὃν ΚΙ᾿ σαρκὸς ὁ Χοιφὸς αὐθιεπόλει τίου γώ, ὦφε χαὶ ὁμοδίαιτοι αὐτῳ ἀμέοϑαι καὶ σύοσι- 

5. τοι ἰϑεὺ νεῶ ἐξες] τῶτο “πνέεϑαι, ὁ καλν αὐτοι μᾶλλον ἘΧῚ ἄἴριςον καὶ ἐς!α ϑίεναι μετ᾽ 

εἰδηδ, καὶ ὅΧ] μείδονι κέρδει. ΕΜ μδὺ δ} τότε αὐτῷ (λωεςγαϑεντων πολλοὶ καὶ αἰπώλον», 
οἷος καὶ ὁ Ἰούδας ζω, χαὶ ἔτη 69) Ἀ᾿ ποιούτοι" ὦ ἢ χᾳ λϑιώτων αὐτὸν ἔχαᾳφυς γὼ Εἰς Ὁ οἰκίδν 

τίω ἑαυΐν καὶ μετα διδυγτων αὐτο τφαπέζης χα! φέγης, δ λογίας ὀπολδύσεται μθ γάλης. 

Δῴτ Ὁ, Φησιν, ὼ ἐυλογημῦμοι τῷ παΐζος (Ὁ, κλιηρϑνομιήσοι τε τίω ἡτοι καισμένζωυ ὑμῖν Ματῇ κι. λδὲ, 

10 βασιλείαν Ὄὀπὸ καταολῇε κόσμου ἐπείναισο, [ } κα ἐδώκατέ μοὶ φαγεῖν᾽ ἐδίψησα,καὶ 

ἐποτίσαιτό με᾽ ξένος ἡμιΐυυ, καὶ ((μωηγαγετέ με᾽ ἠοϑένησαι, καὶ ἐπεσκέψαοϑέ με" εὖ φυλα-. 
κῇ ἡμιζωυ,  ἤλϑετε πσθός μέ. ἵν δέζυ τούτων ἀκουσωρμϑρ “ΨΓ ῥεμδν, ονδύσωμδυ (ὃ γυμνὸ, 
(ἰωαγάγωρμϑμ (1) ξένον, εϑρέψωρδν (ζ) πειναύνται, ποτίσωνϑν (ὃ διψῶντα, Ῥχισκεω- 

ϑα ᾧ ἀρρωφοιώῶτα, ἰδωμϑρ (ὃ οὖ φυλᾳκῆ, ἵνα πϑερνσίας Ὡσπολφύσωμϑμ, ἡ αρδοτημδὶ 

"5 συγχώρησιν λθίφωμϑμ, τὸ τῶν αἰγαϑών μοταίοκωμδν ἐκείνων, “ἿΜ' κὐ λόγον χἰπρῤραμόντων χαὶ 

γον ὧν Ἄϑοπτο: πόύῷς ἥμαις Ἐχιτυχεῖν, ἐϑριτι χα! Φιλὸν,ϑο»πία τῷ Κυρίν ἡμδ 1..- 
ἱ ἐπὶ σοῦ Χοιφού, " ὦ ἡ δόξα καὶ ὃ χρῴτος Εἰς τὸν αἰώγας, Αμέω. 
πκιἡ δὺ ἃ, 

ἡ ὗς Ομιλιξι 4 ΕΓΩ ΕἸΜΙ Ο ΠΟΙΜΗΝ Ὁ ΚΑΛΟΣ, ΚΑΙ ΓῚ- 

[4 ὧν ν᾿ 

νἰν χρὴ αἱ» 2 νώσκω τὰ ἐμαὶ, ἡ γνώσχϑικαι κί(ασὺ ΜΜ ἐδ, τς Καϑως γινώσκει με ὁ 
Ν πατὴρ, κάγω γινώσκω (ᾧὴ πατέρρι, χαὶ ιἱωὼ ψυχγίωμυ πϑημι παρ τῶϊ 

“οόξατων. 

5. ς λεῖν ΟΕ.., α᾽ γαπητοὶ, μέγα ἐκκλησίας “ϑόςα σία, τὸ πολλῆς δεόνϑμον φι- 
ΝΠ Κ λοσοφίας αὶ αἰϑρείας τοσαύτες ὅσος ὁ Χοφιφὸς Εἶπεν, ὡςε τίωυ ψυχεν 

“καρ τὴν “οοαΐτων ὅεῖναι, ὧτε μηδέποτε ἐγκατωλιπεῖν αὐτὰ 6. 

ΠΥ ΓΦ μμα χα γυμνα, ὥφε πσϑὺς (ιλυωνϊτα μναίως. τύτω γ5 6 

5] ΠΖ5) ἰδ ποιμώωυ τοὺ μιωϑωτού διέξηκεν. ὁ δ τίω ἰδίλν σωτηρίαν πϑμ.- 
μι, Ὁ ὦ Ὅμ» δ ταχοῦ σχϑππτε, .}} πυολξατων αἰϑηών" ζέ Ἧ πϑὸρμταγρῦ τίω ἿΜ 

40 πυροζατων Ἐχιζυτᾷ, τίω ἑαυ, τρ δα τεέχων. Εἰπων τοίνιω τῷ ποιμδῥος ἴα δείγματα, 

δυο τἰϑησι τὸς λυμεώύνας ̓ ἐγα, (ὃ κλέπηζω τὸν θύοντα, ὼ αὐπαζοντα ̓ ἕτερον ἢ, ΤΙ τύτων 

Τ᾽ οὐεὶν ποιοιῶτα, γυονδρων ἢ τύτων Οοι ἔχιςρεφόγθμον Οὐοϊῥ κωλύογτα᾽ δὲ ὠκείνων δὴ 

τὸς ὐρὶ Θά δον αἰννῆόμϑρος, Δ] αἱ τύτων τὸς Ἰσδαίων διδαισκαίλοις ἐκπομγγά ων, κη- 

δόρϑυοις στοὰ φροντ'ζονζᾳς ὝΜεμπεπις μϑῥων ἀὐζις πυφοξώτων. ὅπερ δζωυ καὶ ὁϊεζαι- 

42 ἐλ ὀίωθε ἐγκαλών ἀὐφ!ς ἐλολν, Οὐω, ὦ (ὦ ποιυδῥες Ἰσραήλ "ΜᾺ βέύσχοισι ἑαυτὺς (ὦ) 16ζεκιλϑ. Ά, 
σποιρϑρες ; ἐλχὶ τὰ πυδέθατα βόσχϑυσιν (ὦ) ποινϑῥες : αἰλλ᾽ ὠκᾷιοι τόωυδῳ τίον ἐποίοιων, ὅπερ 
μέγιτίν ὅδηι εἶδος κακίας, ὝΜϑ ἄλλων αὔθιον πάντων, δχρβ τῶτο γὰρ φησιν ὦτε ὃ πεσλα- 

᾿γηρῆμον ἐπέζρεφον, συ οὲ ὦ “ἀσολωλϑς ἐζήτων, σὐὴ τὸ (μυτυτοιμμμένον ἐδέσμοιω, συτῆὲ τὸ 

ἀἰωτοιῶ ἐδε πάρε, ΤΩΙ ἑαυτιιὶ, καὶν τὸ προ έθατα, ἔδοσχον. ὅπερ «οἱ Παῦλος ἐτύῳ 
45 βήματιπάλιν ἐδήλου λέγων" Οἱ δ παῖντες τεὶ ἑαυ" ζυντῶσιν, ὁ ζω" Χοιτοῦ Τησι ἡ πάλιν᾽ φιλισ.. κα, 

.. ἢ 

χτὲ Μηδεὶς "τὸ ῊῊΧ ἡτείτω, αἰλλαὶ" τὸ τού σλησίονξκαφος. αἰλλ᾽ αἰμφοτέρω αὐτὸν δείφησιν ὁ δ. Κορε, κ', 

χν Χοιφυς᾽ ἐκείνων κ᾿ ΔΜ (Χὶ λύμν ωὐἰρδονλνονϑμων, τῳ Εἰπεῖν, Ὁ σ' τοὐύτοῆλϑον͵ ἥα ζωίω 

ἔχωσι, ὁ αἴϑιοσον ἔχωσι ̓ τώτων ὃ ὟΜ ἰδιορώντων «(πρὸ τῶν λύκων αὐῤπαζόμϑμα τὰ αϑ’- 
(ατα, τοῦ μὴ χατωλιπεῖ, ἀλλα ἡ τίω ψυχίω ἰντεῖϑεῖναι ἐπ αὑτῶν, ὡςε μὴ ῷ πσοῦ- ; 

“ φαῷᾳ 



τ δέ ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑΊΩΑΝ. 
ζατα ἐἰποϑόνῷν. ἘΦ γῈ αὐτὸν ἐδουλβύονη» αἰφλῴ,, ιτε τῆς διδασκαλίας μετίϑετο, ὑἶτι 
ὧδο πις’ ϑυονζ παδούδωκεν᾽ δλλ᾽ ἔφη ἡ Εἵλε» Ὡσπϑόυφῷν. ἅμα το ὀῤω καὶ χάτω ἔλε. 
ν᾿ ἐγὼ Εἰμι ὁποιμζω ὀχαλός. Εἶπι, Ὁ αἰμδοτυξα ἐδύχει (ἃ λεηϑιϑνα {ἢ ( νὴ 

Χ) ψυχίω μὰ τίϑημι,κ μα πολὺ πὐπύδειξν ἐλφῦε᾽ τὸ δ, ῥα ζωίω ἔχωσι, «ξισ- 

σὺν ἔχωσι, κ᾽ τίω ἐντεύθεν ἐμϑιεν ἀποδημίδῳ συμθήσιοϑαι ᾿ κι τον αἰαΐγα ῷ μέλλοντα) 

Ἡ ποιᾷ ϑατερον Ὁτὸ ϑιυτέρο πιφούται, ἰπὸ τῇ δοιώωι τίω ψυχώω, ὁτι ᾧ τίω ζωΐω δὶ. 
Ῥονν, δῶσιν, ὅπερ ἡ ὁ Παῦλος ὑλεὴν᾿ Οτι Οὐ ἐϑροὶ ὀγτες κοιτηλλάγημϑυ τῶ Θεῷ δζῳ τῇ 9α- 

Ῥω. 5.λβ, νάτυ τῷ ἐοὐ αὐτί, πολλῷ μᾶλλον καταλλαΐμτες σωϑησύμεθου. Νὰ πάλιν δλαχού Ὅςη 

τῷ ἰδίου οὐ οῴκ ἐφείσουτο, δλλ᾽ ἰπρ ἡμδν πόμτων πϑρέδωκεν αὐτὸν, πῶς εχὶ (μ «τα 

(ὰ πώννα ὑμῖν λαραήται » δολ αὶ τίνος ἕνεκεν Οὐκ ἐγκουλούσιν ἀὐτωνωῦ, ὦ ἢ πρότερον, λέ- το 
λϑυτες᾿ σὺ «δὶ σεται εδοτυρᾷς, ὴ εὗδοτυοία σν (ἕκ ἐςν αἰληϑης; ὅτι πολλάκις ἐπεςύμεισεν 

αὐςδν,, ὁ πλείων ἡ πϑρησία «σοὸς αὐτῶν Ὄστο τὶ σημείων (ϑμεηο. εἶτα, ἐλ εἶπεν λνωτέρω, 

ὸ ζᾳ ωρόξατα ᾧ φωνῦς αἰντο αἰκούει ὼ ἀἰχϑλουϑεῖ αὐτω ἵνα μή τις ἐπηὶ τί ἕω πσοὲς (δ μὴ 
, " "ν 4 ᾿ ΤΠ ΕᾳΕ ! .γω δ᾽ «ε 

πιφευσανζᾳς ; ἀκουσον τὶ «πήγανε, ᾧ γινώσκω ζῳ ἐμὰ, καὶ γνώσχομαι ὑπὸ  ἐμδί" σεῦ καὶ ὁ 
Ῥω. κ.4, Παῦλος διλών ἐλελν᾿ Οὐκ αἰπώσατο ὁ Θεὸς 1" λαὸν αὐτῷ ὃν πσοϑέγνω οὶ ὁ ἹΜωύσης Εγνω κα 

β.τιμ, βιδ, Κι ὑριος τοῖς ὀγζῷς ἀὐτύ" ὠκείνοις λέγω, φησίν δὺς παδεέγνω ὦτα, ἕνὰ μή τὴς γνώσεως ἴσον τὸ 

μεΐξον νομίσῃς, ἀκουσον πτῶς δἰ ϑρϑούται αἰ τὸ τῇ ἐπαγωγῇ ᾿ γνώσκω (αὶ ἐμαί, φησι, καὶ γι- 
νώσχϑμῳ «᾿αὸ "ν ἐμδν. δλλ᾽ οὐκ ἴσον καὶ γνῶσις, δλλαὶ πού ἴση; ὅχὶ τῷ παΐξϑς καὶ ἐμού, 
ὀκᾷ γὰ, καϑωῖς γινώσκει με ὁ πάτηρ, καζγω γνώσκω (ὃ πατέξρ. ἐπεὶ, Εἰ μιὴτϑρο ἐδύλε- 
το κο-τασκθυαῖσαι, τίνος ἕνεκεν ἀὐζο' ἐπήγαινε η δ, ὟΝ πολλαχοῦ ἑαυτὸν τί ϑησιν ἐν (αξεΐ ,ο 

πολλῶν, ἴα, μή τις νομίσῃ ὅτι, ὡς ὀῤθρώπος, ὅτως ἐγίνωσκεν, ἐπήγαιγε ᾿ καϑώς γνώσχει με ὁ 
πατήρ, κάγω γινώσκω“ πατέρ δυτως ἀκριβεῖς αὑτὸν δπίςα μαι ὡς αὑτὸς ἐμέ. ὅρα ὅτο καὶ 

Δικ εκβ, ἔλελμ᾽ Οὐδεὶς γινώσκει Τ᾽ ον, Εἰ μὴ ὁ πατύρ᾽ καὶ Τ' πατέρα, Εἰ μὴ υὸς, χαγωρλσρϑμζου 
᾿ τινα γρωΐσιν λέγων, χαὶ ποιαυτίων, οἵλιυ σϑνδιὶς ἕτερφς δυωμα οδἷν. ἐγὼ τίθημι τίω ψυχίω 

(ισ.. (ἰωεχὼς τῦτο λέγ, δυολὼν ὅτι οὐχ ἐς! σπόρος. ἐπεὶ χαὶ ὁ Ὡστόξολος, ὅτε" αὐτὸν 22 ἑεἰωὶ 

ἐδύλοτο δεῖξαι γνήσιον ὅγτα, διδεώσκα λον, καὶ πσδὸς τοὺς ψϑυδουποζόλοις ὀμτιηϑρεξήγχατε ἢ 
β Κη.ι« κί, λόλϑυ, οἰστὸ ΤἊὋἜἝκωδιυύων χα ἣν )ανώτων ἑαυτὸν ((μυίρησι,λέγαν Ἐν πληγοὺς αὐαθ(αλλύ- 

τως, ὦ» ϑόναϊτοις πολλάκις. τὸ ὦ )) δ λέγήν, ὅτι φώς Εἶμι καὶ ζωή Εἦμι, ἐδυκει ἢ τύ.-Ψ 
ῷου χρῦρᾳ τοῖς ἀνοήτοις᾽ τὸ ἢὶ λέγψν, Οὐποϑλυῷ βύλομαι, σϑοὲμίαν βασκαιίθν Εἦχεν,".- 

δὲ φϑύνον. δύ τῦτο σϑ δ᾽ λέγϑυσιν ἀυταῖ᾽ σὺ μδοτυρᾷς κοὐδὲ σιαυτϑ᾽ ἡ μοτυρία σῳ Οὐχ ἔ- γο 
φν ἀλνϑής. πολλίω δ ἐδείκψυ τὸ ρμᾳ χηδεμογίαν, Εἴρι ἐπ Ὁ λιϑοιζόγτων ἐδελεν 

ἑαυτὸν ὠκδοιώω. δζᾳ τῦτο ᾧ ϑύχαιρως δ οὐδὲ τῶν ἐθναῖν Εἰσείγᾳ λόχον. 
16 Καὶ Δ χὰ ὦλλα πσόόθατα ἔχω, ᾷυσιν, ὦ οὐκ ἔςιν ὧκ τὴς αὐλῆς ζαύτης᾽ κακῴ- 

γά μεδὲῖ αἰγαγεῖν. Ἰδοὺ πάλιν τὸδε βημκα κε ϑμον,ἐκ λύαγκης δβὴν, δλλαὶ Ὁ πόρτως 

ἐσυνϑύν δυιλωτικόγ᾽ ὡσανεὶ ἐλετῖ, τί ϑαυμαίζετε, Εἰ δυζοί μοι μόλλοσιν ἔπτο, καὶ ζὰ πσοὲ- κ9 
ζατα τὴς φωνῆς μῷ αἰκϑύεν; στὸμ "ὸ χα ἀλλα ἰδυγτό μοὶ αὐκολυϑοιώτα, χαὶ τὴς Φωνὴς μὲ 

αἰκούοντα, τότε ὠκπλαγήσεοῶς μειζόνως. Εἰ λέγη, ὦ σέν ἕςιν ἐκ τῆς «ὡλῆς ζαύτης, 

4. Κο .ζ.,}. μὴ φορυξηθης ἡ ΡΨ δμφορα δὴν γόμον μόνον, καϑο χαὶ ὁ Παῦλός φησιν Οὔτι εὐθῆο- 

μι τι ἰσώει,θτε ἀκροξυεία. κακφνά με δεῖ ἀγαγεῖν. δείωυσιν αἰμφοτέρρις ἐσχορπισψϑῥοις 
χαὶ μμινϑμοις, καὶ ποινῦμας Οὔκ ἔχονζῳ, καἰκείνους καὶ τυΐζος, οὕπω Ἔ καλν Ῥα.νμο- 40 
μόμου ποιρῦμος, Εἶτα ὶ τίωὐ μέλλουσαν αὐδῇῥΖΝ πσοοθναφων (ἰωαφέαν, ΟἿ ἔ- 

αρισ βιι. δόντα μία ποίη. , Οτν Ἢ αὐτὸ πάλη ὁ Παῦλος ἐδήλωσεν Εἰπων" ἵγα «(ῷΖν' δυὺ γχιαὐπὶ ̓  

κτίσῃ ὦν ἑαυτω Εἰς ἕνα χαρὸν ὁ ,ϑ65:πον. 

17 Διὰ τὔτό με ἀγαπᾷ ὁ πατήρ, ὅτι ὀγὼ τίωὐ ψυχέων μεν τί ϑυμι να πάλιν λοίξω αν 
ν .-«--.... 



ΕΥ̓ΑΓΓΕΛἕομω. ξ. ϑοὺ 
τίω. Καὶ τί τῷ ῥήματος τότ ταπεινότερον “ἐρμοῆ᾽ δν, ΕἾ) δὲ ἡμῶ; ὁ δεασότης αἶγα- 

παοϑαι μέλλει ὁ ἡμέτερος, ὅν, αὐὺρ ἡ μδυ οἰποϑνήσκει τί δίζυ, Εἰπέ μοι, (ὃ ἔμι τορ9- 
εϑὲν γόνον Οὐκ ἡγαπαηο, δλλα νι τῆς ἀγάπης ἤρξατο ὁ πατὴρ, ἡμᾷς γολθνα νϑμ τῆς αἴα.- 
“πς αὐτῷ ατιοῖ; ὁράς πῶς κέχρηται τῇ συγκοιταξαζσει; τί δΐίυ ὠζωϑα κατασκθυάσαι 

ς βύλοετα; ἴτω δλλότθμοη αἴτοῦ ἔλε)ϑν Ἂ παΐῥος καὶ πλόρον,ὶ Ὁχὶ λύμῃ ἥκειν αὖτ. ἡ αἰπω--: 

. λοία, λέγε" καὶ εἰ μωγδὲν ἄλλο, ὅτο γριῶ μεόπειϑην αγαττῶν ὑμῶς, τὸ ὅτω ὑμᾶς αγαπαοϑαὶ 

δὰ ἢ ποίξος, ὡς ἐμᾷ ᾧ διὸ τῷτο αἰγαπα ῖ, Ὁ αὐτοὶ (γ᾽ Ὑ ὑμδ Σποϑνήσκω, μ(' 

τότυ 5 ᾧ ὀκῴνο καϊασκϑυάσαι βύλε,),δπ τε ὕκ ἄκων Ἐλὶ τὸ Ὡϑάγμα ἔρχε)(ἀ δ ἀΐκων, 

πὼς ἀγάπης ζιὦ ποιητικὸν τὸ γινουϑμονι) ὅτί καὶ ἐν πατοὶ (θ᾽ αἰ χυῤθολῆς τούτο δοκεῖ. εἱ ἡ ὡς 
ἀπό το ὀύίϑορπος, Ττοδζμλέτ), μὴ ϑαυμάσρις πολλάχις Ὁ Ὁ ΛΟ ΖΡ τούτων εἰρήχα νϑμ αἰτίδν,χά 

παλιν ζᾳ αὐζῷ λέγειν αἰϑοῆν ὁπαηϑίς. Ἐγὼ τίϑημι ἢ ᾧυ χίωμυ, να πάλιν λαίξω αὐτήν" 
18 Καὶ συνεὶς ἐἰρᾷ αὐτὶ π᾿ ἐμϑ, δλλα ἐγὼ τίθημι αὐτίω ἐπ᾽ ἐμαυΐξ, ὄξωσίλυ ἔχω 

θεῖναι τίω ψυχΐω ΜΆ, χαὶ ὥέροίον ἔγω λαύῷ αὐτίω.. Ἐπειδὴ ΡΝ πολλάκις ἐθυ-- 

λϑϑονζο αὑτὸν ὀψελῴν, λέγει, ὅτι μὴ βόλονϑμου ἐμοῦ, αὐνόγηΐος ὑμῖν ἘΘῚν ὁ πονὸς. χαὶ ἐν Το 
15 αὐοϑτέρφυ τὸ δυῦτερον χατασκέσωξει, πο οὐ ϑοινώτε τέωυ ἀἰγάφασιν. ζρτο γδ ὅ81 τὸ 
δ μαι φὉΥ χαὶ κοβαδοξον. χαὶ γδ} ἀμφότερα χαιναῖς γέλϑνε, χαὶ ταῦ τίω χϑυνίω ζιων- 
Οφλυ. πρ)σέχωμϑρ δ μα ἀκχριξείας ᾧ λοχθμϑυῳ᾽ ὀξασίαν ἔχω ϑοίναι, φησι, ψυχίω μου. ΝΝ 

τίς ςέκ ἔχει ὥξωσίαν θεῖναι Ὁ ψυχίω Κ ἐἑαυζν᾽, ἐχάς'ῳ γὸ βελουϑμῳ δυωατο ἑαυτὸν ὀρελῷ. 

ΔΛ ϑχ ὅτω Φησίγ᾽ δλλαὶ πῶς; ὕτως δξυσίθν ἔχω ϑείγαιγως μιῃ δέγα, δυυυηϑέεαι, αἰ κόντος ἐ.- 

20 μού, πτο ποιῆσαι, »τὸρ ἐχὴ δ, ϑοϑἤπων Οὐκ ἔνι. ἡ μεῖς Ν᾿ οὔκ ἔχονϑυ δξυσίδν ἄλλως γεῖναι, 

ΔΛ λϑαιρϑόντες ἑαυτοῖς, Εἰ ὃ ἐμπιωήοινϑν Εἰς ἐχιξυλϑυονζις τινας ἡ κυοίοις ἀγελᾷν, 

Οὐκ ἔτι ἔχονϑν ἀξυσίδν τῷ είναι ἡ μυ! Δα ὸ αἰκόντων ἡμδν" ὠκῴοι αὐτὶ ἀϑαιρφόσιν. ἐπτ' 
ἐντὶ ἐχ οὕτως δλλαὶ ἡ ἑτέρων ὨχπΟσλθυὀντωνμούολος ἦν αὐτὸς μὴ ϑεῖναι αὐτέων, εἰπὼν ὅζω, 
ὅτι σ εὶς αν τ αἱρᾷ ἐπ᾽ ἐμϑ, τότε ἐπήγα δ ν᾽ ὀϊζασίαν ἔχω ϑεῖναι τίω ψυχγίω μου᾿ τυτέςιν, 

25 ἐγ μόνος Εἰμὶ κύολος τῷ ϑεῖναι αὑτίω, ὁ ἐφ᾽ ἡμδῶν οὐκ ἐς!" ἡ κα ἀλλοι πολλοὶ 
κυρλοΐ Εἰσι τῷ λαζῳν αὐτίω ἀφ᾽ ἡρδῶ. δνλα τϑτο ΟΝ τίω ϑρχίω οὔκ Εἶπεν (συϑὲ 

γὁ ἔμϑηρν ὁ λόγος οἰξιόπισος 61) ὄλλ᾽ ὅτε τίω απο δ πραγμάτων ἔλαθε μὔρτυείαν, ᾧ 
πολλαώχις Ὠχιζουλευσοαντις Οὔκ ἰουσαν αὐτοῦ χαταοεν( »δ» ὀἴξηλϑον ἐκ δ χειραδν αὖ-- 
ἫὟῊ μυριάκις) τότε λοιπὸν φησιν, σστίεὶς αὑτίω ὠἰρει απ ἐμᾶ. Εἰ5 τοῦτο ἀληϑές, κα- 

80 χεῖνο ἕπεται, τ ἐκόγτω ἔχὶ τῦτο ἔρχεοϑαι. τῦτε ἢ ὄντος αἰ ληϑούς, κακεῖνο ((μυέφηκε, τὸ, ἡ-- 

γίκα ἀν βουληϑῃ λφξᾷν αὐτέου, διυυηνϑίεδαι πάλιν. εἰ γᾺΡ τὸ ἀἰποϑαινᾷν μεῖζον ̓ χτ' ἀν, 569: 

πον ζω, μηδὲ αἷδὲ ἐκείν οι ΤΟΝ αἰμφίξζαλλε. τὸ )ὺ αὐτὸν μόνον 41) κύφλον τὸ Ὁ ψυχέω «.- 

φῴϑνα;, δείκρεσι ἡ τοῦ λαῶν αὐτῇ κύθλον ὄντοι Σιτὸ “ αὐὸ ὄξῳσίας ρῶς πτῶς δἰπὸ τῷ τσοϑ- 
»αμοά- Τέρφυ τὸ δτερον"χατεσκεύασε, ᾧ ἰ ποτῷ ϑαινάτν ὶ τίω ἀἰγαίςασιν ἔδειξεν ἀγαμφισξήτη- 
“ 33 Τὸ; Ταὐτίω τίω ἐὐγτολίω ἔλαθον τὐδα τού παΐξος. Ποίαν δὴ Φωὠτίω τὸ 

ποθεν καἰ πὸ Τὶ κόσμυ. ἀρ διζν ἀνέμενεν ἀκούσαι πσοότερον, ὃ τότε ΕἼ λετο, κΚ ἐδέησεν 
αὐτὸ μαϑεῖν; ᾧ τίς ἀν τούτο νοι ἔχων Εἴποι; δολ᾽ ὥαστρ αγωτέρω Θέπων, ΟΡ τῦτὸ μα ὃ 
πατὴρ α'γαττῶ, τίω ἔχουσιον ἐδήλωσιν ὁρμιζωυ, αὶ τίω τὴς ογλρτίστητος αὐνξλεν αὐ συθιοίαν" 
οὕτω ἡ ογζωῦθα, οὐτολίωὼ Εὐληφένωι ΟΝ Τ πεΐζος Εἰπὼν, συυὲν ἀλλο ἐμφαίνει, ἢ ὅτί 

49 ἐκείνῳ δοκεῖ τῷτο, ὁ ἐγω ποιῶ᾽ Ὧν, ὁτὸμ αὐτὸν ὀρόλωσι, μυὴ νοιιίσωσιν ὡς ἐγκαταλελειμι- 
ὑϑίον καδοδιδόμϑρον κἰ πρὸ τῷ παΐθ9ς ὀμηρηχέναι,μοηδὲ ὀγει δέ σωσίν ἀαῇρ ὠνείδησοιν᾽ ἀϊλλοιφ 

ἔσωσεν, ταυτὸν ἃ δυωύαται σῷσαι" ἢ, Εἰ ὑὸς Εἶ πῇ Θεού, καταάζηϑι δἰπὸ τῷ φαυῤ96. χαὶ 
μζωυ φχν" τᾶτο καὶ καταξαμει, Κη" ὑὸς ὅβιτῷ Θεοῦ, Εἶτα ἵνα μή ἀκφύων, ὅτι ὠτολίω - 

λαῦον αἷδᾳ τὸ παξϑς, δλλότοιον εἰ Ὁ καόρθωμα ἐῇ νομίσῃς, πσφγλαθῶν ἔλελρ᾽ ὁ 
(μεγίοιξ, τοτ. 2. ᾿ ΥΥΥ ποιμιδυῳ 



φιλεν, β.ζ. 

Ιφαν΄δικ. 

Ἰωαν. ἢ. μῆ-. 

805 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ. 

“ποιμιζυν ὁ κϑιλϑς τίω Μυχίω αἰτοῦ τί ϑησιν αἷῶρ ζη «οξεθαάτων, ζκ τυτῶι δυκψγὺς αὐτῷ ὄγτα 

τὰ πυολξατα,ὺ ὅτι αὐτί καΐφρϑω μαι ζω πὸρ ὦ γελμηρμϑμον,ὸ νὶ δεέμϑνον αὖον τ τολὴς. 
εἰ Ν᾽ οὐτολὴς ἐδετο, πὺς ἐλελμ,ασπτ᾿ ἐμφυᾶ τἰϑημις "Ὁ ἀφ᾽ ἑαυΐ τιθεὶς, αὶ δέε.) ὡὐϑτολῆς, 

ὰ Ὁ αἰτίαν καὶ τίθησι, δὲ ἐὦ ὅτο ποιᾷ ποῖα ἢ αὖ τη 81, τὸ ποιυδμα αὑτὸν ΝΣ κϑιλϑυ πτίρϑια, 
ὁ καλὸς ποιμζιὼ αὶ δείτωῳ ἑτέρα ἥ ασϑὲς τῦτο αὖ τὸν δζμναςησοντος εἰ ἢ ἐπ’ εὐϑρωπῶὼν πὅτο, ς 

πολλῷ μᾶλλον ἐχι Θεοῦ. ΑΚ τϑο αὶ ὁ Παῦλος ἔλελμ᾽ Οτι ἑαυτὸν ὠκένωσιν. Ο δὲν δίζω 

ἀλλοῦ ὠτολὴ οὐ ζώϑα, βούλεται χεινϑύν, δλλ᾽ ἡ τίω πσοὸς ᾧ πατέροι ὁμόνοιαν δέξαι. 

Εἰἢ οὕτω ταπενώς Εἴρηται ἡ αὐ, ϑοφπίνως, τὴς ΤΜ ἀἰκσοντων ὅθὴν αἰ οϑενείας ἡ αἰτία. 

τῷ Σ χίσμα δξζω ἐβιμε: εἰν τοῖς Ἰουδαίοις. 20 Καὶ (ὦ ' ἐλερν, ὅτι δαιμόνιον 

ἐχέ ὭΡΑΝ τ ἀυτν ἀκούετε, 21 Οἱ ὃ, 1 ἴα ρήματα ἴᾳοτα (ῴκ ἐς δα μό- τὸ 
νιξονϑρου. Διὴ δαιμόνιον διυύατω ὀφϑθειλμωοιὶ τυφλών λύοιξαι; Ἐπιιδὴ γ»» 

μείζονα ἀχτ δύ ϑοφπον ζᾳ λεχϑυϑνα αὶ αὶ τῆς κϑινὴς (μιυηϑείας, δια! μονοίντα, αὑτὸν ἔλεγον, 
τύταρτον ἤδη τύτῳ αὖτὸν αγρλσειπόντες. ὦ "Ὁ ἐμιασδϑοϑεν ἐλελϑν᾿ Δαιμόνιον ἔχεις, πεσε 

ζητᾷ ϑαυκῖξναι καὶ πάλιν᾽ Οὐ καλώς ἐλέγϑνϑν, ὅτι Σα μδῥείτης εἰ σύ, ᾧ δαιμόνιον ἐχέε; 
ἡ οὐ υϑα" δαιμόνιον ἔχει ᾧ Ααίνέται᾿ ἕι αὐτὸ αἰκούετε ; μάλλον 3 νὶ τέταρτον, δλλα χαὶ τς 

πολλάκις αὑτὸν ἀκηκϑέναι. Ὁ γὰ} λέγη, ὁ καλώς ἐλέχϑυϑν ὅτι δ μόνιον ἐχές, υὶ τῷ δυζ- 

τερϑϑ ἡ τίτον, δδλα τῇ πολλάκις Εἰρηκέναι τοῦτο, σημεῖόν 661." ἄλλοι ὃ ἐλομὴν, φησι, χη 

ζωτα ὰ βήματα Οἷνκ ἔς! δαμμονιζομϑμου" μιὴ δαιμόνιον διύώαται ὀφϑαλμοις τυφλῶν 
αἰοῖξαι; ὅὴ Φ γ} ὃσὸ ῥημάτων Οὐκ ἐδυωδν»» ἐχιφομίζειν, πίω οἰσόδειξιν λειπὸν οἰπο 
ΡΜ ἔργων ἐποιοιωὼ. μάλιςα ἅ; Ὁ» συνε ζὰ βήματα δαμμονωντὸς ὅβηγ᾽ εἰ ὃ καὶ πείθεαϑε 1 

Ὡ πὸ ΝΜ ρημάτων, τἰπὸ τῶν ἔργων δυσωπήϑυτε. εἰ ἢ μοὶ δα μονώντίς 51, μείξογα ἢ ἡ χτὶ 
αὐ ϑοφπον, θυϑυλον ὅτι ϑείας ἦνὸς ζωωτα ὅ81 διωνάίμεως. Εἶδες συλλογισμόν, ὅτι ΡΨ μεί- 
ξονά ἢ κτ' ἀν, 969 πὸν ζῶ, δῆλον ἐκ τῷ λέγήν, ὅτι δια (ἀδνιον ἐχά᾽ ὅτι ὃ δαιμόνιον Οέκ εἶχεν, ἐ- 

δήλωσιν αἰφ' ὧν ἐποίησε. τί δξζυ ὁ Χολτύς ἐου ϊὴν ωρὸς ἴρωῦ τα ̓διπυκρίνεται πσοϑτερον ὁ 75 
ἀπικρίνατο, ἐγὼ δι μόνιον Οὐκ ἔχω "μιωὶ ἡ ἐπ» Ὧν 9 δζρ ἢ ποξαγμα των δέον 1 

αὐποδειξιν, ἐσῆϊα λϑιπὸν. δδὲ Ὑ Ὁ ἀποκρίσεως σαν ἀξιοι οἱ δαιμονώντα, αὐτὸν καὶ λϑεῦτες ὑπὸ 

αὐτῶν, τῷ ὧν ϑαυμαάζειν ὁ Θεὸ ἡγεῖα ἢ αὐτὸν ἐγ οἰῶ τὶ ὃ ἔδει 3 αϑϑο ἀυτι λριπὸν ἐλέϊ.. 

ἀὼν, αὐτῶν κατ᾽ δήλων ἱςανϑῥων νὰ διελείηθντων δλήλυς ὀζρὸ τούηο ἐσί, α, χαὶ ὠράΐως 

πόρτα ἔφερεν." δ ὅτο ἢ μόνον, δλλα ὸ ἡμαξ ποιδούων Ὠχχιεϊκειαν καὶ μιφκροϑυμίὸν πᾶσαι. 

ἩΘΙΧΟΝ Τούτον τοί ζιλωσωμϑυ. Οὐδ᾿ ἡ ἐσίγησε μένον, δνλαὰ ὦ παλιν ἐπίφη, Ὡ ἐρωτηδϑεὶς 10 

τΟὐπυκρίνεται, ὼ ζὰ ὃ ποδοοίας ἀντ ἐχιδείκψυτα " ᾧ δὼ μογαὖν κρλιυϑ εὶς καὶ Αφμνόνϑμος ΚΝ 

δ, ϑούπων μυρία βὐηργετηνϑέων, ὦ ὅχ ἅπταξ, συεῖν δὲς, αἰλλα νὰ πολλαΐκις, αὶ μόνον Οὔκ 

ἠμιωώαηο, ἀλλα ᾧ β)εργετῶν ἀΐζις αὶ διέλιπα. κἡὶ τί λέγω δϑερτιτῶν; αἰ χὺ αὐνὖμ καὶ τίω 
ψυχίω εἰντα ἔϑηκε, ᾧ ζαωράμϑμος αἱ αὐ δὲ͵] τῳ πατοὶ δι(ρελέγετω. ζω τ' δζω καὶ ἡμᾷ; 

μιμιησώμεϑο,. τού δ Ἐ91 ΣΧ ρλφοῖ ἐὴ μαϑητίω,, τὸ Ὡρᾷον (ἢ ἡὶ ὑχιφκῆ, πύθεν ὃ “δ μοῖ χ4 

λυ ἡμῖν ἄντη ἡ ωραύτης; ΟΝ αἰμϑδηίας ἡμκθν λογιζωμιϑα ((ωρῶς, αὐ ποιϑῶμδν, ὁν 
δακρύωμθν. συν γὰρ ἀνέχεται «ψυχή τοσαύτη ((μυυοικούσαι ὀδυώῃ 'λοξιωεκῇ, ὀργίζε- 

«ϑα!. ἔνθα γὸ αὐ ἡ πένθος, ὀργάω ἐ) αἰ μη χόμον᾿ ἔνθα, λύπη, πᾶ σαι ἐἰκποδοὸν ὀργή᾽ ἐα 
(ἀωτει(ὴ ὀχανοίας, σε υδεὶς πϑροξυσμός. «ἰαοῦ 75} πένθους μα σιζομδμν κὶ διρένοια, σῦοε 
ἀρλζω ἔχει διεγοϑέωϑαι" αἰλλα" ςεναξει πικρὸν, χϑῃ κλαύσεται πικρότερον. ὸ οἶδαι ὧδ, 140 χιανέζα 

πολλοὶ γηοῖσι ζωῦται αἰκούοντες᾽ ἀλλ᾽ ἐγὼ (ὦν: γελώνζᾷς ,ϑρίονῶν υὶ πτιύσομφι. πόϑυς 
ὁ ὁ αϑϑδῶν χαιοθς χαὶ θρέωϊων καὶ ὀδυρμδμ. πολλαὶ γὺ καὶ οὺ βήμασι χαὶ ἐν ποραγμασιν 
αἰυδοτόμονϑν᾿ (ἦν ὃ τοιαύτα πλημμελοιώζῳς γέεννα ὠκδέχεται, ταὶ ποταμὸς ζέων τῷ 

ῥοθίῳ Ἔ πυρϑς,καὶ βασιλείας ἐκηήωσις, Ὁ πόμτων χαλεπωτάτον. τύτων δξωυ ἡπειληρϑύων, 
εἰπῇ 



ΕὙΥ̓ΑΓΓΕΛ. Ομίλ. ἐν 807 
εἰπτε Μ2 1, γελᾷς σὺ , ψ τρυφάς; Ὁ, “ Ὁ διασύτε συ ηϑροξιιυομϑίου χά , ἀπφλοιῶτος, ἕ ἐγ φς 

αἸναπεττωχώ: ὅκα " ἰ δέδοικας, μὴ τύτω στεύτῳ) λαμσραὶ ὀίαψης τίω καίμιον ; Οέκ 

ἀὐϑύεις τἰχοθ ̓ ἐκαφιῶυ ὑμέρλν βοᾷ: ; πῳζνπέμε εἴδετε, χα Ούκ ἐρέψατε᾽ δοψώντα, ὅσωι Ματβ,κν, 

ἐποτίσειτα. πορένεάϑε εἰς πὸρ ΩΣ ἡτοι κα σμκέγον τῷ ἡαθόλῳ ὶ Κ᾽ τος ἢ ἀγϊέλοις ὍΝ χα) 

“ ζυτα απειλξκαθ' ὁ ἐχαίφιἕωυ ἡμέρριι. ὥλν δον ἰϑρονα, Φησιν,᾿ αὐτὸν. πότε, κὶ πόσεις ἡμέρας; 
δέκα καὶ Εἴκοσι; αλλ’ ὄ τοσῶτον βέλεται γοόνον μόνον, αἰλλ᾽ ὁσὸν ὉΧῚ [τῆς] γῆ γὴΡ δζατείξεις. 

ἔπει ; ἢ αἱ χε ιοι Ε ἦχον ἔλαιον, αλ᾽ οὐκ γοκούν “ρἧς σωτηριδν αὑτώς. ᾿ γ»ϑδὺ ῥαῦται ἐ- 

ηψῶν ζς λφμπαῖδειρ, ἄλλ᾽ επειλοίιϑησαντῦ ἡ νυμφῶνος" ὦ μμοίλρι Εἰκότως. ἐφ, θησαν 

“ὃ σθεαϑείσοι τσϑ9 τῆς 15 "υμφίν ηϑυσίας. δ: " τού» πολλο ἡ ἡμῖν δὲὶ Ψ ἐλαίου,ὶ δαψι- 
[ο Ἄρις τὴς Φιλουν.ϑε»»πίας. ἀχϑυσοι γϑεῶ τ φησιν ὁ ασοοφήτης" Ελέασόν με ὁ Θεὰς κυ ῶ μὲ- ὙΔ,.ν. ἀ; 

γα ἔλεός σα. Οὕχοιω καὶ ἡμᾶς (ἄν' πλησίον οὑτως ἐλεῷ δὲ, ὍἋ Φ μέγα ἔλεος ὦ ΚΥ ἡμῖν. 
οἷοι γα ϑνω λα «δὶ ὧν ὁμοδούλοις, τοι τα τέ ξόββα Φ' δεασύτῳ. 'ποῖον "ὃ ἔλεορ 

μέγα: ; ὅτὸμ μὰ ΠΩ ω Ἐ «ἴβιοσθ “ματος δωυϑυ,αλλ᾽ ἐκ ξυφερήματος. εἰ ἢ ᾿ μιδὲ ὧχ Ὁ πόσῳ 

σευματὸς, τίς ἡμῖν ἔςαι ἐλπίς; πόθον δἷῥἕ κακδὺ ἐκείνων ἀπαλλαγή: πού διησό θα φυ-. 

τις γεῖν ὑσωτηείλυ δυρεῖν: 5.9, [γὸ αὐ πϑρλκιοι κ᾽ τοσώτοις κα τηλικϑύτοις ἱδρώζω ϑδεμίὰν οὐδε: 

μο ὯΝ ἔορν πϑ θα ρυυδδμ, τίς ἡ παϑοςήσεται, ὁτὸν αἰκρύσωμδῳ ὀκᾷια. χο ἱ φοζξερᾳ ρή ρβηῶ- 

τό ἀπϑ. “οὐ δικρίζοντο, λόλρντος ὦ ὀνειδίζοντος ἡ ἡμὰς, ὁΤΙ πεινεῦζᾳ με οὐ ἐξϑρέψατε:; :ἐΦ᾽ 

ὅσον Ὰ» ζῶ: ἐποιήσατε δί, Φησι, Με ἐλοιχίςων ὙδΤων, σγεῖε' ἐμοὶ ἐποιήσω τε᾽ οὐ ̓ αἰρχνῦμ 

μαι. ϑη ἦν λέγων ζῶτα μόνον, οὐεῖδ' αἰὲὰ τὴ ἀὐηρημϑῥων ᾧῷ ἿὮ μογαλῶν βίων, ἀλλα οὐδὲ 
20 πολυτὸς α;,2 βεϑ που πιτοό. ο 0 γὰ τοιοῦτος, κἂν δοῦλος ἢ ἦν κῶν Ὧν ὧν αἰγϑρᾷ, πϑ2σ-.-. 

αρτούντων, πιςεύῃ δ Εἰς ῷ Θεὸν , δίχαιον πάσης αὑτὸν ἀὐπολαύειν ἐυγοίας. ὦν 

εὐδαίδωμϑι φ τοιούτου γυμμὼ, ἢ ᾿ πεναίντα, ζωτα ἀχϑυσὸ ᾿ μεθα, τὰ ῥ βήματα ὦ μαλᾳ 

Εἰκότως. ς γοῤβωρὺ, ἡ τὶ  ἐπαρϑὲς ἤτισιηξβ ὁ ἡμδῖυ; τί 3 ̓  ἐτῶν σφόδρα βὐκολωτώτων 

ᾧρ βάφων: ; οὐδὲ Ὁ Εἶπεν, ο᾽ οϑενών ἡμώωυ, καὶ Ὁ Ὀδκ αὐεςήσει τέ Με, ΔΛ ΟΥ̓Χ ἐπισκίψα ϑέ 

ἃς ω σῷ» Ε. ἷ “ΠΕ, Ὁ» φυλακῇ ἡμέω, ὑσύα ὀξεράλενι μ, δλλ᾽ οὔκ ἤλϑετε σός, μέ, ὅσῳ 

τοίνεου κῥόφαζᾳ Τηχιπίγμαζ, τισάτῳ μείζων κα ἡ κολείσις τοῖς ἀρ δακούοισι, τἰγδὺ κυφό- 
τέρον, Εἶπε μοι, τοῦ ὑ βαδίσαι τῷ Εἰς δισμωτήελοι Θἰσελλεῖν; τ' Ἀδοον: ; τὸν "»» ἴδῃς 

χὗν κα ᾿ δεδερίροις, εν; ὃ ᾿ αὐχαϑέζαε, ὧν ὃ κομήνζε ἢ ὃ βάκια καἰθικοιμδ μος, ἕν ἣ “πὸ 

λιμοῦ Φηοννδμους, χα σ᾽ ὡς κερύας τοῖς ποσὶ ̓ τσξοςρέγονζοε, ἐτ' χω ζς πλόυρᾳς διωρυγ-- 

30 μϑμοις, ἀλλθς ἐκ τὴς αγϑοάς γεῶ ἐγτλυιόγζις διδερδίοις, ( μεθ᾿ ἢ ἡμέραν, « ̓ ἐποιτοιωζμ,ὸ 

ουνὲ τίω ̓ἀὐάγχαίαν συλλέγϑνζᾳς φίω, οὐ ἑασε ᾳ δὰ ς αρδρὶ ταῦ ἐ ἐφέφωτῶν τίω πινηροίν 

ὐκεἰνίυ ὃ ὠμάω αἰπευτυλδμὰς λειτουργίαν καν λίθος τίς Ἶρ, πὸρτωςξ ἔσῃ Φιλδν,9.69-- 

πύτερος ᾿καὶ γσυ ον ἢ ΑΙ ϑλελυμϑβονζον βίον, υὐμτως ἔσῃ φιλοσοφώτερος, ζχ 4μ- 

3.5 τινα πράγμαΐᾳ ἐχὶ τως λλοτείαις ἸΩπυχυ τῶν συμῷοραι. ζ Ὁ» τὴς Φοζερφις 

Δ ὠκεδης ἡμέ φς ἐὐγοιαϑ λήψν πϑύτως, ὃ 'πῶν “ποιχίλων κολάσεων. ζωῦτα δὲ τρέφων καὶ 

λογιζι μὲν ος, χα! θυμὸν, χαὶ ̓ηδονέευ, καὶ Ὁ ΕΜ βιωτικδίν ραγμάσων ἐρώτα ὀκζαλᾷ ς πᾶγα 

τως, κι σπόλρντος λιυϑίος γαλδιοοτατν γἀλίωυοτερὰν ἐργοῖσῃ τίω ψυηκ ἕω" υσἱ αἴθε τὸ δι- 

κασηρλου Φιλοσοφησειῴ ὠκείνου, «ὑνοῶν δ 0τί εἰ οἶα αὐ ,ϑοσποις τοστιύ τη “σδένοια, χα τάς: 

ξις χα! ̓ φιζος χα [ἀπειλαὶ πολλῷ μάλλον τα Θεῷ. Οὐγὰ ἔφην ἀξοισία, Εἰ μη Γ Ῥαμεὶγ, 6; 
40 Θεού. ὁτοίγέου τοῖς ἷς αρ υσι ζωῦτα δοὺς αἰ ϑτάοσειν, πολλῷ μάλλον αὐτὸς αὐτὰ ἐργάσεται. 

κδὶ ἘΝ Εἰ μὴ ὧι ὦ ὁ φόβο, πόρτα, ἐν δ)πολωλει" ὅπουνε τοσύτων κολθσεων ἔπχει- 

ὑδνων πολλοὶ ὦ πσοϑς τὰὠ κοιχίαν αὑτομιολρμυτες Εἰσι; ζωπα φιλοσοφωῦ, αὶ Ὦ πος κ᾽ 

ἐλφημοσιουζευ ἔσῃ τξοϑυμότερ ον, κα χα ̓ πολλίω καρπῶσῃ τίω ἡδονίων, χα πολλῷ ν μείζονα ΟΥ 
πὸ ϑοα ζ9υ καζαθαρόντων. (ἃ (Ὁ ἃ γὰ ὀκξϑων ὀμαςαντες, φλέ, «σοῦ τῆς Ἐχιθυμί- 

ς δεγίοί ΟΠ: 2ὲ Υ ΥΥ ἃ μῇ 



ὦν... 8 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΩΛΝΙ 
ας χαιόμϑμοι. στὸ γδρίϑωσι ζχς ὀμεπηερωνϑῥας ὠκείνας ἐχὶ τὴς σκίωυης γωνῶκας, χαὶ 
μνοία λφζξωσιν ὠκόῖθεν τφαύ κατα, θα λθίοσης κυμα νούσης Οὐ εἰὲν ἀμείνον ὀζρικαίσον!), τοῦ 

τύπου δ οψεων, τῶν οιμῶν, Δ ῥνμώτων, τὴς βαδίσεως, Δ ἀλλὼν πόύτων τοῦ ΟΜ ὁ. 
4φ9κλ δέν ἱςαινϑμων, χαὶ τίωὼ ψυχίω ἀύζῖς πολιορκοιώτων. (ὦ δὲ οὐντεύθεν ὄξελθοντες, 

Οὐδὲν κι πσυφησονταὶ τοιούτον, ἄλλα πολλίω καριτωσονται τίω γαλίωιν χα] τίω ἀΐζᾳρα- 3 

ξίὸν , ἡ Ὁ» καιτόμυξις ἡ ἐκ τῆς ὄψεως ὦ δεδεμϑῥων ἐπενομϑμη, ὡπὸμ ὠκῴιο σζέγνεσι ὦ 

πῦρ. καὺ α'πϑυτήση γιυυὴ “πορνέσομϑρη χα) ὠκόλσιφος ἐξελθόντι ἫΜδεσμω!ῃΜ, Οὐοὲν αὐσὶ 

ἐργάσε ἢ) χόγέπον. ὡς γδὴὴ ἀπλλατος λϑιπὸνμόνϑμος, ὅτως ἐχ αἱλώσεται τοῖς δικίυοις ὃ 

δφεως ἐκείνης, ὀρ τὶ πῆς ὀκως τὴς ἀκολαίφου, τῷ Φόξου τῆς κρίσεως αὐϑϑ ὀφθαλ δ αὐτῷ 
Βκκλησιζιγ. αὖτε χειψϑῥου. ΟΡ τῶ χα ὀπὸν εἶδος τρυφῆς ἐπίθων ἐλεὴν ̓ Αγαϑὸν πορϑυϑίωώαι εἰς ο1- τῷ 

κὸν στένϑοες, ἡ πορθυϑίοσαι εἰς οἶκον γέλωτος. χαὶ ὐζωϑα κα πσαύτίω Ἐχιδείξει τίω" 

φιλοσοφίδν, ἐκεῖ δὲ αἰκούσῃ τοὶ μυρίων μανᾳολσμών ἀξια βήματα. μὴ τοίνμω αἰ μϑιείμϑυ 
τὴς τοιαύτης “αηροξεως καὶ πορογμματείας. καὶ γδ} μὴ διωυνϑαΐϑμ (ξοφεω εἰσεγεγκῷ, 
μηδὲ δργύφλον βοηϑησοι δόντες, ἀλλα ποραικαλέσαι λόγῳυ, χαὶ τίω κειμδμέω αἱαφῆσαι 

Μυχέω διιωνσόμεϑα, χα ἕτεροι ὅχικαρῆσοι πολλαὶ, καὶ τοῖς ἐμίξα λούσι αἰ αλελόνϑροι, καὶ τς 
(ἂν ἐφεςῶζᾳ ἡ μερωτέριυς ποιοιῶτες, χα Ἂ μικρὸν ἢ μέγα πόμτως ἐργασόμεϑα κέρδος. εἰ 

δὲ λέγης, ὅτι οὐκ θυδιαίμονες εἰσιν ἐκεῖ, συοδα ἔυγφηφοι, συσὲ ἐχτεικεῖς ὀύδρες᾿ ἀλλ᾽ ἀύϑρο- 
φόνοι ᾧ τυμ(ωρύχοι καὶ βαλανπιοτόμοι ᾧ μοιχοὶ καὶ ακόλαφοι χαὶ πολλών γέμοντες κα- 

κϑ'ν, παλιν ἀϑαγχαων μοὶ καὶ ἐντεῦθεν δεικψύεις τὴς ἐκεῖ ἰατειζὴς τίω πρόφασιν. ἐν 
Ν᾽ δὲ ὧν (ὦ αἰγαϑοιξ ἐλεᾷ, (ἂν δὲ πονηρϑις κολάζειν ἐχελεύοϑημεν᾽ αἰνλαὶ αὐθὲ παγίς το 

Ματϑ. ἐνμι, οὐδείκγυωϑοι τέων φιλαν,ϑο» πίον ζωτίω. Γἰνεοϑε »»», Φησιν, ὁμέριοι τῷ παΐζος δ ν 

οὖν τοῖς θρανοῖς, ὅτι ὀϑατέλλει ᾧῷ ἥλιον ἀὐτι ἘΧῚ πτονηρϑυς' ἡ ἀγαϑοις, ἡ βρέχᾳ Ἐχὶ δικαί- 

ἐς ὸ ἀδίκυς. μὴ τοίνιω χωτη)ϑρ4 Μ ἀλλοτρίων πικρώς, μυνδὲ ἔσυ σφοϑρὸς δικο φής, αἰλλῦ 
ἥμερος ὦ Φιλαν,ϑοϑπος. ἢ γάρ ᾧ ἡμιφς,Εἰ μὴ μοιχοὶ μηδὲ τυμθωρύχοι μηδὲ βαλφν- 

πιοτομοι γεχϑνώμϑμ, ΣΛλ ἔχουν ἕτεροι πλημμελήματα μυρίας ἀξια κλάσιως. ᾧ »Ὰ ἐς 
ἡ (Ὁ) ἀλᾷφον κφοὺν ὀκαλέσο νδυ πολλάκις, ὅπερ τίωυ γέενναν ἡμῶν πσοϑξονεῖ᾽ ἢ γωναϊ- 
χας ἀὐκϑλάτοις ΕἾδονϑυ ὀφϑοιλμοῖς, ὅπερ μοιχείλν αἰπτηρτισμένζωυ (ζμωίφησι" ᾧ Ὁ πὸμ. 

τῶν γαλεπώτερον, “ἿΜ μωφηοίων  μετέχομϑυ ἀξίως, ὅπερ ἡμιας ςγνόχυς ποιᾷ τῷ σώματος» 
ἡ τῷ ἀματος τῷ Χοιφοδ. μὴ τοίνωυ πικροὶ μνώμεϑα “Ψ' άλλων ἐϊοταςαὶ, λλὰ Ὁ ἡ- 
εδῷ αὐν νεὃμ ενιοωῖνϑυ, ᾧ τω παυσύμεϑο τὴς ἀπὸν,ϑορπίας ζουτης καὶ τῆς ὠμότητος. χω- ὁ 

εἰς ὃ τύτων, καίκεῖνο ὅθην Εἰπ᾿ῷν, ὅτι αὶ ἔλχπεικεῖς ὀύδρας πολλοὺς θυρήσομδν αὑτόϑι,ὼ  πό- 
λέως πολλακις δύταξίως πάσης. ἐπεὶ ὁ ῶ δεσμωτήθλον ὦκεννο, ἐ)9α, ὁ]ωσὴφ “ώ, πολλοῖς 

Εἶχε πονηρϑῖς ΔΛ μος πόύτων ἐπερδηζτ ὁ δίχᾳος κῶνος, χρὴ ζῶ [ 9] αὑτὸς ΠΟχυ 

ἄλλων κρυτύόμϑυος δος ζω. ὁ ὙῈΡ τῆς Αἰγυσῆου πάσης ὀῤζοίξιος ζω, ὶ ὃ δεσμωτήριον 
ὁμφς ἄχει, κὶ οὐείεὺς ἔδει “Μ' ἔνδον ὀντων. καὶ νιωῶ τοίνεω ππολλουῤ ἐὴ εἰκὸς χρηφους ἢ δλπεικᾷς, ,ς 
εἰ καὶ μὴ πεῖσιν εἶον χαζάδολοι᾽ καὶ » αὐθὲ «ἦν' τοιότος ἔχιμδίρια, τὴς αἰδὶ πϑῤζρ, ασου-- 

δὸς δίδωσί σοι τίω αἰ μοιξίωώ. δι ὃ χαὶ μηδεὶς ἢ (ιούηος χα ἐν ζυῦϑα πολλὴ ἡ ὀὐτίδοσις. 
ἐπεὶ καὶ ὁ δεαυύτης ὁ σύς, ἐχὶ δικαίοις διυλέγοτο μόνον, (ἦν ὃ αἰκαϑοείρτες ἐφευλμ" λα 
και τίω Χλυδυαΐλν μ᾽ πολλῆς ἐδέξατο τὴς ἐυνοίας, χα! Ὁ Σὰ μὗοὅτιν Ὁ ἐναγῆ χαὶ ἀκά- 
ϑαιρτον, καὶ ἐτέρϑιν Ὁ πύρνζω πάλη, 5 ἧς καὶ ὠνείδιζον (ὦ Ἰπδανοι, καὶ ἐδέξατο χαι ἐθε- 49 

οὐπάσε, κὶ ὧδ πόδως βρεχουϑίοις οἰστὸ τῶν δευικρύων τῆς “γαγρις ἐὠείχετο, “πορδοίων 
ἡμας συγχατιέναι τοῖς οὖν αἰ μδοτίαις ὅσι. τῶτο γῈ} μάλιςα φιλαν,ϑο»πία. τί φης »λη- 
σαὶ ὼ τυμδωρύ,μι τὸ δισμωτήρμον οἰκϑσι; 1 5 πόλιν, Εἰπέ μοι, δίκᾳοι πόμτες Εἰσὶν (ὦ 

χατοικοιώτες ; Δ, εἰχὶ πολλοὶ νὴ τώτων χείρυς μ᾽ σλλείογος ληφεύοντες ὀμαιαέιυτίας: Ὧ) 
«,Α 

μ 

ξσσναν.-... οὔὖὖν. 



, δίνουν, 

δ Νὴ Εἰ μηδὲν ἕτερον, τέων γϑεῶ ἐρημέδν καὶ Ὁ σχότος ἀσοϑξαίλλονται, ἡ ὦ λανθανοντες 
ζωτω “οιήν "οἱ ἢ ζω ασρϑσωπτεῖον ῥίψαντες, γυυνῇ τῇ κεφαλῇ ῳ και ρὲ μμιετέρηθν .), βί- 

αἰοι ᾧ ἀρπατες οντες κἡὶ πἈεονέκαι ἡ γὸ δύσχθλον θύρᾷν ὀῤθρωπον αἰδικίας καϑαιρϑν. εἰ δὲ μὴ 

χοισίον αῤπαζομεν, μηδὲ στλέθρα γῆς τόσαι καὶ τῖσου, δὴν, ομ(φς ἀπάτη τινὶ καὶ κλοπῇ Ὁ αὐτὸ ἐπ᾽ 
5 ἐλϑ'Ποσιὶ οἷς δυνα θα κἀ]ερίαζοκῖβα, ὅταν γὸ ἐν τοῖς συμξολαίοις, ἡνίκα δ᾽ ἐρ αἰοράσαι 

δέη ᾧ πὶ Σσυδδοῖ, φιλογεικώνϑρ ἡ βιαζωᾶθα ἐλαῆον ὃ ἀξίας καταζαλῷ ἡ πάντα ὑπ 

τότυ ποιοῖ νϑμ, ληφεία τὸ πηρα γα θην; αὶ κλιοστὴ ὶ πλεονεξία; μιὴ γ᾽ μοι Εἴπης, ὅτι 
ὑκ οἰκίδν, Οζι αὐδραποδον “πϑρεασασώ. ἡ "ὃ ἀδικία ᾧ μέτρῳ ἿΜ ἀἰφαιοϑυρδίων, δλλαὶ τῇ 

ποϑϑαιρέσει ΤἾ κλιοτῆοντων κρίνεται. τὸ γὸ ἀϑίικον καὶ τὸ δίχαιον οὖν μεγάλοις καὶ οὖν μικροῖς δὶ αὖ. 
το τίω ὀχειδεώαμν ᾿ κ᾿ βόηδυτιοτο μος ὁμώίως ἐγὼ καλῶ ) καν βαλανγπιὸν τις Δ] ατεσν 

γγθεσίον λρίοῃ, καὶ ὠνόμϑμος χὐϑῳ, ἦδος Δ αἰλοροιίων τὴς οἰξίας ,ὐοκ ασασῃ ι ἢ, μῆς" καὶ 
τοιχωρύχος ἢ χ ὁ τοῖχον διελὼν μόνον Ω ὑφελόμδμός ἀ ἐγδὸν, ἄλλω ὼ ὁ δίκίω δαφϑκί- 

ας ἢ ἀφελομϑμὸς ἧι τῷ πλησίον. μιὴ τοίγεευ ζῳ ἡμέτεροι τὐοατφίχοντες , δΨ" ἀγνλοτοίων 

νωΐθα δικαςιαἱ᾽ μηδὲ πὸ φιλαν,ϑοονπίας κα!θ99, ἀξεταζωρϑῳ πονηρλλ ν᾽ αλλ οὐνοή. 

15 σαντες πὼς ᾧ ἡμᾷς διεχεί θα πάλαι, δυωμϑα ποτέ ἡμερϑι ἡ φιλόυ,ϑοφποι. “πας δίχα 

ΕΥ̓ΑΓΓῈ ΔΛ. Ομωλ. ἔξ. 909 ᾿ ,ὔ 
χῶὺ ". 

διεκεί θα ὠκυσον Παύλου λέγοντος ᾿ Ἡ νβϑυ γδῤποτε ὸ ἡμᾷς ἀπτειϑεῖς, ὀύδητοι, πλιώμϑροι, γητ, γ.7. 
δάλθύοντες θχιϑυμίαις ἢ ἡδονάς ποικίλαις, ςυγητοὶ, μισοιίτες αλλήλυς, καὶ πάλιν, Η- 

μϑμ δ β, φησι, τέκψα ὀργῆς . αἰλλ᾽ ὁ Θεὸς ὥασερ οὖν διημωτηθίῳ χατυχορϑμους ἰδὼν, χα! ἀ- 
λύσεσι χαλεπαῖς δεδεμϑμοις πολὺ ΝῇΨΜ' ὡἰπὸ σιδήρυ γαλεπωτέραις, Οὐκ ἐπηαεμλϑη, αν 

20 ἥλϑε χα ἐπέζη ῷ δισμωτηρίῳ, καὶ (ἄν μυρίων αἰξίως κολοίσεων ἐξήγαγέ τε ὠκᾷθεν, χαὶ 

Εἰςβασιλείλυ ἤγαγέ, καὶ τοῦ ἐρανοί λαμιασοϑτέρος ἐποίησεν, ἵνα χα ἡμᾷς αὑτὰ ποιώ. 

. ἘΦ.{.γ. 

γμϑμ χτ' δυύα μιν τίω ἡματέρϑν. χαὶ δὴ στὸν λέγῃ τοῖς μιοιϑητάς᾽ Εἰ δὼ ἐγὼ ἐμψα ὑ- Ἰσανιιγηδι, 

δ τοις ποϑας, ὀκύολος χα ὁ διδάσκαλος, χα ὑμῴς ὀφείλετε ἀλλήλων νίτζγειν τοις πό-- 
δας. «αὐίδ γα, γὺ ἔδωχσ ὑμῖν, ἴα, χαῦως ἐγὼ ἐποίησο,, χαὶ ὑμᾷς ποιῆτε. σέκ Ἐχὶ ῷ 

25 υἱῷ τοι ποδους τούτον αἶφει ζδνόμον μένον, αἰλλαὶ χαὶ οὖν τοῖς ἄλλοις ὥπασιν͵ οἷς χἶϑ  ἡ-- 

μας ἐπεδειξαν»,δμδροφοιος ἢν ὁ τὸ δεσμωτήριον οἰκδῇν; αλλ ἡμῴς τὸ χα λθὴ ποιοιῦτες μι 

ἐκκαχώμϑν. τυμιωρύχος ὅ6} αὶ μοιχός ,αἰλλαὶ μὴ Ἐ κακίλυ, ἀλλὰ ̓  συμφορὰ ἐλεώμϑν, 

πολλάκις ἢ, ὁτὸρ ἐφίωυ,θύρειϑήσε.) ὠκφ ὶ εἰς μυρίων αἰτάξιος αὐδρῶν, κἀν ((μιυεχῶφ αἰπίῃς 
παϑὲς τοις δεδεμθέίους, εἰ ϑἰ τό] θὺ ζῃ “ὁ τοιαύτης ϑήροις, ὥασερ γὸ ὁ Αφφιαὶι καὶ τοῖς τυρηΐᾷς 

40 ξενοδὸχῶν ἐπέτυχέ πῦτε καὶ ἀπέλων, ὅτω χα ἡμῴς Ἰχήθυξό ἔβα αὶ μεγαίλων αἰδϑραῦν, δ" ἔρε 
2» 1 ποράγρια ποιησώἶδα. εἰ ἢ. γ.0 νὰ) ων ματέν τι εἰπ᾿ φηγὸχ ὅτως ἐπαίνων ἀξιος ὁ μέγὸρ 
ὑποδεχονθρος, ὼς 61 οἰκίην ᾧ (ᾳ λαΐπωρον. ἐκᾷιος ὦ Ν᾽ ἐμιχραν ἀφορμὴ ἔλμι αν 

βίων “τὸς τὸ παϑεὴ 4). 8 αἰαὐβριμμένος χα ὑπὸ παάγτων πσοθδεδορϑβος, ἕνα λιωνθῴαι μόνον 

ἐχή, ᾧ ἔλεον τῷ ποιούγτος αὐτὸν 47" ὧτε Φιλαν,ϑοφπία χαϑο ροὶ τούτο μα λιςαί 621, χαὶ ὁ 

25 καὶ ἀρ ϑιωμαςύνχαι αϑιφλνὴ ϑερασγάζων, πολλάκις χαὶ αγδϑς αν, ϑοθπων ὕχίδειξιν ὅη» 
ὀποίησιν᾽ ὁ" ἴον ατϑλβμιμιμένον χαὶ αἰπεγνωσμένον, .ἱ αἱ μόνω τέων ἐγτολίω τῷ Θωδ τοῦτο 

ἐργάζεται, δ,9,καν δοχζω) ποιῶρϑρ, γω λους χα αγαπήρας αὐποδέχεοϑα) κελᾷ ὁκῖθα," κἀν 
ἐλέημὸ σιωζι ἐργαζωθα, ἐλαχίφοις χαν ϑπιλ ἃς ἐλεῶν ἐπετείγηνϑρ, ΕΦφ᾽ ὅσον Ν ι- Ματϑεκειμεν 

.«Ὰ ! ! Ι ᾽ ! ,». ν᾽» ἢ 34Αἱ 7 ᾿᾿Ψ,»"» ὔ 
“ποίησαι τέ, Φη7.,. ἐν! τουτῶν ΜΝ ἐλοχίφων, ἐμο! ὑποίησο. Εἰδὸτεφ τοίγιου ζ ΟἌΞι χεΙ- 

4ο Αϑμον ϑησασρϑν, Εἰσίωυδν (μνεχῶς κι ποραγλατινω ἴθα, καὶ (ἐ πἰδὲ (,ϑίατεα ασυ- 
δὰς ὁκὰ πρύψωρϑρ. καὶ μυηδὶν ἔγγης Εἰσονογχεῖν,Εἰσοίγαγε τίωυ Ἔσο “δ Ψ" λόγων τα- 
δφίκλοσιν, ὃ γ.. δὴ μόνον τὸν τρέφοντα, αἰλλαΐ χα τὸν εἰσιόντα ὁ Θεὸς αἀμείξεται. ὅτὸν 5} 
εἰσελϑειν πεέμσαν χα! διδυκάθν τίω ψυχίω δ(αναφήσῃς, πὐρακαλῶν, βοηϑῶν, καἰ τσ - 

“σούμϑι οὐ αἰμειούειν, φιλοσοῷεὶν «οὐ ασχθυαζωι, ὦ μικᾷ ἐν κι᾿ εὐντεῦθεν λήψῃ τὸν μιοϑόν, ἔξω 
Οἰιεγίο δ, τοη,.2. ΥΥΥ 3 δὴ 



“Φ 810 ΧΡΥΣΟΣΤΙΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΩΚΑΝ. 
δὴ ΣΡ σῃ τοιαῦτα δζαλερουϑυθ, πολλοὶ ὦ γϑάσον!) αὐ ποῦ ὃ πολλῆς τρυφῆς δζχ κέχυρϑροι ᾿ 

οἱ δὲ ἐν συμφοραῖς ὁγτες, κα τες λιϑύης αὑτοῖς Ὁ ὀζανοίας͵ μα πολλῆς Ὁ ἐχιφκείας ἡ Ὥρουσο χιοὶϑ; 

ἐξυσι ζοῖς λεχϑυδύοις ᾧ ἐπανέσον") ν ἐσον.) βήτίοις ἐπεὶ ὁὶ Παυλὺ δημηγϑρῆντος, Ἰυδαῖοι 
Ζ πολλάκις χατεγέλ ων" Φ δὲδισμώται μῷ' πολλῆς ἐπηκροώντο Ῥ ἐσυχίας. Οὐ Νὴ 

ὕτως εἰς φιλοσυφίδν Ἐχττηδείδν καιτασκόναζ 41 ψυγέω ὡς συμφορά, ἡ πειρασμιὸς ἐθλί. 9 

{ες Ἰχικειμϑῥη. ζω τ᾽ ὅν οὐνοήσαντες ἀπόντα, ἴσο, ( (ὧν ἐνδὸν αἰγαϑοὶ ὅσα ἢ ὑμᾶς αὐτὸς 

ἐργασυ θα (ἀεχῶς αὑτοῖς " αἰαιμιγνυνϑμοι, ἡ ζαις εν αορρά δζετεκθας, κὶ ζιά αἰχαίοϑις «.- χ ἀὐαμωχ! 

ορλίας ἐκᾷ κα)αναλωσωμϑρ, ἵνα κακχείνοις κερδδύωμεν, ὸ ἡμᾶς αὑςδν θύφοφιν ὠμϑυ, Ὁ διϑ, 

Θεοὶ δυξαοϑέωδαι “ο΄ δαισκβυασαντις, ΤῊ αἰωνίων Ἐχιτύχωϑμ αἰγαϑῶν, γχαΐολτι Ἢ φι- 
λονιϑοϑτπα Θ΄ Κυοίον "δ ]Ἰησῷ ΧΧολςο, δ 9 αϑ δῷ πατοὶ ἡ ἡρωρδδε ας πνϑύ- το 
ματι, Εἰς τὸς αἰωίΐνας δ αἰωγων. Αμάυ. 

Ομιλιξα.:ν, ἘΓΕΝΕΤΟ ΔῈ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟ.- 

λύμοις, χεκϑι μ᾽ 23 Καὶ φξεεπατε ὁ Ἰησὺς ον τῷ ἱερῷ, ἐν τῇ 
φοᾷ Σιολομδέτος, χ4. Ἐκύκλιωῷ δῶ αὑτὸν (ὦ Ισδαῖοι, καὶ ἔλέχὸν αὐτῳ  κ5 
ἕως πότε τίου ψυ γέω ἡ μδμ᾽ ρεις: 

Μ Ασα Ὄροτὴ χαλϑν, μώλιςα, ἢ) ἐπιείκεια, ἢ πρᾳότης. τῆν δω- 
εϑούπος δεικρεύυ ἡμας ̓ αῦτο τὴν" ϑηρίων δείξησι᾽ τούτο τοῖς αἴ. 

γέλοις αἰ μιλλάοϑτη χορ φισκθυάζει, δζρὶ τοῦτο καὶ ὁ Χραφὸς ((μωε- 10 
χῶς τὐθὴ ζῳυ της πολλοὺς λόγες ὀμόλίσκᾳ τῆς “Ορετὰς,ωραοις (ἢ. 
ἡ ἐχιφκεῖς κελύδων. ὶ λόγες ὃ ὀμόλίσκά μόνον, δλλαὶ χαὶ ΟΝ 

ΡΠ ΟΡΑΎΜΟ τούρ παιδεύει" νι Ὧ᾿ ῥαπιζόμδμος, καὶ φέμων᾽ γνῶ ὃ 
λοιδορείμϑμος ὼ Ἐχιξολίνομϑρος, "ὴ) πάλη τοῖς Ἐχτοελθύοισιν ἐφιςαίψϑμος, (Ὁ "ὃ χα! δα- 

μοναΐντα κολίσαντες χαὶ Σαρϑϑείτέωυ, χα πολλακις 3ελήσαντες αϑελῷν καὶ λιίϑασαντες, ὅ--ας 

τοικυκλιώσαγτες ανζν ἡρωτων, Εἰ σὺ Εἰ ὁ Χοιφύς᾽ γα σου ἕὕτως ἀὐζιυς διεκρούει» κῷ' 

Ὀσοιυζ καὶ Οιαυζῳς Ἐχιξυλός, δλλα μ᾽ πολλὴς αἰπεκρίνα» τὴς δχτειχοίας ᾿ μάλλον ἢ 

ὀύωϑον αγαγχαίον ἀξετώσου ᾧῷ λόρρν ἀπόμτα. ὀλμε» »», φησι, ζῳ ἐγκαίνια οὖν Ἱεροσο--: 

λύμοις, δ χειρϑν ζώ. μεγάλη ηἷς ζῶ αὕτη ἡ ἕορτι! κὸ δυμοτελής, τίωυ “ὃ ἡμέραν χα Θ᾽ 

Κῶ ὁ ναὸς φκοδὸ μι ϑη, ἐπθμελϑόντων αὐ στὸ τὴς μκακρᾷὰς αἰχμαλωσίας τῆς ὧν Τῇ γ0 

ἩΠερσίδι, ζω τίω ὅηγϑν (Τ᾽ πολλῆς τῆς ασουδὰς ἷν ζωτη χείω ᾧὶ ὁ Χοιςος τῇ ἑορτῇ. Ἄριπτὸν 
“ὃ τῇ ̓νδαίᾳ ((μωεχῶς ἐπεχωείαζεν, γ᾽ τὸ πυῖϑος ἰώ ἔπι ϑύραις. ἰκύκλιωσαν δξζυ αὖ.- 
τὸν (ὦ Ἰουδαῖοι, καὶ ἔλεγον ̓  ἕως πῦτε τίου ψυχζω ἡ δ αὔρεις; 

Εἰ σὺ Εἴ ὁ Χειςὸς, Εἰπὲ ἡμῖν φἶέρησία., Καὶ οὐκ Εἶπε, τί ζυτεῖ- 

τὶ αὐοὸς μὲ ν δαιμονώντα ὠκαλέσοωτε πολλακις ἢ μαινόνϑρμον , Σα,ῶ εἰτέων, ᾧ δώ- 
τἴϑοον 1) οὐνομίσωτε ᾧ πλόμον ᾿ ὁ Ὡρωΐω ἐλέγετε, σὺ μοτυρῷς αἷθὲ σιαιυζ᾽ καὶ μζόοτυ- 
εἴα συ Οἵκ ἔςιν ἀληϑής᾽ πῶς δΐίυ ἐἰξετάξετε, αὶ πϑΡ ἐμού βούλεοϑε μαϑεῖν, αὶ τέω μδτυ-. 
εἷδν ἐκξαάγλετε; δλλ᾽ οὐϑὲν τώτων Εἶπε, καίτοιγε Εἰδὼς τίωυ γνώμζωυ «ἴθ᾽ ἧς ἄξητα.- 
ζο ποννρϑὼ σαν. τὸ ἅ »δῤκυκλιώσαι αὐτὸν ἢ Εὐπεῖν, ἐως πότε τέων ψυχδω ἡμδῶ α- 

ρμΦ) ἐδύχει πύθου “νὸς δὴ ̓ φιλομαϑείας “15 αἰ ϑνοια “ὃ ἧς ἠρώτων, διεφϑαρμϑμη ὡς 40 

ζω αὶ ὑπουλος." ἐπεὶ γὸ (ὰ ( ἔργα ὑκ ὀϑεδέξαν:» συκοφαντίων τε ᾧ ὀπτήρειαν,τοῖς ὃ λθλϑις χἐπιμὲ 
᾿χισκήπηειν Εἶχον, ἑτέρως ὀϊξετώξζοντες ἢ ὡς Εἴρηται, αἀἰεἰ πόσεις πο 9 29., Ἐχιφσομίδειν 

αὐτὸν Ὥστ ΤΜ λόγων βουλόνϑμοι καὶ τοῖς ἔρηϑις συτῖδν ἐγκαλῷ διωάδροι, λαβίω μα «-- 

ποῦ ημΩν ἐπεϑύμον ϑύρφι. δζρα τϑτοῦλεγον, Εἰπὲ ἡμῖν, καίτοι πολλάκις Εἶπε. αὶ δ 
τῇ 
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τῇ ᾿ Σακδρείτιδι ἐλεΐν, Ἐγώ Είαι ὁ λαλωΐ σοι "δῷ ῷ "τυφλῷ, Ἑώραχαι, αὐντιν; κ᾿ ὁ λαλαῦ Ιωαᾶν.διχς. 

χὰ σῷ ἐκεῖνο; 691, κα κείνοις ἢ Εἶπν, Εἰ μὴ ὅντως, αλλά δὲ ἐ πόρων ρ"“"» , τη οῖγε εἰ ἶναν.θ.λζ, 

γοιου υ Θἶχο, ὃ ἀρϑώς ὀξοταζων ἐζούλοντο, ὅθι λόγων αὐτὸν ὀμολογῆσοι λϑιπον ἐκείνων ζω. 

δζῳ γᾺῈΡ με ἔργων αὐτὸς ἐπεδείξατο τούτο πολλαχίς, γιωυὶ ἢ σχόπει ὦ διεφραμμόνον αὐνὴὖνδ, 
σ.«ᾧ Φιλόνεικον.. ὁτὸμ ( γὸ Ὁ δ μι φορῇ κ ὸ δὲ λόγων παιδαῦ, λέγϑισι" ὦ σημεῖον δεικνύεις ; 
ὁτὸῳ δὲ δὴ χε θβν αἰδέρται ζ. Ὀὐποδείξειρ, λέγϑυσιν αὑταὶ Εἰσύξῖο Χέτ, Εἰ- 

πε γ “π᾿ ἐρισίᾳ, τε ἔργων βοώντων ἡ ῥήαιαποι ζητῦντερ, τ 80 πὰ διδ ἀσχόνταν ἴχὶ 

ζω ἐργα καταφώνρισι, Ὲ: ὦ οὐνδυπίον αἰεἰ ἱςαίμϑμοι, ὃπ δὲ πῷὸ μαϑαῖν ̓ ΕχῈν ἐζη- 

τοί, Ὁ τέλος ἐδήξεν . δ) γορὕτως αἰξιοπιτον () ογόμζον, ὦ ὡς Ὁ, , οὐθί ἑαυν “ εδρτυρριώς- 

10 τὰ δεξαοϑαι, μιχρφ' να φλυγξαρϑμον, βύϑέως ἐλίϑαισαν, ὦ ὡς: καὶ ὶ τὸ κυκλ οἶσε χαὶ τοέ- 

πικείοϑαι κ( πονηθίας ἐγένετο, καὶ ὃ ᾿ ὥπορ ὃ ὃ τὴς ἐρωτήσεως πολλῆς ἐγέμϑν αὐπεηϑπὶ ας. 

Εἰπε [ )ν κῶν πϑέρισία, Εἰσυφῖς ὁ Χοισὺς, καίτοιγε μῷ ̓πϑδρισίας ἁπόμτα ἐλελνο ω 

ταῖν ἑορταῖς, ἔλιχωειαζωι εἰ αἰεὶ ἡ ἡ συ υδὲν κρύφα ἐλάλει, λα δα τῦτο »ολακείας ασζ»- 

(ζαλλον ταὶ μὴ ῥἥμκατο, λέγοντερ᾽ ἕως πῦτὲ τίω ψυχίω, ἡμδῇ οἢ αίρεις. ἵᾳ αὐτο ὀκκαλεσε- 

13 μδι οἱ, παλιν μα λᾳξίω δύρωσιν. ὃ Τὶ γὰ» πϑμταιλο ὅν τῦτο ἠρώτων ὐχ “α μαιϑωσιν,δυλ᾽ 

ἵνα, τοῖς λεχϑευδύοις ἐλισκήψωσιν, οὔκ οντεύθεν μόνον, δλλα καὶ Ὄ δλλαηθλεν πολλαιχολεν 
δυλον ὅ81. ἡ ὙᾺ ὅτε «ϑϑσυλλον ἐρωτωντε ἔξει δοιίῶαι κίωῶσον Καίσαιει, ὟΕ ἡ ὅτε Μμασθικζ, ζ, 

“αἰϑι ἀφέσνως γειναικὸς διελέ οντο᾿ ἢ ὅτε πὔθὰ ὠκείνης ἐπτωυϑοίνοντο, ζὼ ἔφασαν ἑαῆΔαὶ αν- 

δρας ἐσιέναι, ἑαλωσανέχ ἀπὸ φιλομαϑείας, ἀλλ᾽ ϑἰσὺ γγώμης σκαιάς Ὁ πάσσεις «τῶ 

20 πσξσείγϑντες. αὐλὰ ̓ὀχφᾷ μ“ αὐτῶν ἐ ἐλέγχά λέγων᾽ ἡ μὲ πειρφίζετε, “ὑσριται ; ; δὼ- 

κει ὁτι οἶδεν αὐ τὰ Ὑἰπῤῥητα, ὠζῶ: 3 Οὐ δὲν τοιοῦτον φλεηε,), παιδεύων ἡ ἡμας μὴ πϑωτο- 
τεἐλέγχεν οὖν: ἔχις οὐλθίοναε, αὐλλ᾿ ἐχιεικεία καὶ ὑ ραύτητι πολλαὶ Φέρειν. ἐπεὶ δζζω «.- 

νοίας δ ὁ ἔργων αὐτὸν αἰὰκηρυήοντωι, τίω πὸ “ν λόγων ζητῷ μϑοτυρίον, ἀ ἀχουσον 

πῶς δος πἰπαρίκιν, ὁμού μϑρ εὡςῶν αἰνῆϊόρδυος ὅν στι αἰἜκοσως ζῦτα ἐξήτοιω, κὶ ἐχ ὑ- 

15 «ἣν τῷ μαϑεῖν᾽ ὁμοῦ  δηλωδ, ὅτι ἢ τὴς δχρὶ Μ ρημῷ μῖ  σαφεςέρφινω φῆχε φωνζου Ὁ δα ὧν 
ἐργῶν. 

28 Πολλάκις »ῥ, Φηαν, Εἶπον ὑμὰνγ,ᾧ αὶ πιφ' θιετ μοι. τὰ ἔργα ὦ ἐγὼ " ποιώ ὡ τω 

ὀνόματι τὸ πα ὧς (ῦ, ὀκᾷα ὅ61 τὰ ̓ εδρτυρρμῦτα τδι ἱἐμού. Οπερὸ μ᾽ Ὧ Δλέεκ. 

τερϑὶ αὐὖἶατ (ἰμμεγῶς πρῖς αἰλλήλοις ἐλελον᾿ ὀυ γαρ δυώατω δ, ϑοοπος αὐαδντωλὸς τοι-- 

30 αὐτὰ συμᾷά ποιᾷι αὶ πάλιν" [ διωιαται δαιμόνιον ὀφϑευλριες τυφλοὶ αϑοίγήν᾽ καὶ, ογὐῆὶς 

διυύαται σηβιήα τοιαῦτα ποιῷ νἐδὼ μι: ἡ μετ᾽ ἀυτϑ ὁ Θεύς. χα ἐϑεωρφίεστες ζᾷ σημιφα ἁ ἁὡ ἐ-. 

πείᾷ, ἐλ εγϑν᾽ μήτι ΤΩ "δῶν ὁ Χολοὺς άλλοι ὃ ἔλεγϑν, στὸ ἔλθῃ ὁ  Χοιφὸρ, μὴ πλείοια σῃ-- 
μιήα ποιήστι ὧν ἐποίησεν ἔτ: εν αὔθ! 5 ὅτοι ογτβῦϑον ἐξούλοντο πιζεύσοι αὑτῷ, λέγοντες " 

τί σημάφον δεικγύεις ἡμῖν, ἵνα ἴδωμδν ὁ πιφεύσωμδᾳ σφι; ἐπεὶ δζίυ “δ ησεποιοιωιο τότε δ πὸ 
33 ψιλοδ πείλεοϑευ βίο, (Ὁ ὑσύτοις μ᾿ πειοϑέντες ἐρρριρ,ἐλέγχᾷ τί πονηθίαν αὐ 

λέγων᾽ ὅτι Εἰ τοῖς ἐργ9ις ῳ πιφύυετε, “πὼς τοῖς ῥήμασι πιχεύσετε; ; ὦσι αἰϑιῆη ἡ ἐρώτη - 

σις. 26 ΑΝ Εἶπον ὑμῖν, 4ησι, ὁ οὐ πιςευετέ ΜΙ, ὅτι οἵχ ἐφε ΚΤ τέϑθάτον 

ἽἍ ἐμδῖν. ,ὦ ἃ ἅ γὸ Ὁ ἐμαυτοῦ πόρτα ἐπλήρωσα, ὡὠ ῷ ποιμδνα ποίη σοι ἐ- 
χρίω" Εἰ: ἣ πὰ μαρρολζη ΜὉ9!, οὔκ ὯΝ οὔκ Εἰμὼ “" ομμαζων, ἄλλ᾽ ὯΦ ὑμεῖς οὔκ ἐςὲ 

40 πσδϑοατα ζᾳ ἐ ἐμια. 
27 Τὰ γὰρ “σξήδατα τὸὶ τῶ ἐμά, ζησιντὴς φως ω αἴχϑύει, ὼ αἀἰχολυϑεῖ μοι, 

᾽8ὃ Καὶ ζωίω αἱ αἰωνιον δίδωμι αὑτοῖς, οὐ μὴ ̓ ἀπόλωνται Εἰς ῷῶ αἰανα,κὺ ὺ συυδὶς δύ. 

νατοα ζῶτα αὐ παῖσαι ὧκ τῆς λειεύς μῦ. 29 Οτιὸ πατήρ, ὃς ἐδωχέ μοι, μείζων 

πάντων 68 {᾽ αὶ συ᾿εὶς διωύατωι ὡὐρπαξειν αὑτὰ ἐκ τὴς χάρθο τὸ πατρὸς μιν. πιὰ 
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81: ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΤΩΑΝ. 
30 Ἐγολκὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐσμεν. Σκόπει πῶς ἐν τῷ αἰπαγϑρθύειν, ποοϑτοίπει εἰς 

τίωυ ἀἰχολούθησιν ἀύζις, ὑμεῖς φέκ ακϑύετό μού, φησιν " φυνδδ' γ δ ἐξε ἀσοϑδατα. (Ὁ δὲ 
αἰκολουθοιώτες, 8τοι φῆς ποίμγης Εἰσί, ζῳτο δὲ ἔλεΐν,να φιλονεικήσωσι “πμέον, πρό- 
ζατα. Εἶτα, Εἰπὼν ὧν τύξονται, αὐϑακίδει τύτὰς, ὥςς ἀδζις διεγεῖραι ἢ Εἰς ἔχιϑυ- 

μίαν ἐμξλλήν. τί δξῶυ ; εἰ ο, αὶ τίω διύαμω τῷ παίξος συτϊεὶς αρπαζει᾿ σὺ δὲ οὐκ ἰαύεις; ς 
ΣΑλ αὐϑενής Εἶ τοὺς τίω φυλακίύ ἐδαμώς. καὶ ὕα μαίϑης ὅτι Ὁ, ὁ ποτὶρ,ος ἔδωχε 
μοι, δὲ κείνως εἴρητω, ἥα μεὴ παΐλιν αὑτὸν ὀυτίϑᾳον εἰΐπωσιν᾿ εἰπτων, ὅτι σε υἱοὺς «ρπαζειαυ- 

ζῳ ἐκ τῆς χειοῦς μου, ασολϊων ἐδιίξε τίω ἀυτϑ' χῴρα ὦ τῷὸ παΐζος μιδυ ὅσαν. εἰ "5 μὲ 

τῇτο, αἰκόλουϑον ζιὺ εἰπεῖν, ὅτι ὁ πατήρ, ὃς ἐδωκέ μοι, μείζων πόρτων 661, σσοδὶς δουύατοι 

«ρπαζεν αὐζοὶ ἐκ τῆς χειρθς μυ. Φλλ᾽ Οὐκ εἶπεν ὅτως, δ ἐκ τῆς χήρθς τῷ παίζος μου. κο 
Εἶτα ἵνα μὴ νομίσῃς, ὅτι αὐτὸς νϑρ {81ν αἰσϑενής, ϑζρ' ὃ τίω τῷ παΐξος διωα μιν ἐν ἄσφα.- 
λεία, τὰ κσολθατα ὅθ ν, ἐπήγαῳ ᾿ ἐγὼ ὼ ὁ πατήρ ἐν ἐσμεγ᾽ ὡσαινεὶ ἐλολν," δῷ τοῦτο εἷ- 

πον, οἷι ὀχρὰ (Ὁ) πατέρ οὐθεὶς αὖ τὰ αὐῤπάζει, ὡς αὐτὸς αἰσϑεναΐν τηρῆσαι τὰ ασοϑθατω. ἐ- 
"ὦ "Ὁ ὼ ὁ πουτὴρ ἐν ἐσμεν" κι τίω διώωμιν ὠνζωϑα λέγων. ἡ »Ψ “-πἰϑὶ ζω της ζω ὁ λό. 

99 ὦπας αὑτὠ" Εἰ 8 ἡ διωώαμις ἡ αὖ τὴ, δἰ ϑολον ὅτι κὶ ἡὶ ϑσίω. Τὴν Ὁ μυρία ἐποί- κα 
ον ᾧ [ουδαγοι, Ἐχιζουλθύοντες, “δτοσυγαγωγϑὺς “ποιοιουτές, λέγά ̓ ὅτι πόρτα ἀὐδζις εἰ- 

κῇ ὁ μα τίου μεμωνχόμηται. ον δ τὴ χειρὶ τῷ παίζος κιῦ 91 (αὶ αυοϑζατα, ὡασερ ὁ ωρο-- 
φήτης λέγά᾽ Ἐν τῇ χειοί μα ἐξωγράφησει συ ζα τείχν. Εἶτα δεικνες μίαν σαν τίω! χεῖς- 
ἐκ, ποτὲ (ὦ αὐτι ποτὲ ὃ τῷ παίξϑς 4 Φησιν αὐτίω, χίρα ἢ στὸν αἰκούσῃς, μηδὲν αἱ- 

ϑητὸν νομίσῃς, αἰλλαὶ τίωυ δυυύα μιν, καὶ τίων δξοισίλν. Εἰ δὲ δζρὶ τη» συυδεὴς ὅρπαζεν,ὅ- ,ο 
τι αὐτὸν ο)εδιωωώμυ, αὐἰδεῆὸν ἰώ ὃ ἑξῆς Εἰπῶ, ἐγὼ ῥὸ πατὴρ ἐν ἐσμεν. Εἰ δ. ἐλοίηων 
ζω, πολλῆς τῶτο τολμὴς ζ βῆμα. οὐοϊὶν δ ἕτερον, ἡ Ὁ τῆς διυυαΐμεως ἰσοςτίσιον δείκψγυ- 

σιν ὅπερ [δζίυ ] αὶ ̓Ινδαῦοι (μωειδότες, λίθοις αὑτὸν ἔδαιλον. αἰλλ᾽ σον ὕτω χαϑοῖλε πίω 
δῦξορυ ζαὐτίω καὶ τίωὐ κἰαὐόνοιλν. ᾧ μέ Εἰ κακῶς ἰανὠπῆδυσαν ἐκεῖοι, ἔδει δἰορϑαΐσαν 
ᾧ Εἰπιφ᾽ τίνος ἕνεκεν ζοιύτου ποιεῖτε; Οὐκ ἰσζω μδοτυρων ἐμοὶ καὶ τω πατεὶ διώαμω ζαὅ- ,; 
σαι Εἶπον ἐγώ, νιῦ δὲ, πὸ τϑναντίον ποιῷ, ᾧ ἵφησι τίωὐ αἱ πσίνοιδρ, κα συγκροτῷ, καὶ ταῦτα 
ἀλελθυδῥων ἐκείνων. τὶ γὰ  ἀἰπολογεῖται ἀρ Εἰρηνϑῥων,ὡς κακῶς ληϑεντων,αλ- 

λῷᾷ ἂ ἐκείνοις Ἰχτιμῷᾷ, ὡς με τέ ἀγρλσήκυσαν δόξαν ἔγυσι ὐθὶ ἀὐτύ, Τὴ γὰ ὅ- 
λέ)9), ᾿ 

33 ὁπ αἰϑέκαλου ἔρῃρυ ὁ λιϑαζομϑρ σῃ, ἀλλαὶ αὐϑὸ βλασφυμίας, χαὶ ὅτι δν.ϑ 5» πος )σ 

ὧν ποιᾷς σεαυτὸν Θεό, Ακουσον τί φησνἑ 4354 Εἰ ὀκείνοις εἰπινὴ γραφὴ ϑεους, Ὡρὸς 

οἱ ὁ λθγη9ς τῷ Θεοῦ ἐρετο, 36 Πώρυμᾷς λέρετεῦτι βλασφημμδ», ὅτι εἶπον εἱς 
Θεοῦ εἰμε; Ο 3 λέγει τοιοῦτον ὅ81ν " Εἰ γρξιτι τϑη λαζξόντες, οὐρε ἐγκα λοῦνται 
ϑεοις ἑαυτοῦς χα λϑεώτες,ὁ τῇ Φύσει τη ἔχων, πῶς αὖ εἴη δίχαιος ἔχιτιμάοῦ, "αλλ ὅτω ὥ 
οὐκ εἶπεν, ὑφερον" αὐτὸ χα τεσκεύασε, τσοϑτερϑν χα λοίσοις ἡ χαϑυφεὶς ᾧ γόίῳ, χα εἰ πών' 

Οὐ πατήρ ἡγίασε χα! ἀπέςφειλθ᾽" Καὶ τ α μι ϑησοίμϑμος αὐἷἋ φ ϑυμὸόν, τύτε 

ἐπαιγή σα φὴ τίου ὐἰπέφασιν. τέως (ὦ γ) 5 ὡς: διηϑέώαι (Ὁ λῥλον,τωπειότερςν διελέηξη" 
ὑζερϑν δ ἐχὶὸ μεῖζον αὖ τον αὐήγα δ μεὅτως εἰπών" 47 Εἰ μμἹ ποιῶ ῳᾳ ἐργα τῷ πα- 

(ὁς μιν, μὴ πιςεύετέ μοι" 38 Εἰ") ποιωῖ κἀν ἐμοὶ ἐυ πειςεύητε, ζοῖς ἐργϑις μύ πιφεύ- 

σαυτέ, Οράς πῶς ζυῦν», ὁτῇρ εἴπον,κα τασκόυα 4, ὅτι εἰς σ οίέν ὅθην ἐλφίῆων ἀυτό, λ- 
λᾷ πϑμτανχοὺ ἶσος; Ὁ Ν᾽ τίμυ ὀυσίαν εἰντα ἰδεῖν αἰ μυΐχανον ἰώ, δἰπὸ τὴς Ψν ἔργων ἰσότη-: 

τὸς τεχαὶ ζωντύτητος τίω Ὡσθδειξιν τῆς κῸ τίω διώαμιν ἀπο αλλαξίας πϑρέχεται. 

χαὶ τί πιςεύσοκϑν, εἰπέ; Οτι ἐγὼ Φ τῳ πατοὶ, χα ὁ πατὴρ ῳ ἐμοί, Ουδὶν 

“δὲ ἀλλο ἐγώ, ἡδεῖ ὁ πατὴρ, ϑῥων δ᾿ Οὐὐνὶν ἀλλο ἐκ ᾧνος," δὴν ἐγώ, νϑύων πατήρ. κα 
μι 
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ἐμὲ γῷ τίς, (Ὁ τατίρα ἔ ἐγνω᾽ ̓κῷ (Ὁ πατέρα ἔγγω, (δυο ε ἐμιαῦε!. Εἰ ὃ ἐλρίῆονα 
τὰ τὴς δια μεώς, και ζα' τῆς γνώσεως διέψέυσο. συ εὲ δὶ ᾽ ἀλλέων δὶ ἄλλης ουτε 
ὀυσίὰῳ ὀυτε διωύαμιν μαδεῖν. 239 Πλέλησαν δὲ διυ αὐ πιάσαι, ᾧ ἐζηλθῳ 
ἐκ τὴς χειρὸς αὐτῶν, 40 Καὶ ἀπῆλθε αἴρὸρ τὸ Ὁ Ἰορδολύν, ὃ που ὦ Ἰωῤώνης βααῆ!- 

ς ζωντὸ σφέτερον, 4 Καὶ πολλοὶ ἦλϑὸν χσοϑς «ὑτον,ὶ ἐλει ἫΝ ὅτι ἰωδλύγης ἐποίησε 
σηβεῴον ον" πϑύτα ὃ ὅσω Εἶπεν Ἰωλύνης αὐϑὸ ἀὐτι,, ἐς! αἰληϑν. Οτὸν γϑῦ τί 
μέγα χα ᾿ὑψηλθὶ φλέγξνται, αἰαχωρᾷ τὰ ως, οὐνδιδρες αὐτῶν τω! ϑυμῷ,ὧγν λωφήσου ᾧ 
λῆξαι τὸ ὁ παλὸς Χ τῆς Ὡὐτουσίας αἰτῶ" ὃ δὴ ἡ τότε ἐποίησε. τίνος 5, ἐγέκεν ̓ δ ὕπο οδυας-- 
»ελιςὴς λέγη γ|γ}6ὺ μαάϑης ὅτι ϑχρὺ τϑν ἀπῆλϑεν ὠχῴ, λὐαμεμψήσκων αὐςᾶν: τὴν ὁκᾷ ἣνο-. 

αϑι ὧν τέ ὦ λεβθέντων οἷϑὸὶ Ιωαννου ἢ τὴ τὴς εϑρτυοίας τῇ τὴς ὠκείνου. ἄλλντις ,ϑέου υ ὁκῴ, 8..- 
λέως ανεμψηάθησαιν ἢ! “ ]Ἰωαΐγνου,. ΟΝ τῦτο καὶ λέγϑυσιν, ὅτι Ἰωῤώνης μα συν σημον ὁ ἐποίησεν, 

ἐπεὶ ποία αἰχφλυθία τῦτο ζὦ παρϑοϑεῖναι, αλλ ΤΩΝ, ὁ πος αὐκν Εἰς μνημιέω ἡ; ω γα 

Τ' βαπηιτού, ἡ Εἰς τίω τῆς εἶδτυριας αὐτο ὑψημέωυ ἠλϑον ὅρφι δὲ πτῶς συλλογεσμεοις 

σγλέκχουσιν αἰναμιφισξητήτοις. Ιωδμγης ἃ Ζ σημεῖον Οὐδὲν ἐποίησεν ᾿οὗνῖ δὲ ποιᾷ φησιν. ὐκ- 

τς οὖν καὐτεῦλεν ἡ ὑπεροχῇ δείκψυται. Εἰ τοίνιω, ὠκηῖνον σημήοι Οὐδὲν ποιήσαιντο, Ὀγίφευσαυ, 
“πολλῷ μάλλον τύτω. Εἶτα, ἘΦ αὐΐζος ωὸ  εδοτυρέσας, ἵ ἵα μὴ δ σημεῖον "αὐζον μι πε- 
ποιηχέγαι δοξζῃ λϑαξιν τῆς εϑρτυείας ἀποφαίνειν, ,ἐπήγα γϑν᾽ εἰ (ἢ σημεῖον συν ἐποίησεν, 
ΣᾺ ὁ δί(ως πόρτα ἡλήϑϑυσι τὰ κὐθὶ ἰστε, εἰκ ὅτι τϑτον ἐξ ὠκείνου, αλλ ̓ὄκῷον αἱ αφ ̓ὦν ζ γέ 

ἐποίησεν αἰξιύπιςον Ὀλτοφαίνοντες. 427 Πολλοὶ τοίγιωυ ἔχίςευσαν εἰς αὐΐον. 

20 Πολλα “ὃ {ὦ αὐεδν τὰ ἐφελκόμϑμα. καὶ γὸ ἐμέμψξωτο τὴν; ῥηματων ὧν ὃν ἴλολω, ἷ- 
Αύδϑ τερον ἐαωνν ὑ καλώδ αὐζον,ὺ φαΐ, ἡ ζωζωῦ καὶ ἀλύήγηδυ, καὶ ζῷ λοιπὰ πόρτα, χα Τῆς 

Φωνγὴς “Ὁ ἀὐωδον οὐερθείσης, γι '" πγϑύμιατος Τ' ἐν «ἰιρᾶς εἴδει φϑνόντος ὥτεχαὶ δεί- 

ξάντος αἱ αὐτὸν ἁπασι᾿ ᾧ μ΄ τύτων, τίω υἰπὸ Ὁ λωμ; Γκ ππέδειξη, Εἰςιὡ ὁρεῖγτερ ἐξεθαι- 

οἰ λοιπον. εἰγὸ Ἰωδων, φησί, πιφευει ν ἐχείω" πυλλῷ μᾶλλον τϑτω. Εἰ γρεὶς σημίων 

[Δ] 

25, Οχείνῳ, πολλῷ μᾶλλον τύτῳ, μτ' τῆς κείνου αὔρτυείας, ὰ τίω πὸ ΔΨ σημαίων ᾿ 

Ἡἰποδείξιν ἐ ἔχοντι. ὁρᾷς ὁσῦγ ὠάφῥὦώ ὠνησε ἡ αὐθὶ τ ΤοπτοΥ δίῳ τειὴ, κα " ἡ ἐν πονηρῶν δω- 

,ϑοϑπων ἀπαλλαγή; αἱ αὶ τῦτο αὐζῶν' "((μωεγῶς δα καὶ Ὄ ἀπάγει τῆς κείνων (μωνσίαρ, 

δ τὸρ δξίυ καὶ Ἐχὶ πῆς παλαιάς ποιήσας φαίνεται, ποῤῥω τῆν Αἰγυπήϊων Ἐχ τὴς ἐρήμου ἄν: 

Ιχδαιοις ἀχαπλαήων χα ̓βῥυθμίζων οὐ πασι, 

ΝΣ 

39. Οχαὶ ἡμίν ἢ οὐθαιᾷ ποιᾷι, αἰχϑοοὶς ἅ ̓ φόύγειν: κελδθύων κα Ιλορύθοις χα! ταξαγαξ, εἰν δ ΉΘΙΜΟΝ 
παρμείῳ πρεϑσεύχεοϑαι κζ᾽ τὰς ἡσυχίας. καὶ ᾿ πλοίου ταραχὰς ἀπηλλαγμδίοι, οξ- 

ψοίας ΝΗ ὺ ὺ ψυχὴ ραμμάτωι ὅσο ὀκτὸρ, ον λιμϑέι κρίνηται, δἰ ὺ ζὲ γωυαῖχαις 
φιλοσοφώτέραις ΤᾺ ὀμδρώ γέχοίω σ 0) οἰκονφίᾳ «ρήσηλωμδῥας τὰ πλείονα. ὅτω γϑιῶ 

ἡ ὁ Ιακωὼς ἀπλατςος ὀδλϑετο την, οἰκίαν ὠκει, ὺ γΜο ὡ μέσῳ λερύρων ὀλώλκρρς ζῶ. οὐοὰὲ 
83 γὸ ἀσλαΐ ς αὔτὸ  τολήκενη ἢ γφαΦη ̓ Εἰὐπούσαι,οἰκδν οἰκίαν. ἀλλὰ ΟΣ ον οἰκία πολύς, Φησιν, Τεν. και χξ, 

ὃ λορυζος. Τὴ) σὺ ̓ βέλᾳ ὶ "Ὁ αἰξις ὡς σαι πῃ ἢ φεϑντίδων ὄχ λον, ὁ ̓γὰ ὀμὴρ ὧν μέσαις 

φρεφόνϑυος [ταῖς] ἀγϑεαις ὼ διχασμείοιρ; ὡασερ αὐ χυῦ τίνων κυμάτων ἔξωλο καὐδεὸν.- 

τλήτω λερυύξων" ἢ γωυη ᾿ κα ϑοίξρ ἐν τιν! διϑασκαλείῳ φιλοσοφίας τῇ οἰκίᾳ, χαϑημϑύη, ὃ 
“Το νοιώῶ Ὁ (μμυαΐγρυσαι Εἰς ἑαυτέωυ ὁ 8 ς πτελσέχειν καὶ αἰαγνώσεσι χα τῇ ὠλλη δωιυήσε- 

40 τὰιῳ Φιλοσυφίᾳ,. κὴ) καϑούπερ ὡ ΝΠ ἐρήμοις οἰκῦντες, συ τϊένα ἐ' ἔλθυσι Υ̓ ὠοχλοιζζῳ: ὅτω ᾧ 

αὑτὴ  ὀχμπϑμτὸς ἐνδὸν σα, διμυεκώῖς δυυΐαται δἰπολφύφ γαλίωης. Εἰ δὲ ποτε ἡ ἄξελ-- 

μὴ ὀὐάγκη Ἅλϑοιτ' δὺ, σου τῦτο ὑχφ ϑορύδων αὐαούλεσις. ἡ ̓γδρ μέχοι τὴς ζοῦν αἶε- 
σίας, ἢ ἡγίχᾳ ὸ ὃ σῶμα λθτρῳ λεραπτά θέαι δέη,αϑανγχαιαι ταῖς γοιναιξὶν αἱ ἐξοδοι᾿ Τ' 
ἢ πλείονα χεον ἔνδὸν κοϑηται Ὁ δυυνατὸν αὐτίω τέ φιλοσοφῶν, Ω ὺ ᾧ ἀΐδρα ἊἜ 

μ 



«ἴορΚ ιν. 

814 ΟΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΛΤΑΊΩΑΛΝ, 
γζωυ τεταιραιγμμένον χαταφίλλειν, ῥνϑμίζων, «ἰβεκυαῆεν ἀὐτύῖτα τὰ αὠϑοῆα καὶ Χ, ἄγοια τυ λο.. 

γισμαν, κα ἡ ὅτω πολι ἐκπέμπειν, ὅσοι μδὲ τἰπὸ τῆς ἄγϑϑας ἐφειλκύσειτο καχο, ἀἰπολέ- 

υϑιον" δ το ὃ σοὶ τῆς οἰκίας ἐμαϑς καλϑ ϑ ἐ ἐμ, φέροντα. σσοὶν ἡ, συυίεν ὶ ἰλύν ϑτερον 

γωναιχος. ϑιλαοις καὶ κ᾽ ὁ (μετῆς τοῖς ὃ  ῥυϑαίζων αὐδρα καὶ ὺ οἱσπλαῆεν εὐτῷ τίω ψ- 
χίω οὖν οἷς ἂν) ϑέλη, ὅτὸ 5 Φίλων, ὅτε διδοισκαιλῶν, ὕ δ το Φρόντων ὅτως ὀυέξετα, ὡς ς 

τὴς {(ιυοίκι προ σριινόσης, συμ λέυθσης. ἔχει "Ὁ να ἡ ἡδονδιω ἡ ' «ἴα ύεσις, οἰ. Ὁ 

σφόδρα Φιλφοϑτω τίω συμθάλθυνσαν. αὶ πολλους λυ ἔχοιμι λίγῳ λύδρας σκληρϑὲς χαὶ 
ἐὠπειϑεῖς κωτα μελανία δ ὅτως, αὑτῇ γΣ ὑπραντεζι ἧς αὐτῷ, ἡ δὐνὴς, καὶ Ὁ ποιδὺποίίας, 

ὁ ὁ ῬΗΤῊ καὶ Ὁ ὙΝτοββνίτων, ὃ Εἰἰσοδὼν ἡ ὅξοδων, καὶ Χ) πολλῷ πλειθνῶν κονωγούσα ἐπέρων ὦ Ὡ ἅπα- 

σιν αἰντο δεδδρϑμη, αὶ Ὁ ἅτως «ὑτῳ (μωνμμὺν, ὡς Εἰκὸς σῶμα χεῷφαλη ἡ (μωρφῦοι, αὐ τύχῃ ιο 

(ωοτι τς ἔσαι ὁ ὀμμελὴς, ἁπλυζος ̓ ε φησι") υ "ικήσει Εἰς τίω αν  (μιοικϑεώτος ἐ ἐ- 
πιμδήριαν. ὅζο τῶ πὐϑαινα ἐρρν τῷ τί ̓ κοϑε καὶ ν) τοὶ δὲ ἔονται συμ(αλόνονν. ὥασερ γὰ 

“δος Φρετέω, ὅτω αὶ πσϑϑς καχὶ λυ πολλζω ἔχει: τίωυ ἰαμωυ, αὑτῇ (ὃ Αὐεοσελωμι α α- 

πωλέσιν, αὑτὴ ῷ Αμνων, αὐτὴ ᾧ [ως ἐνδνν' αὑτὴ ῷ ἸΝαῦά ὀϊήρπασι τῆς σφαγῆφ᾽ 
αὐτὴ ὀλόκλονρϑν ἰϑνος διέσωσε. κὶ ω Δεῦξωρᾳ καὶ χ᾽ Ικδ9 λὐδρῶν ςρατηγῶν κατορθώ- ιξ 

μᾶτω ἐπεδείξαν᾿ ὃ ἀλλα; ἢ μυϑίαι γωνάγκες, [9 τὸτο ὦ Παύλός Φησ᾽ Τὶ οἷ οἰ-- 

δας, γώυαι,Ε ἰφὸ αἰδρα σώσεις ; ἡ ἔΧι δ χεώων) Οκείνων, τίω Περσίδα χα τέω Μα.- 

ἔκαμ καὶ τέων" Γρίσκιλλαν, ὐποφολικδὺ ἀνψαιδῥας σκαρεμζῃ γ Εὐδονδν, οἱ ασεὺ αὐαιγχαηον 

χα ἡμαςς ; δηλοιῶ μὴ μιν βήμασι μόνον, ἄλλα καὶ Ὁ πορλγμασι ῥυθαίζεν ἡ τ' (ἰμωοικοιεωζᾳ. “πῶς 

3 αὐτὸν παρβνύνοιδ: δα ταὖν πηραγμμάτων ᾿ὅτϑυ σε μὴ “ΠΟΥ Θ9ὲν ϑσοωΥ ἰδ, μηδὲ πολυ- Σο 

τελὴ ' χα, Φιλοκισμον, μηδὲ πορϑσῦδοις γελμῷ εὦδ' ἀπαρτῦσαν αὐδιῆας, αλλ ̓ Ξρκυρδυδω 

τοῖς ὅσι, τότ δ , τότε καὶ ὁ συμιθαλέυουσης Δὐέξεται. ἐαν 5 φιλοσοφῇς (ζ' τοῖς ῥήμασιν, ὧν 
ὃ τοῖς ἡ σράγμασι ζζνανπα ποιῆς, κατα γγωσεται σὺ φλυαρίδρ, πολλίώ. στὸν ὃ μ Ν 

βημν; κὰ τίω οἰ δ ἢ ἔργων πϑρέχεις αὐτῷ ϑιδοισκόγίαν, τὸῦτε κ᾽ Ὀὐποδέξεται σῃ πειαϑή. 

σίτωι μάλλον δ, ὁτὸμ γεισίοι εὐ ζατ; νι μυνδὶ μδογδρίζα, μηδὲ ἡ ματισιδι “πολυτελά ας 

δν᾿ δλλ᾽ ωντὶ ττων, χσμαὐτητοι, σωφρϑσιούξωυ, δὐγοιανγὺ αἰνὰ σαύτης ζῶτω Εἰσαγά- 

»»"ς, ὁ αν ὠκείνου ὐτα αἰποητῆς. Εεἰγϑκ 765" ἡκ Εἰς ε Ξῤρίσκειαν ποιήν λυδρὲς, υχίω 

δῴ, αὶ σῶα κοσμιῷ,, κα Ὁ] φφΦλίρευν. συνὸ ὩΣ ὅτω γεισίοι αἰδικείμϑυον ποιήσει ἐπΐβαιφον κ᾽) 

πυθφίω ἐκείνῳ, ὡς σωφ ὁ σιων ὦ θύγοια αἰδὶ αὐτὸν, ὦ αὐυὐραποϑλυήν τὸ Υ (ἰμνοικοιτος. 

τα μᾶλλον χέρϑται (ν' ἀνδρας.. ὠκᾷιος ὦ » δ ὸ ῦ κόσμοι ἐ σππξοσίςαται αὐτῷ, Εἰς ,ο 
ςενὸν (ῳ θύματα αὐτο χαϑιφοιςν καὶ δωυπϑμίω χαὶ Φρ ντίδοι πολλέων" πἰδέχων' (5 εἰ, . παῤ 
Ρυδὲ ώ φξοσοηλώσει τῇ γεευαιχι ὦ ἀνδρα. βιγοια γδρὰ Κη φιλία χα! 'πόλορῦ ὅτε φερντίδοις 

“Ὁ. (Ει, ὅτε ϑαπϑμω ἐ ἐβ, γαΐζεται, αἱ αἰλλα τοιεναμτίον ἀπὸμ. καάκῴφνος ζ κ ὁ κρόγμος “(πρὸ ὃ 

(ωηλκίας αξεσχθρης Ὁ Αὐς οἢ τὴς ψυχι καθ᾿ ἐχάςφἕω ανϑε! τίω ἡμέραν Φ μείζονα α-- 

γα πᾳ τίω φλόγα. ὧφι, Εἰ βούλᾳ αἰϑρὶ τὐρέσκῴρ,κώσμᾳ τέων ψυχγώω. σωφρφσεμύῃ, δλᾳ- 13 

ζιία, πρεεςασίᾳ οἰκίας. ζαῦτα καὶ μάλλον χέρϑται, χα! ᾿ συήνηποτι παύεται. ᾿ γφρις κα- 

ταλυᾷ 4 ὦ κύσμον τῆτον, ὅ νόσος πιλλίσι. ΤΣ ᾿γὸτῦ σώματος κόσμον δος πολὲς δξέ- 
λυσε, καὶ νόσος ̓ἀγώλωσε, ἡ ἕτερᾳ πλείογα᾽ ζᾳ ἢ ἢ τὴς ψυχῆς παντῶν ὅν αγωτερᾳ τύτον. 

καίχεῖνος Ἢ ὀ κόσμος χαὶ φῆῦυνον ε ἐχᾳ, κῃ ̓ ζυλοτοπίαν αν ὧς Ἀ καθαρός, ὅ61 γοστ!- 

ματος, χαὶ πασης απήλλακ)αι κενοδὺξίας. ὅτω χαὶ ζᾷ χτ' ̓  οἰκίαν θύκολώτερρι ἐφίαι, ὼ ἡ 4Ὁ 

(τ: ἐστδὸς μετ ̓ βιεζρείας, ὑτὸμ ὃ ΩΣ χείσιοι μὴ τω σώματι τωΐσῳ αὐδικεΐωδμον ἡ ἡ μηδὲ ἿΝ 

χεῖδος δεσμοιω, ΩῚ Εἰς ανωγκρίας “φὐϑαχωρῇ χρεία," ὦ ἕ, Εἰς πλΉς ζ φέω ̓οἰκεῦμ,ὸ ἊΝ οὐ»! 

παίδων Ὡπμδ φυ αναϊκαίαν, ᾧ ε ἑτέραις χείώδεις παροφασεις. εὐ ὃ μὴ ζωῦτα ἡ αξιον , 
ΊαΙ Ἧ αὑτὰ ἡ ἘΡΕ ω καρδία φενογωρῆται, τἰ τὸ δ χέρδος; ποῖον τὸ ὄφελος; :ΟΥΧ ἀφίησι τὸ  ζω- 

τῆς 



γε ω δ" ἰώ, 
{π, Μυορία, 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΩοΟμω. ξᾷ. 815 
τῆς αύμα ἐφ ϑίωώαι ἐκείνη λυπουμϑῥη. ἤξε ))», ἰξι ὁπ, καὺ «υτίω πα σὼν ἐνωρεπεςα τίων 

ἴδῃ τις γωνάχᾳ, νβ διώατω τέρπεοϑαι ῳ ὀδωνωμδμῃ τῇ {υχῃ. ᾧ ὙΣΡ μέλλοντα τέρ- 

σπεοϑτω, 'χοώρειν δῷ σοϑτερϑι χα ἀἰγάλλειϑαι. τῷ χείσιου ἢ πϑμτὸς σεσωρβυμϑῥου Εἰς 

(Ὦ κόσμον τῷ σώματος τῷ γουνωικείου, χχι φενογωρλας ὕσης κτ' πίω οἰχίδν, σύθὲ μία τέρψις 
4 651 τῳ (ιωοικϑιώτι. ὡςς, Εἰ βυλθῶᾶθα “δρέσκειν τοῖς ὀνδρώσιν, ὧν ἡδὸνη αὐΐους καταςή- 

σωψδν. οὖν ἡδονὴ ὃ καταςησορϑμ, αὐ αἰξεέλωμδ (ὃ κόσμον αὶ εὧν καλλωπισμοιέ. (ύ. 

τὰ γὰρ ἀπόμτα ΩΡ αὑτὸν τὴς νυμφαγωγίας “ἢ χαιοϑν ἔχῳ ἦνα' τόρην δυκεῖ" ὕζερον δὲ ῷ 
γδόνῳ εὔρανεΐ). εἰ γδρ δ υοανὸν ὕτω χα λϑν ὄντα, χα) Τ᾽ ἥλιον ὅτω λαμέσοϑι, ἃ σῶμα “- 

δὲν δω ἔρις ἴσων εἰσιν, ἐχ ὁμοίως ϑαυ μια ζομϑν ΟΥ̓ ̓  (ἀωυθάθν "πῶς σῶμα κεκαλλω- 
“ῳφ 4 

10. “χισμένον ϑωυμαίσονϑν , ζαύτα λέγω, βαλόνϑμος ὑμας κοσμξοϑιι Τ᾿ κόσμον" ὑγιῦ, ὃγ ὁ 

ζία. 

Παύλος ἐπέταξε Μὴ γορυσῷ " μδο[αρίτως ἡ ἱματισμῷ πολυτελῷ αλλ᾿ ὁ ὡρέπει γωναι- «τιμις.8. 

ξὴν ἐπαγζελλοιδῥαις )εοσέθειὰν δὲ ἐργωνώ γαϑῶν. αἰλλα᾽ τοῖς ἔξω “ϑἰρίσκειν βούλει, ὶ ἐ- 
παρέϑαι πϑὸ αὐτῶν; μάλιςα (ὦ δέω, αὶ σώφ ρρνος γιυυεμκὸς ὁ πύϑυς ὥν᾽ σλίω, εἰ βέ- 

λᾷ, καὶ τώτεις ὕτως ἐροιςεὶς ἐξᾷς σφοδροὺς καὶ τὴς σωφρϑσιώης ἐπουνίζρᾳ. ὀκείνδιν μϑὲ 
15 δ ρσϑοδὶς ἐπαυνέσοτω Ῥ)ιφοὶς καὶ μέτοιος, ᾿ὁιγα αἰκόλαιςοι καὶ λάγνοι" μάλλον δὲ, σε σὰ 

ὅτοι ἐπαρμέσονται, δα καὶ κακώς ἐρφόσιν, ὀϑατ]ερφύμϑμοι ζμ ὄψεις αἰ «σὺ τὴς αἷθὶ τίω' 

γωνώκᾳ ἀσωτίας ζαυτίωυ δὲ κακᾷϑοι καὶ ὅτοικαι πόρτες διποδέξονται, το μηδὲν χακόν 
κὸν αὐτῆς λαμθλύοντες, ὀνλαὶ ἡ διδασκαλίαν φιλοσοφίας" καὶ πολις (ὦ ἐςξαι αὐδαὶ αἰϑρώ. 

“τῶν ὐ ἔπτωνος ̓  πολὺς δὲ ΟΝ τῳ Θεῷ ἢ μμαϑυς. τντοῦ τοίνιου ζηλωσωνδν δ κόσμον, ἵγώ 

30 χαὶ ογζαύϑα ΚΟ ἀδείας ζησωρδρ, καὶ Ψ μϑιηήντων Ἐχιτυχωνϑν ἀγαϑωὶ ὧν Ἄμοιτο 'πόβ.- 

ζκυμας Ἐχιτυχεν, πω ταὶ φιλὸν,ϑονπία τὸ Κυοὶν ἡ δ μἸησού Χεκφού, ᾧ ἡ δόξα, 

Εἰς ὧν αἰωύνας ΤΝ αἰωιων. Αμώυ. 

Ομιλιξβιι ΗΝ ΔΕ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΠΟ 
25 Βηϑανίας, ἐκ τὸς κώμης Μαείας καὶ Μωρϑας ὃ ἀδελφῆς αὐΐ. ἃ Ηνδὲ 

Μαρία, ἡἀλείψασα ἢ Κύριον μύρῳ. 

Μ Ολλοὶ ἦΜ' λυ, ϑοϑπων ὅτὸν Ἰδωσί τινας Ὁ ὩὭρεσχϑντον ᾧ Θιῷ πάρρν- 
4 Φέτι δεινὸν δή," αἱρρωείᾳ πὐθεπεσόνζος, ἢ πενίᾳ, ἢ ἀΐλλῳ τινὶ τοιδ-- 
“ τῷ, σκόυδωλίζον.)" οὐκ Εἰδότες, ὅτι τοῖν μάλιςα ᾧ Θεῷ φίλων 

ἢ Ὁ (τα παίοή! ἔφ]ν' ἐπτὶ καὶ ὁ Λάζαρος ἢ φίλων ἐῶ τῷ Χοιτού, 
Φ ἘΣ ὦ ἠοϑέύει. τῷ χϑιὼ καὶ (Ὁ πέμεψόμυτες ἔλεχϑν᾽ ἴδε, φιλῴς αἰεϑε- 

Ἢ να, αλλ ἴδωμδν αἴωθεν τίωὐ ὐδικεπίωώ, ζω τίς, φησιν, αἰοϑενών 

Λαξαρος ἰσὸ Βηϑουνίας. ἐχ ἀπλοωῖς, συν ὡς ἔτυχεν, εἶπε πόθεν ζω ὁ Λάζαρος, αἰλλαὶ 

45 δχρ ἕνα αἰτίδυ ζὼ μῷ ζαύτα ἐρᾷ. τέως ὃ τῷ πσϑόκεινδμου ἐχόμθα.. χαὶ ζμ' ἀδιλφας 

αὐτο ἡμιας διδούσκει γρησίμως [ὁ έτι ὁ πλέον χε Μαεία, ἐπαίγων αὶ λέγων᾽] ὦ 5Μα- 
οἰα,κα ἀλείψασω (ὃ Κυρμον μύρῳ. οὐ ζυυϑοί μες" φζαπορϑιῶτες, πῶς, Φασιν, ζιύξογετο 

ὁ Χρασὺς γωνωκὸς Οιαῦτα ποιούσης ; “σον μϑὲ δἶζυ ἐκᾷνο ἀναγκαῖον μαϑεῖν, ὅτι ν αὖ- 

τῇ δ} ἡ πόρνῃ ἡ ὧν τῳ Ματϑαῳ, σον ἡ ἐν τω Λυκά  " ἀλλη ̓ ὸ αὕτη. ὠκῴναι νϑρ γδὸ 

49 πρρναι δὴ τίνες ἧσοιν ἢ πολλών γέμοσαι ποοδιν " αὕτη 5), ἡ σεμνὴ απουδοία. καὶ γὰρ αἰϑὲ 
τί) κἰ ασοδογζω ἐασούϑαζε τὸ Χοισοῦ, δείκγεσι ὃ ὁ βατίελιςες, ἦι ὸ αἱ ἀδελφαὶ ἐφί- 

λριω αὑτὸν, καὶ διίφς (μεχώρησα τὸν Λάζαρον ἀἰποϑανᾷν. τίνος ὃ ἕνεκεν οὐχ ἐασαωσοι Ὁ α,- 
δελφὸν καίμγογτα, ὅπερ ἐποίησεν ὁ ἐχατοαρχος καὶ ὁωβχων ὁ βασιλικὸς, ἀπῆλθον ασρϑὸς 
αὐτὸν » ὁιλα πέμεσυσι; σφ όδγα, ἐθούρῥον ῷ Χοις ᾧ, ἃ πολλίω αρξὸς αντὸν Εἶχον οἰκείω- 

σιν. 

κί ῷ 
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σιν. ὥλλως δὲ, χαὶ γων ὦχκες ἦστων αἰοδτνές, καὶ ᾧ “πάνθ κατείχοντο ᾿ ἐπεὶ σι καὶ καταφρ9- 

νούσοι τ ὀπτοίοιωυ, ὕςερον ἐδόλωσαν. δι μϑιὴ δέζυ οὐκ ζωὴ αὐτὴ ὀκείνη, δῆλον. ᾿Διλαὶ χαὶ 
εὐκείνζω τίγος ἕνεκεν ἐδέξατο ὁ ΧΧρλφῦς, φησιν: ἵνα λύσῃ τίωὼ κακίδν᾽ ἵνα, δείξη αἰωὴ Φιλαν- 

εϑεφπίαν᾽ ἵνα μαϑης, δι Οὐκ ἔς) νόσηκκα νικϑὲν αὐτὸ τίκω αἰγαϑότητα. μὲ ζοίνωυ εὔτο μό- 
γὸν ἴλης, οἷ ἐδεξαΐο, 'διλα' κἀκεῖνο σχόττᾳ, πῶς μφτέξολε. χαὶ τίνος ἕνεκέν " αναμμιμψήσκᾳ ὦ 
ἱφοοίας ζαύτης ἡμας ὁ θυαήελιςής "μανλονϑ ᾿ διδούξαι βέλεται τῷ. λέγ, 

4 Ἡγαπα ἢ ὁ Ἰησῦς τίω Μαῤϑὸν  τίω ἀδελφίω αὐτῆς ᾧ (ἢ Λαζαρον; 
Μηδέποτε αἰγλμακῇᾧν μηδὲ δυσερφίνειν, ΕἾ τις ἀοϑένέα, μου» αἷδὶ «δ ἀπουδαίοις 

ὀύδρας ὁ τῳ Θεῴ φίλες. 
3. 1δὲ, ὃ φιλᾷς αἰεϑινᾷ. Εἰς οἰκζον [γιαυιέσαοϑαι ἐφούλογνο τὸν Χοιφόν. ἔτι γὸ το 

ὡς δύ, ϑρότσῳ πσολσείχον. δῆλον ἐξ ὧν λέχϑισω, Εἰ ἧς ὦδε, ζύκ αὐ ἀπεϑόρε᾿ "ὶ ὁκ χὰ αΐν 
τῷ μἢ Εἰπύν, ἴδε, Λαζωρος αἰαϑον, δολ' ἰδὲ, δ᾽ φιλᾷς αἰοϑενᾷ. τί δζζω ὁ Χοιφυς; ᾿ 

4 Αὐτηῦ ἀοϑενέα Οὐχ ἔς! ασϑϑς ϑαλατον, δννν ὐπὸ τὴς δόξης τῷ Θεοῦ, ἥα δυξαοϑιῃ 
δὲ αὐτὴς ὁ υἱὸς τῷ Θεού, Ορφ. πώςπαλινν μίδρ τἰωὶ δόξὸν Φυσὶν εἰντῷ ἡ τῷ παΐζος. 
ΕἰπωνγοβΘεοί, ἐπήγαδμ,ζνα δυξαρϑοῃ ὁ ἡὸς τῷ Θεού, ὡντη ἡ αἰαϑένφα Οὐκ ἐς! σο9ς 9. ις 
νατον, ὅπ Ν᾽ ἔνϑηεν ὀκὰ ἡμέροις δύο ϑμεινν, τέως αὐςᾶν ὐποπτέμτε.) Ὁ» ἀπαγίέλλονγ- 
ὥς. ἐφ᾽ ᾧ ὁ ϑαυμαῖσαι 48) ζιὶ ἀδελφαῖς ἀὐτν, " πὼς αἰκϑύσασαι, ὅτι οὐκ ἔς! «σοὺς 9α- 

νάτον,  ἰδούσαι «τὸν Οἰποϑλνώτω, Οὗρο ἐσκαγδωυλίάϑησαν, αἰπενλυτίας τοι πυρίγματος 
σλνονϑρου ᾿ δλλαὶ αυδόσήλϑον" ᾧ ϑτω, ὃ σέκ ἐνόμισαν αὑτὸν ἰα θσαοϑω. ὦ ὃ, ἵνα,οὐ»-- χοτῤκνέῃ 
ζωϑα οὐκ αἰπιολογίας, δλλ᾿ ἐκ(ασιως 81. (χωέξη δ᾽ ΝῚ ἐτέρωνενη ἀῤῥωεία, ἐγφήσοι» 20 
ἢ αὑτῇ Εἰς δυξὸν Θεοῦ, 

6 Καὶ τα Εἰπὼν, ἔμιφον ἡμέροις δύο. Τύρος ἕνεκεν ἔμφνεν ; ἥα ἰποπγδύσμ 
ζαφὴ να μηδεὶς ἔχη λέγην,στι ὅπω τελάυτήσωνζῳ αὑτὸν ὀμέφησεν ὅτι χαῖρος ζω, ὅτι ἔκλυσις 

ζω οὐ, χαῖα[ὠγὴ ἥν, ὸ αὶ ϑυίνατος ϑζοβ τϑη» καὶ γόνον τοσῶτον" ἐμεήνεν, ὡς καὶ φϑοροὶν διέ, , 

καὶ Εἰπεῖ, ἤδηῦζ, ὀὠ  Φἔ{70ὼΩΕἶζᾳ λέγη τοῖς μοιϑυταῖε᾽ ἀἰγωρϑν Εἰς τέω Ιουδαίον. ἐς Ἐν 
Τίποτε ὑδωμού πσρϑάπων ᾿Φλαχοῦ, ὐζαύθα, κοολλέγή » ἐδεδοίκεισαν σφόδρα" 

" καὶ ἐπεὶ ζαύτῃ διέκεινηο, ασοϑλέγᾳ, ἴα μὴ τὸ αἱ, ϑρϑον ζμφοἰξῃ αὑτύς. τί ἢ (Ὁ μαϑηταὶ;. ΜΝ 
8 Νωῦ ἐξήτεν σε Ἰουδοῦοι λιϑείσαι, ἢ πάλιν ὑπάγεις ὑκᾷ: Εδιδοίκεισοιν (ὦ δῶυ τον 

ὦ Δ ΦΡ αὐτῶ" τοῦ πλέον, μιῶλλον απ ἑαυ. δἴπω γὰρ ἦσαν αἰ πηρτισμένοι. δθὶὶ τῷ 

δέει χαζᾳσειόνϑμος λέγη Θωμας " ἀγωρδν να ᾧὶ ἡριεῖς Ὡἰστοθοίνωμϑμ. αἰοϑενέφερος ὺ ὯΝ γο 

δ ύπμι, 

Χ.' ἐπ 

ἄλλων ζω α' ἀπιφύτερος, ᾿δγ, ὅρα πῶς αὐ(δὺ δὲ ὧν φησι χρὴνοιϑαυβῥιωᾳ ὁἸησῶφ, χοδολίπ: 
9 Οὐχὶ δωδεχα ὥρφι Εἰσὶ τὴς ἡμέροις; "Ὴ τού τοίνιωυ φυσὶν, ὅτι ὁ μιηδὶὲν ἑαυ-- τ, πὴδι 

τω (ἐωφδὼς πονερϑν, συν γε εἴσεται διάνον" ὁ ζῷ φαῦλᾳ πυδάοσων, πείσεται ( ὧςε ἡμας πινἱμοὶϊα 

" χεὺὶ δεδοικέναι, οὐθὲν “ὃ ἀξιον θειγαΐτυ ἐποράξαμϑρ ᾽ ὅτι ὁ τὸ φώς τϑῷ κόσμου τῶτο βαίώμιΝ 

βλέπων, ὧν ἀσφδηοίᾳ" ὅθήν. Εἰ ὁτὸ φώς τῷ κόσμου τέτοια βλέπων, πολλῷ μᾶλλον ὁ 4ς »ἴνα, 

μετ᾽ ἐμοῦ, ἐδὼ μὴ δἰποφήσῃ ἑαυτὸν ἐμοδ, τούτοις ὐδαϑωρῥιωύας, ἐπείγᾳ ἡὶ τίω αἰτίαν 
ὁϑαίκα!ν σαν τῆς αἰ φίξεως τὴς ὦκάσι ' ὦ δωκφι, ὅτι Οὔκ Εἰς ᾷᾳ Ἱεροσόλυμα μμδλλυσιν 

ἐπιέναι, δλλ᾽ Εἰς Βηϑανίδν, 
τι Λαζαρος ὁ φίλος, φησὶ, κοκοίμιυται, ἢ πορδύομαι ἥω δξυηγίσω αὐτὸν" 
Τυτέςν, ον ὨλῚ τοῖς ἀρῆς ὠπειμε παλιν δζρλεξόνϑμος ᾧ ὁμόσε γωρήσων τοῖς ̓ σδαϊ- ,ο 

οἷς, λα (ὃ φίλον δξυπγίσων ὃ ὑμέτερον. 1ν Λέχϑεσιν (ὦ) μαϑυταί᾽ Κύομε, εἰ 

καχϑίμιηται, σω,ϑήσεται. Τοδηο ὑχ ἁπλαῖς Εἶπον, ᾿ΔΔ, ἐγκόνψαι βουλόνϑμοι τίων 
ὠκᾷ ποισίδν. λέγη, φησὶν, ὅτί χα ϑϑύδει; Οὐκοιώ δὶ χατεπείγοι τὸ αἰπελϑῷ. χαύτοι αὖ-- 

Ὅς ὀζῳ τοῦ Εἶπεν, δ), ὁ φίλος ἐμδᾷ; ἵνᾳ δείξη ὀμαγκαιαν τίω αὐδοισίαν. ἐπεὶ ὅζχυ ὀκνη- , “ἡ ΦῸ τῇ δὼ (ἢ τι οήτερν 



μὰν ἐἢ- 
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οϑτερον διέκειντο, 14. Τότε λέγ4, ἀπέθαν. Τὸ δὼ κὐρότερϑν, τὸ ἀκόμπα-. 

ΖῸν αραςφῖσαι βυλόνϑρος, ἐλευ ᾿ ΤΥ. ἢ αὶ (ἀωύχαν, ἐπώγφ αἀἰπέθανς, 
15. Καὶ χαίρω δίυμας. ᾿Τίδηποτε δὲ ὑμιὰξ γυτὶ πσοϑεϊπὸν Οὔ ὧν ἐκᾷ, αὶ ὅτι, ἐ- 

πειδὸν ὀϑαφήσω, σὐπδμία ἔξαι 'ισωσ αν, ὁρῶς πῶς ἔτι ατελέςερον δηέκεινηο Φ μαϑη- 

5 ταὶ, ὁ Οὐκ ἥδεσαν εἰντο τίωυ δια μιν ὡς ἐγοζωντῦτο ὃ ἐποίοιω (ὦ μεταξὺ φόζοι α ροἰτ- 

Τοῦ τὰς αὐδῦ(ς ψυχας ὦ ϑυρυξοιώτες. ὦ ὅτέ ἅ ἔλογέ, «εκοί μκητεὴ, λὺ ̓ ποῤθύομαι ἥα 

ὀξυπνίσω αὖντον᾿ ὅτε ἢ Εἦπεν, ἰπέϑανεν, οὐκέτι πολ σέϑηχο, πορεύομαι ἵια ὁῥαήδω αὐ. 
τὸ. ἐγ γδ ἠξούλετο τοῖς ρήμασι παοϑλέγειν,ἃ οἱ οἱ δΨ ἔργων ἔμϑηε βεξαιούςϑαι, ὃ ἀἶκε- 
γόδοξξον πλρταχοῦ διδιώσκων ἡμας, ὦ ὃ μὴ δὲν ἀἰπλώς αὑπσΊοσζοϑτα. Εἰ 5 Ἐχὶ τῷ ἐχᾳ- 

10 χογτάρ Ἡ τὴ Ὁ ἐποίησε πο ακληθεὶς ( εἶπε ΝᾺ Ἐγὼ ἐλθὼν ϑερατγάσω αὐτὸν) ἵνα δείξῃ 

τίω ὠκείνου σεΐςην, τῶτο ΘΕ ἷπω. Εἰ λέόγϑι τις, πόϑεν ὕπνον ἐπ ἐλοίον (Ὁ μα ϑυταὶ, ὺ 
Οὐοδ ᾿»' πὸ τύτο ((μωέγνωσεν ϑοίνατον τῇ, Ὁποῦ Εἰπῷν, πορεύομαι ἥω ἐξξυπνίσω αὐτόν, 
(ὐ Ψ αἴοίας ζω, ΕἾγε πσοϑσεδόκων ςαϊδια πέντε νὸ δέχοι αὖ τὸν πορθυεοϑηι ὧξε ὄξυπνίσαι!) 

ὠκῷο δ ΕἸποινϑρ, ὅτι οόμιζον τη ἀὐγιγμμα τῇ, οἷα, πολλαὶ διελέγετο, πόρτες (ζ δῶ 
15 ἐδεδοίκεισον τίω “Μ᾽ Ἰουδαίων ἔφοδὸν, χα ὃ ὧν ἄλλοις ὁ Θωμαξ᾽ δ ἔλελμ, 

16. Αγωρϑρ,ἵΐνα αὶ ἡμεῖς δἰ'ποθανωμδμ με στῶ, αὶ τινὲς μϑβ φασιν, ὅτι ἐπεθύμει 

ὰ αὐτὸς ἀἰποϑανφν᾽ Οὐκ ἔς! δὲ, δειλίας γορ μάλλον ὃ ρῆμα. δολ᾽ οὖν ἐπεῖι μή, ϑη. δια.- 
ζαταζε γ)5} αὐτοὶ τίω ἀοϑένειαν ἔτι. ὕζερον νϑῥτοι πόῥτων ἰλυρϑτερος γέρρνε ἡ ἀληηῆος. 
τὸ Ὁ ϑιυ μαςὸν τῷτο ἐςὴν, ὅτι ῷ ὅτως αἰοϑονὴ ΚΣ τ ζαυρού, κμζ' ᾧ χούρϑν ὦ τὸ πι- 

20 φεύσον τῇ λύωςξασει ϑορμότερον πόμτων αὑτὸν ὁραίμᾶν ̓ τοσαύτη ἡ πῷ Χεισοῦ δυιύα μις:ὁ “ὃ 

μ' τού Χοιςοῦ Εἰς Βηθανίαν μιὴ τολ δ ἀπελϑεῖν, «δὴ: (ὃ Κοισὸν ἐχ ὁρωῖ, " χεδὺν 
τίω οἰκυνϑμίω διέδραμε, αὶ εὖν μέσοις δήμοις ἐξρέφε:» φοναῖσι ἡ βαλορμϑῥοις αὐτὸν ὀμελῷ,. 
Εἰϑ Ὑπὸ δεχοι πέντε ςτι δίων ζω καὶ Βηϑανία, σαν 4] μίλια δύο, πὼς τῇοαρταῆος ἢ Λαξα- 

οϑςτόμενε δύο, ὶ ασοὶ ΔΜ δύο ἡλϑὲ (ις ἀπαγίζλλων καθ᾽ δ ἡ ἐτελεύτησεν " Εἶπε κατ᾽ 
25 αὐτίωυ τίω! τετείρτίω ἡμέρὰν πϑελύενο. διρὲ τού» αὶ κληννϑίωαι αὐέμωεινε, αὶ ὐχὶ αὐτεπας. 

ὅδιτος ἥλϑον, ὕα μιῇ Ἧις “(ανοτῆθύσῃ τὸ γεηϑνός, καὶ σὐοίδ' αὐταὶ πϑλελροννο αἱ φιλούμϑμαι, 
δλλὰ ἄλλοι πέμιπονται. 18 Ἦν 3 ἡ Βηϑδνία ὡς δ᾽ πὸ ςα δίων δικᾳπέντε, Οὐχ 

ἁπλαῖς τῦτο Ἐχισημαίνεταὶ "ἀλλα βούλοται διδοωξαι ὅτι ἐπυς ζω, ὲ Εἰκὸς υπο τότ ΓΒ 

ναι πολλοιφ. διὸ ἢ τῦτο δηλων ἐπα γᾷ λέγων᾽ 19. ἸΠολλοὶ ἐκ Ἰουδαίων ἤλϑον, 
39 ὅ)ὰ χρυραι μυϑήσωνται αὐ, 

Καὶ πῶς χἰλεμυϑούντο αὐζῷα φιλυμδῥας κ᾿ πσὸ τῷ Χοιςοδ, καίτοι ((ωΐϑεντο, ἐαὐ τις ὁ: 
μολογήσῃ Χραφόν, ἵνα οἰποσιοναγων»ς Ἄβηται ἢ δζρ τίωὐ ὀμαίγκζω τὴς συμιφορφις, ἡ ὡς 
δ᾿ ϑρμεςζέρας αἰδούνϑρμοι, ἢ (ὦ) μυὴ πονηροὶ, ὅτοι πϑνησαν. πολλοὶ γρεῶ καὶ ἐξ αὖνδὴὝἼ Ὠπςευ-. 
σαν. ζαῶτα ὃ λέγᾳ ὁ θθαγίελιξής,πιφούμδμος ὅτι τέθνηκε Λάζαρος. δι δήποτε ὃ καὶ πα- 

35 οφαλαμθόμει τίω αἰδῇφην Μωρϑα Εἰς ἀπαντησιν ἐρχοιδϑη τῷ Χρλτζου; βούλεται κοι 

πιδίαν αὑτῷ ((μωτυχεῖν, ὶ τὸ γεχϑνο; αὐπαήεῖλαι, ἢ 
γατη, τότε ἄπεισι ἡ καλ{τίω Μωρίδμ, ἢ ἀπήντησεν ἀυτῳ, τῷ πύϑοις αἰκμαίζοντος ἐτί. 
ὁρῶς πῶς ζέον ὃ φίλ(ζον ζω αὑτὴ ἐεὶ «ἰδὲ ἧς ἔλεγε Μαρία ὃ τίω αἰγαϑίω μεοίϑω ἐϊξε- 
λέξατο. πῶς ὅζζυ, φησι͵ ϑερμοτέφϑι γιῶ ἡ Μαρϑα Φαίνεται ; ἐν ϑερμοτέρα, δ ὅν πώ 

409 μαϑούσα ἰώ ὠκεϊνη᾽ ἐπεὶ αὕτη ᾧ ἀοϑενεςέρφι ζω. Χ "Ὁ αἰχούσωτα τοσοιῦτα, ἐι (ῳπειναὰὶ 

φϑέηε7}᾽ ἤδη ὄξει, τεταρταῖος γδῤ ὅφην. ὠκείνη 5, καίτοι μεηδὲν αἰκούσουσοι, τοιούτον συτνὴν 

ἐφθέγξατο, "δλλ ἀὐθὺς πιφεύσοσω λέγει ᾿ Κύρμε, Εἰ ἧς ὧδε, ὁ ἀδελφὸς μν Οὐκ αὖ ὠπέ- 
σοινεν. ὁρῶτα ὅση Φιλοσοφία νωναικϑίν, Εἰ ἡὶ αἰϑϑενής αὐ Μη γνώμη  ἰδυύσοι γὰρ Χρι- 
τον, οὐκ, θϑθέως εἰς εὐρίωδοις᾽ σὰ εἰς κωκυ(ἶ συυὲ ὀλολυχιμοις ὠκπίτοισιγ, ὅπερ πά- 
ΠῚ ΕΟ βεγίο κομῶν 21 οοϑϑῳ 

Ματϑ.η, ζ, 

ὃ αὐτίω Εἰς ἐλπίδος γρηςαὶς μ΄ 

Δυκι ́ . κβ' 
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φϑυϑν ἡμεῖς, ὁπειδὸ ἦνας γνωράμες ἐπεισιόνζᾳε ἰδωρὸν τῶΐ πέϑει ̓  αἰλλαὶ βύϑεως 

( ϑιδασκαλον λαιυμαΐξοεσιν. Ἐχίςϑυογν ἃ Ζ δΐυ ᾿ ἀμφότεραι Εἰς ῷ Χόισον, αλλ 
. , εἶχ ὡς πηρϑσῆκεν. "πω ἀχριξώς ἡ ἠπίσαντο, ὄἄτοῦτι Θεὸρ ἐω ὅὄτευτι οἰκείᾳ διωυά.- ω ἀδίτιὴ 

γνωριδο ἠ 
με ῷ αὐλαντίᾳ ζωτα ποιφ᾿ ὧπερ ἀμφότερα αὐ ἐδὶ αἶεν. "ὀκῷο Καὶ ὥ δ ἡ ἡγνὸ- χὐπη μη; , 
οἵου τῳ λέπιν,, 5. ὅσω, δῃ 

γι Εἰ ἧς ὧδε σύκ ὀμ᾽ πεθεινεν ὁ ἀδελφὸς ἡμδ, " Τϑν ὃ τῳ λέγεν, γπδν » 
2: Οσα α αἰτήσῃ (ὃ) Θεὸν, δωσιι σοι, Ωςαἶδὲ ογαρέτο νὸς καὶ ϑὐδυκίμα [4- πιραχῖ 

λέρόνϑμαι. ἡ ϑρρ, ὃ ὦ τί φησιν ὁ Χοιςύς᾽ καθΐι 

23 Αναςήσεται ὁ ἀδελφὸς συ. Ἐχεΐνο τέως ς ὀὐατρέπει ὦ ὃ ὅστε αὐ αἰτήσῃ ῳ γᾺ» Χριτς 

αἦπω αἰτῶ, αλλαὶ τί; ,ἀὐαφήσεται 9 ἀδελφόρσυ. Ὡν δὴ δζχυ Εἰπείν,ὦ γαύαι ἔτι κϑυτω βλέ- 1ο 

περ, ἰδίομαι βονϑείας ἐ ἐτέρριρ, αὐπτ ᾿ἐμαυδ πανταποιώ σφόδρα ζιῦ ἡ φορῦιχα, κὶ Χ ππξλσέον ἐν 

τὴ γαμα" ὦ 5 Εἰπεῖν ὀἀμα χήσοται, μέσον ζιὼ ποιοιωῦτος (δ) λόχον. καὶ δέοε Ψ ἑξῆς ἢ ζωῶται 
͵ ὧπερ πον Ῥίξατο. Εἰπούσης γὸ, 

24. Οἴδω ὅτι αἰαφήσεται οὖ» τῇ ἐλάτῃ ἡμέραι, Σαφέςερον δεικψις αὐτὰ τίω αὑ-- 
λεντίδ, λέγει" 1: γὼ Εἰαιὰ ὀμαίςασις νὴ ἡ ἱζωη᾽ Δηλων, ὁΤί δὶ δεῖται ἑτ ς. 

τέρου βοηλοιεῦτος, Εἶνε «ὑτὸς ἔφ! ἡ ζωή. Οὐ δεῖται" ἑτέρα, πῶς α᾽ 'Εὖν αὐτὸς ἡ αὐάςτι- κῆρι 
σις ἡ ἡ ἰζωή αλλ ̓ ὕτω φλυερώς οέκ Εἶπεν, ἡνίξαπο: 5 ) ἐΐ. πα 'λν: ἢ ὠκείνης Εἰπούσης,δ-ὀ δολίῳ 

σω λυ αὐτήν, αὐτὸς πάλιν λέγει᾽ Ο πιςεύων εἰς ἐμὰ καν γὙὐποϑοῖνη κζησι), Δει- 

κρις ὅτι αὑτὸς 56 Ἵν ὁ λορηγὸς Ἷ ἀγαϑωῖ, ὺ ὁ αντῦ δ αἱ α{τεῖν. 
26 Καὶ "τῶς 0 ὁ δῶν καὶ Ὁ πιςεύων Εἰςὸ ἐμὲ οὐ (μὴ Ἰ ,ὐποϑοίγη Εἰς ᾧ αἰωδα. Οϑᾳ πῶς 10 

αὑτῆς αὐάτει (δ νοιῶν νυ ξανα ἰω ὃ ζπνμδνον μόνον, τὸ Λαΐζαρον ἀγα φέίσει, αλλ ἔδει 

ἡ ζαυτίω καὶ ςΞἄν' αϑλόνξις μετ᾿ αὐτὴς τίω λϑάφασιν μαϑεῖ. Ω τούτο τῶ τῆς ἀγάςα- 

Ἶ στως Φιλοσοφᾷ δζρ ̓ ποὖν ῥημζν. Εἰδὲ ἡ ανάςασιᾳ αὐτὸς 651 Χ) ἢ ὁ ζωη,οὐ τό τοῦτ «ξαλεε. 

, ται, ἄλλα ̓ πόρταγοῦ πων οἶδιν ἰάοϑαι. Εἰ ἅ ᾿Ὰ δἶΐχυ Εἶπον, ὡς ὁ ἐκατονταυβγθ, εἰπὲ 

' λόγω, ὺ ἰαϑησᾷ ὁ παῖς Μῦ, τῶτο λν᾽ ὁποίησεν ἕω δὲ ὁκαλέσοιν αὐτὸ σα: ἐς ἑαυζῳκ,, ὁ κι: 
οἰ δαλνέοϑαι ἡξίωσων, χῦτυ ἔγεχαν συγκρίτᾷσν, ὡςεαὐζιὶ ἀγα φῆσαι Ὡἶπὸ τὴς ζαπειοτη- , 

τς τὴς κὐἰϑὶ αὐτὸν ὼ ὸ οὐ ϑαγίνεπω ΚΤ Τ' τόπον. ὁμῶς ὺ συγκαιτιων δείκψυσι καὶ ν ὄντως ὅτι χαὶ χδκύμι 
αὐπών διωύαται δερπτάζεν. σ᾽ τῶτοῦ ὼ βεκδεωει, ὸυ )ὺ “ν᾽ ἐφανν ̓  χάεις δύλέως πασνὴν 

δολεῖσα, Εἰ μὴ χαὶ ἡ δυσωδία πσξϑόχθρησε. καὶ ᾿ πύϑεν ἤδει ἡ γαυη τίου μέλλυσοιν ἀὐγάςασιν; ἀὐν 

ἤκθυσαν πολλα τ ὑ Χοιροῦ «ξὶα αἀγαςαίσεως λέγοντος αὐλλ᾽ ὄκ(φς ὀκείνν αὐτι ἐπεϑύμει ἰδεν᾽ 10 

κα" ὅφφι πὼς κάτω φρέφεται ( ἔτι. ἀκούσασαι γορὶ ὅτι ἐγώ ̓Εἶμι ἡὶ ἀγα ςτισις καὶ καὶ ζωή, χω »Ἱαῖνψ 

| ὅυτως Εἶπεν, αὐναίξησον αὐτὸν ̓ άλλα αἰρν 127 Πιφεύω ὃ ὅτι σὺ ̓ Εἴς ὁ Χριςς ὁ υὸ (ος τῷ τυηημδ 

Θεού, Ἐί δε ὁ Χριφὺς ὡρὸς αυτίω; τς Ο πιζεύων εἰς ὀμέ κἀν Ὡἰποαῦνῃ, ζυσε,), 

Ϊ Τούτον τὸν ϑρίγαυτον Ὲ ΚΘΙΝΟῪ λέγων᾽ 26 Καὶ γτὰς ὐ ζω καὶ πιξευων εἰς ἐμὲ, ου μὴ 

Ι Ἡὐποβανῃ, Τὸν πώατοι ὀκᾷιο δυλαῖ, ἐπεὶ δζώυ ἐγὼ ΩΝ αγάφασις, ΜῊ ̓ λερυζη- 13 

ϑης, Εἰκαὶ τέθνηκεν ἠδ, αἰλλα' πίςευε, ὀυ Ὁ ὅ21| τοῦτο θανα. τος. τέως αὑτίω ἔχι ῷ  σύμ- 

δεθηκότι αϑϑεμυϑήσουτο, ὲ ὀλπίδοις αὐπρέφω, ὦ τω Εἰ πεῖν ὅτι ὀϑαφήσεται, δῷ  Εἰ- 
πεῖν, ἐγώ Εἦμι ἡ «!αίςασις' ὺ ὅτι ἀναφας, καὶ παλν ̓συϑαι γη,Ου τἰὲν πείσεται. ὧς ὁν χ᾽ 

φοίηεν Ῥην ( ϑανατον. 95 λίγ τοιο τὸν θβν" Ὁ ὅτι ὄντε οὗν τιϑ ϑνηχεν, ουτε υ μεῖς ἰς τεϑνηζέ- 

ὃ. Πιςεύφς γϑγο; λό ὀκείηι" πιζεύω ὅτι σὺ εἶ 5 Χο ιφος ὃ νὸς τῷ Θεοί, ὁ Εἰς ῷ 40 

κόσμον ἔργϑιϑρος. Δοκεῖ μοὶ μη  (μμωιένωι τὸ γεϑαιον τὸ ᾿ληϑύ, ΣΑΛ ὅτι μϑὺ μέγα 

τιζώ, (μμυφδιν" ὁ ὁυ μάυ καυτεγόησε Ὁ πὸρ. δ Τὰ ἑτερϑν ἐρωτηλεῖσει, ἕτερον Ὀὐποκρίνε). 
τίως μϑύτοι ὀκᾷνο ὀκέρδϑμε, ζω καταλόσαι ὃ πένθος, τοιαύτη ἢ με ᾧ Χοιςούῦ λόγων ἡ 

διιυωμις" ὅζμ Τ᾿ ἡ ὠκούη αροϑέφθεισε, αὕτη ἠκολουϑησεν. ἡ γὸ» Εἰς (ὃ διδϑασκα- 
λον 



ΕΥ̓ΑΤΓΓῈΕΛ, Ομιλ. ζῇ. 819. χιψια. 
λον δύγοια, Ὃ αϑβόντος ἐν σφόδρα αἰαϑείγεα!, (ἰμωεχωρ4᾽ ὧφε μ' τὴς χἄφατος ᾧ ἡ “γώ μη 
ἢ γωναμδίυ φιλόσοφος ζω, ᾿ “Ν ΝΞ ΙΕ , 

Αλλαγιῶ μῦ ΥἿ ἀδλλων καιδν ὁ Τὸ ΤῊ γαναρϑῖν Ὁ γόση κα κράτει. ἐπίδειξιν ΗΘΙΚῸΝ ᾿ 
ἰμόνμαι Ὅς εϑρίωοις ποιϑν}) ἡ Ὅς κωκυτοῖς," γυμ σαι βελχίονας αποιροἰἥσσαι τείας, λαξα- 
᾿ 5 δρας “ποιοΐσαι κτ' Μ᾽ γεβειών. ἡ ὅτο ποιδσιν αἱ ὦ κι ασὸ πείδους, ὧἡ ἢ. αἰ ποῦ ὑχιδείξεως 

φιλοτιμίας, αἱ ὃ κέ τσὸ ἀσωπίας" καὶ ὧν: βραχίονας γυμνῶσιν, ἐπ’ ὕψεσι καὶ ὥυτα ως 
δρών. πἰ ποιή; ὦ γωω » γυμνοῖς σεαυτίω αἰλήμονως, Εἰπέ μι, ἵλι μέσης τής ἀλϑσιογτϑ 

χαβκοκυὰς ρλφοῦ εϑιο; ὄυσαι, ὀῤϑρώϊ σϑδοντων χτ' Υ̓ αἰγϑρον τειχας σίλλεις, Ω ὀζμράζεις ἐοϑητοι, 
ἕω ΛΟ ᾧ μέγα κωκύφς, Ὗ 26ὲν αἰξις ὡς, μαινάδων, γαυαιδί εἰκόνα δ᾽ σώζει, ὃ οὐχ ἡγή τοῦ 
ΜΗ ι᾽ Θεῷ σι σκεφύειν ; πύσης ζαωῦτα μαφίας ; αβὸυ γελασονται ὡλίωες ; αἱ ου μιῦλοες τὰ »»- 

μέπερᾳ δὴ νομίσυσιν; ἐρφύσι )»᾽ Οὐχ ἔςν ὀμαΐςασι:, ὄλλα χλθὴη χὰ Ὧι χοισιλμοδ,, ἐ- 

πάτη ὸ συσκθυή, και ϑοί τόρ γῈΡ ουήθλνος ὅγτος κ΄; (αὖται, ουτῶ κωκύδσιν αἱ ζὰ ἀἴς γ»- 
“ἰγκον νβκες. ὁ: πο σέχουσι Τοῖς ρήμασι τοῖς ὧν Τοῖς βιθλίοις αὐνἷμ κἰχαφοἰγμθμοις πλάσμα.- 

τῷ ἐκῷῴα παγτα, καὶ δηλούσιν τω. Εἰ »ὺ ὕλήσευον, τ ὁ τετελόντηχῶς ὀὺ τὐτελόυτηκεν, 

ὐιπυεί.- 1} Δλ᾽ Ὠχ βεληίοια ζωϊω μετέςη,οέκ δὴ αὐτο ὡς Οἕκ ἔτι ὄγτοι ἐηϑρίεοηστιν, δύο, ὅτῶ χα- 
ἀπ) . “Ἡεκότήοντο, Οὔν αὖ πιαυζς αἰφῆχθν Φωγας αἰπιξίας “μιόσας ᾿ Οὐκ ἐτι σ ὀψομα, 6...) έ 

σε δπολύήνψομαι. μῦϑος ὥττλρται τοὶ τὸν ἀΐζῃς, Εἰ5 Ὁ χεφαλᾳιον μὴ ἀγαῦων ὁυτῶ δ.- 

πίζεῖται, πολλῷ μᾶλλον καὶ τὰ ἀλλα τὰ 41} ὠδοις σεμ)ά. ὀυχ, ουτως ἐλλζωυερ γωυαμίζον- 

͵ ἧχι. πολλοὶ 7» αὐ; ἐφιλοσόφησαν᾽ χαὶ ἀἰκοὕσοισοι [ἐλλωυ)γωωὴ «ἕι “ταιδὺς ὧ πολέ- 
20 μῳ «ἰξωπεσύντος, βυϑέως ἤρετο ᾿ ἀεὶ ὃ τὴς θλίως πὼς Δ κεῖται πράγματα ; 

αὶ ἄλλος φιλόσοφος ἐφεφλνώρλίος, δ 1 ἤθυσιν ὁτί «τῇ τὴς πατειδὸς 9 ταὶς ἐπτστν, 

ἀφελόμϑμος (() φεφανον, ῥρϑεϑμος οποτερος τοῖν δύοιν, ὌΝ ἐμαῆς (ΩΣ ποσοντοι, ῷ 

φίφόδυον θϑϑυς πάλιν ἐπεϑηχε. πολλοὶ ἢ ὶ 45 ὦ υγατέροις ἐπέδωχὸρ Εἷς σφαγάωυ, δα 

μινας τιμδώτεςὁ αἱ ἢ Λακωνιχαι γεναικος ̓  οὐ ϑαινῶσι τοῖς πιὰ σὶν, ἡ Ῥ ἄασῖδαι Αἰ θσώσα 
4: ἐκ τῷ πολέμιϑ,ἢ ἐπ᾽ αὐτῆς ονεηθένυαι νεκρόν. δζρ τα ἀἰβάμνομαι ὁΤί ἐλλίυες ἸὰΝ 

Φιλόσοφυύσιν, ἡμεῖς ὃ ἀοριμονοδ μῦν: (Ὁ δα λϑαφασεως Οὐδ ἰδέτε, ξ᾿ ψ τῶν 
ἀρ Ἤσσιν᾽ (ὦ Εἰδύτες, τοὶ ΝΨ' αγφούντων. πολλοὶ κα ὁ ὅζοῳ Θέον ν᾿ ποὶο σι, τότὸ δμ- 

χλόη, ϑεϑπων αἰδὼ πηρανσι πολλάκις. αἱ ΤῸ δὐπορωτεραι “ἢδ γέωναι ὑ τείας Ν - 
ὅιν, ἐυ ββφρυχίογας γυμνούσι. ἢ ὺ αὐτὸ κατηρρέλας ἐσχαζης, οὔκ ΤῚΝ ου γμμμαν δὰ 

39 γηπ ὦ δὶ ἐσλάξειὸν αὐτὸ πυραῆσσι, ἄλλα δία Ὁ μη δόξαι κλκαβαα ον’ἐας ἀκ. Θέτι 
ἰδως σένξτις κράτει, οὗ τῷ Θερύ φόρος ἐν ὑΈ τε 2: κα ΤΣ τ, τ χρμς 

ρίας ἀξια ; ἐγοίω δξωω ὃ ποιδαιν αἱ πλούτέσαι δζῳ Φῷ πλο τ (84 τ ψὰ ΤΟΝ 

Θωΐφίῶον τοῦ! μὲ πούπι ἀπυκνίαρ φῆι αἰδἰκυδϑξίν οριοναδα, τα δ μικροψυχίδν αἰδρημονόσι. τί ὥζμτης τῆς αὐωμαλίας χεῖρον: πόύτα δὶ να , 
ὔἦ ! ᾿ σ οὐνηζεζοας “ουϑμ᾽ χ, ρη μιοιτὰ ὐἰραφοϑσιωης “μἐμμοντο φϑέγονται 2) 
35 πόρτα ὄζῳ τὰ ζω τ ὌΜΥΡ ἐντες, ἄν" πὶ ἰὐδοτήματα "ποτ ὃ. σπυλλϑ γέλωτος. ᾧ ἐκ Κυελοῦ Φησι Μακαέμοι ( ποῦογτς τῶ ὯΝ μῶν ἤναι Μματθμ, δι 

οϑγζος λέγων.ἢ ΟΣ εὶς κεῖνο “πεγϑθτι ὃ προς, σσεῖ Φερντίξει: Ὑνχοβσολω ὮΝ τι 

χαινϑῆν, χα Ἀ ἐκ κε λθύϑυρϑυ" ὡρώῆῳ, ὦ πα ομδμ Μη δ Φησι; χα ἀνθρωπονὸ τα ἐν μ δ ὮΝ ᾿ 

πιδοζμόμ., 60 ΠρΩν ὁ, ἐδ ποκωλύω,͵ ἄλλ κωλύω Ὁ κύτηερ οι, Ὁ ὠμέτρως στο ποιφν Οὐκ εἰμὶ ἡνειὼω 9 
͵ ὅδ ἐγωττοκώλ ᾿ ᾿ 3.1. ν» ζυτί πίω [μωυήϑφαν ᾧ τίω ὁμιλίλυ Ὁ 

ωλ, 40 συ ἀστίοης᾽ οἰδὼ ὅτι ἡ Φυσιᾳ ἐλέγ χέται, Ὁ ἐπιςῇ ὑνιξν ἐΝ "αν Δ ΩΜΒ Λαζω. 
Ἁι ἐκωλῴω καιϑη μμεφανζε οὐκ ἔνες! ΜῊ λυποιὰ, τοῦτο ἡ) οὐ ραςος ἐδειζέν. εὐ πακρ 
᾿.»ν Π Η Μ ἣ ᾿ ἣ ᾽ Ι. ἐφ: Δ “ὰ Ων ὄξου ἐλγῆν, σλλὰὶ «ν΄ ν,ο7 τ᾽» " ονλα αὐ ὃ μοσιωής, ὀνλὼ μὰ { ζοο 
υλύωάσμμω-. οφυϑξτος συ “ποιησον δακρυσον, δὸλ ἢ (α, μ Ν ογἢ ΟΝ 

χιϑωΐγτας 

π΄ νἐλ» Ι ἣ 
ε ε «ς βο 3 ᾿ ι . “"᾿ ᾿ ΣᾺ ὡς ὄυ ἐ ων δὺ 

Ιἤ,ὐκμ νεροῦ δ δεικρύσης ουτῶς, ὑυγ ὡς Τὴ «ψαςἄσει :λ] σπίσων ὅτο ποιεῖ, λλ ὡς ΜΔ ᾿ 

πεὶ καὶ ὧν" ἰὐποδυμιϑνίας καὶ ὀϑαχωρουνζᾳς δακρυογδν᾽ ὁὴι Ὁ ποιὰ , τοῶ 

«Ὁ πὸγινωσχλγτεί. Ομεγίοίι, τοπῖ:Ζ. Ζ1,1, 5» Ὡἰπόγιγωσχϑ 

Ι 

γωθλσμμον.. 



χὰ ἰα,. 

΄ι 

᾿ϑα) πἶορμᾷς, ὡς δὲλιν  τιρῦσα (Ὁ ἀπελλύνται, ὀπρε ἑσαύτης αν" ἀτιμίας. ἢ ̓ γὸ Ὁ ς 

8:9 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ. 

᾿ὐτογηώσοντες. ὀυτῶ ὺ σὺ δαὶ ὑῶν, ὡς ὑὐπεδεμιδιτα «ε"πέριπωι. ζωτανῦ ἐ νομοῦ 
λέγω, ἄλλα συγχατίων. Εἰ (κά ὦ αἰεδοτωλὲς ὁ 0 τεϑνηχῶς, ὼ πολλα, πως Θεῷ φϑόσχε- 

κρουχώς, δὲι [ϑακχρύφν᾽ μάλλον ἢ συσι' δακρύειν μέδγοι (ὅτο ̓  σϑεῖδν ς ὀφελρρ ἐκείνῳ) Ὅλα 

ποιφ τὰ δια μϑμα πα φἴθαμυλίαν. αὑτῷ " τἰξε ποίησαι, ἐ ἐλφημοσιώας ὼ “πῶσφορας. ᾿ 
Ν Μιδιῃ 

δὲ ἢ ὃ Ὁ Ὑχὶ τύτῳ χαήρει, ὅτι οὐγεκύπη ταὶ τῆς κακίας αὐτῶ. Εἰ: 3 ) δίχαιος, αἰγαλλέοϑαι΄ πα- 4 χιυίν ᾿ 

λη,δτι ὧ ἀσφαλείᾳ τὸ ἐκείνου κεῖται αἰπήλλακται δῦ τὰ μέλλοντος ἀἰδηλίας" δ νέος, 

ὅτι ταχέως ἀπηλλάγη ΝΜ ον τοὐμὲ μέσῳ κακδν" αὐ ὃ ) αρεσξύτης, ὃ ὁ Τί ὃ δυχεῖ πολιὸν ἐ), τῷ» 
κα κόρϑυ λέων ἀπῆλϑε. συ ἢ ζωτα ἀφεὶς λογίζεοϑαι, ἴω πραπαρίϑας κατα κύπῆε- 

τῷ τετελίυτηκάτι, ὁυ θρῆνοι οἰειργαί λυ ὕμνοι ὶ ψαλμῴδιαι, καὶ αὶ βίος αὐίτος. ὀκᾷος 1 ἜΝ 
ὥ ὦ ἀπελθών, ματ ̓απΐ λῶν ἀπελδύσεται, καὶ μηδεὶς τἶϑατύχῃ τῷ λειψαίνῳ᾽ ὁ ὁἢ) δὲ- 
«ρλκρωλύοι, κἀν τίωὺ πῦλη ἔχῃ πρεηπίμιπυσαι, σεν καρπώσιται. βύλοει τιμῆσαι ᾧῷ 

αἰπελλότα; ; ἑτέρως ζ μιησαν,ἐλεημοσιούας ποιών, [Δὐεργεσίαρ, λάτυργίας. 1 τ ὦ ὄφελος 

Ὑπὸ ἢ πολλῶν ὀδυρμδμὸ "ἐγώ ὃ ἐτερον ἠκθσαι χαλεπόν" ὅτι δ πολλαὶ αὶ ἐρᾳιςαὶς Ὡμπασῶν) 

ὀρ θρήνων, τῇ ἡ δρμότητι Ὁ Χο Ὁ φιλλυδρίας διξανὶ ῥαυταίς κατασκβναζύσεῳ. ω ΧΟΩΝ 13 

λικῆρ, "κχιρίας ὦ  σαυτὸμικῆς. ἐφένρέσεωρ,μίγ οι πότε ἢ ὃς ὁ ατυδὺς ἡμφοιωέχοι πότε αἷμα χιλυήᾳ 
Ὁ ὕρρκερι λἀϑμαθλέψωμρδ εἰ εἰς (ὧν ὀνφανοις, "λροωρδν ὀινοιαν τ ἢ πρῶ ματι. πῶς ἕλλησιν ἐ-- χ. ἐνδυμί. 

πιτιμῆσαι διωησύ θα; πῶς φἴδα μων ϑησει Ἃ, τοιαῦτα ποιᾶντες; “πῶς ἀὐῖς κὐϑὰ Δὐαςαίσε- “Ὡ᾿΄ 

ὡρ αἰ 4 λεξοβανπῶς αἰδὸὶ τῆς ἄλλης Φιλοσοφίας»πώς͵ ἰὐζὶ βιωσοῶθα ΔΗΥ ̓αδείαρ; "οὐ ἈΝ 

μεν ὅτι διτὸ λύπης ὀκζαψει ϑαγατος; ̓ σχτίξεσα δ ὶ Ὁ δορᾳτικὸν τῆς ἔχον ὃν ν μόνον ἐς μαπχί. 
Οὐ οὲν ὐφίησιν ἰδὼν ὟὙΨ δεόντων, "λα δ᾽ πολὺ ῶ βλαζος ἐργάζεται. ὠκείνως ὡ: δζχυ χαὶ χὰ δὼ 

᾿ Θεῷ προυσχρθοιδμκ αὶ τε ἑαυ:ἦν᾽, οὐτε τὸν ἀπελθόντα ὠφελούνϑμ᾽ ὕτω ὃ καὶ ἡ ῷ Θεῷ Ἀ ανηὶ ἡ 

θ)αρεσούοδυ, κα Χ οἶδα λύιϑεϑποις ἐωλχιμούμδυ ἐδν )γ μη 'καταπίσωρδρ κὶ καὶ ἀδοὶ͵ ταχέως μὰ 
δναιρὰ ὃ λέψαι ον τῆς ἀθυμίας" ἐαὶ 5 ᾿ ἀγανακτώμϑμ, αἰφίησιν ἡμᾶς ὀκῴϑτεες τῇ τῇ λύπη 
δνέοϑεῳ. ἐάν ἐυχδριζώμϑι, Οὔκ αἰγυμήσορδῳ. ἡ πῶς διωυύαταί, φησι, μι ̓λυπεῖαϑαι ὁ 1: 

"ὦ ἥ ,ϑυγατέρᾳ ἢ γειυαικα ἀἰπυοαλῶν ον λέγω μὴ ᾿ λυπεῖ, δλλὰ μ᾿ ἀμέτρως Φ» ποιῷ. 

ἐλω “ὃ Οὐνοησωιϑν ὅτι ὁ Θεὸς αἀἰφείλε», ὅπ ϑυπτο, ἐοριϑῳ ἀνδγα καὶ ψϑντυχέως ληψθῶβα 

πῇϑαρωλάν, ὃ ὃ ἀγανακτεῖν, μεῖζόν τι τῆς Φύσεως Ἰληξητούντων ὅν. ἀνϑεπος ἐγεν- 

νήϑης, ἡ ϑηντορ᾽ τ δζζυ ἀλγεῖς, ὑπ κτ' φύσιν ἐλμευ; ; μὴ ἀλγεῖς ὅτι ἐαϑίων πέφη ἐμὴ 

ᾧτε χοεὶς τυ ζῇν; ; δυ τῶ ποίει ̓  λὶ τῷ τὸ ϑαναῖτε, καὶ μιὴ ζήτει τέως ἀλενασίδν ϑνητος ̓ς ΘΗ 

“όμδνος ἅπαξ Ἐν ὠριοϑη. μὴ τίν ὠλγή, μηδὲ κρυτοικόπῆν, ὥλλα' φέρ τὰ κοινῃ πά-- 

σιγομοϑατηϑάνται ἀλγειϑ ΠῚ .} αἰμδοτημάτων. ὅτογὸ- πένθος καὶ λθν,ξτο" φιλοσοφία χ φιλδὶ} 

μεγίφη. Οὐ χοιῶ " τῶν σπενϑώκμϑυ διζωνεκῶς, ἵνα, τὴς ὦχεῖ χαφὰς Ἔχιτυ χωδϑῳ, οριιὶ ὦ Φι- ““μιῖαι, 
λων, ϑεφπίᾳ τὸ Κυρίου ἡμδ Ἰησῖ Χ ολτού, ᾧ ἡ δύξα Εἰς «ἄν αἰούγας Τῇ ὟΨ αἰώνων. Αμάώυ. 

Ομιλ, ξγ.39 ΟΥ̓ΠΩ ΔῈ ΕΛΗΛΥΘΕΙῚ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕἸΣ ΤῊΝ ἢ 

χωμέων, αἰλλ᾿ ἰω ἐν τῷ τί τόπῳ, ὑπ ἀἰπήντησιν ὠπα ἡ ἡ Μωρϑα, 
21. Οἱ δὲ Ἰουδοῆοι (Ὁ ἕντες μετ᾽ αὐτὰς ὦ τῇ οἰκία, ὁ τα : ἑξῆς. 

Ἐγα αἰγαδον φιλοσοφία᾽ φιλοσοφίαν δὲ λέγω, τίω “Ὁ Υ) ἡμῖν. ς 

Αι ἕο 1. ἐξωνο, ῥήματα χα)  μῦλει μάγον Εἰσι, χα σεν ἀὐρὶ ὦ μῦϑοι Φ 
“}" φιλόσοφον τι ι ἔχοντες. δόξης γὸ ἐ' ἐγέχεν ἀπϑυτα γένονται ζα, ὁ ὀχεί- “. φιλισηΐ: 

4] ἔπέ νοις. μόγα τοίγων ἀγαϑοννὴ φιλοσοφία, ἃ ζμαμοιξαὶ ἐἰντεύθῳ κα ἡμῖν ω 

ΥΩ 9) Φ σοδίδωσιν, ὅτε)» χρη μῖδ καταφρονών͵, εἰντεῦϑθεν ἡδὴ καρπς- 
7 ται τὸ ὀφελος, φορντίδων απαλλαηῤμϑῥος «ἰξυηων καὶ λύονητων" χινονη 

ὃ τί 



αι κι, 821 ΕὙΥΑΓΓΈΛ. Θμὰ. ἕν. ι Ὧν 1Ὁ » ᾿ Ι “1 ᾿ , ᾿ ων ῶ τ' ὅτε δόξὰν κατατα]ων, ογτόῦλεν ἦδο λαμλυει ( μιοϑὶ Η συσῖνο αν ΜὌ 
" ᾿λβθυϑερίδν ἐλδυϑερρς᾽ ὁ ΝΜ νι δανίων ἐπιυ δν, ντεύγεν λαμοόνει ν “ τον ι αἱ ., ἢ Ζ ͵ (ατα ἡ λύπης αἰπώσης κρῳτανβῥᾳδιως. ἰδὸυ ϑω Ουτὲν τοὶ “2 τα ἐΐγνομ ίζω Έ ΚΑ, Ν βὅϑων ἀπέλᾳξε ἡ δὼ πάγτων τ δαχα, ϑη ϑμων 

ς ι ὦ 
Ἢ Ω 

. ᾿ ᾽ ὃ. γε αὖτι φιλοσοφούσα (ὦ ΝΥ σεὺς αὐτί ὁ λδάπαλο, ἕν τίω ἀξίου ἐ.- 
ἝΝ ἰχῶδϑε ἐλϑόν ᾽ , ετνϑνόσα, ς ᾿πενλούσῃ κα κοτήομδμη, ̓  ὠδνο Ι νὰ κ᾿ τὴς ἄλλης ζιλᾳιπωρίας αἱ πενϑούς- τίρησεν, ὅτε εζσῶυ τῷ πένλκες κατεαίϑν { γοῤ υζ'' τὰς ἄλλης ζα λαιπωοίας αἱ πωϑ ; οι τῆν τὸ γσημα ἔρισι, φιλοήμήεϑα, 2) δῆ αἰβώνωνβυλόμδμα!) ἐν) Οὐθον τότα 

στ τὼ ΤΟΎ τὸ γοση μὰ οηθέσι, ᾧΦ Ὶ Ὁ, , «(ᾳῈ “ ν»} Ω ᾽ς Εἰ ΟΣ »" αὔτον, ὁ δὲ ησύς ὅπ ἐλήλυθε! φ 

“τῳ ι "" κα ᾿, "» ᾿ ἃ κα Ἡκουσε, τ ἐρέται ζωυχυ πσῶϑς " , ΜΝ 

ΜΝ ἀρ τῇ ἐπα ᾽ ΗΝ ͵ Ὁ» ἐδώδιζεν “κα μὴ δόξῃ ἐχιρρίρῆεν ξαστον τῷ σημείῳ, ων 
90 σ᾽) ! μῴω ἰὐτάρον “2 ΄ ε ΤῚ 7 νων να Ε:  βυλόμϑρος αἰνίξοιοϑαι ὁ ἀἰαγβλιὴς Ὁ, ἐγείρεται ἴῳ.- 

4} τίπν το αξιξαθαι ζὰ φκείγων. ἢ τΥτο λϑίώυ ᾿ς ἀσοϑφϑαίσυ) αὑτὸν ἐρλάμανον, ἔρχεται δὲ ἐυ κόρες, γ ὦ, Εἶπεν᾽ ἡ δείκνεσιν, ὅτι ὕτως ϑρην ηον “σφόδρα (ἰωετοῖς δὶ τύτο χα) λό- 
ἙΝ 

Ὁ ͵ ς 
, ᾿ “νΝ ΔΩ " οἰκία, ὄχισυρ9 [1 ουδο ας 

»ΑὮ » 

ΜΟΥ, λα καὶ (ὧν ἐν τῇ “ἢ ᾧ{ ἣ ἢ χαροίξοαι κι (ἰμωελϑυνζις, καὶ σσεὰ ρῬΨ αἰτί.. ἐλο,͵ ρα φόνον τ αΦη ϑ» ἀπε αἱ απαφνξαι εἰν ζιμολδοίος σἱ οὐδε, αἱ ὦ ἵπεν. παν πολλοὶ χρὶ αὐεχώρπσοιν. γεῶ δὲ ὡς" Κλαῦ σοι σηῆρχορδίν ᾿ 
᾿ ᾿ - λυ Εἶπεν. ἡ )Ὁ» αν ' «“ ͵ Τ᾿. δι 

τλνὉ 90 Ν ᾿ δ οϑτων πάλιν, ΟΤί τόϑνηκε Λαζαρ9ς, “τις Τα. . , - ΜΝ 
ἡ ις κολουοι ΚΡ Οδ ταν ᾿ πέδεις ἐγτῳ, Θερμοτέρφι αὕτη τὴς αἰδῴφης. 8. ο- 32. Και πέσον ἘΠῚ ΜΝ 4 » (σαν) πολλοὶ χϑ! ΜΡ ἐϑρον, οἵτε χαὶ 

ἰδέαϑη, ὁ 5, αἰσσυψίαν ὦ Εἶν αὔδὶ ἀστω(ἤσανγὰ ν ὙΠ 9 τος 7 πα αν ΚΞ Ὲ ὀφϑαιλιμοις τῇ συφλού, ποιῆσαι να καὶ δὕὅ μὴ 
ἐλέψρν᾽ Οὐκ ἡδυωυαλο σστύ, ο δνοὶξ ἐἶν ὁ, ΜΗ τοῦ διϑιισκαίλρυ, ᾧ ὁ ρὀλύοτο ᾿ασοϑοίνη }) ἀλλα πδύτο, ϑξέδαλε τὰ αὐ ϑεγπινᾳ, πὔροτος, "ας οχ λ ἐπὶ “ἢ ᾿ "» . ΨΗ ὼὡ σῆθα- 

γα, τῆς Εἰς (ὺ διϑασκαλον τιμιῆς. τὸ τί φησι; . Κύειε, Εἥης Ἰαη!. } |γς Ὁ ἐο μονα, τὴς ἢν. "Τί δὲ Χολφος; σσυὴν αὐτὸ ὀζμ λέγεται τέως, υἷϑὲ λέγ τα, 
εἰν ὐδν γὲγοώδελφος μῦ. ᾿ ἱ το ἄν! οἱ πολὺς ᾧ οὐκ ζω πώ; ῥημόν καιοὺς ὡὰ σπσϑϑς τίω ἀδελφίω αὐτηςί οχλϑς γὰρ πρ ίω 6 Ν πίω δβ,ϑεσπήδω φύ " ' κ - 

,Ἵ καλαὶ ἢ τϑιάζει τε καὶ συγκατειθονει., καὶ ᾿ Οκείνων ) ἀλλά μένον μετξιαίει. ποὶς ὃ παρὸν ἁϑαδαγλετῶ. ΤΩΦ γοὴ 'μᾶνος δοικρυει ρέμα, καὶ Ὁ σημήον πος Ὁ ταξ 9. Ἂ ἕω τα ω 4 
σιν σιίσουμν ᾿ ΧΡ ἝΝΑ »»δῇ ὀλιγφίας ἐποίησι, "καὶ ἐμδμον “πολλὸϊ πιςεύειν δὲ αὐτὶ ἵνα, 
΄ “" ᾽ 

ἐ Δδδ ΄ 
ς ἴω) 

μηάλα 29 ὁ χώμα μόγα ἐώρα τον ΜΩ ὄχλοις, ἢ μηδὲν κερδϑμωσιν ὑπὸ τῷ μετένους, πολ- 
δλύνεν δ μὴ τὸ αὐϑὺ αὐ" ποίισαη αὐζλσᾷῃ τὸ γω Ἢ ὁ πίω ϑήραν οἰπολέσῃ,ὶ ̓  δείκνυσιν ϑεῷ» 
ἀνοίρ. λοι ὑθηιαπῶς) εὗβτοραι ᾿λναγλῤῥσυγχίται οἷϑο ροῤγαιλορ αναριπίφεν πύον. 
Χ1Π συ]νβ. 5, } ! 

υει : χ, σωγ" Ν “ ᾿ ! 
πζαίνων, δώ ἀν, ϑεφπτνηε Φυσεωό. δα ᾿ ΜΝ μακῷ πρύμο το ἐσιν, ἐπέογε τίωὐ σύγχυ-- 
“π πίον Εἶτα ὑθαθιμοίπε α πάνσὐγὴ οὺς ψῇ ΜΝ Ὡςε μιὴ μ(᾽ ὀλοφυρμοῦ; 
δ ω1) “ ᾽ Ν 

λοῦ τέο α ᾽ ε ᾿ ᾽ς ᾿ ᾿ ͵ 
ω ΑΗ ) ΤΉ Δ ΤΑΝ ἐρωτᾷ; ου βυλόμδμες ἑαυτὸν δγπρρίγήφ, δυλὰὶ πόρτα 

᾿ ͵ 
! » 

δ υίδὰ, τίω ἐρώτησιν. τι Νὴ αλϑέδρος ποιῶν, ὄσε πάσις αἰσσοψίας ἀπαλλάξαι τὸ αἿΣ ὠκείνων μιαγθοίνεν καὶ πλλο! ͵ ΑΝ Ομρας ὅτι ὀυ- 
Γ 

2) πὰ Ἐδὶ υσενο «ἡσυό. 9 

“" ! αὐτο" ς υχ, Ἶἴδυ. 31 δρχρ Ν 
χεπιρι δὲν σημειον. Λεφρυσιν , ἐβχῦ . » ! δι" ,ὅ,. 

͵; »καλὸ . 3) γαφησων, οὐδ ὡς δὰ,.- 
ΕΝ τὸν ἐπεδιεδεικῖο, ζοσὲ ουτῶς ο,γτεισιν ὡς ἃ ᾿ Ν 

ΠῚ δ Ὁ} αζςαάστως σηκΚεοΥ ἐστέ ᾿ , »"» « .9 ! ! - ἐπ, δ άνπα ἢ Ν ς ἀπιένα ἐδῦκει, ὡς θρίενησων, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς αἡοιφῆσων, δηλδσιν ᾿σδαὶ 
᾿ Ω 

4 τό 
Ν 

. ᾽ 3 
Φ 

γπωνγνάκε- 32 ρόδων μὰ γ “ 26 δὲ “πώς ἐφιλά ὑτὐ). Ὡνὲς ἢ ἐξ αὐ Εἶπον “νΝ 

, « γ᾽ 
Νὴ Ν Ν ᾽ν» “" 

“νη φησιν οἱ οἱ, Οἱ δὴ ζᾧ ἐλὲγϑ , πῶς. ἢ διὸὶ ΜΝ (ὥν: ἐφθαλροις “ἢ τυφ)ού, “ποιήσοι ινα, ω ὁ δεν δε 37 Οὐκ ἡδυούατο (διζ' ο΄ποιηστες ἀυδιγάι μο ἰὰς κριϑυφίεσοιν᾽ χαίτοι ἃ 
ὅδ α, ὁὴ- “ἧς ᾿ ᾿ ϑροζγη , Οὐδὲ οὖν τοὺς συμιῷφορφοις τὴς “πογηθδλας ΚΑ Ι ἢ 4λ6}»}, (ὔιτ μι. ϑοτο 7οΟ 
ἰιἰδω, “ν » ν δ Ὁ». δ υὰ ΟΥ̓ 

᾿ ᾿ φότερϑν. πὸ γὺ φῆσαι (() ϑείνατον ἔχιοιτοι, ζω οἶα αϑι μάλλει ποιάν, πολυϑτώ μα “μ᾿ «5ι., ἢ α' σπὸ ἔδειϑαων ζιν αὐτύί; τίω δυωα.- 
Ν Ι τι λοί πολλῳ μεῖζ ἐν ὅ91ν. δξ ὧν δῶ ἐ σι .» 

40 κἡ) κρ ῳτήσαντου ἀὐστελοίσοι, ΔΝ σιν ἵπι αὐ ἐφξ: σῷ τυφλοῦ (ἄν' οφϑδ.- ᾿κ τὠτωναῦτον “λ] φἰαλλούσι, τέως ομολοηρυσιν ὅτι αὐὸς ᾿ “οὶ 
ἕν, ὧκ τὠτωναῦτον Γ᾿ σ. ων ὅς ΔΝ » ᾧο εὐδζκραλλοισιν, ὡς δυὸ ἢ ὁδὸν ὐαῖῃ ὀκελου ϑαυμαζν, (Ὁ ὃ υἶσο τοῦτο ὁ ὀκᾷο ο᾽ αὶ ὐκ τῷ μήπω ἐλ- νεονές οὐκ φρτεῦϑον ὃ μέονδελυμωυται ποτε δεφλαμιδιοι" ὀλλα  ὁατ μϑέονᾳς τῇ ἥανῃ δὲ Ὧπ διξαμϑου, πσοϑλᾳμίθαμειν αὐῶν τοι9 κατη)ϑέλαι 9, Οὐκ δια ᾿γματος γτος 9 

"ζῶ Κορῤῥί, 

χῷν Ιὰς 



χοῦ ια.. 

ἩΦΙΚΟΝ 

Ματ' Ὁ, Κο 

Ιωαν.ι4..48. 

8:»ν ΧΡΥΣΟΣΈΤ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΤΩ ΑΝ. 

πηράγματος ὦ τέλος. Εἶδες πὼς διεφϑειρμδύν. αὐνδιΤὴ ἡ κρίσις ἰώ; ἔρχεται πίνω Εἰς 

μνῆμα, δ: πάλη Ἰλιτιμᾷ τῷ παϑει. τἱ δήποτε" ὃ ̓ αἰβιαπουδάφως ὁ ο ϑύαής ἐλιφηφ λύω ὺ 

καίτω Φησῖν, ὅτι ἐδαίκρυσε, ὶ ὁ’ ΤΙ ἐνέδρα, ὑκησεν ; ἵα μιαϊϑηφ, τί αληθαΐς Ὁ φύσιν τίω  ἡμετές- 

δὰ «ἰξαύαλετο. ζω )Ὲ μεγάλαι αὖδε αὐτο δειλὸς 681 λέγων πον ὠὦ ἀλλῶν μάλλον ὃ- 
τος, ὸ οὖ τοῖς σωματικοῖς πολὺ "ζᾳ πειόπερον ον χυϑα, φϑέγίεται. σον. ἡρωὼ αὐξὶ Τ Ἔ λ- 

γαΐου τοιούτον Εἶπεν, ἡ ὦ Λριπαὶ, Τί τὐξέλυπος “γγέσρνεν, οτί ογαιγωνιος᾽ ἀλλα πᾶν τὸυν- 
δντίον ̓  ὁτί ἀ ὑπτίοις ἔῤῥιψε. Ω φρίωυ Ὁ ἐλλειφϑεν ὠχᾷ ἀνεσηλήρωσεν οὐὐῷϑα 

“πώϑοις. ΓΩΝ ὙᾺΡ̓ τῷ ϑανατα φζελεγϑιδμος, λέγ᾽ ὅξοισίὰν ἔ ἔχω γεδιαι τίῳ ἡνχίλμων: μου" 

"καὶ ὁ συν ζῳπειγὸν ὀκᾷ, φϑεγίεται. ὃχσ' το ἢ χα] ον τῷ ἡ πάϑει πολυ λύϑεφπιοι αὐτῷ 

ἀπευσώσβεμν, τὺ τύτου δηιλοιοτες, ὁτί ἀλήγα χὰ τῆς οἰκονομίας. ἡ  Ματϑαῖος, ̓  
σοῦ τὴς ὠγωνίας ὺ τὸ γρυξου καὶ ἡ τὸ ὅσ καὶ Ὁ τὸ ἱδρῶτος" Σ ἐπὶ 5, Ὡστὸ τῷ σενθτες πισοῦ- 

ται. οὐκ ἐν 8, Εἰ Μη᾽ τὴς Φύσνως ἐὐ τὶς ἡμετέρας, αὐαυῦ τῷ πένϑυς ὀκχοατήϑν, "ἡ ἁ- 

παξ, ΓᾺ δαίτεροι. τ Ο]ησθς ἃ δὴ ἐγχκλημζν ἐγέχέν δον ἀύζις ἀπολογεῖται ᾿ ἵ 

γὺ ἔδει δζᾳ ριμζ Τὰ {χιφομίξεν μέλλονζᾳς αὖν τί κα ὄχι ΔΜ ἔργων τούτο παοίν, ὁπερ αἰέπα- 
δϑέφεοον ώ "ἡ μάλλον χαταινγεοῦαι αὐςᾶν: ἰκθρὸν: ; 

39 Φινσ! ἢ διάξκτε τον λίθον. Τί βηποτε δὲ ὁ ὀυχ ἱ αἰ τὼν ἐκαίλεσε ὼ ηϑλέσησεν αἱ αὐ--: 
τὸν: ; “μάλλον: ἣ α{8.- π᾿ εἐχί" τῷ λί)ηυ Ἐεικειμδύου ἐποίησεν ἀϑαφ-ἕωαι! ;Ὰ) ὸ γὸ ὁ ο διυνάψδι ὃς 

σῶμα κινῖσο χρῶ τῇ Φωνή, ᾧἐψ χώνδιον πάλιν δέξαι, πολλῷ μᾶλλον λίθεν χυῆσαι ἴ- 

αὐσεν δὶ τῇ αὐτὴ Φωνῃ᾿ ὃ ΤῸ δεδεμῦμον κειρίαις γφη ̓ζωταις συμιπτεποδισμέγον «ἰδ τὴς 

Φωνὴ βαδίζειν πϑρασκάυασαε, πολλῷ μάλλον λίθον ὀκίνησιν δ, τἰ δὰ πόϊε δίζυ Οὐκ ἐποΐ»- 

σιν; ἴα αὐῶν: ̓Αδρτυρας: ποιήσῃ τοῦ ἰλαύμωτος" ἥα, μυὴ τῦτο λέ: γῶσι, ἢ ὼ Ἐχὶ τοῦ τυφλού, 

ὅτι ὅδ ἔν, Οἕκ ἔφιν ΤᾺ αι ̓γὸ χέρερ,ν "Τὸ ̓ αὐ λυίωϑαι Εἰς ὃ μψημμεῖον, ἐμδρτύ. 

θ9ιὼ τί αὑτὸς ὅξην. ὡςε, Εἰ μμῆ ̓ πϑλεύμοντο, ἐ φλύτασμα ὁ ἐν ο ὀμιζΝ ἕτερον αἰθ' ἐ ὅτέρου 

ὁρᾶν. νεωο . δὲ τὸ δου μέαϑει Εἰς ἃ τῦπον, Ἢ ὦ; λίϑεν ,ἄφαι, ᾧ τὸ ᾿ἐασαργαψώρϑιον (Ὁ 

ταν ηκότα Ὠατραπῆναι λύσαι «ἡ δεσμών, ᾧ τῶν φίλες ὥν " δξεγεγκόγζᾷς πὸ γάφου, 
ὡς ὠτὸς ἴϑν, οἰπὲ . 8," ασαργαϑων Ἐλιγινώσκειν, ἐ τὸ ζμὰ ἀδάφας μὴ πόλει φιϑηνα 

χαὶ τὸ (ζω τίωω εἰνκοῖν, ἤδν ὁ 4, αἼαυρτώος Ὁ» ὅδ πόρτα ἤδη ζαύτα ἰχανα "Ὠπιφομίσοῳ α α- 

γνωμονοιιζαα, αδρτυρας ἡλνουδύους τοῦ σημείου, ὅρα τούτο αὐτῶν: κελόα (ὃ λίθον ἃ ἄξαι 
πὸ τοῦ ζάφου, δεικψις ὁ ἡ“ αὑτὸν ἐγείρει, ζω τούτο Χ, ἐρωτᾷ "ποῦ τεϑείκατε αὐτόν; ἵνα οἱ 

Εἰπεντεο, ἔρχου ᾧ ἴδε, » ἀγα λόντες αὐτὸν, μὴ ἔωσι. λόγῳ δι ἕτερον ἡπιρεν" ἥα ὺ ἥ Φωνὴ 
ὸ αἱ χρίρορ εδοτυραδριν( ἡ ἅ ἢ δὴ φωνή λέγϑυσει, φ υ [δι᾿ αἱ. δὲ χῴρες ῷ λίθον οὐβάσοι,τὰ 

ασείργαγα λύσοισαι) Ὁ ἡ λῦψα; ΟΣ 1 ἀκϑη(ὀκείνη φωνὴς ἀκούσαι τα, αὕτη ἰδυύσα ὀξελϑοι- 

ταὶ (αι ἡ ἐσῴρησιρ δὲ τῆς δυσωδίας λιτιλαμρλμομϑβη. Φησὶ ΧΩ ἤδὴ ὄζει, τοταυρταῖος 

»δ ὅν. Εἰκότως ἀρᾳ ἔλεγον, ὅτι συν" ἰ(μμίειτο γεύαιον ὧν αἶπω ὃ » Χειύρ, ὦ ὅτι, 

55 ζωιχ; 
φητν δὼ 

ὙΑλ σὴ αὖ 

κ κότῳ γί: 

ς φῶν, ἔῃ ἐμ. 
Χρυσι, κα ἢ β 

ὑπνήμιοι 
Χ.» ὅπᾳ 

πίλιν πιόπ, 

φϑέγγεται, 

χἕωμὴ 
ταλπ}ὸν 

10 
φϑίγιπι, 

1 

72 
παν, Χ 

᾿ ΜΝ, 
δι, καὶ ἡ 
Ἀ. ἱμεήη. 

10 

χ δ τ, 
καν Ὀὐτολούνη, ζήσεταμ,' ὅφῷ γϑιώ καὶ ̓ὠταιύθε ᾧ (φησυ ως αδοατατν τράγματος ὃς 19 
τὸς ἕῳ κῶν ΓΝ χεξώον, χῃ » τὸ ωῶ ξένον, τὸ πυταρτῶνον χορ ᾿ διεφϑορόται ὀϑάφησαι μικρόν, σὲ 

πεῖς ζ μαϑητας Εἷπν, ῥα δοξαοϑιὴ ὁ 0 ἡὐρ. τοὐΘεού, φι ὲ ἑαις Ὁ δηλών᾽ τῇ γειναρα ἱ δὲ,0- 

ΜΗ τω δὸξ ἂν τοὺ Γϑεού͵ «Ὡἐτοῦ ̓ παΐζος λέγων. ὁρᾷς ὅτι 1 ᾿ αἰ οϑεγεια, δ ἃ αἰκθυόντῶν τῆς 

Φ|9 Φορας ΤῊ λεγϑνδβων αἰτία ὅδ; λθαμεμφήσκει δὲ ὧν διελέϑθη σε ς αὐτίω, Δέδὸν 

Ἐχιτιμάμψως δὺ αἱ ἐαγημονούον. 'σζκ ἐθουλετο δε τέως τοι οοίξω ὅν ϑεαζξμφ᾽ δ 9 φησιν, 40 ὰ λ πὶ 

40 Οὐκ Εἶπον σοι, ὅτι, ἐδ" πιτεύσγι, ἌΝ τίωυ' δύξὸυ τοί Θεοὺ; 

Μῴα ἀρᾳ πίς!ς ἀγαλον, μέγα, χρὴ ᾿ μεγοίλως δεικψύον ὧν μΖ 'βίου κατορλοιζῃε αὖ-- 

ἢ τ  ζοαύτης καὶ ἡ ὁ, ϑόϑποι τὰ τῷ Θεοί ποιᾷν τῷ ὀνόματι ἐκείνου ᾧ καλούς οΧ ρισ 

σὸς λέγ᾽ Ἐδυ' ἔχητε πίςιν,ἐρᾷτε ἃ Φο ορέι τότω, μετείξηϑι,κὶ ματοιήσι")᾽ ἡὶ πάλιν,Ο πιςεύ- 
ΓῸ 

κἰ ελιπ 

κί ἐκτλῖ. 
ξαι τοὺ πι’ 
εὗντα, ἡήμ 

φησίν 



ἘΥΑΓΓΈΕῈΛι. Ομιλ. ξγ. 821 
ἦ»» λν» “» " ΟΝ ε 

ὠγ εἰς ἐμέ, ζᾳ ἐργα, ὦ ἐγὼ “οι, ποιήσει, ὼ μείζονα τύτων ποιήσει. “ποία! Φησι μείξονα, ἢ ὼὧ « 1 Ι ἤ, ῥν Ἀ ᾿Ὶ « ͵ } [ ᾽ ΩΦ μαϑηται Φαμον") μΖ' τούτο, ποιοιωυτεφυὺ γὸ ἡ σκιὰ Πέτρον γέρον ἤγειρεν ίτως ἐκηρύτ-- 
σέτο ὦ ἡ“ Χρατοῦ μαλλον διυχμις, ἢ γὺ ἐχ ὀυτως ω λοι μα φὺν ζῶντα αὐ: γαυμαΐνρ- 
“με ἢ . ΝΝ , ὅν! » " ᾿ “ ὶ γεῖν, ὡς )αιγοντος αὐταὶ ἐτέρος οὖν ᾧ οἱο(ατι ἐκείνω μείζονα ἀυτο ϑυυυυϑίεζαι αἸάμφισξήτης. 

᾿ δ, 1, τὸ “ ᾽ Ι ΝΙΝ . 7 Η »κἡἡ “ ᾽ ΄ς μὖπ. 5 το γὸ ἕω ὅτο τῆς αναφαίστως ἀἰιατέδιάξις᾽ Οὐκ ἀν συ εξ, εἰ πᾶσιν ὠφιϑη, δυτως ὄχιφευ,9η. » κὰκ Δι» πῶ Ι 7 1 βςν ,12 ν, ᾿ "1 “ υϑλῦ ἐκείνοι μα γὸ ἐὐχον οὖν χα ἐι τοῖν, τί Φ ὀυτασμία, ἕευ᾽ ὁ ἢ ὁρῶν Ὅστ Ὁ ϑοματος αὐτὰ μόνα πολλω 
μείζονα νόνϑμα. σημεῖα, ἢ ὅτε αὐτὸς (ἰωανεςρέφε» Τ᾽ δύ ϑοοπων, Οὔκ ἐμ ἡπίφισεν, εἰ μὴ 
σφοδρα ὀμαηάϑητος ζῶ. μέγα τοίνεου αἰγαϑὸν πίς!ς, ὁτὸμν οἰπὸ ϑερμῆς γίνη! δχονοίας, Σἰστὸ 

φίλτου πολλοὺς ζεούσης ψυχῖς αὕτη φιλοσόφοις ἡμας δείκψυσιν, αὖ πῃ. δυτέλοιων Τὶ ωὐ-- 

το 9 οσ»γίνζωυ ἀποχρύτῆει, τᾶν" λογισμοὺς ἀφο κάτω, ὐϑς ον φρανοῖς Φιλοσοφῇ ὡδᾳ- 

"ὀλὰ ἐξον γγκάτων ᾿ μάλλον ἢ, ὅπερ ἡ ΜΝ ϑοόπων σοφία, ϑὑρῷ Π διωα), ὸκ ἰϑιεοισιας τῶτο αὖ-- 

υἰωπὸ τῇ κατα λοαμθλῥει ᾧ κοιτορθοῖ. ἐχὼμοέθου τοίγιου ζρωὐτης, καὶ μεν λογισμοῖς " (ἱ καϑ' ἑαυ δὼ 
ἀιπρομν, ζχῃιγρέπωμϑρμ. ἰδ τὶ γδρ ἕλλίωες, Εἰπέ μοι, σεν ϑυρᾷν ἡδευωνηϑησοιν ; ὐχὶ σοφίλυ 

πᾶσαν τίω ἐξωναν ἔγνωσαν; πον δΐωυ αἰ λιέων ἢ σκζενοπποιων αὶ ΨΜ αἰσιωυέτων αὐδιδ μές, 
15 οζν ἴωσαν:; ἀρ ὄχ ὅτι ἐκ φιοιυδι λογισμοῖς, ἦτοι ἢ πίςΦ τὸ τϑῦ ἐπέτρενψαν ; οἱ οὶ τῦτο 

μην. ΒΠλοίτωνος ἡ [Πυθαγόρα ἢ πόρτων ἀπλώς δ“ῥι' πλλνηθέντων ὅτοι αἰθεεϑμοντο, ὁ (διν αἰ. 

ἐμ ἐξ φρολογία ἡ μαϑηματικῇ καὶ γεω μετοία ᾧ “Φριθμητικῇ " κωτατοι( ἐνζῳς, ᾧ πᾶσαν παίδυῦσιν 
μφϑάξαν" 4 νυ ἢ Ι ε ͵ ' Ν “" 20 | ΠΩ] ἢ . ! ν "} 
κρ ὡς κόνιν ὠκμαϑονζς ιἰπαὐρέθησον, ἡ τοσῦτον ἐρογηο βελτίους, "ὅσον (ὦ) αἰλυϑὼς φιλόσοφοι Χὺ ὁγ.- 

ἤν, καὶ πως ἢ φύσει μωρωδν ὐ τ Ῥαπευόντων. ὁέϑι Ν "ἄϑαγατον Εἶπον τίσ ψυχίω ὅποι" μάλ- 
τότες 29 λον Οὐκ Εἰπὸν μόνον, δλλὰ αὶ ἔπεισαν. ἐκῷιοι 5. πσδότερον νϑβὶ σδοίδ' ἤδεσαιν Ὁ, τί ποτὸ 
[ροῖζαι γι ψυχή" ἐγ ὃ ϑῖρον, ὁ διέτεσαν ᾿δ'πὸ τῷ σώμωχτος αὐτίων, πάλιι ὃ αὐ' ἔπαϑον, (ὦ υδὲ 

δ ἐγγιός αἰσώματον Εἰπόντες εἴ) αὐτέων, (ἢ ὃ σῶμα, ὶ αὐτῳῖ σώμοντι (μυδζελύεοϑαι. «ὐξὶ ἐ.- 
νη ἐκήνες. ραγού παλιν (Ὁ) μϑρ Εἶπον, ὅτι ἐμεψυηος ἡ Θεὸς " (ὦ) ὃ αὑλιεῖς, δτι ἔργϑν Θεοῦ ᾧ “πεχνηρίαν 
Κλτη (ᾧὦ ἐδιδιαΐξαν χα! ἔπεισαν. δλα Ὁ μδρ ἐλλίωυας λογισμοῖς κεχρῆσθαι γι μιαιςὸν σϑ᾿ εἶν᾽ Ὁ 

κι, 25 δὲ τῦς δυκοιως {) πιφοις, τύτας θ᾽ ρίσκεοαϑαι ψυχοσις, τὗτοος! τὸ “ φρήγων ἀξιο. ΥΡῚ 
ἐπχίτῶν ςς πζηο καὶ οὗτοι ἐστλ᾿ανήϑησοιν, (Ὁ ψϑὺ λέγοντες ὅτως εἰδέναι Θεόν, ὡς αὑτὸς ἑαυτὸν οἴδεν, ὅστερ 
μραΐλς. Οσυϊὶς συ τὲ ἐκείνων ἐτόλ μάσεν Εἰπεῖν" (Ὁ ὃ λέροντες μὴ διωώα,ϑαὶ (ὺ Θεὸ ὠπαϑώς 
Με διυνάν, μηδὲ συγχωρϑείτες αὑτοῖ πλέοντι δμ "αν, ϑο πων ἐχφ᾽ (ὦ δὲ λέγοντες, τι στε δὲ 
μδύ, βίος ὀρϑὺς συτϊδν ὠφελῴ, ὅτε πολιτεία, "ακριζης. δλλ᾽ χα οθς ζχῦτα ἐλέγχειν γώ. ὅτι 

τὰ πλείονα 10 λυ συ δὲν ὠφελή πίςῃς ὀρϑή, βίου ὄντος διεΦ 9. αὐρ υϑιίου,ῥ ὁ Χοιφὸς ὃ ὁ Παῦλος δηλ 
μλίγεπω ἌΣ, 
ετέτειαί σι, πλφον τότυ τῷ μέρυς Φροντίσοιηες" ὁ ὦ οιςος" τὸν διδαίσκῃ ᾿ Οὐπᾶς ὁ λέγων μοι Ματβ.ζι κα, 
αὐ οὐ ας Κύριε, Κύρμε, Εἰσελεύσεται Εἰς τίω βασιλείδρ ΨΜ ϑερνωνγ" ᾧ παΐλιν, Πολλοὶ ἐροῦσί μοι Δυκιιζ, 

ἐδίρτα ον ὀκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύρμε, ἐυ τω ( ᾧ ὀνόματι ασδλρεφητεύσοιαϑῳ »" ὁ τότε ὁμολφγήσω αὖ»-- 
μἶρ' καὶ πί- τοῖς, δήι φοτίξητοτε ἔγνων ὑμας " Ὡπογωρᾷτε αἰο᾽ ἐμο ὦ ἐργαζομϑυοι τίωυ ἀϑομίὰν (ῷ 

πρὶ λει 152} μὴ ποδοσέχοντες ἑαυτοῖς, ἐυκόλως Εἷς πονελλν ̓ ὀξολιοϑαίνοισι ἣ καν πίςϊ: ἐς- 
υμένια ὑ- χώσι ἐφ ϑέευ) ὁ δὲ Παῦλος, “τὸν ἙΘραίοις δχιςέλλων ὅτω λέγῃ ᾧ ὐδαινῇ, Εἰρήνωωυ μ(' 
Ἷ ὑσαλύει “πϑύτων διώχετε χαὶ ᾧ αἰγιασμιὸν,οὗ χωεὶς σσοϊὶς ὕψοτα ἃ Κυρμον,αγιασμ ὃν καὶλ ὡν πω 
ΝΑΙ, σωφρο(ιώζων, ὧτε ἕκαφον “δ᾽ρκείοϑαι τῇ ἰδίᾳ γωναιχὶ ̓γοή, καὶ μὴ ̓αἰξεπιηῖ εν ἐπέρα γὸ 
πήπεγαι, μὴ φὴοχοῦ νϑρον, αἰ μου 'χόμον σωϑίωωι  δυλ᾿ ὀϑαΎΧη παντως Ὡὐπθλέοϑαι, κα μνεία ἔχῃ 

δα 40 κατορδώ κάτα. κα »αἱρ “πορνείας ἀϑωυυάτον Ε-ἰσελϑεῖν Εἰς τίω βασιλείθν τ ϑξανῶν. 

υϑῇ, μ4- μᾶλλον δὲ ου “πορνεία τῶτο λϑιγτον, δλὰ μοιχεία. ὡασερ γάρ ἡ ϑεδερθμν αὐνδδι, ἂν ἑτέρῳ 

ὅν "(ιωέλϑη, λοιστὸν μεμοίχευται" ουτῶς ὁδεδεμθβος γευυαμκί,ὰν ὑτέρριν ἐχη,ἐμο! χευσεν,ὁ δὲ 
ἤχων φῃσὶν τοιοῦτος οὐ κληρϑνομισει βασιλείδν, δλ εἰς γέονὸν ἐμυπεσεῖται. ἀκουσον ὼ αἷϑα τάττων τἱ 

(λ, 
ἔχει 

θεν ̓ φησιν ὁ οι, Ὁ σκώληξ αὐνῃὃμ ὁυ τελθυτήσει, Ὗ [ πῦρ ὁυ σφεοϑήσεται. σὐοδμίον γὰ Μαρκ.θ, μ 



Ε, 

αι Κοριζιζ. 

Ματθ.ε.λζ. 

824 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΩΑΛΑΝ. 

ἔχεισωυγνωμάω ὁ 9 μΨ' γειναϊχῳ ὦ ὐϑαμωλὰμ τοσταστέωυ δξυξοίζων Εἰς ἐτέφφυ, τοὸ 
Ὁ». " ἀ: κολσίά λοιποῦ. Εἰ ὃ αὶ αὑτῆς τὴς γιυναμκὸς αἰ πέχονται Φῷ πολλοὶ οὔϑῳ νηζείας χα- 

6θς " γὰρ ασολσευμος" ὃ ὁ μηδὲ ζω τι Ῥφαϑύρϑινορ, ἃ δὶ α κὶ Ἑτέρα μιγφύμϑμος, “ποσὸν 

ὧν σωράυει πῦρ ἑαυτω, Εἰ ῷ Ὀὐτολύσοεντα τίωυ ἑαυ ὦ ὥκβαλωτα ἐ τέρα μίγουαϑου 

Οὐχ ἔνι {μωιχεία ὃ τῶτο ἐς") ἐνδὸν αὑτὸς ὀυσὴς ἐτέρφιν ἐπτεισοίγων, πεσον ἐργάζεται κακόν; ᾽ 
μηδεὶς τοίνιωυ 5» τὸ νόσημα συϊιῳρείτω υϑῥοιν ἐν τῇ ψυχῆρνλα πρόῤῥιζον λίαασατω. ν 
ὄντως ἀδικεῖ τω γυναι, ὡς ἑαυτοῦ). ὅυτῶ οὃ τὸ τὸ α, τηβίϑι τὗτο λαλεπον ΟΝ ὦ ἀἰσυτί. "ῶσον, 

ὅτι, αὐ ᾿ Εἰδωλολαζον χωριοϑοῇ, μι" ᾿ βυλομδιυ ὀκείιου, σλόζει τίω γαιναιχα. ὁ Θεός" 

πόριου ὃ ἐὰν χωειοῦ, οὐκέτι. ὁρᾷς ὁσθ: ὅ8] ττο κακόν ; Βἀυγϑῦ τίς, Φησί, “πιςφὴ ̓λύδρα 

ἐχή ἀπίτον, ὸ αὑτὸς " φυϑυκῇ οἰκεῖν μοτ᾽ αἰντῦς, μὴ αφιέτω αὐτὸν. ἰδὲ πόριν ὀυγ ου- 

τως δφλα αἰ; Ἐαύ τς  πολύσῃ τίων υ γεωινάϊκες στ αἴξεκτὸς λόγϑυ πορνείας, πως αὐ τέω 

μοιχευϑίωσαι. Εἰγὰῥη ((μυνουσία σῶ σῶμμει ἣν ποιῷ, Τ συν Ἰουῦνον πόρνη λνάγχη ἐν σώμα γ(- 
γεαθα!, “πὼς δ δέξεται ἡ ἢ κοσμμία, τῦτον Χεισοῦ δέος ὅσοι ; ἢ πτῶς ἑαυ" πζ μα ψ τὸ δέος 

γὴς πόρνης: νὴ ϑρφι τίω δ ὑπρίολεω, ἡ ΚΖ “σῷ ἀ αὐτὶ ἱστῷ ( μμμοικούσει, Οἕα ἐςὶν αἰκάϑειρτος 

(ὑγκαχαι γ , Φησιν, 9  ὀϑήρ ὁ ὠπιζος ῳ τῇ ἢ γαυαμκὶ δὴ ἐχὶ Κχ τὴς πόρνης ὀυχ οὔϊως" λα ὧι ἜΡῚ 

οἶδφι ὀΐω τὰ ἴων τὸ ΧΚολφοί ποιήσω μέλη πύρνης ἢ ἐκεῖ ἅ ὃ ο σἰγιασμὸς ωϑὲᾳ καχείνου 

( οοικούγτος, αὶ ὺ ςύκ ἄξιςα.)" ογζωῦϑα ὃ λναχωρῷ, δεινὸν γὸ ἡ πορνεία, δεινὸν, αὶ ἀϑαϊατον 

. αυξοξονόσοι κόλασιν. ᾿) ονζωῦϑο δὲ μϑθία Ὠχιασΐάτω καιθ,. βίον γὸ ταλαίπωροι κα 

μηρϑηρϑν αναγκαίξεται ζνὸ ὁ τοιϑὅτος " ̓  Ἢ κολαζουδίων συυὺν ἀμείνον αἱ όκείῖ), Εἰς 

δλλοτρίαν οἰκί λυ" ὑστεισιων κΟ' δίέοις κ Ὁ Ὅμε πολλοὐ, ᾿πϑμζα «μῆς 5 ὑποτήδυων καὶ οἰκέζαις, το 

ὼ ἐλάλέρις. δ τοβαχαλώ ἀπηλλάςθαι Ὁ, γοσήμκοιτος τῦτϑ. εἰ ἢ μὴ  πείλειϑε,ἢ Τ πτρϑϑύ- 

ρῶν, Μὴ ̓Ὡπξαϑνετε Ὧ ἱερῶν. καὶ γὸ τὰ ψωοις ἐμπεπλησνᾶρα, πσεϑθατα,ὶ νὦ γέσῳ γέμοντα," δὲ 
ΚΟΥ ὑγιαμῶτων ἀπελαξεοῖ,, δλλ αἰπολαυγειν Ὁ ποίμφηρ,ξωρ δ Ὁ νόσον ̓ ἰποθῶνται. μδνν 
"Χοιτοῦ γεγθιαρϑν' κι Ν ἐμϑέν πϑρνη νὼ ὥθαυκ ἐσι τὰ ἐνζωϑα ππορνᾷον, δλ' ὀκχλησία" 

ᾳ: ἢ μδιῦ πὸ πρρνης δ. ἔχης, μὴ φὴς ὦ ὠκιρομία, ἵνα μὴ ,ἀξυξείσυς ΚΣ τόπον εἰ ἰ γὸ μὴ γέεηα 5 

ζω, εἰ γὸ μὴ κόλφσις ζω, μῷ ὅν Ομϑήκες κείνας ΟΝ γαμηλίοις λαμπάδας, (τ ἢ Υ ἐυ- 
γίω τέων δικαίαν, κῷ τίω παιδὸποιΐ, δν, αν τίου χϑηωνίδμ, πὼς λέξη" προλσχϑλλάεϑαι 

ἑτέρᾳ; ; πῶς Οὐκ αὐομεούῃ, αν εἰς ἐρυϑριῶς: ΟΥκ οἶδας, ὁ στι ᾧ .ὰ τίω πελθυτίω τὴς ἑαυ μ 

᾿ ἑτέραν ἐπεισαιγόμϑμοι, δὰ πολλ γκρυταγενώσχϑνται, τοι ν κόλρίσιν ἐχιδ Ὡράγμα: 

συ 3 ὸ ξώσεης ὁ ἑτέραν ἐπεισείγή. χα! πύσης ζτα λαγνοίας ; μάϑε τί ἰδὲ Οδ[Ψ' τοῖν. 30 
των.) ὁσκωληξ, φησ, αὐ ΝΠ ὸ ου τελόυτησει, κὶ ἐτὸ πῦρ ἐν σξειϑησε!). φοίξον τίω «- 
πειλζω, φοξηϑητι τίω κόλασιν. Οὐκ ἔφ. ὠζῶ πσαότη : ἡδονὴ, ὅσ ὀκᾷ φιμωεία. 
διλλά μή ϑμοιτὸ μα ἰ χυεὐϑιίον γμεοῖ, τῆς »ὐλάίσεως ὠκείνης᾽ δλλαὰ τίω αἰγιωσιμύζω 

σχούνίαι ἰδεῦ (Ὁ Χειου, ἡ ΤΨ ἐπηγίε λιϑβων τύχε ̓ αγαϑών, [ὦ ΚἼθοιτο πόῤζμεὐμας 

᾿ὐπολαύσα Ἰγαίειῆι αὶ φιλανϑεφπίᾳ Κυρίου ΠῚ ἴησυ ΧΚρατοῦ, κ᾽ οὔ πατϑὶη δῦξαν 15 

ὡμαῷ αἰγίῳ πνεύματι, Εἰς «ἄν' αἰαίνας Τὴν" αἰώνων. Αμμέυύ. 

μιλ. ξ. 410 ΔῈ ΙΗΉΣΟΥΣ ΗΡΕ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ 

ἀύω, καὶ Εἶπε, πάτο, βἀϑθισώ σοι; ὅτι ἤχυυσους μιν. άν Ἐγὼ ϑῃ- 

λον ὁπ πανγτοτέ μδ αἰχρύτς, δλλα “16 'ῷ" ογ Ἅϑν Φῷ “ϑκεςῶτα Εἶπον, 49 

ὼ τὰ ἐξῆς, 

Ὁ πολλάκις 

“4, ἔλενίς 

Ο ισνινῆ, 

Χ. ἐπινύα 

“(δαυτν ἠζι 
᾿ἔγον μ᾽ 
Ἱ παντεχΐ 
σι, 
“χα ύλελε ἢ 

“ἰδύτων μὴ 

' σοτϑιὰ 



χικνφύμ. 

χιὐλαλά᾽ 

ΠῚ 

γ»»πΐγιν ἐποΐ- 

"Τὶ ἢ 

χ τῆν δα 

πὐ ἐχροα]ὰς 
ἐδ, 

χἕη δὰ 

χἷλος το 

ἐχχύσυπον᾽ 

Ἡλι ϑῆγαι, 

ΕΥ̓ΑΓΓῈ Δ, Ομω, ξϑ, 825 χϑν ια, 

ΘῈ Πολλάκις Εἶπον, τῆτο καὶ νεῦ ἐραΐ, ὅτι ὁ Χοισὸς ἐχ ὕτω ασοὺς τίω «- 
ΟΝ ὁρᾷ τίω ἑαυζ, ὡς ασοϑς τίωΣ σωτηοΐλυ τίω ἡμετέροιν᾽ ψ͵δ᾽ δ. 

{ 8.8: ἡ πῶ τί μέγα φϑύγξηται, ΣΝ ὅπως διωυαΐψϑμον ἡμας Ἐχιασασασί, 

ΧΙ , “4. τὸτ τὰ ὑψηλοὶ αὶ κεγάλαᾳ, ὀλίγα, ἃ αὑτὰ ἢ" ἐγκεκρυμμένα; 
Σ Νὰ ὅν γα ἴαπενα αὶ ἐυτελῆ, πολλαὶ αἰθεβρᾷ τοῖς ἀυτυ' λόονις, ὅη γὰῤ 
Ὁ Σ ΟΥΘ ας, δὰ τύτοις ογήγοντο μώλλοι, πτύτοις ὁ γα «τοίξει, ὅτε αὐτὰ δίδλου 

φϑεήεἷ), ὥς: μὴ ὧν μ᾽ ζωτα βλαᾳζίωῶα,, ὅτε αὐ Σποσιωστα ὡςε μὴ (ἦν τότε σκόμ- 
ϑαλιοϑίώω. (Ὁ γε τῆς (ᾳ πεινότητος ἀτοῆς Ὁ τέλφον δξελϑέγτες, καὶ οἷ ἐγὲς ὑψη- 

10 λού δόγίκατος Ὁ πὸῤ δυωήσονται κατιδεῖν᾽ ὧὡ Ἀ" αἰ ζῳπενοὶ ὀγτες, εἰ μῇ πολλάχις ζωτα 

ἤκουον, δ᾽ δ ολωφ χροϑσηλϑον. δία ,ϑιωῦ σον κα τοστῶτα ὑϑέοισιν, λα ὦ λϑεί. 

ζοισι κα διώκουσι, ὃ αϑωρῷν ἐ)ιχειρούσι, ᾧ βλάσφημον Σἰποκαλούσι. ἡ ὁτὸμ ( ἴσον ἑ- Μάρ. . ᾧ, 
αὐτὸν ποιὴ τῳ Θεῷ, ὕτω λέγνυσιν, ὅν; βλασφημᾷ᾽ ὅτὸν δὲ Εὐπη, ἀφέωνταί σν αἱ ἀ:- 15... ν! 

, "νκν ,. 4“ Ὁ ' 2. Ανν; ἴω. νβ. εὗδτίαι σύ, ἔτι ἡ δαμμονώντα και λούσιν ὠατερ ἡ οτὸμν ϑανατν κρειῆονα, ἐῇ τΤ' αχούογτο, 

15 ἀντ τὴν ῥυμδν ᾧ ὅτὸν λέγη, ἐγώ ἐν τῳ πατοὶ ἐὸ πατὴρ ὧν ἐμοὶ, ἐγκαταλημίπϑμουσιν 
αὐτὸν" ὦ σκόυ δι λίζονται πάλιν, ὁτὸν λέγῃ ὧκ τῷ ὑρανού χαταξεξηκόναι. Εἰ γβιὦὼ ζω- 

τῷ Οὐκ ἔφερον απὐρμιάκις λέχϑυϑμα, ΦΟΛΗΎ ἂν Εἰ αἰ 9' πότων ὑψηλὸς ζω ὁ λόχος χαὶ 
ὕτως ὑφαροην, πϑσέορον δν' αὐτῳ. στὸμ »ϑιω λέγη, καϑῶς οὐετείλᾳτο μι! ὁ πατὴρ ὅτω 

λαλαῖ καὶ, οτι ἀπ᾽ ἐμαντῷ " Οὐκ ἐλήλυθα, τότε πιξεύουσι. ᾧ ὅτι τότε, δῆλον Οἰπὸ τῇ τὸν 
20 ἐναγίελις- ἴω πῦτο Ἰχισημζωαεϑαι ἡ Εἰπεῖν, τι ζατα ἰντν λαλοιῶτος πολλοὶ δλίςευ.. 

σον Εἰς αὐτόν. Εἰ τοί ὃ ὦ ζᾳπεναὶ φϑεγίεοαϑαι "ωρὸς “τίσιν ἐφῴλκε, ὃ δὲυψηλσὶ 

αἰπεσδθει, πτῶς Οὔκ ἐσχάτης ὀμοίας μὴ (ωορᾶν λογίξεοϑαι “ὮΜ ζα πενωΐν τίωυ' αἰτίλυ, " ὅτι 
αἱ σ᾽ (ὄν ἀκρραζρώ ἐρηται. ἐπεὶ ταν δυλαλοῦ μέγα τι Εἰπῷ βυληϑοὶς ἐσίγησι, πίω 
αἰτίλυ ζαυτίω «αολοϑεὶς ᾧ εἰπων᾿ ἵνα δὲ μωὶ σκανδωλίσωμδμ ὠδοιᾷ, βαλε ἀγκιςρον 

2ς Εἰς τίω ϑαίλαοσθμ᾿ ὃ δὲ ποιᾷ καὶ ἐὐγζαύθα, μα δ Εἰσῶν" ἔγὰ ἥδεν ὅτι πὶ - 

ποτέ μύ κούεις, ἐπήγανν “)ρλὰ ;  χλον αἰβιεςῶτα Εἶπον ἥα πιςεύσωσι. μὴ ἡ- 

μότεραι ζὶ βήματα :μὴ φοχασμὸς δμ,ϑούποος , ὕνὰν δέω τις διὸ ἦΜ γεγραμμένων μοὶ 
ὀμέχοται πείγφοϑαι, ὅτι ἐσκανδουλίζοντο ὅχὶ τοῖς ὑψηλοῖς, αἰχϑύων τοῦ ΣΧ ρΑφοῦ λέγοντος 
ὅζῳ τούτο ζαπειναὶ φϑέγίεοϑαι, ἥα μὴ σκθυδαλιοϑῶσι, “πῶς λοιπὸν τὴς Φύσεως ΕἼ- 

40 γα! ζᾳ ἐυτελῆ «΄ἰ πσοτοεύσει βήματα, Δα μὴ συγκαταξασεως ; ὅτω καὶ θιηαχοῦ, φι- 

γῆς οὐνρηϑείσης ὀϑωϑεν,λελϑυ᾿ Οὐ δὲ ἐμὲ ἡὶ φωνὴ αὕτη γέχϑνεν, ̓ ὁο δὲ ὑμαξς. καίτοι ᾧ ΑΔ τνανουβο νὴ 

ὑψελῷ ἕξες! πολλαὶ αἰθὲ ἑαυ λέγην (ῳπεινα " ᾧ δὲ (ωπενῷ νὶ ϑέμις αὐδὲ ἑαυζ᾽ μέγα ἣι 
χα! ὑψηλὸν φϑύγξαοϑτω. ὠκόνο »ϑὺ Ὁ» τὸ συγκα ταξαίστως δὰ πίω Ὦ διδαισχο.-- 

υϑύων αἰοϑένειαν αἰτίαν ἔχει, μάλλον δὲ ογαΐγφν εἰς ζωπεινοφρφσιωΐω, ᾧ ὃ σάρκα αἷϑι- 
35 χεϊασα, ὁ ὃ σπαιδούειν (ἂν ἀκϑονζῳς μιν δὲν «ἦδὲ ἑαυ μέγα λαλάν,χῷ ὃ Ἢ νομιζεα 

ὀμτίϑεον, ὺ ὃ ἀπιςείοϑτῳ ἧκον ωἱδὰ τὸ Θεοῦ, καὶ ζω αὐ πυοτηεύεοϑεῳ λύειν 1 γόμον, χαὶ ζω 

βασκαίνειν (ἦν ἀκϑονζμ, καὶ ὡρὸς αὐτὸν απεϑῶς οἰ ακείαϑαι, δ|9τι ἐλελ ἑαυτὸν ἴσον τῷ 

Θεῷ᾽ ὃ δὲ ζαφὸν δγζῳ τινα' ὑψηλόν τί αἴθ ἑαυ λέγ, Οὐδ μίδν ἐχά αἰτίδν " ὅτε ἐυ- 

λοχϑν, ὅτε ἀλϑηϑν᾽ δ ἢ οὐ πόνοια, δ εἴη μόνον χαὶ ὀμαϊδιφα χαὶ τόλ μαι αἰσύζγωςος, Ἴίνος ὃν 
49 ἕνεκεν ζωπφα φϑεγίεται, “τὴς στοῤρήτῃ χαὶ μεγάλης ὅσίας ὠκείνης ὧν; Ἣν πε εἰρηυϑρὼν 

ἕνεκεν, Νὴ ὡςε μὴ γομἰεϑίώωω αλμνητος. καὶ ) Παύλος τοιούτον τι Φα νεται φοζηϑείς “ 

59 καὶ ἔλεγα, Χωρὶς τῷ αἰ αϑοτάξοντος αὐτωῖζᾳ πόρτα. ἀσεξὲς Ὁ» τούτο καὶ λογίσα- «ὐκοὶ. . κι 
εϑαι. Εἰ γὰρ ἐλφῆων τῇ γελρνηκότος ὡν ᾧ ἑτέρας ὀισίας, ἴσὸς εἰνομίζετο, σέκ, ὀμ παγτα 
ἐποίησεν, ὥτε μι νομιιοϑύωαι τῶτο ; νι ἢ αὑτὸ; τθειναντίον ποιφ, λέγων" εἰ μη ποιω χα ἐρ.- 
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ὧν α. 8ε6 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΙΩΑΝ. 
»« τῷ πέμψαντος με, μὴ πισεύετε, ((0], Ὁ ζὴ λέ δὲ, ὅτι ἐγω. . τῷ πατοὶ, ἀ ὁ πατνρ 

οὖν ἐμοὶ, τίω ἰσότητα ἡμῖν αἰνίηεται. ἐγείω δὲ ͵Ω πολλῆς αὐ τὸ  σφοδρό τητος καϑολᾷ,, οἱ ει - 

γ καταδεέξερϑο, ζῶ, ὴ μηδαμορὶ ὅλως Θἰπεῖν, δ! ἐγὼ ̓ῷ πατρὶ, κα) ὁ πατήρ ς ω ἐμῶν, 

ὅί ἐν ἐσικέν, γι Τί οἑωρακῶς ἐμῷ νἰωροικε τὸ πατέρα. χὰ »}» αὐδὶ ἰδυυαίμεως " ὅτε 29 
Ιναγ..λ. δ , αὐτῷ; ἔλολω, ἔγω τ ἢ πατὴρ ἐν ἐσμεν" ἡ τξι [ὀξοισίαρ" ὃ οτῇ λόγϑφ ζω, παλιν ἔλε- 5 

φάγα.γα. ν, ὥ ασερ δ ρο Ἕ ο πατὴρ ἐγείρει ὥν' μχροὺς ἡ ζωοποιεῖ, ὅτὼ ἣν ̓ ες ὅς θέλει ζωοποιέῖδ ὁπτρ 

ὁυ δεω ατὸν ζῶ ἐτέρρις ὀζᾳ ὁ θυσίας ποιεῖν.εἰ δὲ Χὶ διωνατον ἕω , Οὔκ ἐγρξώ 5 τούτο εἰ εἰπεῖν, ἴα μι 

ἰπυου]ευσωσι μίαν καὶ Τ αὐνῷὶ θυσίαν 6). Βι δ) ἡα μι εἰ αυοτηθύσωσιν ὅτι δ τίϑεός δὼ ζᾳ 

μὴ απθφσύκονται ὠπῳ κὰν πολλόχιρ, πολλῷ μάλλον ἔδει τότε. γιῶ ὃ τὸ λέγ,᾿ Ἱγὰ, ̓ - 

μῶπ τ ἥδ, «αὔῶς ἀαβοι τ πατέρρ' ἐδ λέγφιζα ἔργα ἃ ὑ ὐκῴος ἐργάζετω κάγω ὁμοίως 
ποιοῦ "κα Ω λέγη ἑαυτὸν ὀναςασιν τὴς ζωίω ᾧ φως τῷ χύσμου, οἰξισοιιῦτος 69:1 τω »- 

ϑυνκύη ἑαυτὸν, τίω αὐσαοψίαν ἱφῶντορ, εὼ Εἶχον ἐκ ὀκᾷοι, ἡ Εἶδες πῶς ὑπ Ὥ Τ' νὔμιον 

υ λύει, τοστιῦτα λέγῃ ὃ Ὀἰπολθγεῖται " τω ἢ δόξαν τὴ τῆς ἰσότητος τὴς τϑ τὸν πατέρα 

μόνον ου ̓ χριλαιρά, ἀλλα καὶ ἵσησιν; [ὅτω] καὶ Ἢ Θἰπίντων ̓  τὶ βλασφημᾷε ὃ 0ΤΙ ποιή σεαυτὸν 

Θεὸ, Ὑπὸ τὴς “; ἐργῶν ἰσύτητος οὐδ ε' ἔφησε. αὶ τί λέ: γ., "ὅτι ὃ υἱὸς τϑτο ἐποίησιν, ὅπ' ὅγ. 

ἊΣ ὃ ὁ πουτήρ, ὟΝ ̓στίρχᾳ λαρὼν, Ὁ αὐ, τούτο ποιᾷ, δὴ ὃ χαὶ αὐΐςς ἀϑέρατο πολλὰ αὐϑὶ 

τιν γοῦν εν ζᾳπεινὼ λοηθύωαι αἰ σ' τίω σωτηρίαν “ἿΜ ἀἰχουόντων. πον, Αδαμι" αὺ' ΕἾ. ὶ 

τνκά γε. Τὸ ἵνα γνο, Εἰ αραχῃ τω χρᾳυγάω αὐνδδι] (ωυτελοιεῖται᾽ ἡ τὸ, Νεῶ ἔγνων ὅτι φοξῃ 
τεξεκ γυῖα, Θεὸν σϑ᾽ χαὶ τὸ, Εδυ αὔα ἀκούσωσι" ᾧ [π|]} Εδν αῇὰ (ἰιμώδι" ἡ, ΓΤ ς δώσει τίω καρ- 

ἀατκὲ δὲαν Ὁ ὕ λαοῦ τούτο ουτ ὡς ἢ: ; ὃ τὸ ᾿ λέγεοϑω, Οὐκε ἐφν ὁμιοιός σοι οὐ ϑφοιφ, Κύριε γφ] πολ- 

λϑ ἕτερα ζιαῦτο ον τῇ παλαιῷ ΕἸ 'ῳς Φαλένϑι, ἀνάξια πὰς Τ Θεοῦ ἀξίας ΟΥ̓ΤΌ ε θύρήστι. ἀ 

βιΠΩρΝ μη. ὅλ] Τ ΤΑλαας ὃ Ε- Ἴροται" Τίς ἀπωυτόσει μοιτὸν Αχααῦ; ᾧ τὸ ἀἰ τῆν ὁ ἑλλωυικὸν λανχν 

σύγκρισιν ἑαυ γ πσϑϑτιλέναι, πόρτα αναξια ἕ “ Θοού᾽ ΩῚ ἐπέρως ἄξια “ἱ ον, " οὐ ὕτω φ- 

λον, 9» πος ὅθ 1ν, ὡς διρ᾽ τέως ἡμετέσαιν σωτηοίαν ᾧ τὴν! τῇ " ἀξίᾳ ἀτός φρεπόντῶν ῥημΣ 
αἰωριδῷ.  ὰ "δ αὶ ἀὐφ' Ὁ ἀν, 8.69 πὸν δυία, ὦ υἱάξιον, ὦ Ὁ δουύλε μορφέιὼ λαίῷν, ἡ 

χωπεινα φϑεγίρονς ρήματα, ἢ τωπεινα!" «ὐξεξεθληο,, αγάξιον ἅ Α, τ 'ῶςς πνοὲς τω ἀξί- 

ἂν ὀκηνέυ ἰδὲ! ἀξιν δὲ, ΕἸ ἃς τὸν ἀφατο τῇ τὸς αὐτῷ Φιλαν διφφπίας ̓ πλϑίο λογίσαι. 

ἐς! δὲ ἑτέρᾳ τῆς (απειότεζς ΠΣ ῥηματων αἰτία. ποία αὐτὴ ; σἷι τὸ τὸν κ πατέρα ἡ} ἤδε- 

σαν ὁ" ὠμολῤρρεωυ, αὑτὸν δὲ οὐκ ἤδεσαν. δα τῶν ( ἐμωεχῶς ἐπ᾽ αὐτὸν χαζοφίώγειὡς 

ὡμολογημϑβμον,τε αὐὸς ςύκ ὧν συθΐπω αξις ιὀγαφος᾽ ὁυ «δ» τίω οἰκείαν ἐντόλέλυ,αὐλα' 

ΤΩ ἀγοιαν τῆ ἀκουόντων ᾧ πίω αἰαϑύνιαν, “σ᾽ τϑὸ ᾧ ὦ χέται ζ λέγ᾽ πάτερ, δ.- 
ἐξ σοι ὅτι ἠκουστυὶ μια. 61} ὙῈΡ οἷς Ἄλει ζωοποιῷ, τος ὁ πατήρ, ὀυτω ζωοποιᾷ, 

αἶνος ἐγέχέν φἴϑαχαλᾶ; ; αἰλλ᾽ ὧραι ἢ Ἄριπο " άγωθεν “ἀξελλεῖν ζ χο οίογ. ἦρφιν δίχω Ὧν λίθον ὁυ 

ὦ ὁτεϑν ἡχῶς κείμϑμος. ὁ Ἢ ̓Ἰησῶς ἡ ἥρέ ὥν. ὀφϑευλμοις ἀνω,ὸ εἶπε ̓ πάτερ, θὐχα φιζὼ σοι ὅτί 
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οὐ δ ἐς 

1 σότχᾳ ἀξι- 
ὀνῥωνθ' 
κα ἢ 

Χο κὶ ϑ ὅν 

»χιάλλὲ καὶ 
αὐτὸ 

“(οὐσιμίνω 

2. ἽΝ 

“Κὐϑαύμζ' 

2(. φαὐλ 
ἐμοί αι ἡ 

2ϑθ" 
ἠχθυσοιί μΑσ. ὀγώδεν ἤδεινὲ ὅτι πλμίτι μπ ἀχϑύεις᾿ ἄλλα δ τὸν ὀχϑὸν τὸ αἰξεεςώτα εἰ- 395 Ἰσ, ἐσϑδι 

πον, ἵγα πιφεύσωσιν ὅτί σύ με αἰπέφειλας. ἐρωτησωιὰν δ σέχω ᾧ α αἰρε ὕω Ὡστὸ τῆς δὐχις ῥ- 

Μαρκ θικ4, ΄“-πζω ̓ὀλφζε, Χ) τον νεκρὸν ὀυέςησε; ̓ πώς δξζυ τώ ἀλλὰ χωρὶς ἐυχρφ ἐσπτοίει »λέγων᾽ Σοὶ λέγω τὸ 

Μαρκιαρμώ, δαμμώμον, ἐξῆγε αἱ αἰ ἀὐτα" ὀνθέλω,καϑα εἰωϑν κα κ᾿: γερϑεῖς ἀφν χραξξατό συ ὑ»Α- 

1οαν.4.θ. φέωνται σοὶ αἰανεδρτίαι συ᾽ χ) τῇ ζαλϑοση »Σιώπα, πεφίμιοσοι 5 ἣ ὅλως ἔχει: μ ἸἈτοσύλῶν 
Ἰωαν.α«Ὄ.μα- 

δὲν 

μαϑθβ πλέον, ἀγα ὸ αὑτὸς "απὸ ἐυχῆρποιᾷ; μᾶλλον ἢ ὅτε ὀκῴιοι μ᾽ ἐυχὶς πόρτα ὑποίοιωυ, Ἃ αἰλλα 49.) 

Μαρχ, δολθ, ὸ χρεὶς ἐνχῆς πολλάκις Ὅν οομίᾷ τὰ ν ἴησω καλθμωτ. εἰ 2) ΧΟ ϑομα ἐντο ποσαύτίου Εἰ ἰχω ἰ- 

4, πῶς αὐ "ανῶς ἐ ἐυχὴς ἐδεήθη: Εἰ ἡ ἐυχῃφ ἐδεῖτο, οἕκ» Ὧ 0 οὐο μΑοὶ αὐτυ ἰογυσεν. ὅτε ὃ 

ὅλως ἐποίη τὸν αὐ ϑέφπον, ποίας ἐυχὰς ἐδεθη: ; ὀυχί ι ὁμοζιμία ἐκᾷ πολλη; ποιησωμδῳ γὉΡ, 

φησιν, ἀγ,ϑ6ϑ»πογ. τί ὃ ἀἰοϑενέφερον, Εἰ ἐυχὴς ἐδεῖτο; ἰδωρδϑμ δὲ ὸ Ἧι ἡ ἐνχηνπατερ,ἐυχαόι- - 
ζω 



χύσιν 

Ω "ἀμ λέ- 

γηϑ᾿ 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛῚ Ομιλ. ξδ. 8:27 κ- 
τὼ σοι, ὁ. ἠκουσαζ μ᾽ τίς τοίνιου ἅτως ἠυξατό ποτε; «ρὸν ἢ [6] Εἰπεῖν, ἐυχαεισω σϑι 

λέπι, δεικνὺς δἷι ἐυ δεῖται ἐυχῃς. ἐγω δὲ ἤδεν δῇ πόρτυτε μα αἰκούφ. τῦτὸ Εἦπεν, ὀυχ 

ὡς αὐστιν αδιωαζοιῶτος, αὶ ἀλλ᾽ ὡς μιαξ γνώμης οὔσης τίνος δὲ ἕνεκέν ὺ ἐυχος γδωα ανέλαξε, 
μὴ ἐμϑ, "δλλ᾽ ἀντι αἱ ἀχουσον λέρρντορ' Αἱ δ᾽ τοῦ αὐξιεςῶτοι ὃ σχλθν, ἴα πιφευσωσιν ὅπ σύ με 

4 αἀπές φλας. οὔκ δἶπω," ἐγώ πιφ'θσωσιν οὐ ἐλο᾿ἥων Θέωι' ὅτι τ χραν ἔχω βυπῆς τῆς ἀίω- 

δεν" ὅτι χωεὶς δύχις ὁ ου δούαμαι ποιῆσαι" Δλλ᾽ ὅτι σύ μὸ αἰ πεςειλάς. ζῶτα Ν πόρτα ᾿ 

, ἐυχη ἐδηλϑι, δ ̓ὡπλώς αὐτίω ὀκλαίδωμϑι. Οὔκ Εἰπεν,ὐπέφειλοίς Μὲ ὼ αὐϑενούνποι, σὸν 

ἢ δουλείδμ ἐπεγγωκότα,, ν᾽ ἀφ' ἑαυ σσυϊὲν ποιονταὶ ἀγλα' ζωώτω πόμτα αφεὶς, ἵγα μωνδὲν 

τότῶν ὑπο πῆρυσῃς,τ σι Τ᾿ ἀλη 5» ἐυχις αἰτίαν ἵνα, μὴ δ θεὸν μά νομείσωσιγ' ἵνα μὴ λέ - 

19 γώσιν, ἐκ ἔςιν ἐκ ὃ ἐΘερ ἢ ἷγα. δείξω τ κι γγωμόωυ (τ Ὄ ρον γνονϑμον" μωνονεχὶ λέγων͵ ὅτι 
εἰμί αὐτίδεος σύ ἀν “έέχορησε τὸ γινόμϑμον. τὸ ϑιβκουσας μδ, καὶ ὅχι φίλων λέτε) κα ὺ 

Ἐχΐο ὁμοτίμων. ἐγὼ δὲ ῆδεν ὅτι παντοτὲ μὰ ἀὐσυᾷο, τυτες!, δ. ̓ τὸ Ἂν ἐκ, μὺ τὸ αλημαν υ 

δύσι ἐ ἐυχιο,, δλλ᾽ ὡςε πεῖσαι ὅτι σοι καὶ ἐμοὶ μία βέλησις. τί δίωυ ἔυχη! ; ὅζρα «ἄν: αἰεϑε- 

κδπλιοί- γᾷ ἡ" ᾿παχυτέρρες. 43 Καὶ ζωτα Εἰπὼ, ἔχραξε, Φωνῇ βεγοῖλῃ. Δια τὶ 
τς γὸ οἕχκ Εἶπεν, ον τῳδοιόματι τῷ παίξός με διε ἔξω; ὅχα τί μὴ Εἶπεν, αϑαίξησον αὑτὸν, 

πῖτι “ἄλλα, ζῶτω πόμτω ἀφεὶς, ὁ ἐυγοοῦμου. λῆμα ὀὐαλαθων, ὧν ἿΜ) ποραγμώτων 

τίου «ὐϑεντίλν ἐὐδείκψυτωι » ὅτι ἢ σῷ» τὴς ἐστ σοφίας, δ. δὴ ρημώτων συγκα τάθασιν, 

ὁζν ἣ χε, δζοω δξυσία) Ὀπχιδείκψυοζ. ὯΝ γ ον ἀλλο Εἶχον ἐγκαλάν αὐτῷ, αν 

ἡ ὅτι Οὐχ ἔςιν ἐκ τὸ δ Θεοῦ, ὀυτῷ (ὄν πολλοις ἡπάτων, τύτν ἔνεκεν (θ᾽ αὐτβοολῆς. δείκ- 

20 γυσι τῶτο αὐ δὶ ὧν φησι, ᾧ καθ ΟΥ νὥσπον ἡ ἡ ἀοϑένεια, ὐκείνων απήτει. οὐ οὶ Ὁ ἀλλὼς 

δεῖξαι τίων συμφωνίὰν μῷ τὴς οἰκείας ἀξιας᾿ αἰλλ΄ Ούκ ἐδνωύανν αὐαίοίεσαι τοσῦτοι ὁ ὀχϑος. 

χα! φησι Λαζαρο,δοῦᾳν ἔξω το ἐςιν δδλεδν' Ἐρχε)ὼ ὡραιδτι ὦ μέχροὶ ἀκούσωσι φωνῆς Ἰφαν,εἰκη, 
. ΤΩ . Θεν, ῶὲά αἰκούσαντες ζισοντ) ἃ να, ̓  μὴ νομίσῃς, ὁτί δε ὑτέρου ἔλαξε τ' φρέργηλν, 

ὀῥωϑθὼ σε τῶτο ἐδίδαξε, ἡ ὀχ ἔργων ἐπέδειξε, καὶ ὑκ εἶσπτεν, ὀμαΐφηϑι" λα, δῦ “ορἴξω,ὦ ὡς 
295 ζωντι ἀζελεγθμδιος τῶ πετελδυτηκότι. “ἰ ζωύτης τὴς ἀξωσίας δλροιτ᾽ αἱ αὐ ἴσον : εἰ ὃ (μὴ , ἰδίᾳ 

δεινά μει το ποιῷ, τί πλίον ἑξει Ἵ Σσυφύλων ἢ Ῥλεγϑῆων Τίνμιν αγοσύχετο, ὡς ἰδία ϑυνα,. Πραξ, γ᾿ 
με! ἢ , ϑύσεξεία πεποιηκόσι τῷ πὐθέπατεῖν αὐτὸν; Εἰ ΟΣ ὀυ ποιαύν ἰδία, δυυναίμει,ὸν αγο9σ-- 

εἶι94 τϑ, “εν ὡ οἰπύφολοι αὐἰθὶ ἑαυ Με ἔλεγϑι, σονται πως ἐκῷοι μάλλον φιλοσυφούν-. 

χιπίμν τ τες, τῶ] ἀζακρουεοῖ τίω δόξω. "αὶ ἀγλαρρ᾽ ἄνδρες, ἦι ζωῦτα ποτ: ὦ ἡμιᾷς ὁμοιοπα-- 
τοήχετι ἧἦ- 
ἐν ὡς ἰδίᾳ 

10 λίρὰ ἐσμεν ὑμάν ἀνϑοϑποι. Εἶπε νὴ " Ὑὐπύφολοι, ΩΝ εἰδὲν οἴκοθεν ὑπῆν ̓ ζώτα 

δίαμι;- ὠ Οἐλεγθν ὧφε πεῖσαι τϑν᾽ αὐτὸς ὃ ᾿ ζιαύτέωυ «δι ἑαυΐν δῦξαν ἔ ἐχών, Οὐκ ὁμ᾽ ᾿ὐπσύνοιλν, 
μιοχαϑ, 
χιλὰ καὶ τὸ 

αν4λ ἐν, Εἴτε μὴ οἰκεία, αὐϑεντίᾳ ὁ ἐπυίει; "ἡ τίς αν τούτο Εἴποι; "χα! μέ τὸ ογαντίον ποιεῖ 

ὑωπόν φησ, ὁ οΧολσος λέγων" δζρ τὸν αἰξιεζῶτα ὃ ὀχλοι Εἶπον, ἵνα πις΄ θύσωσν. ὧι Εἰ Ὀλίφιϑυον, Οὐκ 

ἡὲτυ ζει. χρεία τῦς θχε. Εἰϑὲ μη ω αναξιον αὐτὰ το ̓χερ, δζ τἰ ὀκείνοις τίω ωἡτίδν 29-- 
χω λο "“ 
κε μζγὰ Ὗ] γίζεπω; δ ἢ [ δὲ μιὴ Εἶπεν, ὅτι να πιφ᾿δὐσωσι ὗ ὑπι σέκ Εἰμὶ σῃ τς; ἐχρίω »δ ἀξ τίω 
ἐδεϊσίςενον, αἰ πσόνοιαν πσϑϑς τῦτο ἐλθεῖν. δ λ ὅτε Δ᾽ νασωτήδετο λύδιν ᾧ νόμον, τίω λέξιν αὖ.- 

τίου πέθέκε, μηδὸ Εἰρηκότων ᾷ σκώον Μὲ νομίσητε Τί ἦλθον ̓λόσου ΠΝ κομῶν “ὡν» ων οι Ματῇ, εἰ, 

ἢ ἵσησι τίω σύνοιαν. ὅλως ὅ, τί 1 ἐδιει αὐϑιύδου τοσωύτης ὦ αἰνγμῆν ; ὕρκει γ Εἰ- 

πεῖν, οὐκ Εἰαὶ ἴσος, κὺ ἀπαλλαγέδαι. ᾳι δὰ ὀίω; ;Οκ Εἶπε, φησιν, ὅτι ὃ ποιοῖ ὃ ὄ λέλημᾳ τὸ 

40 ἐμόν: ; δρλα καὶ Ἂ  Ω (ἰμωεσκιασμένως, αὶ ἊΝ “σεῖς τω ἐκείνων αἰαθενειλυ, πὸ τῆς αὐτῆς αἱ-- 
χα τπῳ. ηἰα ἀφ᾽ ἧς ὺ ἥ  δ᾽χν γώϑνε. "ἰδὲ ὅβ!ν,ὁτιῆ ἤκεσαις μϑ »τϑτέςν, ὅτι οὐρὴν οὐαντίον ἐμοῦ 

ἡ Ἐ,0 δηλοῖ, τῦϑὸς σέ. ὥασερ δ οι, Ὁ] ἤκυσαῖς μι, " τῷ ἐς! ϑολοιῶῶτος, ὦ ὁτί αὐτὸς Οὐχ ἰδώσεν (εἰ Εἰ 

ἐδ ἐγαντί- "Σ τῶτο ζῶ, οἕκ αἰδειυαιμία μόνον ἔξαι, λα ᾧ ἄγνοια, Εἰγε ποὐτὸ υἐυξαοϑει οὐχ ἢ 
ΠῚ 

"μὲ ρος δε ὅτι μέλλει Ῥῇινεύοιν ὁ Θεύς᾽ Εἰ οὐκ ἤδει, πῶς ἐλοῦμ, ὅτι πορθυομφι ἵνα, ἀξυπνίσω αὖ " 
ΤΟΥ; 



[«. βιω8 ΧΡΎΥΎΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑΙΩΑΝ. 

τόνιυ Οὐκ Εἶπε, πορθυο μαι ἵνα ϑξωμαι τω πατοὶ ἵνα ἐξυπγίσῃ αὑτὸν ἢ ὥασερ δίζυ τούτο 
Οὐχ αἰοϑενείας, αλλ ὁμογγωμοσιώης " ὅτω ἡ ὃ, πουτοτέ μον ἀἰκούεις. ἡ τη» δέχυ ἘἜδιν εἰ- 

πεῖν, ἢ ὅτι κατὸς τέρω οἰ “χσονοιὰν τίου ἐκ εἰνων Εἴρηται. ΕἰὉ ὅπ ἡγφύρι, ὅτε βαϑτνει, θυδηλον 

ὅτι Ὡἱ σ' τῦτο τα ζαπεινα φϑεήε") βήμιατα, ἵνα καὶ ἐκ τῆς κι πϑροολῆς πειοϑοῆς ᾧ αὐαγ- 

καοϑοῆς ὁμιολογῆσοι, ὅτι ὁυ τὴς α ξίας αὐτε ρῚν, αἰλλαὶ τὴς συγχαταξύστως, τί δίων (ὦ ὗς 
αἰληϑείας ἐϑροί; αὶ ὡρὰς τίου αοϑόειαν Μ' αἰκουόντων Εἰρηκέ , φησι, ὃ ἡκυσαάς μῦν, ΩῊ ἵγα, 

δείξη τίω χιαβοχέω. ὼ μέ τῷτο οὔκ ζω δεῖξαι τίου αἰπροχέω, ὁγα σφόδρα ζα"πάῴ- 

νοΐσαι ἑαυτῶν, ἡὶ δἰποφζωαι σεν δ, ϑοϑπου πλέον ἐχόντω. ὦ γδ ϑύγεαϑαι, ἐχτ᾿ Θε- 
ὃν, συ κτ' (ζω, ϑρϑνον. ὁρῶς 91 δα μόϑῳν ἑτέρωθεν ἔΧῚ τούτο ἦλϑεν, ἀλλα αἱ ο' τίω ἀ- 
πιρίαν ὠκείνων: ὅοϑι φριῶ [αὶ [Ὁ ἔργϑν εϑοτυρφωῶ αὐτῷ τίου αὐλεντίδν. Ἐχαίλεσι,ν) ὀἰζλϑον κο 
ὁ τεϑνηχῶς ((ιωεμιλνυμμίνος. Εἶτα, ἦα μὲ δὸξη φαντασία, ἐὴ ζὸ πράγμα (τϑ Ὁ αἰα.- 

ς ἴῶαι ὃ ὥξελϑεῖν δεδεμδρον Οὐκ ἔλαιῆον ἐδόκει ἐἢ ὐρδαδυξον ) ὠκέλθυσιν αὐτὸν λόσαι, 
ἦα ἡ ἀψαμϑροι ὁ σελησίον "δνόγϑυοι, ἴδωσιν ὅτι ὁγτως ὠκθινὸς 661, χαὶ φησιν 

44 Αφετε αὑτὸν αἰπσάγῳ. Εἶδες τὸ ἀκόμπαφον "Οζι ἐπώγε:) αὑτὸν, συ εἶ χε. 

λδύει μετ᾽ ἐἰντυ" αἰ έναι, ὦσε μὴ δόξαι ἡισὶν ξ)χιδείκφυοϑαῳ ουτως ἤδει μετοιάδεν. οἶρο- κς Ἀ,αδειαδιῃ, 

«ϑῥου 8" τῷ σημείου, (ἢ ὦ ἐθριμκαιδον ᾿ Ο δὲ πσδόσελϑοόντες αἀππήγίελλον τοῖς Φαρασοίοις. δ᾽ μν ᾿ 

Ζ 

δεύματς, 

9 τὶ δίζυ ὠκῴνοι; δέον ὠκπληηεοῦ, θαυμάζει, ν βυλεύον) αὐτὸν αὐελῴν, 1 ὀμαφήσαντα χ. ἐὐίλοντι 

νεκρόν ὦ“ αὐγοίας" Τ' ἐν τοῖς ἀλλὼν σώμασι θαινατα αἶριπενόμενον ϑαναίτῳ πϑραϑώσειν ἐ ὁμεζον. 
47 Καὶ λέρρυσι᾽ τί ποιό νϑυ, ἦι ὁ ἀγ,ϑονπος ὦ πολλαὶ σημιφα ποιᾷ; Αν,ϑ6φ.-- 

πον αὐτὸν ἔτι χαλούσιν, ὡὼ πσαυτίω λαθόντες απύδειξιν τὴς αὐτο θεότητος. οἰ ποιδμθν ; 20 

πιςεῦστω ἔδει ἡ) γε οϑιτττῷ σοι ἢ ποϑσκειυῆσαι, καὶ μηκέτι νομίζειν αἵ, ϑοφστον, 
48 Ἑαν αἰφούνϑυ αὐτὸν ουτώς, " ἔρχονται ὡ Ῥωμϑῦοι,καὶ “ρούσιν ἡμδῶὰ χαὶ τὸ ἔϑγος καὶ χ. ἰλζε 

τί πόλι, ΤΊ ην" ὃ βουλθύονται ποιᾷν» τοῦ λάν Ἐχισεῖσοι βούλονται λϑίστὸ, ὡς μέλλον- Χ' ὺ βϑλονἢ 

τις κνδιιυθύᾳν ἔχ σσοία τυρφανίδος, ἐδ Ὁ» ὀχιλοιγωγϑεωὼ τά, φησι, μαΐϑωσιν αὐ- χήλα ͵ 
πὸ Ῥωμᾳιοι, ἰυοτη θύσωσι ἡμας και ἐλεύσογται χαὶ καιϑαλὅσι ἡ μδξυ τίου πόλη. Ὥίνος χς χα. δῆλτυρι- 

ἕνεχεν, Εἰπέ μοι» μὴ ἊΨ αὐποςασίον ἐδιδωσκεν; Οὔκ ἐπέτρεψε Φόρον δοιώαι Καινοιελ!ϑὐχὶ "1, 
βασιλέα αὐτὸν ποίησαι ἡϑελήσατε,ρ ἐφυγμ; εἐχί ὃ ὀὕτελὴ ἡὶ ἀκόμιπαςον μετεδίωχε βίον, “κ᾿ ἀπίριῆιν 

τε οἰκίδν ἔχων, μήτε ἀλλο τῶν τοιούτων οὐ ον; ζωῦτα (ὦ δῶν ἔλε,ϑν, νὶ αὐόλσδοκέυτες, ἰπελῴωνη 

ὡιολαὰ βασκαήνογτες. ἤξέζη ἢ μῆ κυ σδυχώντων αὐ, καὶ Ὁ ἔογος καὶ τίωυ λιν θλαζον, βἴον» 

ἘΦ λύφλον αὐτόν, χα ΡΨ πόῤῥω πάσης αὑσσοίας ὦ ζῳ γυόμϑνα. ὁηγὸ ἰωώμδινος νοσξῃ-- 20 

ζ,, καὶ ἀραςον διδιώσκων βίον, καὶ αὐβυσι πείθεοϑαι ἔχιτάῆων, θχὲ τυραννίδα, ( ωΐφε, ἀ- 

λοκατέλυεν. δλλ᾽ ὧσὸ γ᾽ πσολτέρων φοχαζομεϑεύ, φησιν. ΔΛ ὠκῴνοι ἰοςασίὸδμ ἐδὶ-- 

δασχϑν᾿ ὧν Ἀ τομυδμτίον. ὁρᾷς ὅτι αὐ σσίκρισις »Ὡ ῷῳ λεγϑνᾶνα } τί τὸ ἐπεδείξατο τοιοῦ-- 

τον ᾿ δορυφόροις " σοξοιιυζας ἐπήγετο: ὀχήματω ἐπεσύρετο; ἐχὶ (ᾷς ἐρυμίας ἐδίωκεν; ὁνν 
ἥα μὴ δυξωσι" ὃ παῖος τῷ ἑαυ ἢΜ λέγειν, Ὁ πόλιν φασὶ κινδιω θύειν πᾶσαν, καὶ τὸ χϑινὸν κ, δ΄ Ν 
Ἐχιζουλϑλεοϑαι,καὶ δὶ τυ" ἐσχάτων ἀὐρις 4) δ᾽ φόζον. ὦ αὐζᾳ τῆς αἰχ μιοιλωσίας Πα ἢ 

ἐμ αἰτία γάχϑνεν, δλλα γὰ εγόντία, χαὶ ζαύτης, χα) γῆς Εἰς Βαζυλώωδα, χα τῆς Ὑχὶ Αν- γ(.«λόγη᾽ 

πιόχου τῆς κ(Τ ταύτα᾽ αὶ τὸ 41) πὴ ὑμῖν ϑερφιγγάονζος, δυλὰ τὸ τὴ οὖν ὑμῶν αδικϑιώζας 
ὁ ᾧ Θεὼ “ϑ)οργίξονίᾳς, τούτο ὑμιας ὠκδυτος ἐποίησεν. δλλα τοιοῦτον ὁ Φϑύνος᾽ Οὐδὲν 

δ δείντων ὁρᾶν ἀφιεὶς, ὥπαἷ πτηρώσας τω ψυχίω. ἐχὶ πράους ἐδίδασκεν ἐῇ), ἐχεβα- ὁ 
πιζουδίοις τίω δέξιδι φρέφειν χαὶ τίω ἐ τέρφιν αὶ Φέρειν αἰδικουμϑμους; κυ μείζονα ἐπιδείκνυ-- 

εϑα! ασοοϑυμίαν πσδϑς τὸ κακῶς παϑεῖν,ἢ ἔτορϑι ἔχοεσι τρθ9ς τὸ χαχὼς ποιῆσαι ζαῦτ᾽ οἱ, 
Εὐπέ μοι, τυρφονίδου ((μωυιςώντος, δ, ὃ τυραννίδω καϑτμρϑιώτος; 

ἰθικονκ Αλλ ὑπερ ἔφώυ,δενοι ἡ βασκὸρία χα ζσπονχρίσιως γόμον τοῦτο τέωὐ οἰκουμδμίωυ μυρί- 
ὠν 

»{αϑειεφἐμν 

Δ τ» 



ΒΕΥΑΓΓΕΛ. Ομΐλ. ξ4, 8:9 χιῷ κα. 

ὧν ο)έπλησεχα κ᾽ Ὁ’πὸ τοῦ νοσήμιοιγος τῶτϑ ᾧῷ δικαςήοια [κρινουϑρω"] πεπλήρωται " 

χ μνδιξία" στὸ τῶτο δόξης καὶ ΤΟΣ ἔρως ̓ πὐσὸ τυτῦ φιλαρχία ὼ υφύβυψία ̓ ον τεύϑῳ , ὁδὸὶ λη- 

ἌΝ ̓  φαξ᾿ μιαροις, ᾧ ϑοίλοτῆα πειροιζᾳς ἐχᾷ ἐντιῦϑεν (ὦ) Κτὶ τίω οἰκουμϑρίωυ φόγοι' εἰντεύθεν τὸ 
ω “νὺς ἡ μδμ ϑιέασωςαι, ὅπερ α᾽ ἰδῃς κακόν, δἰπὸ ταύτης ὧν θψ4. 87. ἡ εἰς ζὡς ἐκκλησίας εἰσε.-: 

συμ 4 χώμαι σεῖττο λὐω)ον ζ' μυρία εἰργανοτιτο δια" ἔχω ̓ φιλφρίυοἰδῳ ἔτεχεν." αὕτη ἡ νόσος ταὶ 

ἐν πιοιῦ, ὀυὼ χατῶ ἐποίησεμὶ τὸ δίκαιοι διέφθειρε, Δώεᾳ γάρ, φησι, ὠκτυφλοὶ ἰφφϑουλμοις σοφῶν, Ξειρικ, δ, 
ἐδήφν ὶ ὡς Φίμος σὺ ματι, αὐ ποφρὲ φᾷ ἐλέβγες.ῦτο δουλους ἀντ ἐλῴϑερων “ποιφ᾿ αἰ στ καθ᾿ ἐ-: 

οὔρᾳ κας ζω .] ̓ φλεχϑίῦθα, τί ἡμερὸν, ὦ πλέον σον “ὗ. ϑηδάων γυᾶθα χείοϑες ᾿ ὀφφυὰς 

αὐρπαζομὸμ, χὔφρις γυμνοΐμϑμ, πόνηζας ἀδικούμϑμ, ἐυαὶ ἐχὶ ϑα! (ἰωυαϊονϑρ. οἴμοι, ὅτι Φαμοιβιαν 

τὴ ὅπ Δῦ 19 Θἰπόλωλε θὐλοίδης εἰπὲ τὴς γῆς, καὶ ἡμδῇ 681 Ὁ θρζωᾧν λοιπόν" " μᾶλλον ὃ τῆτο δᾷ καθ᾿ ἐἢ 
δ καφζω λέγήην τίω ἡμέραν. φυ᾽ὲν ον δὐχοὺς ὀθύομϑμ, Οὐεθὲν εἰν συμιξαλαῖς καὶ ποποχινέσεσι 

λείπεται αὔρα δ δακρύειν, ττο Ὁ ὁ Χολφος ἐποίησε πολλαὶ τοῖς ον ἱεροσολύρωις ται. 

χημροράνο γέσας, ὡς Οὐ δὲν ὠκέρϑοινον ἐὐκῷνοι, ἐδαχρυσεν αὐνὍὦ πίω" “πώρωσιν, πη ἡ) (Ὁ προφῆται 

ποιούσι" τ» ἡ ἡμιᾧς ρα Πωρδν γι, θρέώου λοιπὸν ὁ χαιοϑς, ἢ δακρύων ἡ οἰμωγῆς. 80-: 

15 χαρϑν Εἰὐπῷ ἡ ἡμας νιῶ, Καηέσοιτε Καὶ θρίωυούσας, ἡ «σὴς ζᾳὶ σοφαὶς ἀἰποφείλᾳτε, καὶ Τερ.8. τὸ 
φϑεγζξαιϑωσον. ζάχα ὅτω δυωησὸῶβα ὠκ(όμρῳν ὦ γόση μα “ν᾽ ζῳς οἰκίας οἰκοδὸμοιωώτων 

ὥβλαμωξας, Τμ αἰ γροις αἰδεξόνχονδμων οξ αὐῤπαγῆς. θρζωυφν θύχαιοον᾽ δλλαὶ συλλά- 
(ειϑὲ μοι ὑμῴς γῇ θρίωων, Ὁ γεγυμνωρϑροι τε κὶ ἠδικηνϑμοι᾿ τοῖς υμδλϊ ,ϑρέωοις χατα γοί- 
γετό με ζᾷ δϑάχρυα. αἰλλαὶ θρζενοιωῦτερ, με ἑαοςῦν᾽, αἰλλ᾽ ὠκείνους θρξευήσωμδν " ἐχ ὑμαξ 

20 ἠδίκησαν, ΩῚ ἑαυτῶν ἀἰπωλέσαν. ὑμᾷς ὥ Ὁ ἐχετε τίω βασιλείλν τ ὀρδυῶν ὀϑ τι 

ἀδικίας" ὠκῷοι ἢ τίω γέεννλν δωτὶ χέρδοις, ΠΝ τῶν βέλτιον ἀδικεῖ, "α δικεῖν. θρζωή-- 

χιμενν, σωνὃν αυζῶν: βρζωθον, μὴ ῷ " δμ,ϑοοπιίνον, ἀλλα ῷ στὸ δ θείων γραφῶν, ὃ κ᾿ ἃ Ὅο- 

χὐτνλέγν- Φῆται ἐθρίαύησαιν. θρξυήσωμϑῳ μ᾽ Ησαῖν "πικρὸν καὶ Εἰπωρδν" Οὐαὶ (ὦ ((μυάηηοντες ἦσ. εἰ, 
πε' δαὶ οἱ οἰκίαν πσϑὸς οἰκί, ὶ ἰγνοϑν ασοϑς ἀγ69ν ἐτϊίζοντες, ἵνα τῷ πλησίον αἰ φέλωνται ἧι, μὴ οἱ-- 

2.5 κήσετε μόνοι ὅχὶ τῆς γῆς ; οἰκίαι μεγάλαι ἡ καλαὶ, ᾧὶ ούκ ἔσοντη (ὦ) «ἰοικοιῶτες ὡν αὖ»-- 

γαὶφ. θρίωησωμϑμ ΜΙ Ναουμ, ὁ Εὐπωρϑν μετ᾽ ἐκείνου ῥα; ὁ οἰκοδϑυμϑν Εἰς ὑψος. 

αἰῶ οἰκίδν αἰντο " μαλλὼ ὃ θρζωυήσω νϑμ αὖτους, κα ϑοίπερ ἡὶ ὁ Χ οτος τὰς τύτε,λέγων᾽ Οὐ-- Ανκεροκδὸ 
α ὑμὴν τοῖς πλοισίοις, ὅτι ἀπέχετε τω ὐδα κλῆσιν ὑμϑ. ὅτω, τοὐδαικοιλως βρζευοιῶτες κα 

ἡμᾷς μὴ παυσω ῖθα.. Εἰ 5 μὴ ἄοριμον, ὁ κοψψω δα κἱαῷ τῆς ΨΜ' ἀδελφοῖν ῥαϑυμίας" 
30 μὴ κλαωμὸν ῷ ἤδη τεθνηκότα, ᾿διγαν κλαίωμδν ᾧ οὐῥπαγα, Ἔ πλεονέκτέων, τὸν φιλαρ--. 

γυρϑν, τὸν ἀσίλληφον. δζρα τί νεκροὺς θρδιυού ϑμ, ἐφ᾽ ὧν συ᾽εὲν ὅξ1ν ὀμύσαι λοιπὸν » εϑρζωής- 
σωμϑρ τύτυς, ἐφ᾽ ὧν 561 ἡ μεταξολή, αὐλλ᾽ ἡ μδν" ,ϑεζωοιώτων, ζγχα αὖθι ὑμώσν. αλλὼ 

ἡὶ τῶτο, ϑρζωύων ὠξιον, ὅτι γηωῖσῳ ἐφ᾽ οἷς ἔδει πενϑεν. Εἰ ( γὰρ ἔπαοῤν ὦ ἰπὸ ὮΩ ὀδυρα 

εδμ δἰ Μημετέρων, ὀγχοζιῦ πούσαεϑαι ὀδυρϑυϑῥοις ὡς μέλλονζοι δϑρϑοθοϑα) ἢ Τ᾽ ὃ ἀναι- 

2.5 ϑήτως οἱ ϑῴκεινται» ϑμωϑν ἡμάς κλαίοντες, μὴ τοῖς πλυτούνζις ἁπλώς, ἀλλὰ τοις φί- 

λάργυρας, τοι πλεονέκζῷς, ἴοις οὐῤπαγας. Ὁ κοικὸν ὁ πλούτος (ἐς!) αὐτῶ αὶ Εἰς δέον. ᾿ 
“Θησαονο, στὸν Εἰς ζοεις δεομδῥες αγόγίσκω ν8μ) θα; κακῷ ἡ πλεονεξία, ᾳς ἀϑανατες 

Χ τητε ποϑοξενούσα κολφίσεις. εϑρζενήσωμϑῳ τοίνεωυ. ἰσὼς "δ "Ὡς ἔςται δίόρθωσις ἢ καὶ ὧ ἐμὰ 
ψολ αν. ΠΟ πεσόντες μὴ αἰ αγῶσιν, ἕτεροι ο»ιοὐ καὶ αἴδεπεσῦνται τ. δενῷ,αἰλλώ φυλαξονται Ἄροιηο 

40 5 καχεύνς ἐλδυϑερωϑίω τῷ γοσήμφτος, καὶ ἡμδίυ μηδένα αἰβεπεσεῖν ποτε, ἱἵνγώ χϑνῃ παν- 

τες ΝΗ ἐπηγίελνθῥων τύγωμδν ἀγαϑῶν, χάφατι ᾧ φιλον,ϑο» πία, ᾧ Κυρίου ἡμδν [ησῷ 

Χοισού, ἡ δῦξα Εἰς τς αἰωίνας "μ᾽ αἰώνων. Αμάω. 

Ομιγίοι, τοῃλ. 2. ΔΑδδὰ Ομιλ; 



σ ᾿ 
Χυ) ἰα. 

ἕλμιθς. 

ἴοαν. τ. 

Μματϑ, κί λυ. 

830 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΙΩΑΝ. 

Ομιλιζξε9 ΕΙΣ ΔΕ ΤΙΣ ΕΞ ΑΥ̓ΤΩΝ ΚΑΙΑΦΑΣ ΑΡ. 

χιερόις, ὧν Ἔ οὐ ιαυν ἐκείνου, Εἶπεν ἀδοῖς᾽ ὑμᾷ οὐκ οἴδωτε σύονν, 
0 Οὐδὲ ἀζαλογίζειϑεῦ 0ΤΙ συμφέρει ὑμῷ , ὕα Εἷς ἀνϑερπος ποθοῦν 

κἷρ τοῦ λαοῦ, χὰ! μ δλθν ὦ ἐϑγος ὐπέληται " » ὸ ἃ ἐξηφ, 4 

Ἔ ΣΟΥ ΝΝεπάγησαν ἔϑνη οὐ αἰαφλρᾷ ἢ ἢ ἐποίησαν᾽ ὦ παγίδι Οὐ τιβὶ ἢ ἐκρυ- 

Ἂν τ, ψαν, (μεληφιν ὁ ὁποὺς αὐ Ψ, τἶτο τὶ Ἰουδαίων γέχϑνεν. ἀζὶ 
Ζ “ῳ) καὶ ἅ γὸ ἐ, ἐλεην ἀξελῷ (ἢ Μσοιωῦ, να μοὴ ἀλϑώσι ὡ Ῥωμσιοι, κα ἡ ἀ- 

τ “4: β» ρώσιν αὐ ὦ ἔογος ᾧ τίω πόλν. δῷ ἢ  ἀὐξλον, Φτα ἐπαϑον" το 
3 ὸ ᾧὰ ὡπερ ὡς ἀκφθυξόμϑμοι ἔπραξαν, ζῶτα ἡ ὲ “ραξὸν, διέ- 

: “Ὸ φυχϑν. δ ὁ ἅ “ ἀναιρεϑείς ἐ ἐφὶν ὧν ϑρϑμοῖς" (Ὁ ὃ ἀνελόντες, τίω ἐ- 

νὰν κληρονομούσι. χαήτοι αἰ ζωτα ἐσκένψλυτο᾿ δλλαΐ τί; ἐδουλοντο, φησιν, ανολᾷῷ αἱ αὐτὸν 
σι τῆς ἡμέρφις ὀκείης. Εἶπον γβτι ἐλφσονται ῷ Ρωμᾳοι,ὸ Ὥγρούσιν ἡεδι[Ὁ ὁ ὄϑνος. 

εΕἷρ δες δ αὐοὴὖμ Καίαφας, Ὀήρχιεράς' ὧν τῷ οὐϊαιν ὠκείνου, Εἶπεν, αἱ ἀγαιογαιυτότερης ὧν κ5 
τῶν λοιπτῶν᾽ ὑμῴς Οὔκ οἰδατι ςουὶν. ζχυ ὀκῴοι αμριφέδμον, ἡ ο' ῳ ἄξω βουλῆς τε9ε- 
τίλεσαν (ἔλερϑν. ΣΝ τὶ [ ποιοδεδι; ) τὔτο (δῖ, ἀγαι “χωυύτως Ἂ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ὸ μτ' ἰ- 

ταμότητος ἀνεθόησε. τί γὰ φησιν; ζῶν Οἕκ οἴϑοωτε οὐδ, σὲ αἰ αλογίξεωϑε ὕ 61! συμ- 
φέρει, να Εἷς ἀνϑόν πος Ἀὐτοϑοών, μιν ὅλον το ἔϑνος ΚΓ ῆΤαι. 

41 Τοῦ ἢ ἣ σἕα Εἶπεν ἀφ᾽ ἑαυ, , ὄσλα ̓ποεφατθυσιν Ὀκρχεεράς ὦν. ἐο 

Ομρᾷς πόση τὴς Ὡὐρχεερατικὴς ἀξ ζοισίας ἡ δυώαμις, ἔπ "Ὁ ὅλως ἠξίω"» τὴ τὴς ϑο- 

χιέρωσιμύηρ, καίτοι ἀγαξιος ὦ ων τῷ αραγμάτο ᾿ πϑφοεφήτθυσεν, οὐκ Εἰδὼς ἀπιερ ἔ- 

λεγ4 ̓  καὶ τῷ τὺ σοματί μόνον ὀκέχοο. ἡ χίοις ̓ τὴν δὲ μιαρας καρδίας ἐχ ἥψα- 

η9, πολλοὶ χϑέοῦ ἢ ὠλλοι ζᾳ μέλλοντα εἴπω, αγαξιοι ἐγτις, ὁ 'Ναζου ἡϑ δονόσρ, ὁ ἢ Φωραὼ, 

ὁβαλᾳαμ᾽ ὦ σϑύτων ἡ αἰτία δίλη. δ ) λέγ, ζυιούτοι ὕςΊν" ὑμιφφ ει κοίϑησθε, ἐτί ὀκψή- 25 

οϑτερον τῳ πρλγμαῖι ασϑϑσὲ χέτ, σ᾽ οὐκ ἴχε ἐνὸς αὐδρὸς σωτηρλας τοῦ τ ὁ χοροῦ χαᾳ- 

ζαφρρνῆσαι. ὑρᾳ πῦση τ ἡ πνθὺ ματος ἡ  διωύαμις᾽ Ὁ στὸ Δἰ ϑνοίας πογήρϑις ἰσσε ῥίμιατα, 

σσερενίκαϊν πξηφητιίας γέμοντα λαυμιαφῆς. τέκγα ὃ Θεού ζᾳ ἔϑνη χαλᾷ ὁ ϑιαγᾷ ελιῆρ, 

Ὡσὸ τῷ μέλλοντος ἐστεϑαι ὥαστρ δίχυ ὦ αὐτός Φησι, Καὶ ἀλλα πυέέθατα ἔχω, Ὗ αὐτὸς 

Ὥντο τῷ μδλλοιτος αὐτὰ καλῶν. ψ δέζοιν, χερός ὧν τῷ , οὐ ακήξ᾽ ἐκείνου; μετὰ ΤῊ χ0 10 

ἀλλωνᾷ τῷ τοτο δέφϑαρ. οὐκέτι γδ χε ὁγον ἄπϑωτα τῆς ζωῆς ἱερφύτθυον, δλ᾽ ἐὐγι- 

αὐτὸν, ἐξ ὸ γελδασιν ὠνηταὶ αἱ δῆρηαῦ . πλίω τ λάκαν ὅτω αὐ ἐδ τὸ πνεῦμα. γγ,2 5 ᾿ 

ζέ χείεμς ἠθλνχν χτὶ τῷ ἡ Χοιςού, τὸ τίνα αὐτᾶν: ἐγκατέλιπε, ὲ μετῆλθε Ὧπ ὥν 

Ὁσποφολύς. ΝᾺ τντο τὸ και τουπτέτοισμα ἐδυλν ἀαζόνϑμον, καὶ . ἡ τὸὁὟ Χολφοῦ Φωνή ἡ λόγεσοι" 

1δὺὺ ἀφίεται ὁ οἶκος ὑμδνε ἐρήμοθς. ὺ Ἰώσηπος ὃ ἢ (τα ἰβραχεὼ νόκϑμος χθῦνον, ἔφη φμγαὶς 33 

ἀηῤλνρςδο ἐδι ὐϑκμδίονζα, Εἰ “ βεληλείον κᾷιοι μετα φῆναι, καταλιπεῖν αἰδοιξ. 
ἕως ἃ γδὸ ὁ ἀμπελὼν Εἰἷςηήκει, πόῤτα ἐγύντο᾽ ὯἙ ὄ ᾧ κληρϑνόμον αἰπεκλεινλν, Οὐκ εἶ, 

δ ἀὐπωλονγτο᾿ αὶ καϑουύπορὶ ἱμαΐτιον λδὶμ᾿τσθὸν οἶπο ᾿παιδὸς αἴγολσου τυ Μυδαίων λά- 
(ων ὁ Θεὸρ, τοῖς δὐγνωμοσι δουλοις ἔδωχε τεῖς ὡΐζ ἐογών, ἐκείνοις ( ἐρημιαθ ἀφεὶς ζ΄ γυμνοῖς. 

᾿ μικρϑν ὃ τϑο μα τὸ ὦ τὸν ζϑρὸ πσϑϑ φητεύσου ζωστα, τούτο καὶ ιν ὧδ» ἀλλυς Ὀχιασάσο- 40 

οϑυ ἡδγούατο. ὥ»» τίω αὐτὸ πρόϑαίρεσν, οναντίως ἄξεζη. φ) δ" ΚΝ) αἰπέθαωνε, 5. 

Δ] ̓ᾧ "τούτο τὴ τῆς Αὐκι κολρίσηως αἰπηλλα γῆσειν ὡ πιτοί. τ θα ᾽ Ψα ἃ μιά, ὧν 

ἐγϊυρὶ Ὃ τος μακράν ἐν σώμα ἐποίησεν. ὁ Ρώμῃ καιϑημθνοργτοις νδοις' μέλος 6 6 γ0- 

μἰζει ἐ ἑαυ. αἱ ζαύτης πῆς (ωάγωγὸς ἴσον; ἢ πύμτων κεφόλη ὁ Χοιφῦς, 

43 Απ' 



ΕΥ̓ΑΓΓΕΛ, Ομρλ, ξε. 821 χεν Ὁ, 
13 Απ' κείνης τῆς ἡμό ὁφις ἐξουλεύσοιντο ἴη) Ιουδα, ἡά Οἰποκ)είγωσιν αὐν πὶ, 

Καὶ μέω πυόϑτερϑν ἐζηταν, λὲν Ω Διᾳ τοῦτο ἐζύτων ᾧ ἰουδαῦοι αὐτὸν Ὥς Ἰωαν,Α "η, 

κτενα ἡ ὃ Τί μα ζντέτε πον ζναι! αἰλλα τὸτε μα ἐζήτοιω νει ὅ καὶ ἐκύρωσον τίω γνω- 
μῶω, Κα ὡς ῥγῳ τῳΐαρ 4: γιματί χέγείουται, ΝΝ 

ς ς4. Ἰησοις ἢ ὃ Οὐκ ἔπι πϑρισίᾳ αὐξκεπαίτει ον τῇ Ιουδαίᾳ. Πάλν αὐ, ϑοφπίνως 

χπὺπ ἑαυ τον σώζει, χα '(μωεγῶς" τοῦτο ποι’ «εὐ δὲ αἱ τίδν Εἰἷπεν, δὲ [ωῦ πορλαίχις αἰπῆλϑᾳε και" 

αἰνεχώρησε. κ᾿ γῦν ἐγ[ι9 τὴς ἐρημν δχρατοίξει ὦ Ἐφραλεὶ, καὶ ὀκῴ ἔμϑμε “ μα 3η- 

ἣἣὟν εὑτν,. “πῶς οἴξι λορυξεέεϑαι (ιν ὧν μαιϑνζαι, ὁραύντας αὐ αὐτοῦ αν «ἢ ρφργγίγως σῳζουϑνον; : σι σοϊεὶς 

Ἅριποι ἠκολύϑησε. τῆς "ὃ ἐ ἑορτῆς ὀυσης ἐπὺς, πόρτες ἴδω τὰ "Ιεροσόλυμα ἢ ἐτξέχον. ̓ἀζ) 5 ἢ, 

το ὑτε πόρτες ἔχαιφον χὰ ἐπθρηγύριζον, τοι κρύτίιονται, πότε οἰ κινδεωοις Εἰσιν" δλλ᾽ δκιοφ 

ἀδέμϑιον. ὡ γὸς ὡ» τῇ Ὑ Γαλιλαία, τῷ πόδια ὑγτος καὶ τὴς σχίενοπτηγίας, ὀκρύπηοωντο᾽ καὶ χ᾽ πάλν 

μῷ ̓Ωωτα τὴς ἑορτὰς οὔσης,  φόυγ Χι ἋΣ κρυπήεαϑαι μόνοι ω ἀλλὼν « ῳ ζδιϑασκάλν, ̓ 

«τἰω βἐγοιλν ὁλχιδεικψύμϑμοι. «ἀτευλώ φητι ἢ δ Λουχας αὐτὸν Εἰρηκέναι, ἐγὼ χϑρέμεινα ὑμῖν 

ον τοῖς στε! ἐφσμμοῖ. ζωτα: ὃ ἐλεγέ, δεικγυς 67| αἶα τὴ τὴς αὐτϑῇ βοπτῆς οὑδυιυα μοιώται. 

ις δὲ Πολλοὶ" ὧκ τὴς χθδας αἰεζησαν αἱ αἹγνίσοιμ ἑαυτεὰς,. 47 Καὶ ἐδωχὸῳ 

αὐδανγελίας ) Ῥρχιερᾷς κα ὁ (Ὁ) Φαφισεζοι, ὕα πιάσωσιν αὐτὸ. (Θαυμᾳεὺς αἰγνισμός᾽ 
κΩ μια φόνου “δος αἰρόσεως, κῷ ̓λὐδροζφόνου ὀζανοίας, μ( τ ἡμαγρδμων χειρῶν. 

«6 Καὶ ἔλεγον᾽ δυκεῖτο ὃ ὅτις ου μὴ ἐλϑη οὖν τῇ ἑορτῇ: Δια' τοῦ πάρα ἐπεξούλδυον, 
ἠ ῷ και ϑν τῆς ἑορτὸς ἐποιοι τὸ χα! ον σφαγῆς τυτερῇ, ὠνζωῦλει αἱ αὐτοῦ ὀμεπεσεν δὶ, τὸ Ἂν ἢ! 

2ο καιοϑδ καιλοιῶτος αὖ τὸν. ὠπτῆς αἰσεξείας ̓  ὅτε πλλβίονος ἐδεῖ τὴς ϑλαξείας, ἡ ἐδ ὥν' Τὴ τοῖς "Ἢ , 

ἑλαίτοι Εἰλημμόμοις ἀφιώαι, τότε( συ οὲν ἠδικηκότα. ϑηρεῦσαι ἐπιχειροῦσι. ΠΩ χαὶ 

ἡδὴ ἢ Ὁ ποιήσαντες ὁυ μῦνον ουὐσδὲν ὠνησαν,δλλα κα χαταγέλάφοι γεχϑνασι, δ τοῦτο (ἱε- 

χβελιμλές λθρ ἐμιπίπηων φχμφευγει,ὺ "βαλδυομϑβμοις αὐτὸν αὐϑελῷν κατέχαι ὶὶ ὁ Ἀἰτορῷ, ποιή,τὴ τῇ τῆς δυ- 
ναμεέως Ὡἀποδειξᾷ κατόμυξαι βυλόμϑμορ᾽ ὶ α, στὸν λφίξωσιν αὑτὸν, μαλωσιν δ ὅτι ὁυ τῆς εἰς 

ἧς κείας ἰρώος, ζῶ, δλλα τῆς ὧκ εἰνου συγχωρήσιως ὃ νόμϑμον. συοδ' “ὦ τὸ τοτι ἰουσαν αὑτὸν 

συλλαζάῴν, ̓  ζῶτα “πλησίον ὕσηρ ̓ Βυϑόνίας ᾿ ᾧ ὅτε ἢ) ᾿ (μέλαν, ἔρρεψαν ἀοις ἰπσΐες. 

Ι Πο9 28 ἡμερῶν τὸ πασχα ἤλϑων Εἰς Βηδλυίλυ, ὑπον ὦ Λαζαρος, » Καὶ χὰ (. ἘΣ ' 

Εἰςιάηο 2. ἀὐζις, ᾧ Μώρθω διρκονῷ, ὁ Διαζαρος ἐοϑιεὶ. Τούτο ἢ τῇ τῆς Εἰλικρι- τ 

τοῖς ἀϑαφασεως σημεῖον ὠω, ὃ (τ ἡμέρας πολλαὶ ᾧν αὶ ἐαϑον. ἀν Μαωβ)α διηκόνει. 
20 δον δῆλον, ὅτι Οὗ τῇ οἰκίᾳ αὑτῆς Ὁ αὐρίτον ἐ" ὧπ "Ὁ φίροι ὦ φιλείκδμοι δέχονται ῷ Ι. 

Ἡσῶν. τινὲς δέ φασιν ὅτι ον δλλοτοίᾳ οἰκία τῦτο ἐ“ το, Ἔ 'Μαειαὸ υ διηκόνει" μα, ϑήτοια 

"» ζωὴ. πάλιν ἐγνζώϑα αὕτη πγβυμιατιχώτερον, ὁυ διηκόνει γοῤῶς, κεκλοημϑδοη δ θα χϑι-- 

γίω ; ποιήται τίω αὑτοτρεσίλν᾿ δ Εἰςαὐῶν μό μόνον ς τόδ ΐξησι τὴν ἡιμιζων͵ καὶ ὀχ ὡς δύ ϑεό- 
πῷῳ πτεύσειπι, δλλ ὡς Θεῷ, ὃ γὰ» ῥεύρρν δζν ἕ Ἴ τὸ ἐξέχεε, τῶς θριξὶ τὴς κεφαλὴν α- 

ἀν πέκαξεν, τινα σύκ ζὼ ὖ ὐσσόλονψιἐ ἐγῤύσης αἰεὶ αὐτιὶ ποιαύτίωυ, οἵδω (ὦ “πολλοί, δον ἐ- 

ποΐ μησὰν ὁ δας, φερήματι δῆϑον δυλα(είας, τί δέω ὁ Χολοῦς; 

7 Ἐρχϑν καλθν ἐποίνσεν Εἰς (ἢ ὠΐζαφιασμὸ, μδ. Τί δήποτε: ὃ οὐκ ἤλεγξε ῷ 

μα ϑητέωυ ὁ χὶ τῆς γωωυαμς, συν Εἶπε Ττὸ ὁ ὁ ἐυαγίελιςὴς ΕἾπεν, ὅτι 219 τίω οἰκείς- 

ω; κλοπτίοὺ ἐπετίμα. τῇ γαυαρ; ; τῇ “πολλὴ ἢ μακροθυμίᾳ οὐτρέναι αὐντνἐδύλετο, ὃ οτί » 
ἀο δὲ! ὅτί παρόδύτης ζω, ἀνωϑεν αὐζοι λεγξε πολλάκις ξ-ἰ πων ἐν πόμτες πιφευσσι" ὁνεἰς ᾿ 

᾿ξ ὑμδι δ(υδολός ὅν. ἐδύλωσε ( ὅζω, οἷς οἶδεν αὐ ον τ, οδὸτίω, Οὐκ ἠλεγξεῦ φὰμά- 

ῥεΐς, αλχα ̓ Οἰωεχώρησιν, Δλὐάϊουλέσαιοϑαι αὐὐζον ϑέλων. πῶς δὲ ἄλλος Φησὶν, ὁ, αϑρ- 
τες Φ μα ϑηταὶ ΤΡ ἐφλεγξάντο; ; Ὁ πόρτες, κακῴορ᾽ ἀλλ ̓ ᾽Φ λριποὶ. ὁυ τῇ αὑτῇ σθοω- ἢ 

βέσει. Εἰ δέ τις δξετάζοι, τί δήποτε κλιέτη υνῦι ὃ γλωοσόσμεν «νεχρίεισε Μ᾽ «ἤωχν, κα β 
Ο γί τοι, ὃς ἃ δὰ 8 δἰ κονομμοιν 

Ιῳαν.ζ. ε3, 



{ 

κὸ β. 83: ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΌ ΚΑΤΑΊΩΑΝ. 

οἰκενοίκειν ἐποίησε φιλάργυρον οζᾳ, ἐκ γ0 δ᾽ Εἰποιμν, ὅτι ον δὴ Ὡἰπέρῥντον λόγϑν ὁΘεὸς 

οἶδιν" Εἰδὲ 26" ὀπμας σοχαζομϑμους Εἰπεῖν, να πᾶσαν ὀκκόψῃ “πεόφασι,. δ γὰρ 

εἶχον εἰπεῖν, δι ἀζν ᾿ χρημάτων ἔρωτα τούτο ἐποίησε γὃ ἱκανίο εἶχεν ἐκ Ὑλωοσοκομια Ὁ 

ὑχιϑυμίας τίω αἰ δαμωθιλυ)δυλάὰ δ» πονηρίαν πολλίω, ἰὼ ἐξούλετοχᾳ τέ γεῖν ὁ Χο. 

φὸς πολλῇ ἡ συγκαταξαῖσει ατοϑς αὐτὸν χεγφηνδβος. δὰ σϑοδ ἐνεκάλει αὐτῶ κλιέπῆοντι,χα- : 

τοιγε Εἰδὼς, ἐμιφροίῆων: τίω  πονησϑὶν ἐπιϑυμίαν, ὁ πάσαν δξαίρων Ὡἰπολργίδρ. ἄφετε 
αὐντίμωυ,φησιν᾽ Εἰς γὃ τίω ἡμέραν δὴ “ὑταφιασγαῦ μι τὸν ἐποίησε, πάλιν (δ πεν δοτέον 

αἰεμινησε, οὐταφιάσμὸὶ Εἰπώ. ΔΛ οὖ καιϑικνφι τῷ αἰστι ὁ ἐλόγχος, συν" μα λάοσει Ω 

ρῆμα, χατοι ἱκανὸν αὐτὸν Εἰς οἶκτον ἐμραλᾷ᾽ ὡσανεὶ ἐλευ, ἐπαρϑὴς Εἰμιὶ ΧΙ Φορτικός; ; 

δλὼ ἀνάμενον μειχρὸν, Ζ Γ ̓πελθύσομαῃ. αὶ γοῦ τού κοιτεσκβυαζεν οἰ ὦ τω; λέγφν᾽ . 

Ν᾿ Ἐμὲ εἰ πούτοτε ἔχετε. Αλλ᾽ συτὸν τώτων ῷ ϑνειώδη κα ἡ) μαινόνϑμον ἐπίέ.- 

καμύα. καίτοιγε χα τῦτων πολλῷ πλείονα ἡὶ Εἶπε ᾧ ἐποίησε, ὁ ὧν πόδας αὐστῦ ὀνῃ 

καὶ: αὑτίω ὃ νὐ γὐκτα, ἡ τραπέζης αὑτῷ μετέδωχε καὶ ω λα" ο ἡ ὧὼ λιφριχας οἶδε κατέχει, 
ψυχαὶ (ὐὸ ὁ ῥήματα ἕτεροι ἐφλέγξατο, ἰχϑμαὶ αὶ ὺ λίδον μαλάξαι  ὺ ὁ ζωτα, ου 9 πολλν 

τῷ χρόνου, ἀλλ᾽ εἰν αὑτῇ τῇ ἡμέρα, να μωηδὲ ὁ Σέθον Εἰς ληυθίω ἐμξαίλῃ. αἰλλαὶ πγδῆς 
πόρτα ἔφη. 

ἩΘικον διινονγὸ ἡ φιλαργυεία, δεινὸν" ὺ ὺ φϑαλ μοις ὺ ὦπε η69,, ἡ ϑνείου χαλεπωτέρρες 
ποιῴ, δ ἰ(μωφδὸς, ἐ φιλίδν, αὶ ̓ϑνωνίανγὰ ἐ τίω τῆς οἰκείας ψυχὴ σωτηράδῳ «ἰὐγνοῆσοιι συγχω- 

ερὗσοι, δλὰ χειϑούπαξ πόύτων Ὡποφήσοισοι, δουλῦς αὑτῆς ποιᾷ ὯΝ αἰλόνζας χαϑαιπερ, ἂς 

τυρϑυνὴς λάλεπη. Ἃ Ὁ δεινὸν τὴς ἕτω πικρᾶς δουλείας, σὰ δὲν αὐτὴς ἐχϑ λθαπείζ 29 

ὺ ὀσῳπερ δ αὖ τὴ μάλλον δουλϑύσωσι, τοσύτῳ ζῷ τῆς ; ἡδονχρ αὐξεται "κα υύτῃ μάλιςα ἀ - 

νίωτον ὦ γσηι ύ, υτῇ δυσείλωτον ὦ ἡμείον. το ᾧῷ Γιζῇ λεχσδϑν αὐτὶ μαϑυτὸ 

Φ ανφητα πεποίηκε' τῦτο ἄν δὶ Ανανίλν ἀπωλεσε᾽ τῦτο ᾧῷ Ἰουδϑν προοδοτίωυ α αίρ- 

γάσειτρ᾽ τοῦ (ὧν ἰουδαίων αβχονζᾳ διέφθειρε, λαμρλῤονζος δώρᾳ κα αὶ κοινωνοὺς κλιετή ων κι 

νομδμοις. τῦτο μυίας πολέμους Εἰσηγαγω, αἱμᾶ; χα ζκ' ὁδοεῤ, ϑρίεσων Ν ἡ οἰμωγαὶ 24 

ζε πόλεις πλυρώτων. τοῦτο ̓  δᾷηνγα ἐποίησε “ϑμέοϑαι αἰχαλαρτα καὶ Κ) παπέζας ογαγεῖς, 

ὃ ἐδισμαζᾳ αὐ θανομίας οὑἐπλησε. δ τϑτο αὐρ' ἰδωλρλατρεῖαν ὁκαλέσιν ο  Παύλος. 

ἀλλ᾽ σετϊδ εἰ ϑΤτῶὼς ἐφόξησε. 4ζᾳ ηἰ: ἢ ᾿ Εἰδωλολφτρείαν Φησίν; ἐχύσι πολλοὶ γοήματα, χα 

χρίσαοϑαι οὐδοις Ὁ τολιίῷσιν, ἀγα ̓ἀφιερούσιν, Εἰς ἐγζόνες [ὐ δ ἐγ νων πϑαπύμπον- 

τες αἸέπαφα, καϑαυτῶν φμών ἀϑμαϑηματωνν τολμαΐντερ ἀψαιϑα. ἐὰβ δύποτε κα "Ὁ αὐαγ-- 
καοϑώσιν, ὥσπερ ἀλίμιτὼ τ πράξλυτες, ὅτω δχρέκενται. ῥἀλλωρ ̓ , ὥασερ "ἢ ξοθμον 

“ἰϑιέπει ὁ ἑλλζω ̓  ὅτω σύ ὃ χεισῖον ϑύρᾳις ᾿πιφίθνῃ ὺ μιοχλϑίφ, ὀῤτὶ ναοῦ ὦ χιρώτιον χα- 

τασκέναζων ὐ ὡναποτιλένϑιος σκίσεσιν ϑργυρί. ἀλλὰ ὁυ «αξησκυνέξ,χαϑείππρ ς ὀκέῖος χ 

ξολυον : ἀγα πάσαν Ἐχιδείκφυσει περὶ ὶ ἀὐφ' λεραπείαν. παλιν ὀκῴος ἡδίως ἂν (ὧν ὁ- 
φϑωλ μους ὸ τίου ψχὼ σπξλοιτο, ἢ Ὧ ξόανον. τϑτο μὰ ΤΟ ΧῸ “χοισίον φιλϑεώτες, ΜΟῚ ὀυ 

πορσιωνώ ὃ “χεισίον, Φησὶν. σὲ ὀκδνορ ὃ Εἰδωλόν, Φησι, «σεισκιιυ, ἀλλα ᾧῷ νοις. 

κεοῦται δαίμον᾽ ὅτω αὶ σύ καν μὴ ὯΣ γξισίον συρϑσκιουῆς, ἄμα, (ὃ -σο' τῆς ὀψέως τοῦ 
χεισία κὶ τῆς ὑλιϑυμίας ζχιπηδώνῳᾳ σῷ τῇ ᾿ ψυχῇ δούμονα. διαίμιονος ΣΡ χαλεπώτερον 

“τῆς φιλαργυείας ἢ , ὑληϑυ μία, καὶ ὦ ζωτη πολλοὶ μάλλον πείλονται, Ἢ τερϑι τοῖς Εἰδωλοις. 

10 

39 

ὦκείνοι Ζ »Ὁ} πολλα, αὐοκκούσσιν" οὐγταύθα ὃ πόρτα Εἰκρεσι, πῶ ,δαὸβ ὧν ̓Εἴπη “ποιῆ- 49 

σαι, πείγοντωι. ἦι λέγει ἐπολέμειος ἔσο, φησὶν, ἐϑρὸς ἀπθρτῶν, αἰγνόει “" φύσιν, καταφο9- 

γε! Θεού καταϑυσὸι μοι σαυτον ν πϑύτα πείϑονται. νὸ τοῖς : ̓ ξοαίοις βοιξι ὺ πρίξαπι ου- 

ψσιν᾿ "5 Φιλαργυεία λέγη, ϑῦσον μοι τω σαύτῷ ψυχίω, κ) πίει. ὁρῶς οἵας ἐχὲ βω- 

μεύς, οἷα, δέχεται ϑυμαΐζῳ : βασιλείαν Θεοῦ κε κλεηρονομοήσωσιν (Ὁ) πλεονέκαι " καὶ σοὶ ὅ- 
τώ 

Ἄ. νολέρῃ 

χήν 
ΨῸΥ τοὶ λἰ- 
δινν, ἦν 

δ τὺ “υήη 
Ἰσ. πριν 



ΕΥΑΓΓῈΕ ΛΔ, Ομϑλ. ἕς". 833 χν 98. 
τῷ δεδοίκοισι, χαίτοιτε πυύταγὴ ἔχθυμία αὖ ὦ αἰαϑενεέρᾳ. υ ἰγορύμφυτος οὐὐνϊὶ φυσικιὶ 

({ ἰγορὼ "αῇρὰ τίω ϑοχίω οὐετένν ) γιοῦ ὃ χρισίον Οὗα ζιυ ἀύωθῳν, σύ οὲ ἥροι ἕιςγ6 υσί-. 

“. ᾿δΔν ΞῚ [βούλεοϑε, λέγω πόλων Εἰσῆλθε Ὁ κακόν. ἕκαφος ᾧ τς ̓ἀἰυτο ξιλοιῦτο ἐ- 

πὲτ ον Ὁ γόση μα, ὁ (2) 5 βυλόμϑμον ὁ παλαίων ἐρέλίζει. ὁτὸν ΝῚ ἴδωσι οἰκίας λαμι- 

5 πτοϑο, κ) πλῆλος ἀγρῶν, Ὁ  αἰδραπύδων ἀτέλας, ̓  ΩΣ γνοα σκθύη,ὺ πολιῶυ ̓ἑματίων φο-- 

ρυτὸν, πϑρτα πραῆουσιν, ὡς ὡςε αἰαὐρολόο. ὦ ὡς! οἱ τεῦοι {}} δαυσέρων αἱ αἡΤίοὶ γένον")ικαὶ- 

κῴροι Μετ ̓ ἀΐοις. Εἰ Ὁ ἐξύλοντο σωφφννᾧ,,ὐἱκ δὺ τοῖς ἄλλοις ἐγίνοντο διδαίσκαλοι, μαλ-- 
λον ἢ συοῖε τ ὕτοις ἐπὶ ἰπολογία. Θὐνϊ γε ὑπέρ! χρῷ ΤᾺ καιταφ φϑνοιῶτες, χαὶ τίς, 

Φησὶ, καυτοιφρην) ΟΣ ἌΣ οὗτι πο πολλῆς καχίας Εἰς αἰδιωνατον δοκεῖ «ἰξιεςάνω 
τὸ ᾧ τυϑὲ πιφευέται τίς κατορθῶν. Εὔπω τοίνων “πολλοιᾷ ὧν ς ῳ πῆς πόλεσι, ὧν ὁ ῳ τοῖς - 

ρέσι; Ὡ τί ῶ κέρδος: ; σὰ γὺ ὐπὸ τύτων ἔστοϑε βελτίες. ἄλλως ἢ), ἡ αὐἰξὶ του ἡμὶν ὁ 

λ) )ε γεωῦ,ὡςε κενώσαι τὰ ἐὄζα" ἐξιλόμω δὲ᾽ πλῶυ δλ μεῖζον ὑμδύδ φορτίον, 
" οόκ λέαγκαζω" δλλ ἃ ὧπε μὴ τῆν δλλοτοίων ἐφίει, «ἶραινώ, ὦ ὡφε ἐκῦμο Οὐ ΤΩΥ μ6- 

(ᾳ λδόναι. πολλοιῤ᾿ ἢ ποιουτὸς δυρήσομϑῳ τὸς οἰκείοιρ ρκωμδήους, ΤῊ εαυἝμ ἔλημδιυ- 

᾿5 αδροις ἡ τὸ δικαίων ζω πύνων. δγρὰ τί μὴ τύτε ξηλούμδῳ καὶ ὼὶ μἱμού θα; νοήσω ϑρ. 
ὡν ἴ, ἡ ΑὟμ" ὅχὲ ᾿(αἀὐήματα αὐ δ" ἔφηκε μόνον ῷᾳᾷῷ δομφΐῳ. αὐτῖ! Δἰσσώξοζᾳ "τοῦ 

δᾷος ὦ βαλανξον, καὶ ὃ τῷ , δῴνος ζω πτεράφειον, ὃ καταλυμα: ὕχε θύϑεως ϑεασάμϑμοι ςέ- 
νονϑι, οὐνοοιιῦτες πόσον πονο ὑπέμενε, πόσοις αὐῥπαγας ἥρπασε, Ὄ ὁ ὑδαιμιοῦ Φαξε.}» ̓  

εὐντουφαδοινἑ ἕτερϑι τοῖς ὀκείνν, ὃς συοὲ παξϑσεδύκησε, οἴχα ὃ ἢ ὸ ἐ οἱ, ὠκείνου τίου ἐοκαύτίωυ 
20 διδόντος δίκζω. ζῶτα δήμας ϑϑυει. πόρτως γοῤ ̓ὐπολανουμῖθα, παγτως Ὁ ἀῤύ τἰ- 

λος αὐπουφισόβθα. πόσων ὀργά, Εἶπε μοι, πϑσίων δωυπάνζωυ, πῦσας ἀἰπερϑείας ΩΣ 

. ἵφῃσαιν ; ἢ τί Ὁ κέρδος ;κόλασις αϑανατος, ἢ τὸ μμηδεμίας τυχε ιν ἢ «ὐϑαμυϑίαρ᾿ ὦ τὸ τὸ μη 
ζωνγζα μϑιογ, ἀλλα Ὁ αἰπελϑονζῷς κατηγϑρῴαϑαι οὐρὰ πὰ παντων. τί δὲ; δΨΜ' πονλώϊ ᾷς Εὦ- 

χόνας οτὸμ ἰδωμν ὀμακεινῦβῥας οἰ ΝᾺ ταῖς οἰκίαις, ἐχὶ μάλλον θρζωνούμϑμ ; ; ἀληϑώς καλούς εἰ εἰ-- 

25 πε ὁπρόφήτης Πλζὺ μάτίν ζᾳραοσται γτεὶς ὀῤιϑερπος ζώ. ἄχ γδ ὑγτῶς ἡ πε- Ψδιμιλυῆς 

εἰ ἰ (ἡ Οιαύτα «σπουδὴ " (μερὶ καὶ ὺ λύρυίος αἰϑοῆος, ἐνν οἕα τῷ ταὶς μιογάς ταῖς αἰωνίοις 
πὗτο ἔς», Οὐ εἰὰ ὧν ζαῖς σκηναῖς ὀκείαις. ̓ ὠζώλε ἃ δὴ φνὶ ἐτέρος ἐμῴβθεσε, κ᾿) ἕτερος 

ὡολουε" ὀκφ: ἣ με ἑαυ Ψ μέρϑων ἐκοισος ἐςαι κυρλοφς,ὼ πολυτπλασίονα λήψεται τίω α:- 

μοιοίωώ. ωρὸς ἐκείνην τοίνω ἐπτιγωμῖθα, τίωυ κΚ)ησιν, ἐχᾷ κατάσκθιαζωμδνὲ ἑαυτοῖς οἰκίας, 

30 δα αγαπαιυσώ ῖϑα οἰ ὧν » Χειφῷ ἴησῷ τῷ Κυρίῳ ἡμδν, μεθ᾿ καὶ ἡ τ! πατοὶ ἡ δόξα, ὦ ἁμα τοῖα ὧ- 

γίῳ πνεύματι, Εἰς (ἦν αἰώνας. Αμέω. 

Ομελ. ἔς. 9 ΕΓΝΩ ΟΥ̓ΝΌΧΛΟΣ ΠΟΛῪΣ ΕΚ ΤΩΝΊΟΥς 
δαίωνοτι ὠκεῖ 61, χαὶ ἤλϑον, αὶ ΣΥΝ ᾧ Ἰησῶν μδιον αλλ, ἵνα ᾧ Λαζα: 

31 69» ἴϑωσιν, ὃν ἤγειρεν «ὖκ, νεκρῶν. 

ΘΝ, Σ περ ὃ  πλούτος τοις Ἢ δ ασε)σέχοίας ὀκτραχηλίζωι Εἴωλον, ὑτωὶ ω 

Ἢ κ. ἡ ϑρχ. ὠκεῖνος ἅ Κα Εἰς σπλεονεξίων, αὑτη Εἰς οἸὐπύνοιὰν 

Ψ ἀπι. ὅρα ,ϑιώ τὸ υϑινον πλύλος Ὁ ἰειδαίωνυ ὑγιάμον, (ἦν ὃ 

μος ὴ ἡ ὐχονζᾳς διεφευρμδρυς. ὁ χὰ ὅτοι αὐτῷ ξχίς“βυον, λέχϑεσι Ζ 

Ἂν ΤΕ ΚῚ Α ̓  (μωελὸς ὡ δ᾽αήελικαὶ, ὅ 07 πολλοὶ ἐκ τῷ ὄχλὰ Ὀλχίφ᾽ὥνσαν αὐτῷ, 

ὐμῳ δία κα Ξὐρχόντῶν ἠπίφοιωυ. ὃ αὐοὶ λέγθεσιν, εἰχί ὀδχλος, Μὴ ἴϑάν, ζ' μην 

τις ὦ ϑλργόντων ἢ Ὀχίφυσεν Εἰς αὑτὸν; ὁ, ᾧς, φησι; τὸ πῆρ, Φ μὴ ̓Εἰδυτες ᾧῷ Θευν, 
Ἐχικαζαροι τοί εἰσι. τοις πιφεύοντοις ἡχικαταροίτϑς Ε ἐλελϑν,εαυτοις: ἢ λύαιοϑιστας σὺν- 

ΘΠ εγίοι. τοπι, 2... Αδδὰ 3 ετς, 



ὅτ κ. 

21σ. ἀ. ". 

ΔΛυκ νι λς. 

Ματῆικα... 

Μαρκ.Ια.4, 

8Ἢ ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ,. 

τους. χαὶ εὐνοῶν δὲ τὸ θαῦμα ϑιασαίψϑροι, δλίς- (νον (ὦ πολλοί (ὦ δὲ αὐὔῤχοντες Οὔκ 

ἠρχϑεωώηο μιόγον τοῖς οἰκείοις κφικοῖς, ἀλλα χαὶ Τὸ Λαζαρον ὀνελῷ ἐπεχείφφειυ. ἐςώ, τὸν 

ΧΧριφὸν, ὅτι τὸ σείξξατον ἔλυεν, ὅτι ἴσον ἑαυτὸν ἐποίει τω πατεὶ, χαὶ Αἰ[ο᾽ τοῖς Ῥωμαίους 
ὕς φατε ᾿ τῳ Λαζάρῳ ἃ ἔχοντες ἐγκαλῷ ἐπεχείρφιιυ αὐτὴν ὀἀμαιρεῖν ; μη ὦ. 

ῥα τὸ καλος παϑεῖν ἔγκλημφ ; ὁρῶς πσαΐς αὐταῖν φονικὴ κἡὶ ἀσδϑαίρεσις , χαίτοι πολ- " 
᾿ Ι . 3.» νμ» κτμ Ἕ κΚκ , 4 ᾽ ͵ ᾽ «- ! 

λῶ σημῴα Εἰργάσουτο ὠΔᾺλ Ουσὶὲν ἀὐδις ουτῶς ὀϊξειϑηφίωσιν, ουχ ὃ «ὐραλελυνδμος, 

ὀυχ ὁτυφλός. τοίη ὙᾺ ᾧ τῇ φύσιιϑαυμαςύτεροι ἕω, ᾧ μ᾽ πολλὰ ἐγέλϑνει, χαὶ ἐῶ 

οὐϑαάϑυξον γεκρὸν τετζαήμερον ἰδεῖν αὐθεπατούντα ἢ φϑεγόμϑμον. "καλαί γ)6 τὴς ἑορτῆς 
τὸ κατορθώματα, φόνοις ὀμα μίγψιωαι τίω πὸμήγυολν. ἄλλως ἢ, ἐκὲὰ (ὦ ἐδύκοιω ἐγκα- 

λὲν τὸ σεέξξατον, ὁ ζωτη αἰπαγήν «ἂν ὄχλες᾽ ὡ ῦϑα ἡ, Ν᾽ μηδὲν Εἶχον μέμνψαοῖ, τὸ 
“ "“ , Η͂ -»“Ἄ ᾿ γι 4 ΩΝ 

Τὶ τῷ ϑεραγγά ογθμου ποιοιώται τίω ἐχτχείρησιν. οὐ ζῶϑα γὸ,Εδο ὅτι ον αντιούτω ὦ πα- 
κ᾽ » κ .ΔΔἕὁὺ,,ν» ιν» ν , "»νρω νὰν» Ι] 5} 

τοί Εἶχον Εἰ πεῖν. ἢ γὺ βυχν αὐτῶν ἐπεφομιζον. ἔπει ομυ κ᾿ ὁ ἀΕἰ ογέκοιλθίου θρηρηη, 

ᾧ τὸ σημεῖον λαμιασοϑν ζω, ἐχὶ τὸν φόνον ὀρβίϑοσιν, ὡςε ἡ ἔχι τῷ τυφλοί τῶτο αὐ ἐποίη-- 
σαν, Εἰ μὴ Εἶχον ἐγκοιλὸν τὸ σαίξξατον. ἀλλως ἢ, ὠκεῖνος ὦ ἀσημος ζω, χαὶ “ξεξαλον 

αὑτὸν ὁκ ᾧ ἱεροῦ ̓ ῶντ 3 Ἐχίσημωος ᾿ καὶ δῆλον ἐκ ὅ πολλοιξ' ἐλθεῖν Εἰς τὐϑαμνθιαν {.}}} 

ἀδελφῶν χα) πόρτων ὁρωντῶν τὸ γυῦμᾳ ἐγϑέτ, χα μ᾽ πολλὺς τὴς «οὐ αδυξοπείΐας. δζρ 

τούτο πάντες ἐτξεγθν ὀψόμϑμοι. τοῦτο δξῶυ αὑτοῖς ἐδουκνε,τὸ τῆς ἑορτὴς ἐςωσης πανζᾳς ἀφέν- 

ὥς Ἐλὶ τίω Βνϑανίαν ἐρχεαΐ. ἐπεννείρησοιν δἔχυ αὐτὸν ὀμελεῖν, αὶ συοϊὲν ἐδύκοιωυ πλμαν᾽ 

ϑτως ἦσειν φονικοί, χαὶ ϑζρ. το δγοχόμϑιμος ὀνομός, πε τῦτα οὐβ,εται᾽ εἱ Φονθύσεις. καὶ ὁ 
ποθόφύήτης τῦπο ἐγχαλεῖ᾿ Αἱ χεῖρες αὐτὍὦ αἥματος πλήρᾷς. πῶς δδώυ ϑρρυσία, μη αἷϑι- 19 

-᾿ »Ἁ» “ Ι . » Δ") ι ω, ! 2. ! 4 ὰ φις , σξέ ἣ ) 

παΐ' οὖν τῇ [ϑδοια, ἡ εἰς τ' ἔρημον αναιγωρωώγγπῶώλιν εἰσέρχε.) (Ὁ πϑρρησιας; σθέστες Τ' ϑυμὸν 
τῇ αγαχωρήσει, πεεπτασυϑμοις ἀδοις ἐφίςα.)" ἄλλως ὅ,τὸ πλῆθος τὸ πσϑϑαγον καὶ ἢ ἐπύνϑμον . 
ι νον ᾽ » ν» - “ (Δ ε 3 » “ ς 
ἰχϑιὸν ἑω εἰς αἰγωνίαν αὐπὸς ἐμζαλςεῖ. φυϑὲν γὸ ϑτως ἐπεασώσευτο ἀὐζιυ σομεῖον, ὡς Ὁ 

ιν ν»] τ ΑΡ ͵ ἢ ! ον" ᾽» ἜΤ ΞΞ Π) 
Λαζωρε.ὶ ἄλλος 3. θαγίελιφής φησιν, Οἷι αὐτυίςρωῷ ἴοῖς ποσὶν αὐτοὶ ἱμάτια, καὶ ὅτι 
πάσα ἡ πόλις ἐσεί,ϑη" (τ τοσαύτης εἰσνίει ἢ μῆς. ἐποίει ὃ ὅτο, πσοϑφητείαν Τὶ (δ τυπᾶν, δ τς 

᾿ , ᾽ 2 ἈῚ - ςε « ᾽ 

δὲ πληρῶν ὸ ἴδ ἀὐδ᾽' Ὁ ἃ ἐΐμοτο ὈΎΤΩ δὲ τέλος. ἅ ὙΌΧ αιρε «ἀ ὁ βάσιλβϑύς συ ἐρχε- 

ταὶ σοι ᾷος,ροφητείδν σπτληρῦντος ἕω Ὁ δὲ ἐπ ὁγον καϑισαι, μέλλον ποράγμα "ῶρο-Ὁ 
ἢ ᾿ ιν ) εἰ , ν' ι Ι " ο΄ κ, "} 23. οὐῶφ!' 

δρμτυπούντος, τι τὸ ἀχαϑουρ τον ΨὌἪτ νων νος ἔμδινε ὐπυχείθλον ἐχῴ πως δὲ Φ ὡλ- ῳὦπ. 
ς ,᾿Δν ᾽ "9 ᾿ "» “το ᾽ 

λοι Φασιν, ὅτι μαϑηζὰ ἔποριψε χαὶ Εἶπε᾿ Λύσατε “5 ὅνον χα) Τ' πῶλον ᾿ (ὗν, δὲ ἐδὲντοι- 

οὗν Φησιν, ΩῚ ὅτι ὀγάνθλον ϑύρων ὠκάϑισεν; δτί ἀμφότεραι δέδ, Εἰκὸς ζω, ταὶ μετὰ 10 

λυϑίωαι τίω ΟΥΟΥ αἰφρντων ἿὮὭ μαϑηδν, βύρϑντα αὐζον Ἐχικαϑῖσαι. ( δὲ βαΐα Ψ οι- 
7 1 ) ω, Π) δ ᾿ς ! ᾳ Ι ! “ ; ͵ Ἁ 

γΐκων χαὶ ΔΜ ἐλαιών ἔλαῦον, ὶ ζὰ ἱμαύια κἰ πο’ ἐφορέσουν, δεικψύντες σι λοιπὸν μείξονα, ἡ πε- 
δ᾽ προφήτο δόξαν ἐὐγον αὐδὲ ἰντ χα ἘΛΕΊΘΥ ̓  

13 Ωστωναὶ βύλογηνϑρος ὁ ἐρχόνϑιος εὖν ὀνόμιατι Κυρίου. 

Ομρᾷς ὅτι τῶτο μάλιςα. αὐζῶν' ἀπεέπγιγε, ὃ πειοϑέμαι πεγτας ὅτι Οὐκ ἐςῖν ἐν τίϑαος; ὶ 15 
ὅτο μαίλιςα διήρει Ζ' δὴ μον,τὸ λέγειν αὑτὸν ποῖοι τῷ παίξϑς ἥκειν ; τί δὲ [91, 

15. Χαῖρε σφόδρα, ϑύγατερ Σιων; Ἐπειδὴ παγτες αὐτῷ (ὦ βαάσιλῴς ὡς ἔχὶ τὸ 

πολὺ ἀδικοί τίνες ἦσοιν ὁ πλεονέκ]αι, ὁ χϑρέδωχϑμ αὐτῶς τοῖς (ϑροῖς, ἡὶ τὸ πλῆθος διέςρε- 
᾿ ! » " »" ! ἊΝ πῆς ᾿ ι “ ; 

Φον, ἐ αὐτο θυνοις ἐποιον τοῖς πολέμοις, 2τορρει, Φησιν᾽ Ουτ' ὅδ τοιούτος, διλα Ὥραος χα 
᾿ . » “,.)ἦ ᾿ δ . ν»“ “..3}2]} 

Ἐχτεικὴς δ) δείκψυτ Ὥστ τὴς ὄγου. ὁν )ὺ φρατοπεδὲὸν δηασυρόνϑμος Εἰ σηλϑεν, ΦΛΛᾺ οὐον 40 

ἔχων μόνον. ᾿ 

τό ΤἸούτο") οὐκ ἤδεσοίν, φησιν, (Ὁ μμαιϑηταὶ αἰτῶν δτι ζῶ ἐπ’ αὐτῷ γεγραμμένον. 

Ορὰς ὅτι τοὶ πλείονα ἡγφόοιωυ, ὯΝ αὑτὸς Οὐκ α' πεχαλυτῆεν ἀύζις; ᾧ γὰρ ὁπ Εἰ- 
“ » ε ᾽ . ᾿ 3 

πα, λύσωτι (ὃ ναον τῶτον, ᾧ εἰν τισὶν ἡμέρριις ἐγερωῖ αὑτὸν, Οὐ ν " τότε ἤδεσαιν (Ὁ μαϑι- κῆν 
Ι 

τω. 

χα δ ὶῃ, 

3 



, 

χόνπιμπεν" 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛ, Θμιλ. ἕς΄. 835 χὸὸ 
πῷ. ὸ ἄλλος: 4)  ἐυαγίελιφὴς λέγ, οτί ζῶ κεκρυμμένορ 0 ) Δθγϑς τι αὐτῷ, Ὁ οὔκ ἤδεσοιν ὅΤῚ 

σ) ᾧ αὑτὸν λϑαφμῶαι ὧκ ἿΝ νεκρῶν. δλλὰ πῶ ἅ Εἰκότως ὀκρύπίετο (9 καὶ Ἂ ἀλλος λέ- Ματϑ."7 κγ. 

4 ἐυαηξλιφις, ὅ Τί [ΚΑΘ ἐκϑισον αἀἰκούογτες ἤλγϑιου ᾧ σαν ω κφτηφεία πϑ8. διὸ κ πῷ μα 

εἶδέ ναι ῷ «ὐξά τὴς λὐαφασεως λόγϑν) δλλα τῷτο ἅ Εἰκύτως ὀκρύε» αἵ ατε μέζον ἢ ἢ 

᾿ κατ᾽ αὑτὰς ὦ υϑύτοι τῆς ὄγου 9 αὶ τί  ἀζοῖς Οὐκ ,ἀπεκαλύφνν: ; ὅτι ἡ τῦ» μέγα ὦ. ὗφρ, 

δ φιλοσοφίὰν ἰμαγελισού, πῶς Οἵκ ἐπαια; τα τίω οδϑτέρον αὐτὴὖὍ ἀ ἀγνοιδυ' ̓ὧν- 

πομπτάγει. ὃ ὁτι (ὦ δέω γεγφαναῆαι, ἢ ἤδεσοιν" ὅτι ἢ ὑστ' αὐτῷ γέχρατήαι, οὐχ ἤδεσειν. Χ) ὁ γὺ 

οὐ ἐσκανδώλισεν αὐςδὲ, Εἴγε βασιλάς' ὧν τοιαύτα μέλλοι ποίδήν ὦ ϑτως ὀκδίδυεϑαι. ξς 

ἀγλως: ὃ, σἕκ ἐν ̓ἐνθεωρ ὁ ἐλώρησαιν τίω “γωσιν τὴ Τῆς βασιλείας, ζὼ ἔλεγέ. ὼ »» ρα ἄλλος ἐυ- 

1ο αγ[ελιςής Φησι, ()τὶ αἶϑι βασιλείας ἐδύκουν ζωύτης λέγεεϑαι." 

17 Εκδὶ ῥτύρει δὲὸ ὄχλος, ὅτι αὐέτησε Φ Λαζάρον, : Ου) ὧν τοσούτοι 4(6-- 

τέϑεντο ὄξαιφνης, Φησὶν, Εἰ ἴω "ἔχις σαν ῷ σημείῳ. 

19 Οἱ δὲ φαρισοῦοι Εἶπον ατϑλς αὐτους ᾿λκωρέτε, ὁ ὁΤΙ οὰ ὠφελήτε Ων; ἰδκ, ὁ κό- 
σγλος ὀπίσω ἀντ ὑπάγ᾽ Δοκεῖ' δὲ ξ μοι τοῦτο δ) ὕμυ υγιαμόντων δὴ , ὑυ τολίφήτων δὲ ΤῸ 

᾿ς ῥισιασαοϑα" Εἶτα Ὑπὸ τῆς ὀκ(άσεωρ κατεόντῶν αὑτὸς ὡς ὀνήνυτα ἵαυχήενεεζ. 

κόσμον δὲ ογζαύ)α πάλιν 1" ὄχον Φασῖν. οἷδε γρὴ »ξαφὺ κόσμον ὃ ἡ τίου χἴσιν λέγεν, ν 

ὧν: ὦ ποιηξίᾳι ζώνῷς. ὍΝ, ὦ δ Φησιν, ἴω λέγῃ, Ο ὀκφίρων κτ' ἰφιϑμον τὸ κόσμον ὦ 

εἰστψ" τὸ δὲ, ὁτὸμ λέγῃ, Ο κόσμος ὑμας ἐν μεισεῖ, ἐμό δὲ μισεῖ, κ᾽ χο Φῦτα αἰκριξώς εἰ 6,-- τοις, “ 2 

δύνα, ἵγα μὴ ̓ ὡ'βὰ τίω σημασίαν δ ο ογο τ; ΤΣ λαξίω ̓πϑρέχωρδν τοῖς αἱρετικοῖς. 

2 20 Ησων δὲ ἔμες δ ἑλλίωων ΩΝ πρθ)σκιευῆσοι Εἰς πίωυ' ἑορτέω. 

Ἑπγξες ὁντες λϑιπτοὸν τῷ «πτϑόσήλυτοι γίνε οϑαι, “ἦσοιν Εἰς τίω ὡρρτέωυ. τῆς φήμης ὅν δζε- 

δολκίσις, λέχϑεσι" 21 Θελοινν τ Ἰησοιο ἰδῷ. Ο δὲ Φίλιπτωνς τρϑαχωρᾷ 
τῷ ̓Αὐδρέᾳ, ὧτε ασὸ3 ἀντύ τι, καὶ ὃ πορα γα αἱτω κοινούτι. δλλ᾿ συν οὗ κάψα 
αὐνϑθεντεῖ. ἤκουσε γορ᾽ Οτι Εἰς ὁδὸν ἐθγαΐν μὴ) ἀπέλιϑητε. δζῳ τῶτο μ᾽ τῷ μαϑητού κοι-: ματϑ. με. 

293 νωσοίϑρμος, τω] διδασκάλῳ ἀρα φέρει" μφότερρι "δ Εἴποι αὐτῷ! ὁ δὲ τἰ φησιν; 
23 Ηλ)ὸ ̓  ὧρᾳ, ῥα δυξαοϑῇ ὁ ἢ ἡϑρ πῇ ἀν, ϑοθπου. 

24 Βα μὴ ὁ κόκκος τῷ σίτε πεσὼν Εἰς τίω γάῦ οὐποθαινῃ, αὐτὸς μόνος νϑβει. 

Τί δφήν, ἠλϑενὴ ὥρα λον, ον ὁδὸν νἐϑναΐν μὴ ἀπέλθητε, πᾶσαν ἐγκοτήωνὰ α,γϑω.--: 

μοσιώης ασεόφασιν σὺ ἰουδοζων, καὶ κατε: χιν αὑτύς. ἐπεὶ δἶχω ὀπέλϑμον ὅτοι αἰπιθοιώ. 
39 τες, ὠκῴνοι δὲ ἐξουλοντο ρσελϑῷ, χρηρὸς λοιπὸν, φησιν, Ἐπὶ Ὁ πάθος ἐλλεν πόύτων πε-- 

πληρωιδύων. Εἰ ὙὰΡ μένλοιμδν τούτοις (ζ. ζ [] ἀπειλούσι ππρησεδρεύειν, ἐ ἐκείνοις δὲ ἃ βου- 

ρέϑμους Μή  πτοϑσίδεϑαα, ἀνάξια τῆς ἡμετέραις ἐξα! ὥυτα κηδεμωνίαρ. ἐπεὶ δῶ ἔμϑηον 
αἰφήσεν (ἄ μαϑυζρ ἔχι τὰ ἔϑνη λφίπον ἰ ἰέναι κα; Τ σαυρόν, ὁρᾷ ὃ Σ δὲ ἀζις κορϑπηδωγτᾶς, 

φησι" ὌΩ Ὧπ Τ' φαυρον ἐλϑεῖν αἱ «πετερον Ἵ» ἀΐι ἐἰάστν, ἵνα ή εἰς αδοτύοιον ἀύζ!ς. 
44 ἕως Ὁ» δ ἢ 7 ἔργων αὐτοὶ » δεεκρϑσοιντο, ἕν ἕως αὖτ ἐφαύρωσειν, Οὐκ εἶπε, Πορδυϑεντες ((ϑ'- Ματθ,κη, ιν 

υντεύσουτε πόμτο, τὰ ἐξ ογη" ΔΛ Εἰς ὁδὸν ἐθγών μή ̓ἀπέλϑητε᾽ ̓ἐνΟὐκ αἰπερούλέω, Εἰ μη] ᾿ Ματί. ".6. 

Εἰς τα πηρήθατα, ζ(ᾳᾷ Ὡὐπολωλότα οἶα Ἰσερηλ᾽ ὼ, Οὐκ ἐς! καλὸν λαξῷ, τὸ τὸν αρτον Τὴν) τέ-- ματλ. με, κ, 

ρῶν, Χ; ὁ δοιώαι τοῖς κωναρίοις. Τὴ) ὃ ἐμίσησαν αὐτὸν, ὕυτως ἐμίσησοιν ὡς ὀϑελῷ, «Ἐ2.- ω ΜΗ νὴ 
τὸν ζω πδὸ φσεδρόθεν ὀζχκρουομδῥων ἐ ἐχείνων. Ω ὌΝ πϑλητήσοιντο αὐτοῦ λέφρντες᾽ Οὐκε χθ- Μαθικγ.λζ. 

40 κἂν βασιλέα, εἰ ΟὟ Καίσαροι. τῦτε δὴ ἌΡ ΤΟΥ αὐςδν ἀἰφῆκο, ζἱ ̓ἰδῥὶ ἀφῆκθρ. ΠΝ τῦτο 

λέγη" Ποσαχις ἤλάλησα Ῥλισμυαγαγεν τὰ τύχα ὑμδι καὶ ω οὔκ ἡϑελήσοτε ; {( ὅ61ν,0 κόκ.-- 

Κος τῷ σίτῷ ἐδ μὴ πεσῶν ὩΣ πυϑονῃ ; ῃ “«ἰδὶ τῷ ᾽ ςαρφι] λέ γε να (δ “ἢ  ρυθαῖται οὐνοϑν.- 

τες σὐι, ὅτε ἐλλίουες σπεροϊλλον, τότε οὐρρέγν,λεγει,ἐδ', ὦ ΓᾺ δῶ Ττο μάλικα αὐζν: ποιᾷ 

πυδϑσελ)εῖν, αὶ αὐξήσει ὃ κήρυγμα Ὁ ἐμόν. ΕἾτα, Ν᾽ στο λόγων ἐχ ὅντως ἔπειϑων,᾽.- 
“πὸ 

Ματῦ,κ κι 



κιν β. 436 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΙΩΑΝ.ὕ 
πὸ τὴς ὙἍΨ προ αΎμΩν πείρας ἀὐφ' μεθοδεύει λέγων, ἐπεὶ ἡ οὖ τῷ σίτῳ τοῦτο γίνεται" 

μᾶλλον φέρει καρτπον, ὅτὰν ὡσθθαΐῃ. Εἰ οὖν τοῖς ασέρμαισι τούτο, πολλῷ μάλλον οὖν ἐ- 
μοί. λ᾽ οὐκ ἤδεσαν (ὦ μα ϑηταὶ πὲ λεγϑϑϑνα. δ͵9 ((μωεγὼς αὑτὸ τίϑησιν ὁ ϑ)αγίελι- 

φῆς, οστολοονύκνϑμος αἰπὺ τῆς τ᾽ ζιῦτα φυγῆς. τούτον κὶ ἰδὲ τῆς ὀναςτίσεως χκλεγθ- 

ϑιος ὁ Παῦλος 7’ λόρον ὀκίνησε. ς 
ἩΘΙΚΟΝ ΠΠρίδυ δέ ἐξουσιν ᾿φ τολογίδν (ὦ τὴ αὐαςφαίσει “λ] απτιφοωῦτες, εἰν τοῖς ασέρ μι τοῦ 

ποραγματος χαϑ' ἐκοίς ἕω μϑηρτωμϑύου τίω ἡμέροιν, ἢ εἰν φυτοῖς, ὁ Ἐλτὶ τῆς διέσεως τὴς 
ἡμιατέρρις ; αὐ τερ9ν Ὁ σ᾽ ᾧ φϑαρζεῦαι Ὁ αυέρμα, ἢ τότε ϑμέαϑαι ἥμεσιν. ὅλως 5, ὅτὸμ 
ὁ Θεός ὧι ποῖ, λογισμῶν σέκ ἔς! χρεία, πῶς γὰρ δξ Οὐκ ὄγτων ἡμας ἐποίησε; ζῶτα ασϑὲς 

Χοιςιδνοις λέγω, (δι; λέλονζῳς πείθοαϑαν γραφώςς. ἐγω ἢ καὶ ἕτερον ἐραΐ οἰπὸ λογισμοῦ το 
ἀγ,ϑοφ πίνων, ὟΨἜηαν,ϑούπων ὦ ὦ καιχίαᾳ δζρίονυσιν, (ὦ ὃ. οὖν δἰρετῇ. δα ΡΨ ὦ 
χακχία Δ] φτοιζόντων πολλοὶ δίς ἐσατον γῆρας ἤλϑον ἐυπαϑοιώτες᾽ “ἦΨ' ὃ εἐν -οἰοοτὴ, ζὰ 
εὐδυτία «ἰ ασομείνθμτες. πότε δξυ τὰ κατ' ἀξίλν ὸὐἰπολήψετω ἕκα ςος; ο ποίῳ χαιρῷ; γα, 

Φ.Κοριινγ. φησι δέλα σωμαίτων οὐκ ἔςνν αγαίςασις. Οὔκ, ἀκούουσι τῷ Παύλου λέγοντος, Δᾷ ῶ φϑαρ- 

τὸν τοῦτο ἐγδύσοαοϑαι ἀφϑωρσίδν ; αὶ αὐθὶ ψυχὰς (ουτὶ γοῤφϑείρεπω ἡ ψυχὴ ἃ αἹαίςα-. τς 
σις ἢ τῷ πετηωκότος λέγεται " ἔπεσε ὃ σῶμα. (9. τὶ ἢ" βούλει αϑὐαΐςασιν 41) σώμα- 

τος; πότερϑν οὐ δυωυαάτον ᾧ Θεῷ; λα ὅν» ζ ἐραύτης Δϑοίας λέγειν. δλλ᾽ οὐ ωρόστει; δχζρῥ 

τἰπ ωρέπει ὦ φθαρτὸν ̓ ὸ πονθ ὦ) ϑαναῦτυ, κοινωνησαιν, ον ωνῆσοι ὁ Ἢ ζεφόϑων Εἰ )ὰ» μὲ 
ἔωρεπεν, ἐδ᾿᾽ δύ δα τίω φρχίω ἐΐμεν, οὐκ αὐ' σοίρκα. αὐτὸς ἀγέλαξεν. ὅτι ἢ αὶ ανέ- 

Ἰφάγικο χζο κίε, καὶ αὐτίω ἀγέφησνι, ἀἴχϑυσον τί φησι" Βάλε τῶς δακτύλυς, ἡ ἰδ, οἷ πγεὺ μαι ὁςὰ χαὶ 16 

νϑῦρᾳ Οὐκ ἔχει. δᾳ τί δὲ τὸν Λαΐζωρον ἀγέφησεν, Εἰβέλτιον ὦ χωεὶς σώματος ἀγαςῇ- 

γα; τί οὖν τέξει σημείου  ἐνεργεαίας ὠδῷ, ποιᾷ;τί δὲ ὅλως ἔδωκε ξοφαίς; μὴ τούωω ἀπατᾶ- 
οϑὲ δα ζ}} αἱρετικϑΐν, αἰγαπητοί. ̓ς χαὶ οδραγαςασίς ἄι, ἡ χρίσις 1. στα δὲ ἀγαιρὅ-- 

σιν, ὅσοι μὴ ϑουλονται δῦναι λόχϑν "“Ἷμ στεσαναγμένων. ἢ Ὁ σγῇ τίω αγαίςα σιν τοιαύτίων 
4ἢ), οἷα γέλϑνεν ἡ τῇ ΧΧοιφού. αἰὐπϑρχὺ ὙᾺ} ὀχῷϑος, καὶ πυϑφτότοχος ἀοτὸ ἶΜ νεκρῶν. Εἰδὲ 

ἀνάξζασις τῶτο ἔς!, ψυχὴς καϑαρμὸς καὶ αἰρδοτιον ἀπαλλαγὴ, ὁ δὲ Χοιτὸς οὐκ ἥρμζδοτε, 
πὼς αγέφη; πῶς ἡμις τὴς καταβας αἰπηλλαίγηνϑμ, Εἴτε κὶ αὑτὸς ἥμδοτε ; πῶς δὲ λέγει, 

ἴωανιλ.λ. Οπέρχεται ὁ αῤχων τῷ κόσμου τούτυ, ἡ τ ἐμοὶ οὐκ ἔχει Οὐεὶν, ζωῦτα “Ὁ Ὁ ἀναμδ-- 
τῆτον δηιλθιουτος ὅ81γ, Οὐκοιὼ κατ' αὐτοῖς ἡ Οὐκ ἀγέφη, " ἢ ἵνα αναςη δ μὔοτε τοῦ τῆς α-,. χιλέωϊ, 
ναςάσεως. δλλαὶ ὸ αἰνότη, ὸ αἰμδοτίαν Οὐκ ἐποίησεν. Οὐκοιώ αγέφη σώμα τι᾿ ἡ ζ δὺγ-- 0 

ματα αὐ ᾷ πογηρφὶ Οὐ οὲν ἐτερὸν 691, ΩῚ ἢ κενοδοξίας ἐκορνα. φεύγω μϑῳ τοίνεω τῷ- 

τὸ Ὁ νόσημα. Φϑείρρισι γὰ», Φησι, ἤθη χοηςεὶ ὁμιλίαι κακαί. Οὐκ ἔς! ζωωῦτα Ὡστοφύλων 

διδεύγαατα. Μαρκίων Ἐ8} αὶ Οναλεντῖνος ὁ ζαιζᾳ κανοτομιήσας. φεύγω μϑρ τοίνεωυ,α-- 
γαπητοί. σσεϊὶν ορόφελος βίου καθτοροῦ, δογμματων διεφϑαρμϑυύων ὥασερ δζζυ σε οἷὰ πὸυγ- 

δυτίον, δογμῶν ὑγιων, ἐδυ' βίος ἡ διεφϑαρμδῥος. ζαυζᾳ ἕλλίωες ὄτεχϑν, τοούτα κῶνοι 35. 
ἤυξνσαν, Ὁἰπὸ“ '' ἔξωθεν φιλοσόφων λαξίντες, ἢ τέωυ ὕλζωυ αἴϑρνητον λέγοντες, χα! πολλαὶ 

τοιαῦτα, ὥασερ δέ Εἶπϑρ, δι οέκ ὀμ Εἴη δοιμιουρ ϑς, μι αἰ πουκειμϑῥης ὕλης αλινήτα᾽ 

ὅτω ὶ τίω αναΐςασιν ἠϑέτησαν. ᾿δνγαὶ μυὴ ποολσέγωρμϑυ, Εἰδότες Θεοῦ δοωύα μιν" πϑμαρ-. ν, πωμῖ 
χῆ᾿ μὴ «τοὐσέχωμν. ὑμῖν λέγω ζαύτω. ἡμεῖς γδῦβ τίω ρὸς αὑτοὺς καὶ ,ρὙθαιτησόμε-- 

ϑω μώώγχίω. αὐλλ᾿ ὁ ἀοπλος ἡὶ γυμνὸς,κάν Εἰς αἰαϑενεῖς ἐμπέσῃ, καν ἰαυρϑτερος ἡ, ῥαδίως 40 
ἀλώσεται. Εἰ) γραφαῖς πυρόσείχετε, ὼ Αἴϑ' ἑκάφην ἑαυτῶς ἠκογῶτε τίω ἡμέρφιν ἐκ 
αὐ χα ήνεσα Ἔ ὡρὸς ὠκείνους φθύγεν μα γίω, γα συμιπλέκεοϑαι συνεοόλόυσο δῤ. ᾧ 
ὃ ἰχωροὶ ἡἀλήθφα, (4 δε γοθαὰ αὐ οὐκ ἴςε, διέδοιχα Ὁ συμπλοκίω, μὴ λαιξόντες ὑ- 

μας «οτλυϑ καταξαλωσιν. οὐσὶν "», συτῆν αἰαϑωέφερον ἐκείνων Τὴ τὴς τῷ πνεύματος 

᾿ βονϑειας 



ΕΥ̓ΑΓΓΕ ΛΔ. Ομῶ. ξἐζ. 827 κὑν (8. 

βονδείας ἡνημωμϑρών. Εἰ δὲ τῇ ἔξωναν κέγρώυ 0) σοφία, λαυμαζεν, υ γον Ὡλω κατα- 
γέλα, δ: τοῖς μωρ9ι4 κόγρωυτ) διδασκαλεις. ὅτε Ἴ» αἰθὶ Θεοί, ὅτε οἰπἐκτίσεως τιυ- 

γιὲς ἐυρῷ ἡδιυνηησεων, ὀκῴοι' ΩῚ ἀπρ ἡ πὖν ἡμεν χεα Ἰλήςειται, ᾳᾷᾳ Πυθαγόρας 

"πὶ συθϑὰ πο ἤδει ̓ δ ἐλεὴν ὁτί λείμνος ἢ καὶ ἰροτυς και κύων ον ἡ ̓ψυχ'. τούτοις ὧν, 

4 Εἰπε μοὶ, «ρϑσέχεν σῃ: ὁ πῶ; ἀν᾽ ἔγνοι λέ; μεγάλοι Εἰ τῇ κώμῳ ὠκῶνοι,κα- 
λϑις βοφρυχοις πφεφουσι, ὑ τοίξωνας αὐαζἐφλίωται" μέρ τούτων ἀἰβϊρἡ φιλοσοφία. 

᾿ ὸν ὃ ζῳ ἐνδὸ εν ἴδῃς, πίφρι ὦ κόνις κ) ὑγεὶς συ εἶν, ὥλω ζᾳφος Αἀὐεῳγιμένος 9 λάρυγξ αὐ- 

“ πόρτα ἀκαϑαιρσίας ἔ ἐγὼν γέμοντα ὁ ἰχώφϑονκαι ̓(α ϑύγματα πόντα σχώληκων. ὀγϑὼ 

φεῦτου αὐδὟὍφ ὑδωρέ ἔφησεν ἐρ Θεὸν,καὶ ὁ μετ ̓ ὠκένον ὸ πῦρ, ἄλλος τὸν ἀέρα, χα εἰν 

ιο ζῳ σώματα καὶ τύρυξφθησαιν, τούτοις δ, Εἰπέμωι, λαωμαίζεν γοη τοῦς ; Οοδ' ἐγνοιθν ἀσω- 

μαΐτου Λαίξονταις Θεοῦ, Εἰ δέπυτε ἡ ὕζξερον ἔλαζον, Τ᾽ τὸ " συήιίοϑαι οἰ Ψ Αἰγύπῆῳ τοῖς ἡ- 
ματέρρις. ΦΛ ἴα μή πολιώ ὑμῖν ἦν ἐπάγωρϑν ΟΝ ὠζρϑὲ Τ' λόγϑν κοισαλυσωυϑμ. Ν 

γδ  ϑρξωίβα τὰ τα ἐκείνων κσϑϑπιϑεῖαι δύγματα,και ἀ  αἰϑὸὶ Θεοῦ, τί δὲ ἰθὶν, υληρ,ι 

«ὐδ αὶ ψυχῆς, τ δὲ θὰ (φ μώτων Εἶπον ᾿ “πολὲς ̓ ψοται γέλως " χα σύοὲ τῆς τ 

᾿ς ἡμῶν κατηηϑίας δεησονται. ὐὶ γοῤ δλήλῃς ἔδαλον. ὀγϑεῶ καϑ' ἡρδῷ γράλψας τὸν 

«ὐξὶ τὴς ὕλης λθηϑν ̓ ἑαυτὸν ὀρῴλε. δίόπερ ἰγα, μὴ ματαίως ὑμας ; Ὡπορρλήσωμϑμ, 

χαὶ λοουσανθον λόγων ἀυελ ἰοσωιῶν, ζωῦτω ἀφέντες, ὀκῴο ἐρούρδῳ, τὴς ἀκροαΐσε-- ΕΣ 

ὡς “δὲῥ γαίων ἐχεαῖ γφαφών, ὁ μὴ μοὶ λολομα χα Εἰς συοδὲν δέον "ὃ ὺ Παῦλος ραν Π 
δ Τίμόϑέω, (σίτοιγε πολλῆς σοφίας ἐμπεπλησμένῳ, ᾧ τίω πὸ ῦμ σημείων ἔχοντι διωαμω. ὔ 

20 πειϑω ῖϑα, τοίνειν ὀκείνῳ, ὃ (ς Φλυαρίας ἀφώτερ δε ἔργων ἐχϑβῖθα, φιλαδελφίας λό. 

γὦ καὶ φιλοξενίας" ἢ πολιωὺ ποιησω θα, τὴς ἐλεημοσειύης λό ϑν, ἥα γῦν" ἐπηήελινϑῥων τύ. 

να τῷ λχρεϑυ αἀἰγαϑών, χδεῖτι αὶ φιλαν,ϑερπίᾳ τῷ Κυρίου ἡμδ Ἰησῷ ΧΚοιτού, 'ᾧ ἡδῦξα Εἰς 

μὲ δι. (ἄν αἰῶνας. Αμάω. μηΐδς ͵ 
αὐ δὴν ἀφο μιλι ξζις, Ο ΦΙΛΩΝ ΤῊΝ ΨΥΧῊΝ ΑΥ̓ΤΟΎ, ΑΠΟΛΕ- | 
Κῶ, σει αὐτέου " ᾧ ὁ μισῶν τέ ψυχίω αὐτοὶ ον τῷ κὸ κοσμῷ τάτῳ, Εἰς ζωιω Ε 

αἰώνιον φυλθ'ξει αὐτίω. 6. Ἐδὺ ἐμοί τὶς “1 9.κονῇ, ἐμοὶ αἰκϑλυϑείτω᾽ 

ὥς" Λυκὺς δ θέων βίος, ἡ πολλῆς γέμον ἡδογὴς" ἊΝ ἐχ πασιν, νλὼ 

ΕΣ τοῖς ππρσνλωρϑροις αὐτῳ Εἰ δεῖς Εἰς τὸ όρφνον ἰφολέψη, 
: 7. ζῷα κει Πἰϑοικαλα, Φλίως μὸν καταφρονήσει, ὃ δυυδγα. “ποιής-- 

Ρ, σέται  λθγϑνι ἐπεὶ κ χάλλος σωμζκ, ἑως ΠῚ ὅτερον μή φανήτω λαμε 

πρότερον, λαυμαξε.)" ἐπειδλμ ἃ Φανηΐ ὭΣ κρφῆον, χα τα φρονεῖται 

, ὡ «ζύτερνν. δὼ “οίνιου ϑελήσωμϑι καὶ καὶ ἡμοῖς εἰς ἐκέινο Φ κοίλλος ἰδὲῖν, 

ἐδ ἡ Τ' δ ρορίπουνδο ὦκει ᾿ βασιλέίας καιτοπῇεύσαι ζοιχέως ἑαυζδν ἢ' “ δεσμῶν ̓ὐπολύσορδῳ χ 

“πϑλοντων. δεσμὸς γὰ τίς ὅθ1ν ἡ ωρὸς ζοὶ πέδοντα συμπαϑήα.κ Ὁ εἰς ὅ70 ἡμᾶς ἐγαίγων ὁ ̓ Χριφές, 

ἀκυσον Ἷ Φησιν᾽ 0 φιλο τ "ψυγίω ,εὐντυ εἰπολέσει αὐ τίου" τ ὁ μεισῶν ΥΤ Ἐψωχίω τὼ ῷ 

κόσμῳ τούτῳ, εἰς ζωϊωὸ αἱ αἰώνιον ἄρόξι αὑτίω. ἢ ἐμοὶ ὶ δζχκονών, ἐ ἐμοὶ ὶ ἀκολουθείτω. ὐ ὑπε 

Εἰμὶ ἐγώ, ἐκᾷ ᾧὸ δζαχονος ὁ ἐμως. αἰνίγματι ἐοικέναι δυκεῖ ἃ λεγϑιϑνα, αἰλλ᾽ Οὐκ ἔ- | 
| 
ἰ 40 ςν, ἀλλα πολλῆς ἐμιπεπληςαι σοφίας. "5 πῶς ὀφιλών πίω ψυ χίω αὐτο ἰπολέσει 

αὐτίω;ὁ ((ἐ ἐχιϑυμίας αὐ ποιῶν ζὰ ἀτόπους, ὁ χοριξομδνος αὐτῇ ΧΟ ὦ δέον. ὅν, δ 
πϑραμᾷ τίς λέγων, Μὴ πορεύν ἐν ἜὨχρυμίαις (δ ψυχῦς συ. ὄντ ̓  αὐτ' Ῥοὐτολφ( ὁ γὺ ὁ ὁδὺ Σορ. ἐπ. 

ὑὐζω τω αὐβετέω αἰγρύσης ἀπαγει)ὼ ὥατερ, δὰ ζ οὐγὰυτίον ὁ μισῶν αὐὉ ἐν ᾧῷ κ' κσμεῳ τύτῳ, 

σώστι αὐτίω.. τί δεέςιν, ὁ μισῶν αὐτήν γὁ Μὴ οἰκῶν αὐτὴ ἡ τὰ βλάτηοντα καλθυουσῃ, χαὶ Οὔ, , 
εἶπε, ἱ 



Μαφκ. 1 μ' 

8.8 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΛΌΨΎΡΑ ΙΩΔΑΝ. 

Εἴπω, ὁ μκὴ Εἰκων αὐ τῇ, αἰλλ᾽ ὁ μισῶν αὐ τίωύ, καϑευτῶν γὃ ΦΙ μισουνϑμωι φεὲ φωγίω 

αἰχϑσαι λὐεγ θα, σοὶ ς ἐψα ἰδεῖν ἡδῆως ̓  ὅ τω χαὶ ; τίω! ψυχίώω, ἢ «τὸν «ὑἀυηα. ὑλιταῊν ΓΗ] 

το Θεῷ δυχομύταν αῦ ̓σφοδρύτητος Ὀατοφρέφεο ἢ 26). ἔρος » κἰδὰ ϑανατα μέλλά 

λοιπὸν αὐτοῖς .Ν αλέγεος, ϑανχτ τῷ ἑαυ, Ὁ ὁ αρλήδε" χατηφοιωζμ ᾧ καισουπίπηονζοε, ΜΝ 

αὐροολώω ἐ ἐπποιήστιτο λέγων, τί λέ γ» ἐὰμ' μὴ ῷ ἐμ φουίνατον “ϑυναίως ὡνέϊκητε; δ γὸ ̓ γᾶντας » 

ὑμεῖς οὐδοὶ μὴ Ὡπολούνητο, ὑμῖν ἐ ἐφιαι κέρδος όϑτν, αὶ ὅροι πῶς «οὐχ μυϑεῖται (ὃ λόγον. 

σφίδγα κυ ᾿Φορδικον καὶ Ἁ ἐπα; ϑγς τὸ αἰκούσαι δτί δὲῖ Οἰπυϑανεν Φιλοψυχρεῶτα δ, ϑόσπον. ἡ 

ἀ λέγων τὸ παλαιὸν; σγγόγε ὲ γιοῦ πολλοῖς θϑρήσομϑι ἡδέως πόρτα, παϑεῖν αὑπυυιδιονζζ, 

αἷ τὴς τὸν πο οὗτοι κουρπωσαοῖ βιονᾷ ζῶτα αἰθα ἰ τῦν' μϑιηόντων πεπιφευμϑμοις᾿ οἱ,ἐ-. 

πειδιὰυ ἰδυωσιν οἰκοδομήματα ὼ τεγγήματοι ( ω μηχϑνήματα, δαικρύοισιν ἔχ᾽ λέρρντες" 19 

πῦσα ἀνϑονπος μηχόνάται, κα Ὑ γ κόνις; ὅτω πελλὴ τὴς πλουσης ζωῆς ἡ ἔχ: ϑυμία. 

ζω τα τοϊνιου δἰ αλύων ὁ Ἀριςος ἰο, ̓δισμα, Φησιν᾿ ὁ μισῶν τίου »ψυχίω. αὐτο ῷ κόσμῳ 

τότ, Εἰς ζωζω αἰώνων φυλωξ εἰ αὐτίω, ὁτί Ὁ» ὀχείνοις αἴρανων ἢ ἐλέγ, ᾧ ὁ τ' Φόζον 

αὐτῶ καἰ σεεχλύων, ἀκέσον τυ" ἐξης᾽ ὁ ἐμοί ὶ δχρακονών, ἐ ἐμοὶ ἀκολυϑείτω, ἰδ τ θεινα τῷ 

λέγων, ᾧ τῆν δζρα ΜὝέργω; αὐσλυίϑησι αἰσιοιτῶν. δεῖ γὰρ παντως ΤΟΥ φρονοῦντα ᾧ δζᾳ- 13 

τνομδύῳ ἐπεαῖ, ὦ σχοττ4 πότι ἀδοις ζχωτα ὀζελέγε.)" “χ ὅτι ἐδιωχονη, αλλ ὅτε ἰδαῤρη- 

σαν, τέ οὐόμισαιν ἐν αἰσφαλείᾳ ἐρ δγο πίων τῶν ἣν πολλοὖν ἐμάν καὶ ϑεροιπτεἰδω ̓  ὅτε χα 

δζαναςῆναι ἡδευλαντο καὶ κ) ἀκούσει 5 ,φὴ ἀράτω τὸν φανρϑν ατν, ΧΩ  ἀκολυϑείτω μοι τυτερῖν, 

αἰεὶ ΟΝ τέτος γμδυος ἃ ἐσο, 4ησι, ασθϑο χοδεεοις, τατοϑς ϑχνατον, «εὶς πχτοδυμίαν τίω ; 

οὐτέῦϑεν. Εἶτα, ὌΝ τα φορτικα Εἶπε, γ) ὁ Ὁ ἐπαϑλον ἤζϑησι. ποῖον ὃ  τῦτο ὦ, ὦ αὐτῷ 20 

αἰκολουϑεῖν, κὶ .} ἐπ ὦ γι ὅς]" δεικνὺς ὅτι λϑάςασις “εύνατο λ! δεξει). Οπυγρ, 

Εἰμὶ, Φησιν, ἐγώ, ἐκᾷ καὶ ὁ δζρέκϑνος ὁ ἐμάς. Πούδ ὃ Χοιτος: ; ὡ» ὀυρᾳνοῖς. ὁ ποτ τὴς «- 
γαςείστως τοίνεων ἐκφμεταφωιδν τῇ ἡ ψυχὴ κ ἡ τω νῷ. Εὸρ ὡς ἐμοὶ Δἰφιχονή, γα- 

πύσει αὖ τὸν ὁ πατὴρ. Δια ἄορι Ε πεν, ἐγώ; ὙΡτὴ σϑοΐπω τίων πσξοσικάσαν «ἴδ 

εἰυτυῖδοξαν Εἴχον,δλλαὰ μείζονα αι τὸ παζος. ᾧ "Σ» μκηδὲ ὕ ὁτι ἀγα φῆναι αἷν τὸν ἐγοίω 25 

Εἰδότε, πῶς με) αλϑ' «ἰδὲ αὐτῳ᾿ ἐφανταίαϑεσαν: ὁ 98 τοῖς υρῖς Ζεβεδαίου Φησὶν, Οὐκ ἐςίν  ἰραντέν 

ἐμὸν δοεῶαι δϑλ᾽ οἷς ἡτοίμια αι ΟΣ : τὰ χα δες μα κατοιγε αὐτῦς ὅθινο 0 κρίνων. ΚΣ ἌΣ τ: 

3. ὧ γνήσιον “ϑείτητιν. ὡς ἊΝ γρνσῖου παι ἜΡΟΝ (σχόνσς, ὅτως ὁπατι ̓  δῆς δ ἐξεται. 

27 Νιωὸν "ψυχὴ ΜΗ πεταρακίαι. Χὐ φ ς ἰπω.. πα τίρι, στυσο: “6 ὧκ τὴς ὥρας ζωτις. 

Καὶ μευ τῷ σεχ " ἐξὶ ποξ τεποιδρου ἔτι ( 3κ τον ἐλϑεῖν. μάλιξα ἃ δῶ πθ9- 30 χϊὰ 

πρεπονϑμν. ἵγα, Ὁ μὴ λέγωσιν, {πι αὐτὸ: ἐξω τὴν ὡδὶ, ων ἐν τ᾽ αὐ ϑερ πίνων, βἰκόλως 

«ἰὸς 9ανατα Φιλοσοφῴ, ἡ δ μιν δ ἀκίνδυνον (ἢ Βα νᾷ δείκι σιν ὅτι χαϑῖοι ἀγα γιῶν αὐτὸν,,- 
μὼς φῶ ὃ χρήσιμον υ φὐϑαιτεῖται. ζω τῶ ὃ τὴς οἰκονουιίας δεῖν ̓ υ τὴς λεύτατος. δ 

τὔτο φησι" γέωυ ἢ ̓  ψωχι μα τεταίρακίαι (ἐπεὶ εἰ μὴ αὖτο (ς!, ποίου αἰκολυϑιὸν Ε ἔχει ὃ λι- 

δον, κὲὶ Χυ δ Εἰπεῖν, πατερ, σώστν μι (τῆς ὥρας ζαυτεςὴ κ αὶ ὅτω τοπέρκα]αι ὡς ᾧ ἀπαλλα- ᾳ 

γἀυζετῷ, ΕἸ Εἴγε ἐνῶ ἀζαφυγεῖν. ζαῦτα τὺς αὐ, ϑοφ πίνης Φυσιὼς Ο αἰδϑενήματα, ΕΝ 
οὐχ γ᾽ ἃ Εἴπω, φησὶν, ἀπαλλαγάω αἴτύνϑμος. Δια γὰρ τῇ ἤλϑον Εἰς τίω ὡ- 
αν (αὐτίω" Ὡσεινεὶ ἔλεγε, καν λιρυδω μεθεὺ, καὺ (ιμεαῆωμθα, μὴ ̓ φθυγωρὸν 

Θοίγαντον᾿ ἐπεὶ κάγω γε υ(αοαῆόνθμος, ὦ λέγω ὧφε φυγεῖν. διᾷ "ὃ φέρᾳ Ὁ ἔχιὸν ὁ λέγω, 
ἀπάλλαξον με ἐκ τῆς ὥρας ζω τις ὅλα ἀ 49 

28 Πατιρ, δύξασοι σῳ Ὁ ὃ; ομα. Καπι τῆς ταραχῆς τῶτο λθαγκαζύσις λέ- 

γεν ὦ εὐγδυτίον λέ; ω, δυξζασόν συ ΟΖ, ὁνομι, τυτεσῖν, ἀγατε λοιπὸν δλὶ ῷ φαυφον" ὃ πο- 

λὺ ὃ δι, ϑούπινον Ἐχιδεῦ εἰκψυται, νὸ τίω φύσι μὴ ἡ βουλομϑυίω Ὄστοθεκνᾷν, αἰλλα τῆς χλου.. 

δης θϑτεγομδμέων ζωὴς᾽ δεικνὺς, οτι ΟΥ̓Χ ἔξω {},} αἰ ,ϑοφ τίνων παϑῶν ζώ. ὥσπερ “Ὁ τὸ πτι- 

γη1 



εἰαϊάνθ᾽ 

[ΞΕ] 
ΜΠ πῶμ4 

λι αὐτὶ, 

ΕΥ̓ΑΓΓΕ Δ, Ομ. ξξ. 39 

νῆν σχύκ ἔγκλημα, φ ες τὸ ὁ χαϑεύδεινν ὅτως ἐδεὶ ὃ Ὁ δύσις ζωὴς ἐφίει, 5 ὃ Χοιτος σῶ σώμα, 

χσϑα ὁ ον αἰϑρτημοίτων εἰ εἰγέν, ὀυχι φυσιχδῖν λύαγκδι ἀπηλλαγιδῥον ἐπεὶ ᾿ ουδ᾽ αν σώμα ζω. 

«ἱσ δ τϑτων Ἂ ἐτερϑν σι ἐπαίϑούσε “ποῖον δὲ τῶτο; ἵα, ὦ ποτε ω ἀγών χᾳταςσίηνϑν ξ 

, δειλίᾳ, μηδὰς ὀντῶς ϑἰπυπηδησωμδῳ ΣΉ] πσξφκεινϑρων. τῷῇ ̓ Εἰπεῖ, πάτερ, δόξασύν συ τὸ τὸ 

ὀνο κά, δείκψυσιν, ὅτι αν ἀληθείας τοϑγήσκει, δόξὸν Εἷς ὃ) Θεὼ ὃ τράγμα; ιαλών" 
ὰ τ (ἰωΐζαρε κα [Ὁ φαυρϑν. ἔμϑαμεν ὕπηιφρέφεινη οἰκυυϑῴη, καὶ ὁ γνωοίζειν ΩΣ ὄνομα τῷ 
Θεδᾳ ν ϑεραγγάειν αὐτο" τατοι Ὁ τὸ τῷ ἡ παΐζος μόνον δλαὶ ᾧ τὸ τῷ 5 υἱοῦ δλλ ὁ ὁμως ΤῸ 

σιγά. Ἡλ)ον δ ἥω φωνὴ ὁκ ἂν ἐξανῶν" Χὴ ὁ ἐδεξασα, ὁ πάλι δξασω. Πού ἐ- 

ο φύξασεν; οὗ τοῖς τῷ τύτων ϑνορϑίοις. αὶ πάλιν δυξασω μ(ν τῷ σαυεϑ. ηἰ δῶ ὁ Χρρῖρ: ; 
30 Οὐ δὲ ἐμέ ἡ Φωνὴ αὕτη γέχϑνεν, δλὰ δὶ ὑμαξ. Ἐκεῖνοι: ὃ ̓ βροντέωω “νόμιζ, 

ἊΣ ἀπξλον ἀτηβλελαλοκέναι. ἡ πολο ΠΩ οὐόμεσαν: μηγοῥν ἰχί τρλρὴ Ὁ ἡ θύσημος »ῃ 

ἡ Φων: δνλώζαχε ἕως αὐ αἰπεπῆν, ἃ ἅτε, πα αχυτέρων ὀνγτῶν ὦ ὃ Ογκικδὶ καὶ » ῥαϑύμων. καὶ 
ὧάᾷ “ ̓ ὴ ἮΧΟ ατῴρ μόνον ὦ ἢ, τὶ β θα, Δργε μὴ φωνή, ἤδεσειν᾿ ΠῚ ἐσήμο1-- 

4 ες "Θ᾽, Οὔκ ἔτι. τί ζω ο Χοισος ; 86) ὀμθὴ Φωνὴ αὕτη τέγρνον, λα δὲ ὑμας. ΠῚ 
18: Εἶπε; ; πσϑϑς κῶν " ονιςαμϑμορῦ ο ἐλεγϑν αἰεὶ, ὅτι οὔκ ἔς!ν ὀκαῦ ῳ Θεοῦ, ὁ  γὸ αὑτὸ 

τὸ Θεοῦ δοξαζόμϑμος, πὼς Οζι ἐσν ἐκ τῷ Θεού͵ 5 τὸ ὅομα δ αὐτὸ δυξαζέ!): ΑἹ 9 "δ 
τϑτοῦ αὶ Φωνὴ ἀώΐρϑη. δ|9 αὶ αὑτὸς φησιν, ὃ δὶ ἐμὲ ἡ φωγὴ αὗτη γγόγϑνεν, λα δι᾽ ὑμαξ" 

ἐχ α ἐγὼ μιάϑω τ ἀγνοῶν αὔν' αὐτῆς ( πϑρτο τὸ οἶδα τα ἱ τῷ πα ) δλλω δ᾽ ὁ ὑμας. 
Ἂ ὯΦ »ὁ ἐλέλρι, ὅτί ἀγξ δος ἐλάλησεν αὐταί,ι ἢ βενντὴ γέλϑν, αὶ ου «ὐξϑσεῖν, φησιν" ὁτι δὲ 

ὑμας ὀλύο, ἵγα καν νὅτως ογαγηοϑε φρὸς τὸ ὀρωτήσαῃ τἰ τὸ λερϑέν, (Ὁ 5  ὑσήουρδνοι, υ- 
δὲ ὕτως ἐπύλοντο αἰκούσαντες, ὁτί ὐὐζις ὀρήχει τὸ ὭΘγμα. παῖ Ὑβούν Εἰδη πρλὺ 

ἐλέγεν, Εἰκότως οέκ ἐδυκά δὔσυμος ἴδ φωνή. δὲ ὑμαξ ἡ φωνή γέγϑνον. ὁράς ὅτι ῷᾳ 

ζᾳπεινὰ δὲ αὐκδυ οὐ ον δχ ὡς Ἐ υοῦ δεορϑρου βοιθείαρ: ; 

31 Νιῶ κοῖς τῷ κόσμον τότ᾽ γιοῦ ὃ ὃ ὁ αὐχών τῷ κίσμου τότ καίτω βληϑή, 

σέτω. Τοῦτο ποίλυ αἰκολυϑιὸν ἔχει τῆς ὃ.,ἐδύξασει κὶ Ἄ: δοξάσω; ;πολλίω ᾧ σφέ. 
δρα (ἰωυάδυσαν. ἘΦ) Εἶπε, δοξάσω, δείκψεσι κα υ Φε ἔπιον. τῆς δόξη. ἀφ 3 ὁξ:- 
πος ὅπ!ν; ὠκῴνος δ,ληϑήσιται κατω, φησί, “ δὲ 91, κρίσις 6] Ἔ κόσμου τότε ; ὡσανεὶ ἔ- 

"λέγε, διχφφήθλον ἐφ᾽ ὧι αὶ ὠκδίκησις. “πῶς ̓  ᾧνι ζύπτῳ; αὐφλε ῷ τον ἀλϑορποι οὖ- 
πεύϑωσον λαξω) τῇ αἰμδοπία (χροὶ 2.5} τῆς ἀεϑητίας Εἰσιὰ }ν ὃ ϑανάτο,) ο ο᾽ ἐμοὶ τὸ ἐχ 

85 δζΐρε. ἦνος δζῶυ ἕνεκεν ογεπήδοσε, ὁ λενάτῳ αὔξέδωκε; τίνος ἕγεχεν Εἰς τίω Ἰούδα, ψυχίω 
οὡγέξαλεν ὡςτ μὰ ἀμελεῖν; ̓ΜΑΎΣΡ μοι Εἴπῃς γιοῦ, ὅτι ὁ Θεὸς ῳκονόμκησε (τὅτ δὲ ν᾽ τοῦ 

ὀζμθύλε,, λα τῆς ἐὐτο σοφία!) τέως ὠκείνου ἡ γγω μιῇ ἀξεταζέοϑω Τ πονηρϑ, πῶς δὲ 

χρίνε") ὁ ὁ κύσμος οὖν ἐμοί; ὠσανει ; δεκαιφηρίον χαθεζουδύαγλφθησι.) πσϑϑς αὑτὸν, ἔσω, πόζα 

,ς Νήλες 19. τὸ " αἱ υδρτίας ταῦ θιϑιεύςς ὥυρειν" ῷ Χοιφὸν δ τίαἰφλερ: ; Οὐκ ο ἔυδοιλον, ὅτι 
25 ἀδίκως; Οἰκοιώ δὲ εἰτε᾽ ὑκδικηνϑήσε, ὁ ὃ κύσμμος ὧπας, ἥω ὃ ἢ σα φέφερον ἡ, καὶ Ὑχ] πα-- 

φαιδείγμματος ἀὐ' ποιίσω φνερῥ. ἔξω τίς βίαιος τύρϑωνος, παγίς «ἔν: ἐμπίπηοντας; μἐ(ν- 

οἷοις αἰδεζαίλλων κακοῖς. ὄντος ἐδὺ συμίξαλων βασιλεῖ, ἢ ὑῷ βατιλέως, ἀρέλῃ αὐτὸν αδὲ- 

κως, ὁ ὠκείνε θοίνατος ὸ (ἦν! ἀλλὺς ἐκδικῆσαι δυωνήσεται. ἔξω ὡς ὀφειλέζοις ἀπευ ἥμ,κα 

τυπηέτω, καὶ Ὁ Εἰς δισμωτήειον ἐμζαλλέτω᾽ Εἶτα ἐκ τὴς αὐτὴς ̓Ὡἰπογοίας ̓, ὁτ' σεν ὀφεί- 

Ὁ λοντα “τ τίν αυτίω Εἰρκτίω ἀγίτω. δὲ ὼ ὡὶ ἣν Εἰς τοῖς ἀλλύς ἐποίησι ϑώσειδὶ- 
κζω. αϑα!ρ ἥσει γ, αὐτὸν ὠκεῖνος. ἕυτω ἡ Ἐλὶ οὐ γέ γΆ ΡΝ. ὧν γ Εἰς ἡμαξ ἐποίησεν ὁ 
δρέζολος, δὲ ὧν Εἰς ῷ Χεισὸ ἐτολ μιησεν, ἀἰπευτη, ϑήσεται δικίω. αὶ ὅτι πῷτο αἡνίἤετωι, 

ἀκφυσον γί Φυσι γιω ὁ αὐὔῤχων τού καὶ κόσίκου πούτα βληϑήσεται κούτω αἰ σ᾽ πὸ θγατυ τοῦ 

ἐμοΐ ̓  

25 

3ν Καὶ 

χῳν (δ, 



τὸ β' 8ο ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΙΚΑΤΑΊΩΛΝ, 
3: Καὶ ἐγω3 ἐδὺ ὑψωϑώ, παὐτας ἑλχύσω τοὺς ἐμαυτον" Τατεςι, ἡ τοῖς δ 

ἐογώ. ᾧ ὑα μὴ ὡς Εἴπη,πως βληϑήσετω καίτο, Εἰ ἡ σὰ αἰδεγίνεται, λέςει, ἐυ σῦθ- 

γένεται ᾿ πῶς γδ , τοῦ καὶ Τυφ' ἀλλὺς ἔλχοντος καὶ ἐυ λέγει τέων αὐαίςασιν, αἷνλ ὃ τῆς ὁμάςαίσε.. 
ὡς πλέον 58], παγτοις ἑλκύσω χσϑὴς ἐμαυτόν. Εἰ ωϑὲ » Εἶπεν,θτι ὀναφήσομαι, πω, 

δέηλοι ὅτι αὶ πιφζεύσωσι ᾿ τῳ! ἢ Εἰπεῖν, ὅτι πιφευσουσιν,αἰ μφύτεροι ( απο δεδεικ)αι, ὅ7| χαὶ ς 

λύαςφήσιτω. Εἰγὰῤ γέκρος θμεῖνέ, χαιὶ ψιλὸς ὀνϑοοπος ζω, σὐοεὶς ὁ Ὠχίς-ἔυσε. παὶ.-. 

Φκ λκύσω σοὺς ἐμαυτὸν. “πῶς δἶίυ φησιν, ὅτι ὁ πατὴρ ἕλκει; οἷν, ο ἔλχόντος, πατιρ 
ὀλκαι. ἑλκυύσω δὲ, φησιν, τε κἰαυὸ τυρόωνου κρυτεηομϑλεσς, καὶ ἀφ᾽ ἑαυταὖν μόνων ἐυ δυνα.-- 
υϑέοις πσϑόσελϑῴιχαὶ Τὶ ἐκείνου χήραις ὄζεφυγοῖν, ἀπε ὀρτεχονδίου. ἀλλαχοῦ δὲ τούτο 

ματϑ, ιν, αὐπαγἀὼ καλᾷ. Οὐδεὶς δυυύΐαται τοὶ σκϑύη τῷ ἰουρϑ αἱ φρπασαι, ἐδ μον ποοῶτον δύ- 
συ ἰσθϑν, ἃ τότε ᾧ σκθύη ἀντ δχχρπασμ. ζωῦτω ὃ Ὁ βίαιον ἀντ χϑριτῶν ἔλεδῳ ὅ- 
περ δΐευ κι οὐρπαγάωυ, ὐγζῦϑα ἑλξιν ὀκάλεσε. 

ἩΘΙΚΟΝ Ἰωῦτ' δὼ Εἰἰδύτες, δζμναςῶμϑυ, δυξάσω δι (ὃ) Θεὸν, μιὴ δζρα πίςεως μένον, δρλὰ χαὶ 
1 9 βίου᾽ ἐπεὶ οὐκ αὐ Εἶν δῦξα, λα βλασφημία. κα Ὁ» ὅτω βλασφνημέτπω Θεὸς, 

ἕλλίωος ὄντος μιαρ96,, ὡς γεισιαμοῦ διεφϑαρρδύου. δ, 9 δὲ δέομαι πάντα ποιῷ, ὧφε δοξα.- κς 
ζεαϑαι ᾧ Θεόν. ναὶ Ὁ», φησι, τῷ! δούλῳ ἐκείνῳ, δὲ δ ὄγο μια τῷ Θεοῦ βλασφημῴ- 

ται( ὅτὸν ὃ ναὶ ἢ, πόσα θύγφως κόλασις ἢ τιμίφ οἰα ἕπεται) μακοίελος ὃ, δὲ α τὸ δγο μι δ.- 
ξαΐδεται. μὴ τοίνεου ὡς οὖν τω σκότει ὦνϑρμ “δλλαὶ πάντα φεύγωρϑυ τὰ αἱ μδοτηματα, μαί- 
λιςο ὃ τὸ Εἰς κρινζω δζμαίνοντοι βλάζωυ, ὯΦ᾽ μώλιςα, ἐν τύτοις ὁ Θεὸς βλᾳσφυμήται. 

“να "ὃ ἐξομεν συτγω μων, τὸ ἑτέροις δϑγαι ωροςα Ὥσμενοι, τὰ ἑτέρων αῤπαϊξωμεντίς ἡμῖν 1ὸ 

ἔςα! ἐλπὶς σὠωτηρίας;εἰ μὴ πεινῶντα ἐθρενψας,κολοίξη" εἰ δὲ ὁ αἰπίδυσας ἐνδεδὺ μένον, ποίας 

τεύξῃ συήνωμης ζωῶτα [(μιυεχὼς λίορντες αὶ παυσό θα. ἴσως γὰ β (Ὁ) τιΐμερον μυὴ ἀκού. 
σαντες, αὐθλον αἰκούσονται (ὦ) 3 τίω «ὔἴοιον μὴ προϑσέχοντις, τίου μετ᾽ ὠκείζωυ πειεϑή. 

σονται. Εἰ δέ μες καὶ ἀπειϑώς Εἶεν οψοκείμδμοι, δλλα ἡμῖν α!εύϑιωον ἔςαι Ὁ δικαςη- 
μον. ὃ )» ἡμδψεπληρωσειμδν. βοιτο ἢ μήτε ἡμας αἰαρω ϑίωαι Ὠχὲ τοῖς λεγομῦβοις, ἐς 
μήτεύμας ἐγκαλύψαιϑαι διυλὰ πους διωνϑίωαι μ' πε ρησίας φίῶαι ἐχὶ τοῦ βή.- 
ματος τῷ Χριφού, ἥα ἡ ἀδοὶ διωηϑώμϑδμ χαυχήσοιοϑαι ἐφ᾽ ὑμῦ, ὼ ἡμοτέρων κακὸν 

“αὐδαμυθιὸν φιναὶ λαδῷν, Ὑ ὑμετέραν ϑὐδοκίμησιν, οὖν ΣΧ οὶς ᾧ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμδν, ,(᾽᾽ ὃ 

ᾧ πατεὶ κἡ δίξα, ὦ μα τῳ ἀγίῳ πγθύματι,Εἰς (διὸ αἰῶνας. Αμέιῦ, 

.«- ο 

40 

Ομιελ, ζη.34 ΑΠΕΚΡΙΘῊ ΑΥ̓ΤΩ ΟΟΧΛΟΣ, ἩΜΕΙ͂Σ ΒΚΟΥ. 
σε ϑρ ἐκ τ νομια, ὅτι ὁ Χρλφος μδμει Εἰς (ὃ αἰώνα" ἡ πῶς λέγάς σὺ ὅτι 

δε υψωϑέώδω (δ ἐον τῷ δ, ϑοθπου; τίς ὅθηγι(ὅυϊ ὁ υἱὸς τῷ ἀγιϑούπου; 

Ἐπ ΣΎ φώρατον ἡ πλαΐη ἡ αἰαϑοές, καν μυοίοις ἔξωγω ἀλείφη) ,χοὐ- 23 
ΝΝ Ὁ)» μασι. καὶ καθείπερ Φ σα, ρα Ψ τοίχων κϑυιώντες, Οὔκ ἰοροῦσι 

ἢ) δα τὴς αἰλοιφὴς δίορθοι᾽ ουτω αὶ (Ὁ “ψευδύνϑμοι ῥαδίως ἐλέγ- 
ἣ χοντοα ὃ δὴ χαὶ οὐ πεπόϑαον[ ὦ] Ιουδοῦοι. τῷ Ν᾽ Χριφοῦ ἃ 

Φὺ ποὺς αὐτᾶν Εἰπόντος" στὸν ὑψωσῶ ὐπὸ τῆς γῆς, πλρίᾷς ἐλκύσω 
Ὁ πσοὸς ἐμου τὸν" ἡμεῖς ἠκούσα μϑβ, φασιν, δἰπο τὸ νόμον, ὅτι ὁ Χρατὸς 49 

Εἰς ᾧῷ αἰώνια" Ὗ πῶς σύ λέγε, ἐπι ὑψω ϑέωώαι σοφῷ ἠον τῷ οἰν,ϑοόπιυ; ἐς ὅρν οϑύοι 
οὗν ο ὑὸς τῷ αὐ, ϑοϑίπου ; ἄρρι ἡδέεσαν καίκέγοι ὅτι ὁ Χολφὺς ἀϑανατὸς τις 61, κὶ ζωζω ὑγε! 
πέροις Οὐκ ἔχουσειν. Οὐκοιώ κάκχεϊνοι ἤδεσαν ὕπερ ἔλεγε, ᾧ )5 πολλαχοῦ “ἦν γραφῶὼν 
« ες » “ ἢ “ " ͵ 

Ἡσ, νγοζ. ὁμοῦ χὶ ζω παῦδος ὼ ἡ αἀἰναΐςασις ΧαΙΤα,, ὦ Ὁ Ἡσαΐας ὧμα (ὐξ τἰϑησν, Ως δι 

ἣ 



ΒΥΑΓΓΕ ΛΔ, Ομϑλ, ξη. 841 χοὸς ιβ' - 
Ἐχὴ σφαγάυ ἤρθη λέγων, κὶ τὰ ἕξης ὡπθρτα ὁὶ ὁ Δαξὶδ ὧν τω δευτέρῳ ψαλμῷ, χαὶ 
δλλαχοῦ πολλαχοῦ σιερωαΐτηει ζωῶτα αἰμφύτερα. ἡ ὁ πατϑιορλης 3 Εἰπων,λμαπεσων ἐ- 

χει μμἤϑη ὡς λέων, ἐπήγαγε᾽ Καὶ ὡς σκύμνος λέοντος, τίς ἐγερᾷ αὐτὸν ; ὁμοῦ ἡ Ὁ πάϑος ἡ Σ τιν. μθ.0, 

ὀϑαΐςα σιν ἐνδείκψυται. Ἀλλ᾿ ἀτοινομίζοντες ἐχτφομίζειν αὑτὸν ἢ δεικψιυύαι σόκ θιτα Χο.- Δ». 
5 σῦν ὧκ πύτου, ὁμολϑθορύσιν ὁτι ὁ Χρατὺς Εἰς ᾧ αἰῶνα μϑμει. ᾧ δϑρι πὺς καικϑύργως , υ 
5} Εἶπον, τί ἡμιφς ἡκού σειμϑ ὅτι ὁ Χοιςὸς συυδὲν πα σή, σελ φασρφῦται, δλλ᾽ ὅτι ψϑμει 

εἰς τὸν αἰῶνα. χῳτοι Οὐδ τη» Ὁ εἰρηρϑίον εἰγὰυτίον ξιθ τῇ )Ὲ αἰϑτεγα σία, ὃ παῖθος υἰκ ἐξδζο 
χώλυμᾳ.οντεῦθεν ὅν ἰδεῖν, ὅτι πολλαὶ μ ἀἰμφιδόλων ((ιωϊεσαν,ὶ ὀκόντες ὀκακϑύρχϑεω. με 
λ γοῤεέφϑη «ἰδὲ Ξαναΐτν δζαλρθεὶς αἸωτέρω, αἰκουσαντες Ὁ ὑψωϑίωναι ἐνταύϑα, ἢ.- , 

10» αἰ φ’ωτήθυσαν, ΕἾζᾳ λέρϑυσι᾽ ὅις ὅδιν ὧν! ὁ νος τῷ αἱ, ϑούτου ὦ τοῦ» κθικουργως, μὴ , ̓ 

ΣΡ δὴ νομίσῃς, φησὶν͵ ὅτι περὶ σού τοίγο λέγϑιϑν, ὼ Εἴπης ὅτι δὲ αἰπέηγϑειαν εὐδμτιουκίθα, ' 

Ϊ 
ἰδοὺ γοροίκ οἴδωνϑυ περὶ ὄνος λέγής, ὁ δικῶς ἰποφωγνόβῖθα. 1 δέζυ ὁ Χειςός, Ὦχχιςο.. 

μίξων αὐτου δεικψεὶ ὁτι ὃ παϑος συσὲν χώλυ μα ωρὸς ὃ μβμειν αὑτὸν Εἰς τὸν αἰῶνα, 
35. Ἐπ, φησί͵ μικρὸν χοῦν ὧ φῶς κ19᾽ υμδυ δι" Δηλῶν, ὅτι ὁ θυίγατος αἰτεῖ με-: 

15 γώςασίς Τ21. χα ΣΡ ὦ φώς τὸ ἡλιακὸν Οὔκ αὐαιρᾷται, ἀλλα μικρὸν αἰσσοχωρήσειν πάλιν 

Φαήνεται. Περλπατεῖτε,ἑως ὃ φῶς ἔχετε. Ποῖον εταύϑα λέγᾳ καιο9ν : αἴρο 

τἰω χἰρούσαν ζωζω ἅπασαν, ἢ τὸν τατθ9 τῷ ςαυρφὺ γούνον" ἔγωγε οἵ και αἰμφοτέροὐς ὀχοβ 
"»» τω ἀφατοι ἀντύϊφιλαν,ϑοφ πίαν, πολλοὶ καὶ μΘ' τὸν φζαυρϑὲ Ὀχίςευσαν. λέγφ5 ταό- 

τῶ χατεπείγων αὐςἄν; Εἰς τίω πίει, ὅπερ ὁ λύωτέρω πεποίηκεν, ὅτω λέγων, Ἐπ μικρὸν ἴοαν, ζ, χγὸ 

20 γόνον ἀϑυμδμείμι, Ο αἴδεπαῦν ον τὸ σχότία, οὔκ οἶδε πο ὑπάγει. 

Πόσα γϑεῶ (ὦ Ἰουδοῖοι νι πον αἰ ἤοισιν ὃ Οέκ ἴόουσι τί πα ἤουσιν, δλλ᾿ ὡς οἰρ σχότῳω, Ϊ 

ὅτω βαδίζοντεριδυκοῦσι (2 τω ὀριϑέω ὁδαύθειν ὁδὸν, τω καὶ ἐγδμτίον βαδίξοισι, σα ίδξατον ΗΕ 
μνυῦπι, χοστηγϑοφιώτες, νόμον φυλοίῆρντες, καὶ βρωμότων τ) αυτηρήσεις, ἢ σέκ ἴσασι ποῦ πε- 

ολπατοῦσι. Ὁ.9) τῶτο ἔλεγε" | 
252 436 Περιπατεῖτε Εἰς ὃ φώς, δα, οὶ φωτὸς “δρηοϑε, Τουτέςιν, ἐμοὶ οί, κρήτοι 

οὖν ασϑϑοιμμίοις φησὶν ο ϑυαγίελιςῆς, Οτι Οὐκ ἐξ αἱμαΐτων, φυϊδ ὡκ θελήματος σοιρκώς, τωαν αὐ). β 
ἀλλ᾿ ὧκ Θεού ἐδθμνήϑησαν, του τέρι, τοῦ ποθ ς᾽ εἰντουῦθα καὶ αὐτὸς λέγεται τούτως “λυναν,ἶνα; ' 

μαΐϑης, ὅτι μία οὐνέργεια παΐξός αὶ νου. Ταῦτα εἰπτῶν ὁ Ἰησοῖ, ἢ ἀπελθὼν ὠπ’ αὐὖ- 

Τ, ὀκρυύζη. Νιωώ τί κρυεται ; Οὐ δ γᾺ λίθοις ἤραν κουτ᾽ ἀὐτυῖ, οὐδ ἐδλαι- 
30 φτρη μη σαν τι τοιοῦτον, δῇ ἔμισοθαϑεν. Τίνος δξζω ἕνεκεν ὠκρυξηνζμ' καρδίας ἐμξατεύων ἥδ 

τὸν ϑυμὸν αὐτοῖς αἰγοκανοντοι, εἰ ἢ μιη δὲν ἐφϑεγζντο᾽ "δι δέοντοι ᾧ φονῶντα, καὶ ὀυ αὐθκέμε- 
γὲν ὥξε Εἰς ἔργον δξελϑεῖν, δνλα κρυαῆετωι, κοϑφιμυλούμϑρμος αὐ δῥ (Ὁ) φϑύνον. ὅρφι γον 
πῶς αὖτὸν ἡνίξατο ὁ ἐὐαελιφῆς, θύϑέως γϑιὼ ἐπήγειγι᾽ ΝΕ 

37 Τοσαῦτα ὃ) ἐὐτοῖσημεῖά στεποιηκότος, Οὔκ Ὠχίφευον εἰς αὐτὸν. Ποῖα, τοστοωῦται ὅσα 

35 χἰλέλιπεν ὁ ϑυαήελιςής. ᾧ ἐκ" μ᾿ τα δὲ τώτοδηλον. καὶ ὙῈΡ «ἰαυνχωρήσοις ἡ ὧ»- 
δους, ὁ ἐπϑνελϑων πάλιν ὑφεινϑῥως αὐτοῖς οἱ 9 λέγοται,ὅτω λέγων" Ο πιςεύων Ἐς ἐμέ, Ἰωαν,β, μ8, 

ἐ πιφεύει Εἰς ἐμὲ, δλλ᾽ Εἰς (ὃ πέρυψαντά με. ὅροι) τί ποιξ, ἀῤχεται ἰπθζα πεινων 
᾿ὶ (ἀωεςα λιϑύων, ὁ κατοιφθύτι Εἰς δ πατέροι" Εἶτα πάλιν ὀράγει τὸν λόγον. καὶ στὸρ ἴ΄ 
δῃ ἐκϑησλουνϑύωνο «ἰσσο χωρᾷ, ἡ πάλι ἐφίςαται, ᾧ ὀἰποζωπενοωῖν “ποϑοιμιαξεται πα- 

49 λιυἡ πού τϑ:» ἐποίησε; ποδγδρ Οὐκ ἐποίησεν ; ὅσο γϑιὦ οὗ Ὄρχῇ ᾧ φησι Καϑως ἀκούω; τρῶν, εἰ Ἂς 

κρίνω εἶτα ὑψηλότερν᾽ Ὡατερ ΡΝ ὁ πατὴρ ἐγείρει ζδλόνεκρους ζωοποιᾷ, ὅτω καὶ ὁ ἐὸς οἱς Ἰοαν. 4. κα 

γ.ἀνν θέλει ζωοποιᾷ. πῶλι, γω κυ κρίνω ὑμας "ἄλλος ἐσὶνὸ κρίνων. εἶπαι ὀϑαγωρῇ πάλη εἶζῳ Ὠχ. ἴϑόλληεν. 

ςατ' τῇ Γ αλιλαία, Ἐρίωζ εοϑέ,φησι, μα ̓ βραΐσιν ̓  Ὡἰπολλυνδμηνοὺ εἰπὼν αὐτὶ αὐ μοα.. ἴωανοςο κζ, 

λο οι ἐκ ᾧ υὑρανβ καϊαξεζηκεν, ον ζωὴν αἰώνιον δίδωσι, πώλιν ὀϑανχωρᾷ. ὶ τῇ σκηνο τη γα. πά- 
(εγίοι,τοπι,2. ΒΌΡΡ λὴ 
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Ἰερογ. Ἀγ, 

Πραξίκη κα, 

Ἡσ΄ς «. 

Ἡσις "8, 

δι ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΊΤΙΩΑΝ. 
λιν ἐλιςαξ,, ὃ ἀὐ' τοῦτο “ποιῴ. ὑδιωυεκῶς ἰδοι τις δὼ ὅτω ποικίλλονται τίου Δφιϑασκαλίαι, 

ῇϑουσίαᾳ, αἰποισίᾳ γζῳ πτεινοῖς ὑψηλοῖς λόγϑις" ὃ ἡ οὗ ζῳῦϑα πεποίηχε. τοστεῦτα ὃ αὐτο ση- . 

μεία πε ποιηκότος, οζν λίςευον Εἰς αὐτὸν, φησιν, 

38 ἵνα πληρωθῇ ὁ λόίος ΗἩσαΐν,ὃν εἶπε Κύσιο, τίς Ἰχίφευσν τῇ τῇ ἀκοὴ ἡμδινιν ὁ βεαχίων 
Κυρίν τίν ἀπεκαλύφϑη; Καὶ πάλν᾽ .39 Οὐκ Ἰδειύαντό,φυσι, ἐπεφευᾷι ὃ ὁ Π ἔι- 5 

“σεν Ἡσαΐας᾿ αἰκοὴ αἰχούσετε, ὧς οὐ Μὴ (μήτε. 41 Ταὐτα ἢ ς: ἐπτν, ὅτε Εἶδε 

τί δόξαν ἀστῷ καὶ ἐλοθίλησε αἰδὶ αὐτῷ. Ἰδοὺ πάλιν Ὁ, ὅτι, Ὸ εἶπεν, ὀυγὶ αἰτιολϑθγίας, 
ἀλλ ̓οκ(αΐστως. συν γὰ ΩΝ Θἶπεν Ἡσαΐας οὐ ἘχΊςευον" αλλ ἊΝ ὁὐκ ὀμδέον πι- 

φεύειν, χὰ τούτο οἶπεν Ἡσαΐας. ηἱ δΐζω ὀυχ, ουτῶς ὁ  βἰαγίξλιφης ελόγει, αλλα τίω αὐπιρίὰν 

σὺ τῆς πξοφητείας, ὑυ τέων πσδεφητείλμ Ὡπὸ τῆς αὐπείας ἐ ̓Φησι᾿ καὶ ἡ τοὶ ἴων, σφο- το. 

δρότερρν το αὐτὸ τί, ϑησιν, ἵντω λέγων, δζᾳ τῦτο Οὐχ ὀδοιύδμτοτ τιον ὃ ὁτί Εἶπεν ΗἩσεΐ.. 

ας; οντύῦνιν φἶϑαφῖσαι ὄχ ̓ πολλὼν γβέλε) τοῦ γραφης ἀψώνδές" ᾧ 67 ἀρ πξλεφη- 

τίυσεν, ὁ υχ ἑτέρως Ζεξίξη,αἰλλ ὦ ὡς εἴπει. ἵγα, »ὺ μμῆ τίς λέγῃ, ὃ τίγος ὑνεκεν ἦλϑεν δ᾽ ̓Χ εἰσύς; 

οὔκ ἡδεῖ ὅτι ΟΥκ ὀμδιμον ἀὐτῳῖ παρϑσέχει: ̓ Ὁ ὺ οὖν πουφήζαε Εἰἰσείτει τῶτο Εἰδέζς. ἡλ- 

ὃς ἢ, ἥα πσσόφασιν μὴ ἔχωσι, τὐϑδ τῆς αεὗρτίας αὐ. ὦ πσξρήπενο ὁ ανξ)φήτης, ὡς κς 
πόμτως ἐσθνδγα «αρϑ{πεν. εἰ ἰγὸ μὴ πόμτως ἔμϑιμεν ἐστοϑαι,οίκ ἐν «πριεῖπε᾽ πϑωτωςὃ 
ἔμϑιεν ἔσφαϑαι, φω ἀδιατως εἶχον ὠκάνοι. εἰ δὲ κεῖται τὸ, οέκ ἡδρούδυτο͵ ἀν ὶ τῷ τῷ, Οὔκ ἡ-- 

ϑελθν, μιῇ ϑαυμάσης. Ὁ ΡΝ ἐ ̓αλλαηϑῦ Φησνν Ο δυωά ϑιος χωρή», χρρείτω, ὅντως οἷδε “ 

πολλαχοῦ ὃ διυύαμμν τίωυ απελαίρεσι λέγειν. καὶ 'πάλιν᾿ Οὐ δυώαται ὁ κόσμος μισεῖν ὑμαρ' 

ἐμὲ δὲ μισεῖ. τῶτο δὲ χαὶ οὖν τῇ ΧϑΝῇ ἢ σιωυνϑεία φυλφῆουδρμον ἰδὸι τις ὀρ ὡς ὁτὸν λό, τίς γ 10 

ὁυ δυα μαι αἱ αἰγαπῆσαι ᾧ λῴα, τὸ σφοδρὸν τὴς βυλησιως δυώαμαιν λέγων. χα) πάλη, 
ἐυ δυώαται ὁ δεῖνα ϑινέαϑαι χρισό. χα) ὁ παοφήτης δὲ γ φησιν; Σ Εἰ αἰλλαξεται Αἰδίοψ τὸ τὸ 

δέρμα αὐτῦ Ὁ ̓ὔϑαλις πὶ ποικίλματα, αὑτῆς, χα! ὁ λαὸς ἐπ διουήσιται εὐ ποιῆσαι μέε- 

μαϑηχῶς κακοί. ἐν ὅπ φησιν τί ἀδυυδά]ος ἀὐζις ἡ τὶ ἀρε ἐρ γασία" αἰλλ᾽ ὅτι ἐυ βείλον(λ,δχὰ 

πο οὐ δυυύφμται. καὶ δ λέγει ὁ ἐυαγίελιςὴς, ἔξ τὸ φησιν, οἷς αἀδυυύατον ἰώ ) ψϑύψαοϑαι ῷ 25. 

πσοοφύτίωυ. καὶ μέωυ ὅζῳ ὁ ἦτο αἰδιυυαον ἰὠὦ ἀδους πιφεύσαι. ογμῶ γϑ}, καὶ πις θυσείντων 

μὰ ἌΩΩΝ μϑρεν. [ ἰγὸ ἐὺ ζωτα ασολᾷπει, εἰ πτιςευφν ἔμδιρον. δὲ δυ, ῴησιν, οὐχ οὕτως 

εἶστεν; οἷ ἰδιωματα ἦνα ἡ γραφὴ ζοιαῦτα ἔ' χέναα , δὲῖ Οἷς νὸ νόμοις. αὑτῆς οἴδνχωρῷ. ζω- 
τὰ δὲ ἐἶπτν, ὅτε εἶδεν τέων δξὰν αὐτῷ. νος: ;  παΐζος. πῶς δῶ ο]ωλύνις ΤΣ Τ  ὑοδ 

λέγει, ὁδὲ Παῦλος τρὶς . πνϑύμευτος Ὁ ̓ὠχω ὡς (ἰωαλείφοντε φ ὑποςασεις, αἰλλα' ἴω 30 . 

ἀξίομ δολούντες ἐ), φάσι,  γὸ τα τῷ πυΐξϑς, τὸ δρῶν ὸ τὰ τῇ οί, τ΄ ̓πνθύ ματὸς 41, γεπαῦι 
καῖτοι πολλαὶ, δὲ «γί λῶν Εἶπε, ὁ σοὺς λέγ, καῦως Εἶπεν ὁ  ἀγίελορ" ἄλλα Ὁ Θεὸς 
Εἶπε. τὰ ἥν" Φ ἡ «ἰ«σὸ τῷ Θεοῦ δὲ αἰἠέλων Εἰρνεϑύα, ὅ Ὁ Θεοῦ αἱ αὐ Εἰ σέν ἔτι ἣ ᾿ ᾧ πὸὶ 

Θεού, ἦ αἰήέλων. ἐν ῦϑα ὈΚΧὴ πνεύματός φυσι ἐῃ) τὰ τὰ ῥήματα. ὦ ἐλάλησε τάξι ἀν 

αἰ ἐλῴλησιν; Εἶδον Κυρμον χαϑηνϑμον Ἐχὶ ρὸν ὑψιλοῦ, ω ἐξῆς. ϑοξαι δ δξυ ογζαυ)α 14 
Φησι, τίω ὑψν ὠκείγζωυ ΚΠ χαπϑὸν, ὃ αἰκούσαν μυφηθλων τὐποῤῥήτων, τὸ ἰδεῖν τὰ Σ, ἐραφὶμα, 

τίω ἀφραπτίω ἡ τίω ὡἰστὸ Ἑ θρόου πηδῶσαιν," ὴ ἢ λύτιξλέψαι αἱ διιυαἰ μεις οέκ εἷχν ὠχᾷαι. 
Ὁ ὀλῴλησι ἰδ αὐτο ἐ ἐλοίλησιν: ; ὅτι ἤκϑυσε Φώνζωυ ᾿ λέρρυσαν᾽ Τία Ἰποφείλω,ὺ ́ ςς πο- 

ῥεύσεται; ὁ Εἶπον᾽ ἰδοὺ ἔγω "Ομ, ἰπύφειλόν με. ἃ Εἡπεν ἀἰκοὴ αἰκούσετε, δ οὐ μιῇ ̓ ων-. 

τε, ὁ βλόποντες βλόψωτερὶ ὁ ου μη ἴδητε. 40 Ετύφλωσε γὸ αὐδὖὦἋὋἅΤἽΤν ὀφθαλ μα, 49 

ὦ πεπωρώκεν αὐ δι" τίω καρδιὰν, μή ποτε ἰδῶσι τοῖς ἐφοχλμοῖς,ὸ τὴ ἡ καρδίᾳ (μω σιν. 

δου πάλιν ἔτερον ζήτημα᾽ διλ᾽ Οζνο ἐφ), ἐὸρ ὀρ)ὼς «εήσεχωμδι. ὡασερ Ὁ ὁ ἥλιος 

τν αἰοϑενῶν πλήῆοι (ὦ ὀψίς υ ὥς τίω οἰκείδν φύσιν" ὅτω καὶ ὑχὶ ᾿μὴ πσέϑσεγρι- 

τῶν τοῖς τῷ Θεοΐ λόγρις γ΄. ὅτω καὶ ἐχὶ τῷ ὥ φωραὼ τίω καωρδὶλν σχληρμεῦαι λΕ} «ται ὅτω 

Ὁ 



ζ 
ἡ Ὠπ 2 Τιλονειχθεεύτο "τὶ τοῖς 1 Θέου λῤηϑις ν΄. ἰδιωμα ὃ ὃ ὦ τ5 πῆς ρα φῆν᾽ ὡς 

ὲ τὸ, ἴἰ. «ὑρέδωκεν εἰ; αἰδύκιμωον νοιώ, Ὁ ο, αἰπένγει μα τοῖς εϑνέσι" ̓ ποτέ, ( μυεχώρησεν, α᾽- Ῥωμιανκής 

φῆχεν. δ, “ ἰγὸΡ ονεργθεώτοι αὐτὸν ον 3, Ε ἰσοὶ, 4, δ᾽ ἔκ τῦς ἑτέρων πονήρλας ζριῶτο 
γινοιῦμα Ν εἰκνέσιν. στὸ »Ὲ ἐγχατα λειῷϑα  νὃν αἰ ποῦ τῷ ᾽ Θεού, αἰ θαδιδυίβα ῷ ϑζι- 

5 ζύλῳ᾽ τ αἰ αθόλῳῦ ̓ κυ οιδυῦς. ἀπ, μυία παίρᾳ μδῳ δεινοὶ, φοξων τοίγιεν ᾧῷ αὰρ ὁα.-- 

τίω Φησιν, ἐσκλ ἤρειυε Χ ὁ “«ἰ;έδωκεν. ὅτι »Ὲ αὐτὸς αὶ μόνον δὶ ἡ χρ ροι δίδωσιν, ΔΛ 588 ἐγκα- 

ναλιμπόμει, ἐδὼ ω ̓βυληϑώμῶν, ὦ χυσον τί Φησιν" ̓ Οὐλῥ αἱ αἰμδοτίαι ὑμῦμ διιφῶσιν ὀϑα μσινῇ. (. 

μέσον ἐμού αὶ . ὑμῶν: ; ὁ παλυ,Οἱ μμακρεούοντε ἑαοις ἘΣΩ οὔ, εἰπολρεεῶται. 65 Ωσνέ Φησιν ὯΝ ο(. χζ, 

Ππελόϑου νυμα Θεοῦ σῳ, Ἰθαλήσομαι σῃ κάγω. χαὶ αὐτὸς ὃ οὖν τοῖς ἰρ ἰαγξελίοις' ΠΟ σακις ἢ Δικ. ΩΝ ΝΜ 

20 ἡλέλησα ἢ ἤγ Χισμωυαγαγεν ἴΩ τέκρα ὑμῶν, ὶ σύκ ἡθελήσοτε , ᾧ ὁ Ησαΐας ὃ πάλιν , Ηλῇν, Ἡσιν,β. 

"ἡ Οὐκ ἰώ λύιϑέρπος" ἐκάλεσα, ὁ ογκ ἰώ ὁ αὐ ἀκασύυδιος. (τα: ὃ ᾿λέγᾳ, δεικγὺς ἡ- 
μας ς Ῥίρχορδίοις τ τῆς ἐγκατωλείψεως, κα αἰτίοις γνορῦ,. τοις τῆς ἀπωλείας, ὁ ἡ Θεὲς ὶ 

μόνου Ὁ κατολίσειν σσεὲ κολοίσαι βούλεται, ϑλὼ καὶ Χχ᾿ ὅτε ολάζει, μὴ ϑέλων ὡΐ ποιεῖ. 

Ου βόλομοι γ», Φησι, ὥ γωα τὸν τῷ αἱ μῦν’ τωλρῦ, ᾧ ὡς ὦ ἵπηςρίναι κα ἡὶ ζτν αὐτὸν. ὁ ὁ 1ζεκινιλβ, 
ὑπολλυῦμ 15 Χριοῦς" ὦ ΩΣ τὴ κατα φρο φῃ ἱερύσα λύήμε δὰ: κρύει, ὃ Χ ὁ ἡμιάς Ὡχῖ φίλων ποιούνϑμ. 

ῥνων το Ἰαὺτ᾽ δχυ Εἰδότες, πόρτα τραῆωμδν ὦ ὦσε μὴ ᾿ἀφίςα οἷ, τῷ Θεοί, δολ᾽ ἐχθᾶθα τῇ τὴς ΠΘΙΚΟΝ 
μπλὴμ 
ἀνύει, ὃ κα κ᾿ ψυ γίω σχιμδιίας καὶ Ὁ τῆς πσϑῦς ἀλληλῦς αγαΐπης, καὶ Μὴ ᾿ ἀστιφοἰΠωρδρ ἡμδῇ ῷῳ μέ- 
χεϊτῷ μανγ. " ( τῶτο Ν᾽ μϑηνονδύων Ὁ ,ὀἰξεσνκύτων 51) αλλ ὅσῷ α) χαχώς ϑζακεινϑβοις ἰδωμϑυ, 

χ' πολ ὃς ἀπῷ σωμρ μάλλον. χα ̓γὸ σ᾿ οὖν τοῖς σώμιασι᾽ ̓ πολλοὺς πολλαχις ὁραδεϑῳ δυφράπε- 

2ο λα ἐφίθε καῇ ανΐατοι νοσήματα, χα) ϑ ̓ παυοϑα ὀχισιθέντες Φανῤμάχα. τι γὰ ποδουλγίας 

χεῖοϑ:» Ὁ χειρί ρας" ὝὝΧΡΝ «ἰϑρύαήομδν ζῳ κῶλα ; ἔδακε" αἰλλαὶ πόμτω ποιοί. 
' ψϑρ ὧτε ρα μυϑιας νὸς υὐπολαιύσαι, Κ) 4, λύσαι ὃ χακὸ εἰ ἰδωυά θα. τοῦτο καὶ ὅχὶ ΔΜ 

ἀδελφῶν ποιαῖρδι᾿ χα ἐὸν ὀμίατα γοσῶσι, αϑύωμδυ λοραπγάσοντερ, ΘᾺ ̓ βαφςαζωμδυ αἰλλή.-- 

λῶν βαρ. ὅτω ̓  πληρωσορνϑρ (δόμων ὅ Χραφοῦ, χαὶ ̓ πθυξοζθα τΥν' τῆν" ἐπογίελ- 

ἃς μϑμωνα αγαργῶν »λάσλτι ὴὸ φιλαν, ϑο9πία, ᾧ Κυρίου ἡμδ ἴσα ΧΚρλφοῦ, (ἴθ᾽ ὃ ς χω πα πατοὶ δὺ-- 

ξα, ἅμα ᾧ α αἰγίῳ πγόυματι, Εἰς ὧν αἰωνας δὴ αἰώνων. Αμέώω. 

Ομιλ. ξθ4». ὍΜΩΣ Μ ἘΝΤΟΙ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΑΡΧΟΝ- 
"τῶν πολλοὶ ὕχίφϑσαν Εἰς αὐτὸν ἀλλα δορὶ ὧν Φευρισαίοις ὑχ ὡὠμολό-- 

4.6 “ϑίω, ἡα μὴ Ὡἰποσιωυα γωνρι ρωνπω. 4 Η γπησαν ὙΣΡ̓ τίω δόξαν 

χαρτί Υ αὐ, ϑοξπων μάλλον" ἡαὶ κἰρ τίω δόξω ᾧ Θεῦ, 

ἈΦ ΕΙ Αὐτὰ φύγγειν ὁμοίως ἡμι λύαγκαῖον ζὰ τίω ψυχίω δζαφϑείοϑι- 
γι δὴ Φ᾽ τὰ πωϑη᾽ πολλῷ ὃ πλέον ὠκᾷνα ζ᾿ πολλοὶ καὶ ᾿ ἀξ ἐαυ Νὴ} πιίονται 

αἰμδρτήματα" ἥ ὦ λέγω, ἡ Φιλαργνεία, ἐσ δ. ὀΐωυ καθ - 

αὐ δεινὸν Ὁ γόσημαι" πολλῷ 5 τον λαλεπώτερρν, ὅτ ῥίζα καὶ μη- 
τὴρ δαὴ πότων ΤῸ κου, ζωζπνν ἡ ἱ κεγοδυξία. ἰδοὺ ο»ιω 

καί ὅτοι "τὴς πίφεως δζῳ ᾧ: τῆς δόξης αἰαδβῥαγησοιν ἐρώτοι. πολ-- 

λοὶ Ὑῤ, φησιν, αὶ ᾿ὀκ τῆν Ὀρηόντων Ὀλίφιθυσαν Εἰς αὐτὸ "' δμι5 ἢ (ἄν: Ἰουδαίους ϑγ ὧμο- 

49 λόγι, ἵνα, μὴ ̓ὐποσιωυαΐγω 231) ὐϑωνπα" ὃ ὁ7τερ ὀξίν χα! μα ὀῤωϑεν ἔλεγα, Παῖς δυυύαιϑε Ἰφὼν 4 μὲ 

πιφ'θυεν, δόξον κ᾿ λήλων λαμθαγοντερ, τίω δυξὸν τω ωὶ ὃ Τ μόνου Θωὺ - ᾿ ὧν 

πὕνπρ: :σέχ εὐθα αβχοντιο ἥσαιν, αὐλλα' διϑλοι δῳλείαν τίωω ἐσώτίω. σέ ̓διλα καὶ αἱ εὐτι 

ὕφερον ἐλύϑν ὀφόζορ, δα μοῦ Ὁ Ἰχὶ ἐν ᾿ὐπογόλων ὁραΐῳδῳ τύτῳ κατελονϑβες ὃ δὴ 

παϑῳ, χα] “)} ἀβοντες ἐπ᾿ ὠχκείνων ἔχ!ς θύσων χαὶ ̓ ἑερᾷς. ἥ ἐγ ὅ Ὁ ηγθύμωτος ὙΡΡΙς ἐλθῶ.. 

ΟὨεγίοί, τοΠλ. 2. ΒΡΌΡ 2 Και; 

ΓΎΑΤΓΓΕ Δ, Ομ. ξ9. 43 χες (ρ. 
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844 ΧΡΥΎΣΟΣΈΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ.ὄ 
σα, πανία αὐχῶν αἰδα μᾶντος ἐποίησε φερῥοτέρες, ἐπεὶ δω ὦτο ζω "ὦ κω λύον αὐτῶν σι- 

φεῦσου τύτε, ἀκέσον Τἰ φησιν 

440 πιφίθϑων Εἰς ἐμὲ, ἐυ πις- θύει Εἰς ἐμ, δὶ Εἰς ᾧ περιψαντοί με" 

Ὡ σανεὶ ἐλεπ, τ δεδοίχατε πιφεύσαι Εἰς ἐμέ; Εἰς (ὃ) Θεὸ κἡὶ πίςις ὀζμθαννει δὲ ἐμοό, 
ὥαυτρ δζωυ καὶ ἡ ὠπιρια, ὅρα πως ὅζι πόμτων τὸ ἀφ δηλλανζον δείκρεσι τὴς ὀεσίας. κὶ Οὐχ ς 
Εἶπεν, ὁππιφ' θ)ωνέ ἐμοὶ, ἵγα μη εἷς Εἶπ, ὅτι ΤῊ" ρημ βημῶ ΓΧ ἐγεκαν ἐλεὴν, ὃ ἡὁ ἐπ᾿ ̓ αὐιϑεῦπων 

διμιυατὸ ὡῶ Εἰπεῖν, 0 ̓ γὰ τοῖς δὐτοσύλρις πιφιόνων, οὔκ ἀὐθις πιφϑυει, ἄλλα χϊς Θεῷ. 

αλλ να μαϑης, ὅτι “αἰδὲ τῆς Εἰς τίω ὁ ὀεσίαν πίφεως αὐτῷ φησιν, Οὔχ Εἶπεν, ὁ 0 πιχ'ϑύων μὰ 

τοῖς βήμασι, αλλ ὁ πιςεύων Εἰς ἐμέ, ὶ δ τί μηδαμοῦ, φησιν, Εἶπεν αἡτιφρύφως᾽ ὁπικεύ- 

ὧν ζ: Εἰς (Ὁ πατέρα, οὐκ Εἰρφ πατέρα πικείυ, αἰλλ᾽ Εἰς ἐμέ; ὅτι Εἶπεν ἀν, ἰδοὺ ἡ ἡμεῖς 

πιφεύορϑυ εἰς () παιτίρᾳ, ἡ εἰς σὲ ἐυ πιφεύομϑρ. : Ἂ ἀαϑενέφερφν ἐτί δέχειντο. Οἷς γϑεῶῦ 

μαϑηταῖς δζμλεγθυδῦος ὀυτὼς εἶπα ̓ Πισιυετι εἰ εἰς τὸν Θεὸν, καὶ εἰς ἐμὲ πιφεύετε. τυτὺς ὃ 
αἰϑενεφέρας ὁρῶν ἢ Φ Οιαύτα ἀἰχϑὖσαι μὴ βήμιαυται, ὠλλὼς οὐαγέ, δεικψι ὅτι Οὐκ ἐς! πιφεύσσω 

τῳ πατόί, μή ; πιςευσανζς εἰς αὐτὸν. ἡ ἵνα, μὴ νομίσῃς ὅτι ὡς ἐπ᾽ δ, ϑοϑπου Εἴρηται, ἐ- 

πα γει" 15 

40 ϑεωραν ἐμὲ, ϑεωρϑὶ τὸν πέμι ψαντα μα. ΤΙ δῶ; σώμα ὅβιν ὁ Θεός ; ὀυϑα-- 

μός. λείαν γΣ πίω ζ νοῦ φυσι ον υϑα, κα ἐντεῦθεν Ὁ ὁμοούσιον διλῶῦ, αὶ τί 

ὕθιν,ὸ πιτεύων εἰς ἐμέ; ὡς δὼ Εἴποι ς᾽ ὁ Ὁ (δ ποταμοῦ λϑαιφύμϑμος ὕδωρ, ὦ δ᾽ ποταμϑ, 

ἀλλα Ὧ πηγῆς λαιμίλθει, μάλλον ὃ 4) χαὶ αὑτὴ ἔτι αἰοϑενεξέρῳ ἡ εἰχῶν τρὸς Ό πρδόκείμϑρον. 

46 Ἐγώ φαῖς εἰς τὸν κύσμον ἐλήλυϑα, Ἐπειδὴ 2 ὁ ο πατήρ τύτω καλεῖται πϑυ- 10 

πιχοῦς κυ τῇ παλᾳιᾷ ᾧ ον τῇ χρυ, χα ̓ ἀὑτῳῖχέ χέχθηται ἃ δὴὃ ὀγόματι. ἀζα τῶν υ Παῦλος α- 

παύγασμα αὐτ' καλεῖ, ὀντιόϑον μαϑωνον Χ πολλίεὺ δείκνεσιν ὠζωῦλε ἢ ω “εὶς τὸν πατέρφι 

συγίένειων ᾧ σὐεῖὶν Ὁ μέσον, Εἴγο τίω Εἰς αὑτὸν πίςιν, μή Εἰς αὐπὸν, ἀλλ᾿ Εἰς ὀκᾷω 

δζεξαννειν φυσί, φώς Ὁ. ἑαυτὸν ὀκάλεσι, αἰοὶ ὃ τῆς πλόνης ἀπαλλαΐῆωι, ὑτὶ νοητὸν λύ- 

ω σχϑτος. 47 Βαν τίς μα μὴ ἀὐκϑύσῃ, ἐγὼ Ἢ κρίνω αὑτὸν. ἐὺ "δὰ ἠλϑον "α. κρίνω ῷ 23 

κόσχκον, αἰλλ᾽ ἵα σώσω ( κό κόσμον. Ϊνα »»» μὴ νομείσωσιν ὁτί δὲ ἀεϑύειαν ὌΝ χατοι- 

φρρνούνζας πἴμδραμε, ὄψα πϑ Εἶπε τ οὐ ἠλϑον ἵα κρίνω ᾧῷ κόσμον. Εἶτα, ἴα μὴ 

ῥᾳυμότερϑι ζαυτη ἥμωντα, μαϑοντες ἃ ὅτ! ὁ πιζεύων σώξεται, ὁ 63 αἰπιςῶν κολαζεται, οὶ ορρ 

“πῶς αὐδοις ἡ Φοβερὴν ἐπέσησε ϑικαφήδμον, ἐπαΐγαν ἐ λέγων᾽ 48 Ο ἐμὲ αϑεῦν, ὁ 
μὴ  λάμόλνων τὰ ῥήματά μον, ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτὸν. Εἰ ὁ πωτὴρ Οὐδένα κρίνει, 30 
χα σύσρκ ἦλϑες ἵνα κείνη τὸν κόσμιον, τἷς αὐτὸν κείνει; Ο λόγϑς ὃ ἐλαλη- 

σα, ὀκᾷιο κοι αὐτον. Ἐπειδὴ γὸῤ ἔλεγϑν, ὑπ οὔκ, ἔςιν ὧκ, τὸ 9 Θεοῦ, τοτὸ Φη- 

συ δτι οὐ τότε δυυνήσον.) ζαῦτα λέγφα λλαὶ τὰ ρηματο ὦ ἐλαίλησοι γιῶ, ῳ πίξει φῆσε) χα 
τηγϑρου, ἐλέγχοντα αὐςἂν αὶ πᾶσαν αἱ ακόαγοντα Φσιλογίαν. χα) ὁ λόχϑο ὃν ἐλδλυσοι. 

ποῖος λῤλϑέ; ̓ 35 
49 Οτι ἀπ᾿ ἐμαυτῷ οἔκ ἐλήλυα ὅτι ὁ πρωΐας με πατὴρ, ὀχ φὸς μοι ἔδωμιν ὦντο- 

λίω, τί [ΕἸπωκὶ ὼὶ τί λαλήσω, Καὶ ὅσα τιαῦζα ὃ ἐτέξαι. αβα ζωῦτα δὶ αὐςῶν ὅτως ἐ- 

λέγε», ἵνα μηδεμίαν ὀχῶτιν ̓ὐτολογίας πσοφασιν. ἐπεὶ Εἰ μὴ τῶτο ἑωΐ, τί Ἡσεΐκ 

"πον ἕξει; ὦ »»Ἥ» ὠκῴφιος ὦ αὑτὸ τῦτό Φησι" Κύριος δίδωσί μοι γλαίοσλμ παδιίας, τῷ 

γνάδιαι ἰωυΐκα δ Εεἰπῷ λόγϑν. “5 ερεμίου ὁ γὸ ὀκᾷιος,ῦτε ὁ ὑπέμπεηο, οὐ επνῷ». τἰ δὲ ,ο 

Ἰεζεκιήλ; Ἴο ζ ξ οὗϊῇ τίω κεφαλίδα, κριτα φα γον, ὅτως ἐφλιγΐε». ὠλλως ὃ, βῥρεϑή- 

σονται Ὧ) μόλλοντες αἰχϑύειν ὑπερ ἔλενν, αἱ αἡτιοι τὴς γνώσεως ον τῆς αὑτῷ. Εἰ γδῦ οτέ ἐπέμε- 

πετο, ὐτολζω τότε ὑλαῦοτί ΕἾπῃ, λοιπὸν ἐρᾷεὺ ὅτι ὑαρὶ ἥ ἡ πεμφϑέοαι οὐ ἤδει. χαὶ ἰ 
τῦτον αἰσεθδίςζερον Ὑ ρημῶ ΑΙ ΞΣ ἰὕτως αὐτὰ ἐς δέχοιτο, ἡ ἡ μὴ ̓ κατα μα θοώνοι τῆς ἀαπενίτη- 

φ 
’ 



ΕὙΥ̓ΑΓΓΕΛ. Ομῶ. ζ. ὼ 
,. οσὐϑασν; τὸς αὐδὴὝ ἰδ" ἀμτίλν; δλλ᾽ ὁ ὁὰ ᾿ Παῦλος 7ησι ἡ αὐτὸς Θἰδέναι ὧν μαι δήτνομδρυς, τὶ ον τὶ 

ὦ λληία ω ἡΘεδδ αγαῦεν αὶ ϑἰαυρετοκ κα) τελϑίον᾿ ὁ5 40: οὔκ ἡπίςα;» ἕως ογτολζω ἔ- 
λάαξε; ἡ “πῶς " ἐ λοι Ἄργου τὗτο; ὁρας ὅτί ὅθι τῦτο Εἰς καϑώλιω ζω πεινότητος ᾷᾳ λε- 
γϑεῦμα ἀγή, να καχείνοις ἔλπασασιν τῶι, ἡ ΚΟ φῶτα δχιςοωίσῃ; δ γϑιὦ τη» αὖ-- 

“4 ,ϑοόπιυα Φ)ογ ναι Ρή, τα, ἥα κἀν ὅτως ὀϑαγκασῃ Φυγεῖν ῶ δτελὲρ Ὁ λφθότων, 
(ωειδοζῳ ὅ ὅτι Ὁ" τῆς Φύσεως ΠΣ ῷῳ λεχϑιῦμα, λα τῆς Μὰ αἰχϑυόγτων αἰϑενείας. 

40 Καὶ οἶδὼν ὅπ ἡ οὐτολὴ τεῦ ζωὴ αἱ αὐωνός ἔην, ᾧ δ λαλώ, καϑὼς εὐετείλατό 

μοι ὁ πατύρ μδ, ὅτ λαλώ. Οράρ ῶ (απενομ Εἰρηνόρων; ;0Ὁ γὰῤ ὠτολζὼ λα- 

(ων, Οὐκ ἐεν ῥαυζ' κύριος. χα τοῖγε αὐτός Φησιν᾿ ὥασερ γῈ δ πατὴρ ἐγείρει (ἄν νεκροὺς Δ 
ιο ζωοποιῇ, ὅτω ὸ δ ψ6ς, ὃς Ἄλε ζωοποι. εἶτα ἐγεῖραι ὃς γελει ἀζοισίαν ἔ ἔχει" Εἰπῷ 

μὴϊνθντὸ δὴν βούλεται οὐκ ἔχει: ; κ᾿ δυ ϑεέλει Εἰπεῖν αἰθτὰ εἰρηυϑῥου, τῶτο ἐς!ν ὅτι Οὐκ ἐχά φύ.. 
{μ' ἀμον ἢ ὅτό, Ομ χ πρᾶγμα ἔτερᾳ δ ὦ, ὀκῴϑον λέγειν, ἔ ὄτεροι ἢ ἐμέ ἐ φϑέήξοϑει. ὑ ὁ οἵδου ὁ1| ἡ οὐτολὴ αὐτοὶ 
μην ὅπ ὑκ 

ζωη αἱ αἰωνιός Ὰ πρὸ ὀκεῖνοες (ὧν πλλύον αὐτὸν λέρονζα, σι 'τχὶ λύμη πἰϑαγεηϑνέ. 

εὐκεμινῆε τῦτο Εἶπω. εὐτὸν᾽ ὃ λέγῃ, ἐγὼ κἱ κρίνω, "μὴ μὴ ὅτ τῆς ἀπωλείας ἫΜ ποιούτων ἑαυτὼ δεί-: 
ἐπυλίαρ ἧμ᾽ κς χψέσιν αἴτιον. δχρὶ γδῤ τότων μογοιουχί ΟΥΎΕΤΟΣ ῥ τύρέται, μέλλων αἀφίςαοϑαι αὐ ῳ Ὁ (κ7-- 

ων ΧΕΤΙ συγήειϑει,ὗ τι σχεῖν ἐ ἐγω ὡς ἴδιον φλαήόμδνου δελίθέω ὑ ὑμῖν, ὄϑλαὶ πόρτα ὡς ΤΣ 

ἐπί, διὰ γὺ τὸ πα Ἔ»». ὼ ὁζῳ τῦτο ἐς ῳ (πινὰ ῴ λόλϑν πὶ φ αὐκδρ κωτόρ,ισει, ἢ ἵγα Εἰπῃ, ὁΤί 

ἑῶς τέλυς υτίω “σϑϑς αὐτῶν ὑ ὑφέρομν ἀφῆκα φωνίω, ποίαν δὺ ζύτίω; χαϑὼς Εἰρ»»- 

τέ μοι ὁ πατύρ, ὅτω λαλα. Εἰ δὲ ἀγτίλεος ἡμέ, τουγϑιτίον ἀν᾽ Θἴπον᾽ ὁτί Οὐ εδὲν Ὅῷ ῷ 

20 Θεῷ δοκοιωτων λέγω, ὡςε Εἰν ἐϑιτον αἰθίςξησαι τέων δυξὰν. γωνὶ ἢ τοσῶτον Θι» αὐτὶν 
χἰδέν πφῆ- “πὐρῷῳ Δλύηγαγϑν, ὡς μηδὲν" ἐμὸν φῆσαι. ἰὸς δι ϑχει 9 ἐ πισ'θυετε μι λέγϑντ, ὅτι το- 

" λίω ὑλαοι, ἡ ὅ ὀυτῶ σφοδροΐς ὀϑαιοϑόντι τίωω πονηραὶ ὑμδυ αὑτυύνοιὰν τίω τῆς δύτιςεῖσι-. 

ὡς! ὥαχερ ὙΣΡ σοὺς οἡτολίω δυχορδμὰς αἰδυώατον ἀλλο ἦι ποιήν ἢ λέτε, ἢ ὅσαι Φ πί- 

«λυῖες βούλονται, ὃ ἕως αἵ οὐὐτολίω ̓ πληρούζσικ ὁ μὴ ̓ να χϑραῆωσιν ϑτως φυοϊὲ ἐμὲ ἀλ- 

25 λϑ ΤΊ πράξαι ἡ ἡ Εἰπείν διρυατὸν, αλλ ἢ ἀπερ δ πατήρ βούλεται. Α ̓γδέ ἐγὼ ' ποιώ, ὦκει-. Ἰωαν,ν.κϑ, 

γος φιο!εῖ, ὁτί ριοτ᾽ ἐμοῦ 661, ἡ Οὐκ ἀφῆκέ με μένον ὁπατρ. ὁρῶς πῶς πϑυζα μὗ δείκεσι 

((μωημμένον ἑαυτὸν τῳ τυβρνηκότι, Φ Οὐ μέσον ἃ ΟΥ) κα γὸ ὑτὸῳ λέγῃ, απ᾿ ἐμανᾷ Οὔκ 

ἐλήλυθα, ἐν τίω ἐξουσίαν αἰφαιορύνϑρος λέγει, ἀλλα δ ἀλλότειονχαι ς ᾿οὐδρτίον ἀναιρῶν. 

μχρίπι ἠοτό ΕΑἱ [γὸ ἀνϑεφποι κύφιοι ἑαυτὴν, πολλῷ μάλλον 0  μονονιμὴς υἱὸ μὸς. " δὴ ὅτι ὕπο ἐσ ἀληθὲς, ἀ- 

ἡνάληϑέε. 30 κύσον αἱ φησιν ὁ ᾿ Παύλος,δτι Ἐχονωσεν ἑαυτὸ, χϑη χὰ ἐδῶχεν βῆ. αλλ ὅπερ ἐφώυ,δ δὲι- φιλίιπ, β, δ, Δίκηισι γ ὁ 
πῶλοι δῶν γὸν ἢ κενοδοξία, δφὸ αἱ αὑτὴ γαὶρ κοι ὠκείνους μεὴπισεύευ, καὶ ἔτερφες κακαῖς πιφεύθιν ΓΝ 

μα}, σκεύασι, καὶ ἃ δὶ ' κείνας ἐλέγετο φιλανϑερ πίας ὡραν, (αὐπι Εἰς ἀσεζειὰν " ἐκλαξᾳν. 
χιὐλχυπαγε φϑλγωμὰν τονε το ϑηείον δ το αἰφ πανγτῶν, ποικίλϑι ὰ» δριῷ πϑυτοδευπο,ῷ πὸρ- ἩΘῚ ΟΝ 

ταχοῦ δ. 6.ατείρει Τ οἶκῴον ἰὸν, ᾧ οὖν χθλασσι, ὦ ἡ πυφῇ, ὼ οὺ κοίλλει σωμῶδ, αἰ ὅτ|ὸ 
35 ππλμταηρὺ τἰω γοθὰν αὐ θαοιδι᾽ δᾳ “ὅτοη ξέτα ἱματια πλεονεξία,ὁ “πολὶις τῶν 

οἰκε ἢ ἐ ἐσμὸς ̓ δ(ρ δ ὕτὸ πϑυταιχοῦ ἐς ΑΖ ἡ γα χατοπεφρϑνη,) οἱ ον οἰκίαι, χα) οὖ ἱματίοις, 
ο ων τραπέζῃ 5 Ὁ πλεονεξία κρατῇ. βούλει δύέξης Ὡπολαυειν: ; ἔργασαι ἐλευημοσιεύζευ" 
πότε σε ὀπαιρέσονται Φ ἀἰίξλοι, τότε σε ὁ Θεὸς Ἰὐποδεξεται. γωῦ ψϑι "Ὁ τόϑαῦμα μέχρι 

ἿΜ 3 βών ες ἕξηχε ω ὺ ΤΜ ὑφλυτῆμ" σὺ δὲ εἰφεφάνωτος εὐάγωρᾷξ, πϑιτοαίροις ὁραῖσα σεαῦ-- 

40 πίω δι δμέυ πολλάκι. ἂν δὲ ζώπα μή τῳ σώματι «Ἔν, ΕΝ εἰρᾷς γαπέραρ 

ἿΜ πενορδύων κενώσῃς, πολις ὁ κρότος πὸρμταχόλενὶ ἔξαι, πολιᾷ ὁ ὑπαρορ. τῦτε αὐΐᾳ ἕξεις, 
στὰυ ἐτέρρις σχώς" ἕως δ᾽ δὼ μένη κατέχῃ, Οὐκ ἐχέ. ϑησαυρϑε »Σρά ὠπιςος ἡὶ οἰκία" ϑη-- 

στυρϑς δὲ βέξαιος αἱ Ὧἱ πειητων χάρέ. τί τὸ σώμα χϑσμεῖς, τὴς ψυχ ἠμδιρμδη,αῖχα- 

Θπιρσία, κατεχομδρης: “ἱ μη ̓ τοσοιύτζων πονέμεις τῇ ἢ ψυχῆ παρ λνοιδυ,οσίωυ ᾧ σώ σώ ματ!; χϑὶ - 

Οἰεγίοἵῖ, τοῦι.2. ΒΡ 3 ποιγὸ 



ΧΌΣ Ιγ. 846 ΧΡΥΣΟΣ Τ, ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΙΩΑΛΑΝ. 

τοῖγὲ πλείονα ἔδει" μων οἰίφς, ᾿ἀγαπητοὶ, και" τίωυ ἰσίωυ αὖντῇ ἢ αὔρέχειν ἐδ 4 πδίνοιαν. εἰ- πιἀγετρὴ, 

πε γᾺΡ ει ᾿Εὐᾷςσι ἤρετο, τ΄ Ι βούλει, τὸ σώμα συ ἐρ λαμιατοὴν βυοκτοιῶ καὶ Ὁ ὧραᾳ κᾶν 

κα ἱματια φορῴν ϑύτελλ᾽ ἡ τϑη» (δι ὀϑα' πηρὸν ἔχειν αὶ νόσων ν ἐμεπεπλνσμένον, ὺ χευσοφ ορᾷν 

χα υὐὐκαλλοπέςειϑα: :Ῥ πολλῷ μάλλον Εἴλου ω, τῇ φύσει δ σώματος ὄχειν τίω , ϑύμορ φίου, 

τῇ «ξκξολῃ ΝΜ] ματίων; αἷὰ (ὡς ιδὲ τὰ σώματος τον αἱρήσῃ, ἘΧῚ δὲ τὴς ἡνγῖς τὸ- 3 

ναντίον ; αι αἰαφαν. αὐτίω ἐ' ἔρϑυσαι χα) ̓δυσυιδὴ χα] ̓μδήαμὰν,οἶει τι χαρπούοϑαι Ὅσο ΚΟ 

σίων; (αὶ πόσης ζωωΐζα ὁμοίας; ; φρένον τὸ ΤΌΥ κόσμον τὅτον ἐιδον, ΧΙ ΚΟ πἰξεδέραια ὠξος τῇ 

ἄχϑ κὐθίϑες. ζᾷ δὼ  γὸ σώματι αἰξιχκείωδμα,ὅτε εἰ εἰς ὑγίειαν τε εἰς β) μερφίὰν ἐὐτυ ξτο 

ὀνίνησιν (ὁ οὔτε ὙΣΡ̓ τὸ μον λδυκὸι εἰ ἐργάσεται, ὀυτε τὸ αἰαφὸν καλὸν ἢ ἐνειδές) τῇ Τὴ δὲ ψυχῇ 

ὸν αὐδιϑῆς, Ὀχίως αὖ υἱου αὐτὶ μελαίνης λθυκίω ἐρ γασι" αὐτὶ αἰχρῖς ΠΝ ϑυσειδυες κο.-- 9 

Ησι «ιν λίυ δϑειδὰ. ἡ ΟΥ̓Χ ἐμὸς ὃ ὁ λόλϑο, δλλ᾽ αὐτο Κυρίου ὅτω λέγοντος ΕΣ ὦσιν αι ᾿ αἰ οζὸ.-- 

Λυκία: μὲς ηἰαι ὑμδέω ως Φοινικρεεῦ, ὡς χὸ ἁ λάχϑυνώ" ὑνδότε ἐλεημοσιωίω, ὸ πόρτα ὑμῖν ἐξα! κα- 

θαι ρκί, ὸν σαυτίω 8. μόνίωυ, διλαὶ ὅτ δὐδρα ὅτω δἰ κάμδον καὶ λον ποιήσεις. κ᾿ αι 

ἴδωσι Τ' κύσμοι τοῦτον Ὀὐποε κόμας, ᾧ πολλζω ἕξοισι δα πόμης αἰαϊγκώυ" οἕκ ἔλοντες 3, 

πλιρονεξίας ϑῶι ἡτονι) πάσης, ὦ Εἰς ἐλεημιοσιούζωυ ἔσονται , δύκϑλώτεροι,ἡὶ ἡ ὑμῷᾷς ἢ ἀὔρις τῷ 

δι υήσεοϑε μῷ ΓΩ ρισίας συμαλδυειν ᾧ δίοντα. νιὼ ἃ ̓γὰβ πάσαν ϑρήρηοϑς τίων τοῖ- 
αὐτίω ἐξοισιὰν. ποίῳ ζαὶ φύματι ζχῶτω αἰαλίξεϑε; ποίοις ὃ , ὀφϑαλμοῖς ὀυτιολέψοετε 

ἐλφημοσιωύίωυ ἀπαιτῆσαι ὥν ὀῤδρας, ὃ ὅτθῳ τὰ σλείονα, Εἰς τίω τῷ σο' "τος αὐπιζολίὼ 

λϑαλίσκητε! ; τῦτὸ διουήσῃ μῷ' πἴῆρμσίας ὀζελέγεοϑαι τῷ [αὐδρὶ τϑὸ ἐλρημοσιῃς, τὸ 

τὸν κόσμον ἿΜΨ χεισίων Ὄτοϑη. καν μηδὲν αὐγύσης, ὧ σαύ τῆς ἐπλήρωσεις ἀπὸν" μάλλον 1Φ 

«Χορ... ὃ ,μηχόμον μή ὺ ὁκόμον κερδᾶζαι, μιν ΝΜ πραγμάτων" αὐνΨἶμῃ ἀζαλεγννδίη. τὴὺῤ χιὴ 

οἶδας, γειύαι!, Εἰ τὸ ἀνδρά σώσεις ὥστ ξξζυ νιῶ ὦ ὁ υρὶ ἑαυτῆς ἢ ὁ πῇ ὀκείνου δώσεις 
Υ λόγν ὕτως, ἐδ" τίω φλυτασίδν ζω τίου Ὡἰπυδύσῃ πᾶσαι, δϑιπλοιωῦ ΤΣ σίφανον ἕξεις, 

μῷ τὸ αἰδ)ὸ; φεφὰνηφορούσοι κα "2 “πομπτάσουσει κῸ ὧν αἰκηρφτυς αἰώνας ὀκείνοις, ἀμ] 

αἰωνίων Ἰἰπολσιύουσαι ἀγαϑαδν" ὧν ἦν ἄροιτο πόμζμν ἡμας, Ἐδχιτυχεν, γί χα Φιλδι-- 29 

εϑοφπία τῷ Κυρίου ἡμδν Ἰησῷ Χραςού, ᾧ ἡ ̓ δόξα Εἰς τους αἰώνας Ὦ αἰώνων. Αμέω. 

κεν (γ. Ομελ.ο. Σ ΠΡῸ ΔῈ ΤῊΣ ἙΟΡΤῊΣ ΤΟΥ͂ ΠΑΣΧΑ, ΕἸ- 

δὼ ὃ Ἰησῦς ὃ ὁτί ἦλϑο αὐτὴ ἡὶ ὥρᾳ, ἥαὰ μεταξῃ ὁκ τῷ κόσμου τυτη φῶς 

τὸν πατέρρι, αἰγαπτήσας τοὺς ἰδίους πὸς "ον τῷ κὸ κύσμῳ, Ἐἰἷς τόλος ἡγαΐπη- 10 

σιν ἀὐζις. 

5 

«Κόρα... Ὰ Ἢ ΟΣ 

Ῥωμ.}.γ. 

Ν: [ μηταὶ μωυ γένεα, Φησῃ ἢ ̓ Παύλον, καθὼς κάγω ̓Χεισοό, δ ἢ 

ὃ τῦτο ̓  στίρκα ἐκ τῷ φυροὶ ματος ἔλαβε τὸ ἡμετέρφυ, ἵνα δὲ αὑτῆς 
τ’ ἡμᾶς σπευδυῦσῃ τίωω ρενέωυ Ἐν νὸ ὁ ὁμοιώματι (ὠκές, Φησιν, αἷ- 43 

“ αδϑρτίας, ἡ τὐδὰ «ἰδίας κατέχρῃε τίω αἰεϑρτίαν οὖν τῇ ἢ ὑσρχί. ᾧ αὖ 
τος ὁ Χοισος φησι ̓  αθετε αἰγὶ ἐμοῦ ὅτι Ὡὡρᾶὺς Εἰμι Ὁ ς ἀμ πεν 

3.» δὰ τῇ Ἡ καρδίᾳ" χα ζαύτα οὐ Αἱ αὶ ῥημια τῶν μόνον διαὶ ΧΩ Κι φραΐ- 
μδ ἐδίδασκε, ὼ γὺ χα ̓Σαρδρείτέω χα ̓ διαιμμονώντει αὐτὸν ὠκάλθεω, καὶ πλαϊον,καὶ λί- 

ὁτυς ἠφίεσαν ἊΤ ἥν. χα νώ « ̓κὐσ ηέζε αἰ πέζελλον ὡὼ Φαεισαῖοι, ὦσε αὐτὸν" συλ- 40 χιάνελδη 

λο (ᾧν, νιῶ ὃ ἀλλυς καλιεσαιν Ὠηπξουλάλονταις᾽ χαὶ ἀὐφὶ πολλάκις ὑξείζοντες διοτελφεωυ, 
ζαύτα σὐσὶνε ἐγοντες ἐγκαλεῖν, ἀλλα ὑ ἐν “ἐτθμϑμοι ϑιμυεκοῖς “ἢ καὶ ὁμὼς μ᾿ σαῦτα χιὰν 

ὥύο ἀφίςαται ̓ἀδοιξῖ ἐυ πειοῖν αὶ δῴκ ῥημῷ ρῃμῷ; ΡΧ χα) δα, πσραγμαΐ ταν. τσὶ οἰκέτυ δὲ ἥνορ ρα- 

πίσαντος αὐτὸν, φησιν᾽ Εἰ Νὰ κακῶς ἐλόῤλησοι, ζοτύρησον κϑὰ τὸ κακοδ Εἰ ̓αλεῖο 

Ματθ,α, κἢ. 



ΕΥ̓ΑΓΓῈΕ ΔΛ. Ὀμμλ. ὁ. 947 
ΠῚ μέ δέρεις: ;αἰλλ' κεῖνα, δὴ “ϑῦς τοὺς ἀϑροιρ κα τοὺς  ϑππβουλευονζᾳς, ἰδωνϑμ ἢ ἢ ὃ. πρὸς 

χπμῆ τοὺς μα ϑηζαὲ τί ποιεῖ νωώ ̓ μάλλον; ἢ χα ὦ μεῦ “Ἰηβείκρυται ππρὶς ἑ Ἐχίς ουλρν, ὃν γάρ 

μάλιςα πόύτων ἐχρίω μισεῖν, ὁ ΤΙ μαι ϑητὴς ὦ ὧν, Ὁ! ̓παπεζαΐν, καὶ αλών κρινωνήσες, χϑὶ 
δύματα ἰδὼν, χα! τοσουτων ἀξιωλεὶς, πάντων ἐποίησε τλαλεπώτερᾳ,λίλοις ὕχυ βαλ ὧν, 

4 σχοῖ' υδείσεις, ἄλλα τέοδοις αὐτὸν Ὁ ὺ οἴθαδος ,. Τοῦτον ὄρ, πῶς φιλοφρϑνωρ, ὃ ἐεταρνί- 

“ων ἀυτύ τως πύδως. χα ̓ γὰ» ζαυτη αὐτὸν χατα γεν ἐδουλοτο τῆς πονηρίας ἐχείνης. ιχαὶε 

τοῖα οὐ, Θέπερ ἦλιλε, ») ὁ ξηραναι αὐτὸν ὡς τίω συκζω, κὴ Δ θιτεμεῖν ὥασερ ζὰ πέτρας 

ἐῤρηξε, ταὶ ᾿ ΔΙ αι άσο ὦ ὥασερ ζ καταπήτασμαι “ἄλλ᾿ ςύκ ἐδούλετο ὀϑάγκη, Δα. αῷ»- 
᾿αμρέσει τὴς Ἐλιξελῆς αἱ αὐτ' ἀπαγαγεῖν. δ τοῦτο ὁ νίτῆει τοῦς πόδας" ὁ συν τουτοὴδε 69 

1οῦ  (ὐλαίπωρ»εἐ ἐχεῖνος τὸ ἀΐγλιος, ἔμ. ἢ δὲ ἐορν τς ποῦ πάλα, Φησίν, Εἶδως ̓ ἰνσῦς ὅτι ἡλ- 

ὅν ἀνϑὴ ἡ ὥρᾳ. πότε Εἰδος᾿ αλλ ὁΤί ἐποίησεν, ὕπτερ ἐποίησεν, δὼς παλαι. να μέτα 
χχλοφώς. (ἢ, "μεγαλοφρόνως ὁ θ᾽ απελιςὴς ἐμετάξασιν εἰν ῷ θυΐγώτο) καλφ αἰγαπήσας τοὺς ἰ- 

“ ϑίοις, Εἰς τέλος ἡγάπησιν ἀύξις΄. ΕἾδες πῶς μεέλλῶν ἐγχαταλιμμπάνειν αὐ κ' σφοδροτέ- ᾿ 

ρα τίω ἀγάπίω ὑχιδείκνυται: ; ὦ οὗ, ἀγαπήσας, εἰς τέλος ἠγαίπησεν αὐζις', τῶτο δὴ- ᾿ 
12 Δί, συσὲν ονέλιπεν ὧν τὸν σφόδρα αἰγαιπτώντω εἰκὸς ζω ποιῆσαι. ἡ δόποτε ἢ ο οἕχ ἐξ Ῥρχις 

γἰπεήδέι, τῶτο ἐποίησι ιζαᾷ μείζονα ὑ' ὑφξερον “ἐργάζεται, ὦ ὦςφε αὐγῶντ ἔχυτῴναι τίωυ οἰκείωσιν, ὲ πολλὴν 

ἀζοῖς πξγαπολέοϑαι «ἰϑάκλοσιν πρϑός (ἀμολονζῳ ἔπέναι δεινά, ἰδίας ὃ εὐτὺς λέπι 

χῸ ' τῆς οἰκειώσεως λθλϑν᾿ ἐπεὶ χα ἄλλας ἰδίως λέπι κν ὔ τῆς δουμίάργίας, ὡς ὅτὸμ λέ- ᾿ 

“π΄ Οἱ ἴδιοι αὐτὸν ὶ χορέλαζον. αἰ δὲ 551, τος ον τῳ κίσμῳ. ; δὴ Ν᾽ ἡ ἦσαν αὐυτυ οι ᾧ ( τοαν.α. μα. ὔ' ] 

| 
᾿ 

στ, ι 
χοὺ Γγ. 

20 πιτελξυτηκότερ, (ὦ «ἕὲ Τ Αὐρκάμὶ ὦ ἰσχαὶκ καὶ Ὁ] ἰαχώξ, ᾧ Φ χουν οκενας᾽ δλλ᾿ σῷ ον 

τῷ κὸ κόσμῳ ἤσαν ὠκένοι, ὁρᾷ ὅτι παλαιάς τὸ χαμνὴς αὑτὸς ἔξ"νὸ ὀΘείς; τί δὲ ὅθΊν͵ Ε ἐς τέλος 

ἡγώπησε ἀδοις; ἔνϑμεν αἱ αγαπών. διμιυεχώς,ῦ τεκμμήθμον τῆς πολλῆς αἰγαίπης τοῦτο λέπι. 
καίτοιγε ϑλαχοδὲ ἔτεραν Εἶπε, Ο,, τίω ̓ ψυχίω 3 )είναι αν ν᾽ φίλων εἰντυ" δλλ᾽ ὑνπω 
ὀκῴνο ἐ ἔγεσόνει. ἦννος ὃ ο ἐγέκεν 1919 γιοῦ] ἐ ἐποίησεν ; στι πολλῷ ῥα μαφύτερην ἐμ, ὃ ὁτε λσμ- 

3: φρότερος οἷδὰ πᾶσιν ἐφαύη᾽ ὁ πο Ῥαμυϑιὸν ἢ ὁ μικρὰν κατέλιπε μέλλων ἀγαγωρᾷν. ἐ- 
“πειδὴ ἱγὸ ἐμνϑμον ὁδυω οϑ σφφοδραὶς,αὐτίρῥοπον αὐζις τα] 4 τύτων αἴϑακλησι ἐπεισείτει, 

' ὕ» Καὶ διίπννα ϑνομδρε,Σ ὀζμύλυ βεδληκότος εἰ δι τ ̓κουρδίλμ Ιάδὼ, ἵνα τραδῷ αὐτῶν. 

ἥυδῃ Το ἐχπληῆσμϑμος "πεν ὁ ἐυατίε λιφῆς δυολώ, ὅτι τον τὸ ἤδη πο δούναι ἐλθμϑρον α αὐ. 

δ πὰ, ὀνμψι. δείκγυσι ὃ αὐτὶ πολίων. τίω πονηίαν, ὅτι στὴ ζω ἀλώ α αὐτὸν ἡ κονωνία κατέ- 

9 Δ΄ν,  μάλιςα. οἶδεν ἐπέχειν πονηθίαν, ὦ τὸ μέχρι τῆς ἐσαύτης ἡμέφφις αὐ θα μεῖαι τὸν διδώ- 
σκα!λογ εἰυτοῖ 5, Ι ϑιθακαζοντα, 

χυπιρόδυκίν 4 Εἰδὼς ὃ ὁ Ἰησῶς ὁτι πόρτα αὑτῷ Εἰς χεῖρᾳ " δάδωχεν ὁ πτηρ,ὼ δι Ὅτ Θεοῦ [ὄξιλ- 

χΗ τέ φης ὃς, καὶ ὃ ΠΟ Σ τὸν Θεύν σα γ1. “Ἑνζαῦϑαι κα Ἢ οαυμαίζων λέγ, ὅτι ὁ τοσῦτος νὸ τηλι- 

αν γνἶπ χϑύτος, ο πρα ̓Θεοοδέ ἐλϑῶων, δ κσϑϑς αὐτὸν ἀπιὼν, 0 ὁ πλμτων Χρα δ δ τοῖο Εἰργάσειτο,χαι 

; Οὔτ ὅτως ἀπηξίωσε καιταδεξαιϑαι τόάγμα τοσῦτον. ρῖρᾳ δὸσιν ὃ, ὡς ἐμοὶ ϑυκεῖ, τίω ᾿" 
ἮΝ πιςῶν σωτηρίαν ὠγνζαυϑα καλῇ. ᾧ χὰ στὸν λέγῃ, Πλύτα μοὶ πϑρεδὸ, ὃν τον Ὑϑ Μματῦ, ιαιχξ, ᾿ 

γηρδύεφησνρ παίδος μα, (αὐτέων λέγ! τίω ̓ ὔθαδοσιν ὠξᾷ ἀλλα ὖ Φησί, Σοὶ ἤσαν, ᾧ ἐ ἐμωι ὶ αὐὖδοις ταν: (. ΗΝ ἔτη 

δέδωκα αὶ παλιν, Οὐδεὶς δια.) ἐλϑεν πρθῦς μὲν δι μὸ πατὴρ ἑλκύσῃ αὐτὸν" νΟἿΙ ἴωω. ΔΩ κζ. 
ἐδὼ ἊΣ ἡ Ἰρυδομδίον αὐτῶ ἐκ πῷ Ὁ ὀνρανού. ἢ ἢ τὸν δζωυ φησιν, ἡδτι σϑ εἰδν ἐλαῆϑεϑαι ἥ ἐμδιρ; 

49 Ὡστὸ τότ, Ὁἰπὸ ̓Θεού ἀξελϑεὺ κ ἡ ασοἧς (ἢ) Θεὸ χα ἀγωνὶ αὶ πόὐτα ἔχων. ὁτὰν 5 ἀκυυ.- ' 

σῃς τἴδαδοσιν, μηδὲν ὐ,ϑεύπινν αὐπολθίοης, τίω »» Εἰς ᾧ πατέρ «ὑδείκφυται τι- ᾿ 
μδω καὶ [ἢ ὁμογοιὰν. ὥασερ “ὰρὸ πατὴρ ὠτῶ αἰ δα δίδωσιν, ὅτο καὶ ἡ αὑτὸς τῳ πατεῖ. ᾿ δηλοι. 

| ἐπὴν λέγων, Οτὸν αἰδαδῷ τίω βασιλείαν τῳ Θεῷ ὶ πατεί. δἰ ϑερπινώτερρν δὲ «Κορ κι 
" 

χιὼδ. ᾿ογζῶϑα Εἶπε, τίω πολλζω αἶξὶ εἰΐφυς  ἐχημδέειλν" δεικφύμϑμος ἡ τίοὺ ἄφατον αἷϑὲ 

οὐθις 



μ ν ς Τγ. 

Ματθ,ιςιχγ. 

Ἰωαγ, ἐς .«, 

“3.3. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΩΑΝ. 
αὐις ἐμᾷαμνὼν ἀγαπέω, ὅτι ὡς οἰκείων ἐπεμδηζ λοιπὸν, διδαίσκων ἀδθις τἰμὶ μητέρα 

Ἵν α΄ γοιδ). ὡν τέω; (α πειοφροσιωζευ, ὠὼὡ ἡ ϑρχίω καὶ ὃ τελϑό ἔφησεν τ “τῆς Φιροτῆς, "ἂχ χοϊϊνορα 

απλως δὲ πσέλοκειται Φιυπὸ Θεού ὄξηλϑε καὶ Ὁ ϑὸς τὸν Θεὸ αἰαυαὐγά᾽ "ὧν ἣ ἠα μάϑῳ.. 

εν ὅτι ἀξια ἐποίει Ὁ ἐκᾷθῳν ἐλθόντος ἡὶ ἐκέ ἀπιόντος, πόμτα καταπατν τύφον. 
4 Καὶ ἀὐαφας στῇ δείπνου, ᾧ ϑεὶς α ἱ μα. Οδραᾳι πώς δὶ τῶ γέ αι μόνον, ̓  

ὅλα καὶ ἐτέρωρ ὃ ̓ (απεινὸ ὐνδείκῳυ:). υ γϑρωρὸ ἢ "κατακλιϑίοζαι, δνλαὶ κα χ ὀβαπε- 

σεν πϑαι ἄς, τότε δυΐση, ἔπειτω ὁσοὲ ἀπλαῖς νώλει, λαζᾳ ἡμαϊτια υὐποτιϑέρϑμορ. χα] 

οὐ βῷϑ οκ τούτων ἔσῃ, ὥλλα ὑλύτιοι διεζώσουτο. ὁ ουσὶ τύτῳ ἡρχέοϑη ἀλλὰ ἡ ὡ- 

τὸς ἐ) ἐμίίον, Ὁ οὐχ ἑτέρῳ, ̓πλυρώσαι ὀκέλθυσεν, δλλα πόρτα αὖ τὸς ἐργαζεῖ) ὔὐτα, οἱ 

“πϑύτων δειχψὲς ὅτι οὐκ αἰφοσιουμϑύοις σὴ “ριᾷν Ο τοιαιῦ τα νοτὸν Γ ὁ ποιαΐμδμ,αἰλλὼ (Ὁ πα-- 10 

σης σαοοϑυμίας. ἐμοὶ δ. ᾿ δόχεῖ τῷ πσοϑλδὺτο ποτε νίψαι (δι ζὰυ πόδαις, ς ἐκ τῷ Εἰπεῖ, 

5 [Πυξατονίπῆειν ὗν" πόδας ἢ μα ΘΜ, Καὶέ πο γαγέϊνν 
ό δρχέται κυδϑς ΣΙ αϑνα, πε  κ Ὄ λέγ αὑτῷ ἐκ 4νος, σύ μα νίήεις ἄν πύδας; 

Ταῖς χίροι ὥωσταις, φησιν, αἷς ὀφϑευλμίθες αἰνέῳξας ἀ λεαροις ὀκαϑνραθ, ἀ νέχροις' α-.. 

νέγησοι πολλίιυ γὸ ἔμφασιν ὁ ΤῊ ἔχει ̓δίοπερ συσὲ ἐδέησεν αὐτώ Τί πλέον Εἰπεῖ, ἢ: ῶ ιξ 

ὑγὺ χαϑ᾽ ἑαυτὸ ἱκαφὸν ἸΩ πὺρ φὠδείξαοϑαι, ζυτήσειᾳ δ᾽ δ τις Εἰόνως, πῶς ου-- 

τὸ αὐτὸν ΤΥ ἀλλὼν κώλυσιν, ἀλλα ̓Πεζος μόνος, ὁπτερ 1] [μικροῦ Φίλτρου Χ) ὺ αἰδὸ ἐς ζῶ. 

τἰς δίχυ ὅξιν κὶ αιτία τ ἐμοὶ δοκεῖ τσεϑτεθϑν τὸν τς δό τίου νίψαι, Εἶτα ποὲς τ Πέζδον ἐλ.- 

9εἶν, ἡ (ὦν: ἄλλος "ἀπ᾿ ἐκείνου παιδοίν ϑίεϑαι λοιπὸν. οτὶ ὦ δὼ ἄλλον “ναὶ στα ὐτψε- Ἂ 

ελψο, δῆλον ἐκ τῷ Εἰπειν, ὅτε ὃ ἦλθε ποὺς Πέδον. αν δέν ἐς! σφοδρὸς κατήϑρϑς ὁ δυ- 19 

ἀπελιφής. τὸ )γὃ ἤρξατο, τοῦτο ἐ ἐςν αἰνιήομδιου. Εἰ δὲ κ οΠε δος έτος ιω;, αλλ εἰ- 

κὸς τὸ παφ᾽δοτίω ἰταμὸν ὀντὰ χὶ τς τὸ κϑρυφαίου κατακλιϑίεσω. ᾧ ας κ) ἐτερωϑεν Ὁ ὃ 

ἰταμὸν αὐτε δείψυ ἢ, ὁτὰρ [δα τη κ᾽ " Ὁ διδαισκα λυ, στὸμ ἐλ εῆρεϑνος μη ̓κατμύοσν.). 

αλλ ὦ Πέζος ὥσαξ ὑχιτιμηϑεὶς οἰ οὗ τοῖς ἐμσθϑαϑεν, ζυζᾳ ὑπὸ Φιλοφοργίας τεὶ ρί- 

μα Εἰπων,ὅτω (μωεφαλη,ὦ ὡς κα ὁ αἰγωναν κα κἡ “τέμων ἑτέρα δεηιϑίεσαι στοὺς τίωε ἐρωτησιν᾿ 25 

ἐδ δὲ (ἐκυιγῶς ὀλεγηῤνϑμος, Οὐκ ἠοϑανετο. 
6 οτε λϑέῶὼ ἤλϑε ἄσθ9ς τοῦ Πίζν, λέπι αὐτῷ ὁ κεῖνος " Κυεμε, σύ μὸν νίγῆεις 

πύδαις : 

7 Δὲ) εἰ αὐτῳ" ὁ ἐγὼ ποι, σὺ οὐκ οἶδας αὐτι" γνώσῃ ἢ μ᾽ αὅζῳ. 

Τουτέσ, ὦ ὃ χερδὸς ὃ ὅσον Ὁ ἐκ τούταῷ, τίω  ὠφύλειαν τὴς διδασκαλίας, .» ἡ πῶς ἷχα- 39 

νὸν Εἰς πᾶσαν ἀγαγεῖν ζαπεινοφρρ( μων ἡμας. τἱ δὼ ἐπε ζ, 96) ἔτι κωλύει, θα ᾿ λέγει" 

8 Οὐ (μἤ ἡνίψῃς (δι (ῦν' " ποδοις μα Εἰρτ αἰαῖνα. τί ποιξο, ὦ Πέπο; τὶ μιάμφησαι ΠΝ 

πσϑοτέρων ρημ μῷ. ἐγ Εἶπας, ἵλεως σοι, Κφὶ ἡκουστις, ὕπαγε ὁπίσω “ Σατὸμά" χὴ σϑυὶ 

ὅτω σοφρρνίζῃ, αἱ αλλ ετί σφοδρὸς Εἰ; Ἢ γαΐ, φησι πολὺ Ν ζω γυόμδιωον χϑὴ ᾿ ὀκσληξεως γέ- 

μον. ἐπεὶ δέζυ  ἰπὸ πολλῆς ἀγάπης τοῦτο ὑωραῆο ὠκῴνος, ὐπὸ τῆς αὐτῆς αὖ τὸν χειερύ- 14 

ται παλιν ὼ ὁ ᾿ Χοιτος, ὥασερ δι] ἡ ἐχεὶ ᾿ σφοδρὼς θαι μήσας εἰπὸν, Σ καάν δα, λθγ μι εἰ, 
ουτῶ Χρὴ ̓ογφ μευ λόγων, Ἐαν μη ̓νίψω σεΟΥχ ἔχεις μέρος μετ ̓ ἐμού, τί 

δέω ὁ λαρμὸς χα! "αἰ θκαήρ: ; 

φ Κυρκε, μὴ οὖν πῦδοιᾳ μὰ μόνον, ᾧ Ωὰ χϑίφοις ἃ πίω κεφαλέω. Καὶ ὦν τῇ 
τ αιτήσει σφοδρὸς, χφ! ον τῇ ἢ συΐχωρήσει σφφοδρότερος ἈΛΩ ἐκατεραι δὲ ἀξὰ ἀγάπη. ὅζμ αἰ 40 

5 οὐκ Εἶπε, τίνος ἐγέκέν ἐποίφ τὰν, δνλ᾿ ἀπειλζω ἐγεὸ ἽἼΜΧΕΥ ἢ ὁ Τί ὠκφνος ὥ ζύκ αὐ ,ὐπείαϑη. 

Εἰ» Εἰπεν,έασον νδζρ ΝᾺ τῦτῦ πείγω ὑμᾶς ἴα πενοφρονᾧ,λυσπατέλατ δ. μυφιάχις “ὖ- 

τὸ Αἰ αῸ τῷ μη 1' δεασυτίου τξτο ποιήσοι. γε δὲ ἀ φησιν; ὃ μάΐλιξα ἐδεδοίκᾳ καὶ ἔτξεμιε, Ὁ 

“ ϑλαοϑίοσαι ἀντ, αὐτὸς γδ 661,0 ((μωυεχὼς ἐρωἦΜ, ποῦ ἰσο γχήρ! δ αἱ ἐλεν, 
οτΤί 

2. τυτίῃν 

ὰ « ιχ, 

“τίγε 

Ἀἰμηλ 
σὰ 

Δ. ἕο 



. ἐπιδώσω 

"ύϑημα, 

γ ἐφ δριὲ τὸν 
͵ ὰ 
ὑγνὸν λ4- 

γέληχα υμῖν. 
ΠΥ ν 

ὡλ ΧΙ. ἢ: 
᾿ 

γὼ 7. 1. ας 

ἐπίγω χαβ. 
ΧΩ 

δ νίτο! 

αν μὴ 

᾿ ."" " Ἑ ΤᾺ Γ ΓῈ Δ. Ομιελ.ο. ᾿ 949 κε ,γ. 

δ) χα! τίω ψυγζω δωσω αἰπὺ σὰ. Εἰ). αἰκούσας, ὅτι σῴκ οἶδας ὃ ποιαῖ ἐγώ, γνώσῃ δὲ 
κἴθ' ζῳῦτα, σσυδϑ' ὅτως ἀἐπέτι, πολλῷ μάλλον, Εἰ ἔμαϑε. {9 7.» τούτο Εἶπε, γνωσγ 
δὲ ΚΤ ζαύτα, Εἰδὼς, οὐ, ἐλ νιῶ μαϑη, δυτικείσεται χα Οὐ“ Κ Εἶπε, δίϑωξον δὰ με, ἧα 
ἀφ" δλλ᾽ ὃ πολλῷ στφοδρότερϑν ζω, συλ μαϑεῖν ἀιύαγετο, ΣᾺ ονίςαται λέγων᾽ δὶ μὴ 

5 γίψης μὰ «ἄν πόδας. ΝΣ δεήπείλησεν, ἐυϑέως ἐλάλασε (ᾧ τύιον. «1 δὲ ὕξι, γνώσνν 

Π ζᾳύγα; μῷ' ζαύτα “πότε; στὸν τῷ ἐμῷ ὀνόματι δ αμμῶνια, ὠκξώλης, Φησί" ὁτὸμ ἰδης 

Εἰς εὄν' ὀρᾳνοις ὀὐα λαμιαγόνϑμον᾽ στὸμ. δ Ὁ πα δος μαΐϑης, οἷ, ἐκ δυζιωών" καίϑη., 

τῦτε Εἶσῃ Ὁ γιῶ γνόμϑμον. ι δῶ ὁ Χριφός, δὴ" Εἶποω ὁ Πέζος, μὴ (ὧν πόδας μὰ μό-- 
γον, ἄλλα χα) Ος χεῖρϑις χρὴ τίου κεφαλίω, 

1ο 10 Ο λελουμᾶμος, φησίν, ὦ “,οείαν ἔχά, Εἰκμὺ (ἂν πόδεις νψααϑτω μόγον,αἰλλ᾽ ἐς! κα- 

ϑαρὸφολος, ἡ ὑμεῖς καθαροί" ἐςε, αλλ ἐχί πόρτες. 

1. δε Ὁ ᾧ πο Ῥαιδιδὸν τὰ αὐτόν. Κω Εἰχᾳϑειροί Εἰσι, τίνος ἕνεκεν νἰτύϊει 

ἐδ πόδας ; ὥξεἡμαξ μετριάζειν καϑεῖν. α΄ τῦτο οὐκ ἐφ᾽ ἕτερον μέρος ἤλϑεν, δ, 
ὁ δὲ, ἀλλὼν αἰτιμότερϑν ἠὴ δοκᾷ. τί δὲ ἄδην, ὁ λελεμϑέος; αὐτὶ τῷ, ὁ καθαρός. αἱ δμω 

.5 ἀρ ὶ χαϑωρϑὶ ἦσαν" οἵγέ ὄσεῆπω αἱ οδοτημοτων ἦσαιν αἀἰπηλλαζρδροι, οὐδὲ πνθύκιατος 

ἠξιωρδϑροι, ἅτε τὴς αἰ μδοτιας ἐπι κρῳτυσης, τὴς χατάρας τῷ χάοϑγραφου ψϑβογτος, τῷ ἰς- 

ρόίου Οσυϑπτω παδϑσενελϑέντος ; πῶς δξζυ ἀύρις καϑευρφες 61) λέγᾳ;" δλλ᾽ ἥα μα] δα υ.- 

το νομίσῃς ἀὐζους χαϑυιρὸς ὡς αἱ μδοτημαίτων ἐπηλλαγμένες, ἐπήγα"δμ᾽ Ἰδευμᾷς χαϑα οφί 
) αι, ὁ ἢ ἐν, ! ' ἜἜᾳΕ{ῃΙ  . ἶν τῷ ΚΙ 
ἐςε αἰφ (ὦ λϑλϑν ον λελῴληχᾳ ὑμ(!ν τῦτις!, ζαυτη τέως ἐφε κοιθειρ9ὶ " ἡδὴ Ὁ φώς ἐδὲ- 

29 ζακῦς᾽ ἤδη τῆς πλλύνς ἀπηλλαγητε τὴς Ἰουδαϊκῆς. ἡ γὸ ὁ πο φήτης φησί᾽ Λούσαοϑε, σιανήρν 
καθωρϑὶ γίνεοϑε, ἀφέλετ ζμἐ πονηρίας απὸ ἋΜ «ζυχονυ μόν, ὦςε ὁ τοιούτος λέλϑται χαὶ 
καϑοιοθς ὕ4Ίν. ἐπεὶ δέωυ πᾶσαν πονηείὰν ἔρριψαν ᾿ὐσὺ τὴς ψυχὴς ὠκῶγοι, ἢ αὶ Εἰλικρινὸς 
δχρ. οἵας (σαν αὑτῷ, δχρὺ τὗτό Φφητι κτ' ᾧῷ “ὐϑϑφητικὸν Δθῦϑν, ὁ λελϑωϑμος ἤδη καϑευρός 

χιθὴμιυργίαρ 661. αὶ γὺ ἐκὰ λοῦφον, ἐδ δὶ ὕδωτος λέγ Ο Ἰουδαϊκὸν, Σ»λὰ Τὸ τῆς ((μειδήσεως 

| 
Χχυὺχ ωτοη- 

πβα ̓  αὐ 

Χ. ἑαυγοῖς 

1. πιλλίω ἐ- 
ὠπὶς αἴει- 
(άνοντες 

ἐφφάλειαν 

Χ.' ἱ; 

45 χαθαρμοὸν. 
Γενω ἔβα τοίνεω καὶ ἡμιᾷς καθαροί" μάϑωμϑρ καλὸν ποιφν. τί δὲ 541 Ὁ καλόν; Κοίνοτε ΘΚ Ν 

ὀρφ νῷ αὶ δικαμώσοιτε χήρριν᾿ ὁ δοῦτε, οἰαλωϑώμϑυ, λέγει Κύριος, πολις ὁλόνε ὁ 7 
ταῖς γραφαῖς Τ᾽ χηραν ὁ[ν 7ὀρφάνων᾽ δλλ᾽ γων συῤιὶὶς τύτου λόγθε, χαίτοιγε «ὐνόη-- 
σῦν ἡλίκον Ω ἔπαϑλον. Ἐδλυ ὦσί ,) Φησί, αἱ αἰμδοτίω υμδὦ ὡς Φοινίκϑίου, ὡς χιδνά λδθυκα-: Ησ᾿ ἀ, ἢ. 

39 γώ" ἐαὶ ἢ) ὦσιν ὡς κόκκινον, ὡς ἔσλον λθυκφμῶ, καὶ γὰῦ αἰτορϑςώτευτον ἡ χῆραι "δία τῦτο 

πολλίω ,ἷᾷῷ αὐτῆς ποιέται “σουδζων. κα ὙῈΡ πϑρὸν δέ τέρφις ὀμελῆσοι γαίμοις, ὀχρὲ τὸν 
πῷ Θεού φόξον τὰ ὐπὸ τῆς χηρείας οἰ πσορδμοῦσι δειναί, ὀρέγω νϑμ τοίνωω αὑταῖς χείρρ. ὡ- 
πόντες ἢ αἴϑρες ὦ γουνάμκες ἵνα μηΐποτε «ἱποοφώμϑμ ζῷ τῆς χηρείας δειναὶ, "κὰν “ἰυοςώ- 
εϑε, πολλζω ὡσυθωκῖθα φιλαν,ϑοφπίας "ἡμῖν ἀφορμέω. ὺ μικρῷ διώαμις τυ δὰα- 

}᾽ χρύωι τὴς χῆροις ὅθἼν, διλλαὶ αὶ αὖντὸν τὸν ὀυραινὸν Δ] ϑνοῖξαι δυυύατωι. μη τοίνων αὐταῖς ἐ- 
πεμξανωμᾶμ, μηδὲ χείρονα ποιώμδν τίωὐ συμιφοροὶν, δλαὶ πϑμτὶ ἴξοπτῳ βουϑώνϑν. " αὐ 
ἅτω ποιῶμδιυ,πολλ ζω ἑαυτοῖς αἰδίζαλούμϑμ ἀσφάλειαν ἡ κὉ Τ᾽ πὔλοντα ἡ χτ' Τ᾽ μέλ. 
λοντο αἰῶνα. ὁ )Ὰ ον ζωῦϑαι μόνον, λα καὶ ὠκεῖη δι᾽ αὐοοςήσονται, τοὶ στλ εἷογα “ἢ ἀἰ- 

εδότημῖν ὑμδμ οὶ τῆς Εἰς αὐζος θϑερτισίας «ἑπσοτεμνόνϑναι, ἡ κ᾽ αϑρρησίας ποιῦσαι 
49 οδας αι, τω βήματι τῷ Χελφού" " αὶ Ἄροιτο πϑρίρε ἡμαξ Ῥλιτυχεῖν,γδύιτι καὶ φι- 

λαν,ϑοφπία τοῦ Κυρίου ἡῦμ' Ιησοί Χοκτοὺ, ᾧ ἡ δόξω Εὖς (ὧν αἰαγας ὙῊ αἰωνγων. 

Αμώω. 

Ομὶλ. 



σι 
Σκὺ ΤΎ. ΦῪ 80 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΛΔΊΊΩΑΝ. 

Ομιλι αν ΚΑΙ ΕἘΛΑΒΕ ΤᾺ ἹΜΑΤΙΑ ΑΥ̓ΤΟΥ, ΚΑΙ] Α.- 
; ἢ Ω , “΄, Ι ͵ ’ εν» χε 

νάώπτεσων, πτὶ λιν (ΕΞ ἧπτεν αὑτοῖς ᾿ γινώσκετι τὶ στε ποιήνου ἡμαν ; ἢ ζᾳ ἐξὰς. 

ΔῊ Αλεπον, ἀγαπητοὶ, λαλεπὶν Ε]; βάλς χακδν ἐλϑεῖν. λοιπτν »ὰ ; 
: δυσδ[ϑρλωτος ἡ ψυλη Ὁ Κς αἰ σ᾽ τῦτ χεὶ παῖντοι Ὡράῆεν ̓  ὧι 

ἀνῇ μη ἀλύνγαι τίου ϑρχίω. δὐκολώτερον Ν) μεὴ᾽ ἐμπεσεῖν, ἢ ἐμπε- “χιϊκηνην, 

γρ᾽ σογτα αν. ἌΡΗΣ ἑαυτὸν. ὄφρ γριω, ὅὴΦ ὠέξαλον ἑαυτὶν ὁ 1. 

ΝΕ δας, πῦσης Ὥὐπθλαν εἰ βονϑείας, [ σποϊδ ἕτω ϑυίραται. Εὖπε 

4 .. τε ἐς αὐτὸν, 97! Ἐ- 'ς ὅξ ὑμδι διιθολός ὄφιν Εἶπεν, ὅτι ὃ πάντες Ιο 

πιτ᾽ δυκεοιν᾽ ΘΕ ἶστεν, ὅτ υ απὸ αντῶν λέγω" ἡ, 67 οἶδα ἐ ἐγὼ ὡς ἀξελεξωμάωυ, ὦ συνϊγος 

τῶτων ὮΣ ̓ αϑοίνεται. ὡς .  ἔνψα τοὺς ποδανς, κα χ, ἂν ἐλαξε ζᾳ ὑμαπια αὐτῷ κ' Ὁ κατικλίϑη, φησί" 

ὼ σκέτε τί “πεποίηκα ὑμῖν; οἔχέτι παρὸς Πε δον μόνον, αἰλλαὶ “ἡ πὸ: ἐπϑυνῶς ἀρλεγο). 

13 Ὑν4ς Φωνζτ με,0΄ κύρλος καὶ ὁ διδωωσκαλος " ᾧ κα λώς λέγετο, Εἰμι Ὁ. “. Χειρὲ 

Ὑμις Φωνᾷτε μέ ᾿τίωυ κρίσιν αὐὴμ: τυρλσ λαμ θλρει, Εἰπεῖνα, μη τῆς ἐκείνων ει α 

τὸς ἐδ δοξη ζὰΡ ἐρῆματα, ἐπαιγᾷ᾽ Εἰαὶ »»». δι ζιυ ΟΡ αὐ Ἂν τ΄ λθγϑν Εἰἰσογαπεν, θ.-  χιωπῖ 
θϑέως ἀὐεπαιϑῆ ποι" 5 Ἂ δ ΠΡ ὀκείναν εἰσαηϑόντα ἐβεδωμάσα, πον ἑαυ, ψιλυυποτῆον. ἐἰω .Σ», 

Φησιν. ὁράφ ὑτὸν πεϑο" τὸς μοϑνΐαὶ αἰ ϑιλέγητα, πῶς ἐκκαὰ λυπῆων ἴο καθ᾽ ἐ ἑαυτὸν φϑε-. 

λέται μμαίλλον: ὥασερ δίχυ λέγει, μη καλέσητε διδαίσκαλον ἔχ τὴς γῆς ̓Εἷς ὃ υμδ ὅδ 

ὁ καηγητής᾽ ὅτω λέπει, ̓  μιϑκαλέσητε πατέρα ἘΧῚ τὴς γῆς. Ὁ ὃ εἰς χαὶ εἰς, αἷδὶ τῷ ἰο 
παΐθες εἴρηται μόνογιδλά αἴθὶ ἀὐτύ, εἰ (Ὁ ἑαυτὸν ὀκξαλλων ἐλεγε,πτ ὡς φησιν ἵγα, (οὶ 

φωτὺς “ἄυηοϑε ; Χὺ παλιν, εἰ δειδούσκωλον μόνον ἔλεγέ ῷ πατέρᾳ, πώς λέγει, εἰμὶ Ὁ» "ὦ 

παλιν, εἰς 6 ν υμδέδο καϑηγητης,ο Χολεῦς: 

14 Εἰ δίωυ ἐγώ, φησιν, ὁ" κύρλος ἡ ὁ διδάσκαλος, ἔνι ψα ὁ ὑόν τοὺς ποδας, κα αὶ ὑμεῖς ἀλ- “ο Χορρὶ 

λήλῃες ὀφείλετε ἡπῆευ. ᾿ς Το» Ὁ αἰσούδειγμια ἐδωχᾳ ὑ ὑμὴν, ἵγα καϑῶς ἐγὼ ἐ- 29 

ποίησα, “μῶ, ὅτω Ὁ, ̓ὑμᾷ; ποιῆτε. 

Καὶ μάυ ̓οὐκὲ ἐς! ἀὖ. αὐτὸς δ "ὃ διδοίσκαλος καὶ τ κύριος, ἐμιᾷς ἢ Δλλήλων ὁμόδιωλϑι. 

σἰ δίζυ (91, ὅτω! (Τ᾽ τῆς αὐτὸς ατσουδὴς. ὄρ ὃ τῷ τϑτο στὸ ΤΜ' μιζόων πραἰμαίταν 

λαμόλόα οὐ θαδείγματα, ἵγα, κἀν ὃ ἐλ τῆον ἐργασω θα. ᾧ Ν᾽ ῷ διδαώσκα λοι τοῖς 

“πτυσί ζῳ γθάμματα μῷ πολλοῦ τὸ κάλλοις γραφοισιν, ἴα, καὶ “δὲς ζ κριπαιδεέφερον 20 

ἔλθωσι τῆς μιμήσεως. ποδνιῶ γε Φ Ὁ 9 Τῆνοντες Οιυς ὁμαδῴλμρι πο νιῶ Ὁ Φὲ ἅμας 

αἀἰπαχτιῶτες αι τ Τ πσρεδυτα τοῖς ; πύϑως ὁ Χριςῦς ἔννψε, Φ ἱεροσύλυ ἡ κλέτήηου, κ᾿ Χ) Ὡῇοὰ 

πὸ καιρϑν τῆς παρήδοσίας, ὸ ὀμιατως ἔχοντα τραπέζης χϑινωνὸν ἐποίησε, Ρ σὺ μεεγαιφρϑνᾷς 
ὃ ἴΩ  ὀφρύς αγαιατ᾿ ὡς ; τοὺς ; πύδοις δίχυ » δλλήλων νἱαή]ωμϑν, Φησιν " σὔχοι ὦ ΤΜ οἰκεῖ. ὦ 

τί μέγα, Εἰὺὼὴ βοῦν, ογζωῦλα ο ὁ δοΐλος καὶ ᾿) ὁ ἐλδύερρο, ἀομῶν 18] δα φοραὶ 5 
ὀκφ5, τραυμῖ ̓ ἀλήμα. φύσει »» αὐτὸς κύρλορ ζω, ὺ ἡμεῖς δὸὺ λοι, χαὶ σΥοῖδ' τὸν 

πϑρητήσατο γώ ο[ποιῷ. ] γωυὶ ὃ ἀγαπητὸν, Εἰ μή τοῖς ἐλέυλέρρι ὡς ς δουλοις ἡμᾷς χρισας 
ἅϑα,ὦ ὡς αἰδραπῦδοις ̓ ϑἰργυρωνήτοις. ὦ τι ̓ ἐρφύνδρ τὸ τότ, τοσαῦ Ὧ)ς κα ὦ λὐεξικακίας “που- 

δείγμλάτα λοξοντες, ἰὐοὶ: ἢ σσοῖδ μικρὸν μεμούμϑροι, δον ἐς εὐνλωτίας ἐσώτες ὦ ποδὸς δ - 

μεΐβον, ἐπιομοθμᾶνοι καὶ τίωω ὀφήλίω οὐκ Οἰσοδιδῦντες : 64 εἰλέ ζω οὐ ἡμᾶς δλλήλων κα-- 49 
! «“᾿ὖὸ» Ν,ἡ Ι ᾿.  νΝ» σ ». ! ͵ὕ ,νκ ἃ , 

τεέτησιν ο(Θεὸς, αὐτὺς καταρξας τῶτο, ὁ ὀφειλεέζξιᾳ ἐλατονος μοίφφις. αὐτὸς μὰ γὸ κύρι-- ἦι καὶ 

ος ἐεὐ" ἡριᾷῃ ἢ πρὸς ον, (ἰωδούλοις τῆ59 ποιϑνϑν, ἐδῳ ποιήσωκϑι. ὁδη αὐ, ἡνίξατ 

4 Ὁ Τ Εἰπεῖν' Εἰ δχυ ἐγώ, ς ὀχύφιος ἀ ὁ διδεώσκαλορ, ὁτωδυ ὡμμεῖς, τὸ δᾺ Ὁ αἰκόλουϑον 

ζω Εἰρκεῖν, πύσῳ μᾶδλου ὑμεῖς ὦ δούλοι" ΩΣ αἰ Φηχεν ἀφ᾽ ῷ ῷ ̓ (ἀωφδοτι ] κἀροομδήων 



μιδείρε : 

ι' 
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ᾧ δόποτεῖ  ἀδζ' γιω πεποίηκεν ; ; ἔμδιον λοιπὴν τιμῆς υὐπολσύσιοϑαι ὭΣ, Ζ πλείονος, ὧϑ ἢ ἐ- 
λοῆονος. ἵν δίζω μη χατ'᾿ δλλήλων ἐ ἐπαίρωνται, ζῶια λέγωσιν ἃ Ἢ ταῦ τότυ, τίς 621 
μείζων: ἢ μηδὲ αἰγανακοίσι κσϑὲς δρλλήλυς, πύρτῶν αὐ" καιρῷ ζᾳ Φρρνήμιατα, λί- 

σον᾿ ὅτι καὶ σφόδρα ἡ ἧς μέγας, ὀφείλφε Ἐχὶ τῷ ἀδλφοῦ μηδὲν μέγα Φερῷ. ἡ σῴα εἷ- 

ςφ σε ῶ μεῖζον, ὁ οΤί Εἰ ἐγὼ ἡ τῷ ἀσοοϑὺτυ (δι ὥν πύδας φένιψα, τὶ μέγα, α’ ὑμεῖς οὖν δλλήλων; Ἢ 

αἰλλαὶ κα Με ἐβγώ" ἀὐδρ' δηλώστε, Θἴασεν ῳ τῇ κρίσει δὴν ϑεωμίων οὶ πῦν. δὰ “το ὃ-. 

λοῦν,Ὁ ὃς ὁ ποιήσῃ ᾧ διδεώξη, ἐν ὧτ μέγας κλυιϑήσεται.. τῷτο νὰ 41 διδαξαι ὦ ο[9 
τυ ε ἐγὼν ἀῤῥ' ποιφν. αἶγα ἣ οἕκ νὐ σῷτο τύφον καϑέλοι; ; ποίαν Οὐκ δὼ χενώστειον ἀπὸ- 

γοίλω γὺ ὃ αἰλαζογείδμ: 50 ὁ καιϑηρϑυος Ὠὴ ἣν Χρρίνμ, εὖ (ὅν πόδας ὄμψε τῷ τεσδυτυ᾽ σὺ ὃ 

1ο ἀύϑενπε, ἢ ἡ ασοδὸς ὦ ων "δ τέφρᾳ Ἂ κόνις, ἐπαίρεις σεαυτὸν, μέγα φρονφς; ; ὶ πῦσης οὔκ 

ΕἾ Εἴς ἀξιος γεύνης: ΕΠ δὼ ὑγτῶς Ἐχιϑυμεῖς μεγάλῃ φρυνή ματος, δεύρο ἐ ἐγὼ σι τι δείξω 

ὁδὸν . συσὲ Ὁ» οἶδας αἱ ποτί ζὩν. ὁ τοίνιωυ τοῖς χϑλοῦσι ὡ ὡς μεγαίλοις τρυσύλῳν, δα “δα ψυ- 

ὡς ἕξη δὐτελοῦς. ὧφε συ τὲ ζῳπεινοφρϑσιοη Ἄλροιτ᾽ λυ, Εἰ μὴ κ᾿ μεγαλοψυχίας" 

ΟΥ̓σδὲ' φύσημα, Εἰ μὴ) Ὡἰσὸ μικροψυχίας. καιθούπερ γὰ (Ο παῖδες ὦ μικροὶ κα «πρὸς (οὶ 
ις τελῃ τυ ἢ πραγ μέ β ἐπθύμυτω, πε: ἐς πρεές σφαι ϑρις Ὁ ὁ Οχουτὺ ἀφραγάλυς χεχινότες, ΟΜ 

ὃ ) μεγάλων συ υδὲ ξννοιων λαδῷ διώλυται ̓ ὅτω δὲ ἡ οὐ ζωλα, ὁ ὁ ἃ " Φιλοσοφν σνεϊὲν 
ἡγήσεται ζάχλοντα Οὐκοιω " οὐσὶ αὐτὸς αἰρήσεσαι κατα γεῖν, στῆ εδὲ ὁτῴν αὑτὰ λαῷ) 
68 ᾿ μὴ τοιοῦτος εἰ γαντία πείσεται, (στὸ ὃς ϑφάλψας ὦ σκιαῖς ὁ ὀγείοφιτα κὴ) ζατύτων ἀδρὸρμέ- 

ξερὰ πηράγματα ἐπἸουμδύος, 
29 1ό Αμάυ λέγω ὑμῖν, Οὐκ ἔς δυύλος μείζων τοῦ κυθάου εἰντο φεο οὐπόφολος μείζων 

Τ Ἢ πόρε ψαντος αὐτὸν. 

17 Εἰ ζωώτα οἴδουτε,μιαχαϊεμοίε ἐφε ἐδ ποιῆτε αὑτά. 18 Ου «ἷϑὲ πλύτων ὑμδι! 

λέγω, αὐ ἵνα ἡ ̓γφαφὴ πληρωθῇ, ὅτι ὁ τρώγων μετ᾽ ἐμοῦ ῷ αὐτο, ἐπῇρε ἐστ᾽ ἐμὲ [Ὁ] 

πῆερνὸν αὐτί, Ο αἰωτίρω Εἶπε, τῦτο ὼ ὠζϑα λέγει εὐτρέπων. Εἰ )» ςῴκ 

23 ἐς! δούλος μείζων τῷ κυφίου ἀὐτῦ σλώὶςς ἰπύφολος μείζων τῷ περιψόντος αὐτὸν, ΤῸΝ ἐμοῦ 

ὃὗτα γέχϑνέ, πολλῷ μᾶλλον " χ6 5 ̓ζωῦτα “Ὁ. υμῶν “μέοϑαι. Εἶτα, ἡ ἡγα, μη] "ς Εἰπῃ, 

δήποτε ζωῦτα λέγης ἡγε. ; γὃ Οὐκ οἰδωρδρ; σσο»σέγηκε τοῦτο αὖτ ϑχ ὡς αἰγνοοδοὶ (ὦ. 

τὰ λέγω, ἀλλ ἥα δζρ; «ἷ ἐργῶν χιδείξητε ζωλεγϑνῦμα. ὃ Α ἃ Ἐκ Εἰδέναι, πάντων᾽ ὃ 
ἣ ποι, ε ὁ πάντων. Χν γὰΡ τῦτο Εἶπε, μιακοίολοί ἐξε ἐὰρ ποιῆτε αὑτά. ὅζε δὴ τῦτο αὐ-- 

30 τὸ ὁ (μεεχῶς αὶ ἡ ἐγω εἰ λέγω, υσήποιγα Εἰδύτων ὑμϑίν, ὁ ἴω Εἰς ἐ ἔργϑν ὑμας ; ἐμιξίξα σω, ἐ ἐ- 
“πεὶ ἡ Ἰουδαῖοι οἰδεωσιν, ο νὰ οὐκ Εἰσὶ μαχάέλοι, ὅ ὙῈᾺ» ποιοῦσιν αὑτά, ὁ αἷϑά παντῶν, φησίν, 

υμϑμ!λέγω. βαξω τῇ τῆς δϑεξικακίας, σσοΐ πω ῷ αροδυτίων ἐλέγχει, αλλα ̓συσκιαζαι 

ζ πράγμα, οὐ τεύθεν διδοις αὐτῇ μετ μοίας λθραν. ὦ ἐλέγχει, ἡ Οὐκ ἐλέγχει! ὅτω λέ- 

γων᾽ ὁ τρώγων μετ ̓ἐμοδ αὖτω, ἐπῆρεν ἐπ’ ἐμὲ πηέρνὸν «δοκεῖ δὲ μοι Ὁ οὐκ ἔςι δοδλος 
453 μείζων τού κυρίου αὐτῷ, ὁ α σατϑϑς τῦτο Εέρμεϑαι ἢ ἡαξι ποτε οἷχ οἰκε ν᾽, Ὑ ἤπα- 

δ9ι τινῶν δ᾽ τελεςέρων παλοιόν τινὲ χακόν, μὴ ὶ σκδυδαιλίζωνται, Εἰς ὃ κτ ΚΡ ΦὉ 1ούδὰν «- 

Φοραδντες «ἴϑάδεγμα, ὃ ος μυρίων ἀἰπολαύσας ἀγαϑών, τοῖς ογὸντίοις ΕΣ τὸν θ0.- 
ἐργέτέω. δ [9 ὦ ἐπήγαγιν ᾿ ὁ πώγων με ̓ἐμοδρπτν" ἡ ὺ πάγζᾳ (ᾳ ἀλλᾳ ἥδεις, τὸ- 
τὸ, ὁ μάλιζαᾳ ἰχκφρον ζω αὐτὸν κϑι τονε ὸ οὐτρέαψαι, τεθάκεν᾿ 0 χὰ ἐμοί πφεφομδρος, 

49 ὁ πϑλέμου παπέζης: κοινωνοῦ, Φησι, ὥωτα: ὃ ἔλεπ, παιδύων αὐτοὺς τοις καχῶς ποι- 

οἰζαις Δερυτῷ, κὰν αϑρώσιν λὐθιάτως ἢ γτις. εἰπωνδ, δὶ «δὶ πατῶν ὑμδι λέγω, '- 

γα, μὴ εἰς πολλοις αἴδιζήσῃ ῶ δέος, Ὑτορά Εἰ λριπο αὐτὸν ὅτω λέγων" ὁπρώγων μετ᾽ ἐμῷ 

τὸν ατον. [ χὰ - ᾿ ἰδέ πάντων, κα " πάντως εἰς ἔγα «“ξεΐπι τὸ Τὸν λόγϑν' δ)9 ἐπήγαῳ, ὁ τρώ- 

“ὦν μετ᾽ ἐμοῦ τὸν ἀρτον, δεικγεᾷ κείνῳ ῷ ζαλωπώρῳ ) ὅγι Οὐκ ἀγνοῶν συλλαμξλνεται, 

ἀλλὰ 

κ᾽; 
γι γ͵ 
"4 



Χο γ. ὃς» ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ἸΩΑΔΝ. 

αἰλλὰ ᾧ σφόδρα εἰδώς" ὁᾧ αὑτὸ μάλιςα παγτων ἰχθμὸν ζω αὑτὸν καζαλεῖν. καὶ ἔκ εἶπ, 
ποραϑίδωσιν ἐμέ᾽ αἰλλ᾽, ἦρον ἐπ᾿ ἐμὲ πηερνισμόν, τὸ δολερϑν αὶ ὑσπτθλον ἡ λαῦραον ὃ ἔχι- 
(ουλῆς χορ ϑαφῆσοι βιυλόμδμος. 

ἸΘΙΚΟΝ Ταῦ ὃ γέγρατῆαι, ἵνα μὴ μνυησικοικώμϑμ τοῖς αἰδεικουσιν" αλλ ἐλέγχωμϑυ αὑτοὺς χαὶ 

ϑρζωυαἶ μϑρ θρζωθων ΝᾺ ἀξιοι,ὐχ 2) παιλόντερ, ἀγν οἱ ποιοιῶτες κα χῶς ἑαυτοὺς (Κ᾿ )ὺ μέγα 5 

αἰδικῦσιν ὃ τε πλεονέκ]ης, 0 τε συχοφδυτης, ὃ τε ἔτερ ἐν τί χακὸν ἐργαζόρϑμος" ἡμας ὃ ὠφε-, 
λϑσι ζὰ μέγιξα, ἐδὼ μὴ ἑαυτοὺς ὠκϑικώμδυ δή, ζ λέγω ἡρπασενὸ διῴνα;ϑυ} 96 ἐφησοις ΑὩΡ 
Ὁ ἀδικίας σὺ ὴ ἐδύξασας Τ' Θεόν μωυοίυς ὀχ Φ βῬ)χαριείας ἐκείνης ὠκαρπώσω μιοϑυις᾽ ὡ- 

ασε δἶζυ ἐκ ζνος ἀφατον ἑαυτωΐ ((μήγαγε πῦρ.εἰ ὃ λέχϑι ις᾿ τί γδρ,εἰ μὴ ἠδοινα μέωυ ἀ- 
μγα δ, (ὃ αἰδικήσαντω αἰσϑενέςεροος ὧν; ἐὐκάνο αὖ εἴποιμι, τι ἡδεύασο ποραξαι ὃ δυδε- 10 
φάνω, ὃ ;»ιποδυασετῆσαι. ζωῦτα γ ρον δξοισία ἡμδίι, τὰ καιτεύξα αἿ, τῷ λελυπηκότος, 

τὸ κατὰ οαἰ σαι ΐ, αὐταῖ μυρία, Ὁ ποὺς παγζις δι ξαλῷν. ὁ τοίνων ζμῶτα, μὴ ποιέσους, καὶ 
τοῦ μὴ ἀἐμιωασῖ, μιοϑὸν λήψεται. δῆλον ) ὕτι ἢ ἐκείνου κύρλος ὧν, σέκ αὐ ἐποίησεν. 
ὁ "ὃ ἡδικηνϑμος, τ! τ δατυγόντι κόχοη.) ὅπλῳ, ὁτὸμ μικρόψυχος ὠν, κατάραις, λοιδορίς. 

αι 9, Ἐχιζουλαὶς αἰ μυύγεται ῷ ἠδικηκότα. ζαύτα τοίγωυ σὺ μη ποιήσῃς μόνον, δλλα δ δ΄. 14 

ξω αὐδὲ ἀυτω, “ αὶ γδρ αν ζαύτα μι ποιήσῃς, δυλὰ καὶ δὔξη αἰχὺῷ τι, τῳ Θεῷ γέλρνας κχαὐπίω 
Ματϑ, εἰμδὲ ἕμριος, Εὐχεοῶν γ δ)», Φησιν, ὑπὸ Ὁ) ἐπηρεαζόντων ὑμιας,, ὅπως ιρηαδε ὁμοῖοι ἢ πα- ἦτ 

χοὶὺ τὸς ον τοῖς θρριγοῖς. ὁρῶς ττοἧς μέγιςσι κερδοιίνομδν οἰπὸ τὴς ὙΥν᾽ ἑτέρων ἐπηρείας; 
συνδὲν ὅτω () Θεὸν ϑυφραγνει,ὡς ὃ μη οἰποδιδῦναι κακὸν δ τὶ κοικϑύ. αὶ τί λέγω, μὴ Ὡπο- 
διδόναι κακὸν αὐτὶ καικού, τόμόμτια (ὦ δἶχυ Ἐἰποδιδὸγαι ἐπετοίγη νϑμ, ϑυεργεσίας, ἐυχαίς. 10 

᾿ αῦτο αὶ ὁ Χοιφὸς (δ) μέλλοντα αὐτὸν τατο9 διδόναι, τοῖς εὐνδυτίοις πᾶσιν ἠμείψατο" δή, 

"πόδας ἐγιπῆεν, ἤλεγχε λοίιϑρα,, Φειδορνϑῥως ἐπληῆεν, ἐθε ροιστάνσε, τραπέφης ἡ φι- 

λήματος μετεδιδιψ᾽ ἡ συτῖδ"τϑτοις ἐϑμετο βελτίων" ᾧ [ὅμως] “ἰλέρδυον αὐτὸς ὰ ἑαυ-.- κχιτίτῃ 

τῇ ποιών.. λα φέρε, ὑπὸ Μ᾿ δούλων σε παιδυύσωμϑρ, καὶ ἐκ αἰθεοισίας, Ἐ οἷν τῇ πα- 
λαια, ἡα Εἰδῆς συυεμίθν ἐχονς ἡμᾶς ἰπολογίας αἀἰφορμζω οτὸμ μνησιχακώμϑμ. β- 15 

λεώς δὼ Εἴπω Μωύστα, ἢ ἔτι ἡ λόγϑν «ωτέρω αἰγάγωμϑμ, ὕσῳ γδγ λὺ διαχαιότερρ 
δειθχῃ τὰ προ κδείγικατω, τοσύτῳ μάλλον ἡμιῷς νικώμεθει. 1 δήποτε δὲ; ὅτι τότε δυσχθ.- 
λωτέροι ζω ἡ διρετή. σσοὶὶ γὰρ αὐ πσοϑήχας ἐγζοοίφες Εἶχον κεῖνοι τότε, ἐν βίων χρα- 
δείγματα "ἀλλὰ γυμνὴ χαᾳϑ᾽ ἑαυτίω ἡὶ φύσις ἡγωνίζετο, ἡ ὀμερμοίτιφος πϑυταχοῦ γήχε- 

δ ὐαγκάζετο. ΟΝ τϑ κα Ὁ Νώς ἐπεωνών, ὅχ αἱπλωΐς πέλειον ἐκαίλεσεν, ἀλλα 40 

παϑλσέϑηκαν, εἰν τῇ ϑμεὰ αὐτο τατέσιν, ον ὠκείνῳ τω χόθιῳ, στε πολλὰ ζα κωλύματα ζω. 

ἐπεὶ μετ᾽ ἀὐτὸν ἔλαμμονον ἕτερϑι, καὶ μως σον δλοῆον αὐὴ' ἐξει. )δ τοῖς χρόνοις 

εἰυτα τέλειος ἰὠ. ὅς δξχυ τσο9 Μωύσέως μακχρόϑυμος ; ὁ μακρίολος ᾧὶ Ἄρνα)ος Ἰωσήφ᾽ ὃ; 
τῇ σωφρϑσιωύῃ λοίμ ψας, οὐκ ἔλοῆον ἔλαμψε τῇ μακροθυμία. ἐκωοαση γδ σον ἡ- 
δικηχωώς, αλλαὶ ϑεεφιγγάσων, δουλεύων, ζ οἰκεῖν ηλϑτα Ἐχιδεικγύμϑρος. και τίου εγχὸμ 35 

,ϑεῶ αὐτῳῦ ψήγϑν πονηρϑν, ὁ Οζα ἠμεωΐαγο, χαήτοι Τ᾽ πατέρρι ἔγων μεθ᾽ ἑαυ λα αὶ ἀπῆλ-- 
»" κομίζων εἰύζις Εἰς τίωυ ἔρημον (οφίω ὦ ἰχ ἐυρὼν ἀύους, καὶ σἰπιεκάκησιν, εἰ ἰπσέ- 

φρέψι ( χατοιγέ Εἶχε πρόφασιν, Εἶτ ἐξουλετο) ἀλλὰ σοὺς (ᾷ ϑηρία ἡ ἕν: ὠμοῖς ἐ. 

κείνεις ἐνϑρεν α'δῇφού γνησίου φυλοήων κσϑϑαίρεσιν. πάλη τὸ δεσμαωτήφλον οἰκήσοις, ἢ ̓ 

αἰτίλν ἐρωτηϑεὶς, οὐδὲν Εἶπε ἰδὲ αὐ νδὝὄἔςπονηρόν᾿ δλλ᾽ ὅτι συσὲν ἐποίησου, ὁ ἈλΟ’Τ ἐκλα- 40 

πίω ἐκ γῆς ΕΘραίων. αὶ μ᾿ ζῶτα πάλι διμόνϑμος κύρμος, ἔθρεψε ἡ ἀπήλλαξε μν- 
δίων δεινών. αὐ γὸ νηφωρδμ, οὐκ ἰοθει τῷ πλησίον κὶ κακία τὴς “δροτὴς ἡμᾶς ὠκξαλῴν 
τῆς ἑαυ. Φλλ᾽ οὐκ ὠκῶνοι τοιούτοι᾽ λα ἡ ἀπέδυσαν, ᾧ αὐελῷ ἐπεχείρησαιν, καὶ ὀγειδὲ- 

ζοισι ὃ ονύπνιον, χρήτοι ὁ “Ῥφφίω τ» αἰυτῷ' " κομιστώνϑμοι, ᾧ ζωῆς καὶ ἐλέλοία τὸ 
ὠκξαλῷ 
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ὁκζαλῷ ἐπεχείρϑεωυ. ὡ ὡ ΡᾺ ἤσϑιον, ᾿ ἢ) αἰδελφοὸν αὐδερώρων οὖ λοίκκω γυμνὸ ἐρριμκ- 

οῦμον. τί ζωύτης τῆς ϑηολώδίας γμοτ᾽ δῤ'χᾷρϑν ; πόσων ὀὠθροφόνων Οὖκ ἦσοιν χείρφες ;ὸ 
νι αἰαανίς, (Τ᾽ ζῶτα ὃ αὑτον΄ ὀϑελκύσαντες, μυυδίοις ϑουνάτοις πϑλέδωχαν, δρ, ϑοσποις βουρθουροις 
σήν, αὶ αγείοις αὑτὸν δἰποδῦνϑμοι ασόϑς βαρ ξωρος μέλλουσιν ἀπιέναι. αἰλλ᾿ αὐτὸς μομδμος 

4 βασιλάς", ου μόνου τίω Φιμωράλν αἰδοις αἰφῆκεν, ἄλλα ὼ τῆς αἰμδοτίας ἀὐδζυς τῦτε, χέτε εἰς 

αὖ τὸν ἦκϑν, αἰπήλλαύξεν, οἰκονομιίδν Θεοζᾷ γελμηνϑμα καλά, αὶ πονηοίδν ὠκείγων" καὶ 

περ ἢ ἐποίησεν δ ἰς αἀὐοις, κα μφψησικακδίυ, αλλ 1 τῷ ἀδελφοῦ ζωπα πόῤτα κἰ σ- 

κὠπὺ, κρίνατο. μ'' γϑιὼ ζαύτα, ἐγ, Εἶδεν λότεχονϑμες " αὐτο, ἔῤριψψα ὃ πσολσωπεῖον θύϑέως, 
αὶ ὠλόλυξε ὐδεεω]ύξατο ὡς ζᾳ μέγιςα βυηργέτηνϑμος, ὁ πάλαι ΕΝ αὐ ὀῥηρηνδρος, 

10 κα παγίς «ὕθις Εἰς Αἰγυτῆον κατήγαγε, κ) μυρίαις βῥεργεσίαις ἠμείψατο. τίνα δέζω ξξο.- 

υϑρμ οἰπολογίδμ, κατ νόμων νὰ Δϑὴιν ὶ τοστεύτης φιλοσοφίας ἐχίδοσιν μυδὲ 1 τσ τῆς »ά- 

ὄλτος ᾧ τϑνομα ζηλώσαντες; τις ἡμας ὀξωρήσε.) τὴς κολόσεως ; αὶ ὙΒΡ δθΊν, Οὐκ ἐς! τι 
ὠνησικακίας χαλεπωτεσϑν. κ) τῦτο ἐδλωστ ὁ ᾳ μυρία, πλαγτο, ὀφείλωνγ᾽ Εἶτα οὔκ 

ὠπουτηϑεὶς, ὶ πάλιν αἰπουτηϑεῖς᾽ Οὔκ ὠπουτηϑεὶς ἅ “α΄ τίω τῷ Θεοῦ φιλαᾷν, 9.» "πί- 

ι: ἐν ἀπαιτηϑεὶς ἢ Αἱ οἱ τίω οἰκείαν πονηρίδμ, ἡὸ τὸ μφψησιχαικῆσαι τῳ (μωυϑούλῳ, οἷπερ 
παγτα μιαϑύντες, ἀφώ, μὴν τοῖς σηλλησίον ζῷὶ ἀρδοτήματα, ὦ τοῖς ὐδυτίοις ἀδρις ἀμεζω. 

ρα, ἵνα. χῳ τῆς ΟΝ τοὺ Θεοῦ τύχωμδν φιλαν,ϑοοπίας, χαολι χα φιλαν, 399" πίᾳ 
πὸ Κυρίου ἡμδῇ Ιησῦ ΧΚριτού, ᾧ ἡ δόξω, χα Ὁ χρατος, Εἰς (ὦν' αἰώνας “ αἰώνων, Αιμιέω. 

:ο Θμίλ. ο5,20 ΑΜΗΝ, ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΥὙΜΙΝ, Ο ΔΑΜΒΑ-: 
γῶν, ἐδ β ἦνα πέμψω, ἐμὲ λαρμιδλνει" καὶ ὁ ἐμὲ λαμαϑων, λαμίανοι (ὦ 
πέμψαντά με. 

λῶν Ἐγάλη τῆς οἰθὲ τὰς δούλοις τῷ Θεοῦ δερροπείας ἡ Πλύταπέδοσις, χαὶ 
; Ξ (ὧν κωρποις οτεύθεν ἡμῖν ἀποδίδωσιν, ὁ δυχέμδνος γᾺ)}9, Φησιν, 

“3, ὑμαξ, ἐμὲ δέχεται᾽ ὁ) λαμδόψων ἐμό, λαιμιθανει (ᾧ πέμψαντά 
ψΨ “ , . ᾿ .) 

τό μι. τῇ ὃ () Χοισον δίξαοϑαι (ὺ τύτυ πατέρα, ἡ δροιτ᾽ ἐν ἰ- 
ὝΠΟ ΖΣ ῷ σον : ὃ ποία αὕτη αἰκολθυϑία τοὺς τὰ ἐμασθλοϑον εἰρηρϑῥα;; “ἰ ἢ χρια 

4 ον “ Α .»’ , ἀκ "ὦν “ ᾿ 1» Ν» 
Ἂν, σα θὲ» νᾶς νὸν ἐχεὶ ασξος ὁ Εἶπεν, ἐλυ ποιητὲ ζᾳυΐζῳ,, μακάφμοι ἐφέ,Ὁ ἐπα-- 

-“ ς “ ς « “ἡ ᾿) ͵ Ι ὃ“ , σὺ 

νι ὁποὺ ὸ 3 γαγεἶν, ὀδῳοοδυοουμάςν" μεγάλη χα σφοόρα, (ἰωνάϑουσα. καὶ σιόπειπος. Ὁ, ἐκῤλνϑόν ὅδιν “Ὁ ἐμδνον ὀϊξιέγαι καὶ πολλαὶ παοάν δεινα, δυοζποις αὐτουὶ χοῦρα μωϑεῖται ̓  ἐν! ζ, τῶ 
Ἰδῖν, ἐπειδοὸ »ς τ, ει! ν᾿ τω 2); ». ; ““; ν» 1} ι ἜΣ] 

ΠῈΣ ἑαοΐ ἐτέρῳ ὃ; τξ “Ὁ ἐτέρων: ἐδ ὙδΡ Φιλοσοφῆτε, φησιν, ἐμὲ δζγ, πλωτὸς ἐχον.-- 
ἢ ν “ 2 ι ᾽ 4 « " ς 

τέο» μνήμη, κ) ἅπερ ἐπαϑον, καὶ ὥπερ ἐποίησω, αἰδεφέροντες ὠπλμζῳ, ῥαδίως οἰσειὸ 

το δεινοῦ, κα τότω ἢ μόνῳ τῶ! ζςσπτῳ,δλλὰ ὼ τω, ρα πόρμτων πολλὴς ὀσπολαύειν πθ09.: 
,» ᾽ . . ἢ . -" ,} .“οἀ.λιε 

5.5 ποίας; ἡ ὃ κα πρότερον ἐδέλωσιν, Εἰποων᾽ ἐαν ποίμτε ζιυζᾳ, μακαο οί ἐφξε᾿ Ὁ ὃ ἔ- 
4, ε»"ν ᾽ }} »2) “ ,γ } 

τέρϑν, ὁ δεχύόνϑμος ὑμᾶς, ἐμὲ δέχεται; λέόγαγ. (ἐ 7). πόρτων ἀνέῳξεν ἀὐθ!ς οἰκίας, 
ε ᾿ν ν Ι ,ὕἷ Ὁ . Ι . ᾿ δὲ 
ὥτεχαι ἐκ τῆς τυ ὅ9πων φιλοσοφίας, χαὶ ἐν τῆς ΤῊ ϑεοκττά οντων χσϑϑϑυμίας δι-- 

πλίω ἔχεν φἴϑάνλοιν εἶτα ΤΠ, ζαυζᾳ αὐφις διεταξαπτο ὡς μέλλοισι Ὁ οἰκουμδυΐευ δ[α-. 

τρέχει! ὧπασαν, εὐνοῶν οἷι ἑκατέρων τύτων ὁ πσόδότης αἰ πτεςερηται, ὦ ουνδενὸς αὐ Ὡστθ-- 
«οὖ ὑπ ᾿ Ι μ “»ὕ » Ι! ͵ “ᾶᾳ." "Ὁ" ων» « δ υϑύ ὃς ί Δ. 

δχ, 40 λαύσεται, σ΄τέ"της Οὐ τοις ἼΡΥΟΙς ες χυϑμόνηῆς, ὅτὸ “τῆς υποόνχοφύμων υρφιστε!ας, ἐ 
᾿ ε ς,» ᾽ Ν ε) 2.» . “ 

ρϑίηϑη πάλης ὅπερ ὃ ὁ δ)αγίελιφὴς ἐχισημσαίνονϑμος δυλών, οἷς δὲ ἐκῴον ζαοίατι .)» 

ἐπαγει “ ΝΣ . ᾿ ' ., τς ᾿ 

ζι Ταῦτα Εἰπὼν ὁ Ἰησῦς, ἐζαραηϑη ᾧ πγϑύματι, καὶ ἐμδρτύρησε ᾧ Εἶπεν" εἰς δᾷ 
ε ᾿ “ “ " ᾿ ι» οι, 
ὑμδμδαδωσιμ. Παάλνείς πόρῳ; αἰθιΐγισι (ὃ φόρον ΜΆ ονομκαξί εἰστεῖν ἡ 

Οὐ εγίοϊὝε ΟΠ]. 2. Οεςα 25. Οἱ 



νιν. 84. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ. 

2. Οἱἢ Ὡὐπορφιώῦται, Κατ ἑαυτοῖς μηδὲν (ἰμειδῦτες πονηρϑν. Τὴ οἰκείων 
Σ» λογισμοΐι τίω Ὀἰπόφασω τοῦ Χρίφοῦ πισοτέραν ἠγϑεώτο " δ [9 ἔξλοπον Εἰς ϑλή- 
Ἢ "ῷ ὧ (ὦ δὰ Εἰς ἕγα, πὐδαςησαι ζω ποῦ, ὑπ τέμψετο τὸν Φοζξογ᾽ "ᾧ ῷ ἣ  ππερεϑεῖναι ες χ. τὶ 

ευμδ,, ((μωετάραοσιν ὠπόνζᾳς. δῶ; (Ὁ (ἀ' ἄλλοι βλέπουσιν Εἰς δλλήλοις, ὁ δὲ 5 

πϑὸυζχηο δ ϑερμὸς Πεέΐδος ᾿ 
24 Τῷ Ἰωαννη γϑσει. Ἐπειδὴ »ϑὴ Ὅς πρότερον ἐπετιμιηϑη βυλομδῥν νίψαι 

χωλυσε, ᾧ πόρταχοῦ βυοίσκεται δ'πὸ πόχυ ὦ Μ ὀρμδι, ἐγκαλούνϑμος ὃ ὃ, τοῦτ χει δὲ- 

δειχως, ὅτε ἡ ἡσυχασον ὅτε ἐφ ἀφίξατο ὅλα δα μέσῃ ὕ Ὁ Ἰωϑμνν βυλῇ) μαϑεῖν. ἐκεῖνο ὃ ̓ἀξιον 

δγραπορηστω, τἰ δὴηπύὶ) ἐργθωτῶν αἰγωνιώντων, τφεμόων, δ’ χϑρυφαιδ δεδοικότορ,ὁ Ἰωλνης ὦ ὠὡατερ 

οὐπφυφῶν, ἀμαχειται Εἰς ᾧ χόλον τῷ ἰησο᾽ Ἢ οὔκ λὐαχεῖ.) μόνον, λα ὺ τοί φηλι ἐ- 1 

πιπίσπει: ἐΥ̓ ἐν ΤῸ μόνον α. ἐδιον ξητησφως, δυλὰ ᾧ ζὸ ἐξης, τ ᾿ τούτο ε ἘΦ; : 0 δ αὐϑὶ ἐ ῥα λέ. 

τι, ὃν ἡγοίπει ὁ Ἰησῶς. " «ἰγὸ μηδεὶς ὅτπρρς τῦτο Εἶπε αὐθὲ ἰ ὐτ ; Ἐχαίτι ἡ ὦ ἀλλοιή- 
γουπώντο ἀλλ᾿ ἕν: πλέον 1} ἄλλων. Εἰ: ἢ μηδεὶς ἄλλος τούτο σῖϑὲ ̓ αὐτί Εἶπεν, ἄλλ᾽ 

αὑτὸ; κὐθὲ ἐαυζν) γυυ μοιφον συν. ποιᾷ δὲ ἀδρ' καὶ Παύλορ,καιο κα λοιώτος, ὅτῳ λέγων᾽ 

β. Κορ ι8. 8, Οἴδω λύϑερπον ϑλενμ δυκαπτοσαρων. χσίτοι) ᾿ μίχρῳ Σ εὐτν δικλϑενἐγκώμεια ἐτι- 15 

Οφι. ἥμικρϑὶ 4) σι! δυχε ῶ ἀἰύσοινται, ἀσλύλι μοι, ἰυϑέως ἀφώντα τὰ δίκτυα χαι (Ὁ) 

πατέρα, ακολκ,ϑῆσαι, καὶ ὦ μῷ 'Πεξ 63 μόνον αὐτὸν λαίῷ Εἰς. δρφς, χαὶ ̓ ἀλλώχοῦ πά- 

λιν Εἰς οἰκίλυ Εἰσελθενπαι: ; αὐτὸς ἢ ἡλίχϑν ἐγκώμιον ὕ Πείῥγυ διλλϑι, ὁούν ἀπικρύψατο, 
εἰρηκέναι ῷ Χοιφοὶ λέγων᾽ Πέττο, Φιλῴν, «(6 πλέον τύτων; χα ̓πϑωταγρ ὃ  δείκρυσιν αὐτὸν 

ϑαρμὸν ὶ Ὁ γνησίως ς ἔχονται πεῖς αὐζον ὅτι δι ἐλεπν, στο ὃ ὁ οκ πολλϑ πύδτυ ὅν ὅτο ἔλεγε. τἰ 19 

δῶ ἄλλος συοὲν Εἶπε αἰοὶ ὩΣ τύ; " ὅτι σδ᾽εἴδ αὖ Ὄς (ἃ, ΠΟ ν ἀν, εἰ μη ̓Εἰρτούτο ὠέπεσε Ὅω- ". ΓΥ 

. ΕἸ [γ»» Εἰπὼν ὁπ ΠΡ ς ἔνάυσιν Ἰωάννη ἐ ἐρωτῆσαι, τ μηδὲν ἄλλο πρελσέϑηκε,, 
κω ἐποίει τίου τ όποῦ ἰὸν, 7) ζητεῖν ὠαϊγκαζενὴ ἡμας τίω αἰτίαν. δ δ: ὅτο λύων αὖ-- 

ύ; ζωτίω, αγέχειτό, φησιν, Εἰς κόληον Φ Ἰησϑ, ἡ ἢ μικϑϑν οἷ μεμαιϑηχέναρ ἀκούσας ὁζι 

ἀὐγέχειτο᾽ χαὶ τοσαύτης αὐζις ὁ διδοιτκαιλος μετεδίδου “πὸ Ἰμισίας; Εἰ ἢ χαὶ τῦτα τίωυ αἰπί- 25 Ἰσιατῇ 

ὸν ζυτεῖς μιαϊϑεῖν, ἀγαπης Ὁ ρα “μα ἣν. ἣϑ "πὸ Ἢ Φησιν, ὃν ἐφίλει ὁΤησῶς. ἐγὼ ἣ , αὐ 

χαὶ δὲ ἀλλο οἶμαι τὰ τὸ ποι, βυλόμόνον δίξαι ἀλλότριον ̓ ἑαυΐζο τὸ ἐγκλήματος. δὲ ᾧ- γι αὐτὴ 
ζ τ ριιαζε.) χα! ,αῤ ἐπεὶ δὶ «τί μὴ ω ἄλλῳ λείῳ τῦτο Εἴποι, ἀλλ᾽ ὅτε ὀχϑρυ-: 

Φαιος ἐνάυσενενα γὸ μὴ νομίσγις, τι ὡς (εἴζονι ὃντι ἐνδυσιν, λέει ὅτι ἀρὰ ́ Ἐ πολλίω ἀγάσίω 

ὅγο ἐγίνετο, “ἢ ᾧ ἐχιπίπηει τῳ φῆϑει ; Οὐτδν δο᾽ πω ἰὸς ἀυτυ μέγα χανὠπΊδυον' ἀλ- 29 

λὼως δ ὦ τω αϑυμίαν χατεωραύνεν. Εἰκὸς γὰ ᾧ τὰν ἊΝ αὐ 4) κατηφῆ τότε. εἰ 

Ὁ» ταῖς ψυ ας αὐτδμὲ ἐταδαξθησαιν, πολλῷ μάλλον ταῖς ὀάσι. μιειλιοσόμϑμος τοίνυν 
ἀΐεις υ τῳΐλόγῳ ἡ αὶ τῇ ἐρωτήσει, παξϑοδοποιᾷ ὁ συγχωρᾷ ὀμαπεσειν ὑχὶ Ὁ ςῆϑος. σχόπει 
ὃ τε τὸ αἰκόμεπα ον. δ ΣΡ Εἶπε τὸ διομα, αλλ ὅτι ἠγάπα" ᾿καϑαυεῦν ἡ Παῦλορ, ἤν μὰ 

ὅτι ἔλε οἶδεν ἀγϑεσπον ἴω ἐν δεκουτεοσοίρων, τῦτε δὴ πσοῶτον αὐτὸν ἐλέγχει ὁἴη- 42 

σῦς, ἡ συλ τῦτε ὀγομιαςῖ᾿ αλλὰ πώς; 

26 Ω, ἐγὼ ᾿ βάψας ἴδ νωμίον Ἐλιδωσω, Καὶ ὁ ὥπος οντρετηικός. σον δ) τίω 
σπραπεζαν: ἠδ ἐοϑη, τῷ αὐτϑ αὐτὸ κοινωνήστες. ἔφω, Ή ; κοινωνία Τ᾽ αἱλωδνούκ οὐνέτρεψυ. 

Φκὶ τ αὐτῷ δίξαοϑει Ὁ ἡωμίον, ὅνα σύο αὐ ἐπεασίσατο; αλλ Οὔκ ὠκῴνον. 
27 Διοὰ Χ ὁΣατὸνας ζπι|Εἰσῆλϑω Εἰς αὐΐζῳ, Γελφσας αὐζον τῆς λύαιαως 49 

τίας. ἕως γῈ ζω Υ Ὁ χοερό, οὗ ἐζλμα 'χιπηδι στα, αλλ ̓ έξωλον ̓απελσέφαλλον. ἴα χιφον, 

ὃ δῆλον αὐζον ἐποίησε ἡ ἀἰφωσισει, ἐπεπήδησε δϑιπον μ᾽ ἀδείας, Οὐ οἶδ δ ἔδει τοιθτον 
ὄντα Ὁ ἀδίθργωτοι ὄχὶ πολὺ υϑυονζᾳ κατέχειν ἐγδὸν. 9. πσ τὸ ὁ ὀξέζαλεν αὐζν λοιπὸν, 

ἀσυτμηϑῶτα λοίμθαγει ὅτε ὠκῴνος, καὶ χατοωλιητων ὐδις ὀζηλϑε! υκῶς, χὐκτῖν. 

27 Λέγει 
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27 Λίγ αὐτο Ἷησος᾽ ἐτάρρέ, ὁ ποιᾷε, ποίησον τάχιον. 28 Καὶ οὐδεὶς ἔγνω 

“ὃν «Μακειμίῴων. Βαξαί, πύση ἡ Δμαιαϑησία, ; πῶς Οὐκ ἐμαλοίοϑη συτῖὶ ἡ ἠοωϑη" 

ἀλλα; λναιλευυΐοτερος νόμος, ἀξηει' ὉὉ, ποίησον (( οΥ, » 9 ασορσαῆοίζος ὅδ) γον 

συμξελθίοντος, ἀλλ ὁ:  εἰδίζοντος καὶ δεικφεωύτος, ὅ ὅτι αὐῶος ὦ ἐδύλετο δἰορλώσειοϑαι " 

5 Φ, 4, 5 αδορδώτως Ε. ἦχον, ἀφίησιν αὐ. χαὶ τ συ δες, Φησιν,ἔγγω “Ὕὦἢ ἀνακενδῥων: 

πολλζωυ ἀν τις ογζωῦθα, ἡὐποριὰν ἔυρϑι, εἴγε, ἐρώτησαιντων ΤἾυ' μαι ϑΉ ἮΝ Ὡς 21 λέγί ᾧ 

βάψας Ὁ ψωμίον ὕλχιδωσω, καὶ σϑοδ ἅτω (ἰωνχῳν᾽ πλιωὺ Εἰ μὴ λθιϑα Εἴρηκεν, ὦ ὡ- 

ςξ μηδένα αἰκούσαι. λϑη ᾿γδ ὁ ὁ Ἰωαΐνης, δ τὗτο πραῦ σῆλος αἢ ἀναπτεσ, ἐρωτά μόνογθ. 

» ἱ πολ ὃς, ὥζε μὴ ̓ δυέα Φλνερϑν ᾧ «ὐροδὸ τίου, χα ὁ Χραφὸς ἅτως ἀπεκρίνατο, 
"τὰς Ἢ τὸ σγεῖδ ὅτε αὐζον ἐποίησε Φανέρϑν. 'καὸ ἃ και ἐ ἐμφϑυτικώφ Θὐσον,ὀταῦῖρε, ὃ ποιή, ποίη-- 

τνωπὸλ σῶν Ὅχιον,' Φ: ὃ ̓ οὐδ ὅτω (ἰωΐεσειν. τῶτο ὃ ἔλεπ, δειωὺρ ὅ ὅτ! ὠληϑὴ ζᾷ πῶς ὥν ἵν. 

ΕΛ 

υὐκῶνοι κα δαίοις εἰρηυϑρα ἰω ἀντ αἰ ὶ τ δευατα. ἡ γὸ ασοὸς κείνας εἴρηκε Ὁ Ἐξωσίαν ἐ' χο λεῖμαι Ἰωαγομ ᾷ» 
ἐμῶν “ἴω ψυ) γίω μῦ, ὦ Σ ἀξουσίλυ Ὧ πάλιν λαρῷν αὐτέων, Ὁ ̓ συὐδεὶς ὦ αἶρε αὐτέου απ’ ἐα ἐὼς 

ορέώ χρτειχν, συ εὶς ἢ ἰαυσιν᾽ ὯΝ ὃ ὃ ἀφῆκε Ἅριπον θὔκολον τε ΚΝ Ὑμαῦν. ζω 

15 ὀΐζυ ὠτηλυτα αἰννῆόρϑιμος εἶ εἶπτεν, ὃ ποιεῖς, ποίησον τάχιον" χφ) ᾿ ζοο' τε" κὠδ, κ λον ἐχτοίῃ.- 

ζω σε. ζχα »ΦῬ ἐν αὐτοῦ ὃ διέαστασοιν, τάχα δ ὁ Πέ ἵξος καὶ ») Ὁ αἰφλω αἱ αὐτὸν. 39 ̓τοῦτο ὀυ.. 

ἀβρον δὴς ἔγνω Τῦν᾽ λϑακεινϑμων. ρα οἷο ὁ Ἰωδλύγης ,ογεβὶ οὔτ΄ ὁ ὁυ γὰρ δ ποϑσεδύκησιν 
ἰδία ὅτ μα, ϑητὴς ὑλὶ τοσῦτον᾿ χωρήσει πὐδανομίας., ὯΝ γὸ γϑρ πόῤῥω τῆς τοιαύτης πονηρίας 

ἢσαιν, οὐ οὐδ ὲ ὁτερῶν τοιαῦται εἰ στσο δ θύειν Εἶχον. ὥασερ δ ἐμεσσξϑεϑεν ἀύζ!ς Εἶπον, 
20 ὑπ ἐν πῦθὰὶ πόμτων λέγω, ὁ ἀδαμοί δξεκοίλυψαν, ὄυτω χαὶ εἰν φωῦϑες οὐγέμισαν αἷῷὲ ἐ- 

τέρϑυ λέγεοϑαι. 

30 Ην ὃ νυξὺ ὁτὸ ἀξῖλϑέ, Φησί. Δια τἰ μοι Τ και ξϑι λέγφν! ; κα μάϑῃς ̓  ἰταμό- 

τῆτοι, ὅτι Οὐ εῖδ ὁ χα!ο9ς αὑτὸν ἐπέσᾳ τῆς ὁρμῆς ̓ αλλ Οὐδ τοῦτο αὐτὸν κασάδηλον ἐποίησέ. 
χὐεδνο [ν “ χαὶ χὰ Φύζῳ χρτΕη9 μδμοι κὶ ἡ ἀγωνία, πολλῇ τῦτε ἐλιρυθοιώτο ἢ καὶ αὶ τίω ῶὲ ἀληϑημ 
χἰνμιῷ δί; 25 ἐἰρηιδῴων αἰτιὰν οὐκξήκο; οἰ πσ’ὠτήξυον ἢ οτι, τοῖς πέρησιν ἡα δ σγῷ, αὐζᾳ ἔλείε.πολ.- 

μην, ἐπ λέω )Ὰ} ἐποιᾷτο κἤωχῶν τίω ἔχημδιμιαν, διδοίσκων  ἡμας πολλίω αἰ τούτο ποί- 
, ζαϑτῳ ασουδέω. 

29 Εδύχφωυ ἢ ὧχ «αλαΐς, ΝΥ Ὡἢ ἃ γλωοσόκϑμον εἶχέ" 
Καϊτοιγέ ουὐνὶς Φαίνεται πϑδϑσενεγχῶν αὐτῳ γρήμαται, ΔΛ ὁ ὅτι κ᾽ ἔπεφο αὑτὸ ᾳ 

2. Ὑ0 αὐ αργοντῶν αἱ μοι ϑήτοιαι, Εἶπε" τούτο: ὃ ̓ἐδαμοῦ ἡνίξατο. πώς ἢ, μὴ πτήξρν, μὴ 

χαλκὸν, κῃ, ᾿ ῥαίοδον χκελθύων Ἰηιφέρεωϑαι, γλωοσθχομον ἐπεφέρετο σοὺς τίω ν}} περή- 

τῶν Αὐανονίαμ: εἴώ μαίϑῃς δτί Ὁ! [ὃ σφόδρα. ἀκτήμοναι καὶ ᾿ ἐςαυρωμϑον, τούτου δ ἢ μέ- 

Οφις πολλζο ᾿ποιᾷζοϑαὶ τῶ “έννοιδν. πολλαὶ γὸβ “σοϑς πω ἡμετέραν οἰκονορθμμ διδα- 

σκαλίὰρ ἐπραῆο. τούτο οἷ δξωυ ὃ λέτε οὐόμισαιν 2) ἀιφιϑηταὶ, ἵ ἵνα τοῖς πένησί ἦι σγῷ, χα 

35 οΥθῖὰ ὅν ὅτὸ ογέτρεψε δ μέχρις ἐλοίτης ἡμέρας μὴ ϑελῆσοαι αὐτου ν αὐ δαδειγματίσα. τούτο 

1) ἡμάφ, τ ποιήν,κἡὶ ὁ μὴ ̓ ἐκπομστάλο ζω ἫΜ (μυότωι αἰϑροτήματα, καὶ αϑιώτως ἔχωσι, 

ὁ ΟΡ Ὁ κα ὀλϑῶτι πσοδοδοια! Φίλημω ἐδῶχε, κα ἡ κατεδέξατο ξάγμα τοσώτον, 
Χ. χαλεπεῖ. αὶ ᾧ ἔχ αι πολλῷ "πολρμοϑτερον πεοϑει φαυυο9ὺ "αὐτὸ, )είνατον τὸν ἐπονείδιτον᾽ χαὶ 
ἫΜΡ χρῇ, ίλυ ὀκᾷ τίω ̓ὠτν Φιλανιϑεφπίδυν ἐπεδείκρυτο, χϑὶ ᾿δξὰν οὐγτοιῦϑοι ὃ τάγμα κα- 

,ο λῴ, διδιώσκων καὶ "μας ̓ ὅτι φυὴν ὅτως ( αἰσχρὸν ἡ ἐπονείδιφον, ὃ μοῦ λαμιωρότερϑν ποιφ τ Τ' με- 

ἱν τῷ πύνζᾳ, στὸν κτ λ Θεὸν οὕ. Τὰ γὼ ὦ ἀξέβθφ Σ]ουδὰν ἐχὶ "ῷ «οὐ Ραιδοιώαι, λέγει" 

31 Νωυ ΝΣ δ, οἠὸς τ αὐ ϑεθίπτε, Ταυτὴ πετήωκοζας (ν᾽ λογισμὸς τ" 
μαι θη ΤἿΜ αὐ αϑικῶν, ὁ πείθων μὴ μόνον με καιτηῷ ᾧν, δλλαὶ ὁ χάρρενν. δζρ τὸτοῷ Πέρυ ἐξ 

Ὄρλὸς ἐπετίμησε. Ὁ γὙῈ} ἐν θαυνώτω μόρον πὐξοενέοϑαι ϑανάτυ, δόξα μεχάλη -- 
Οβεγίοι τοπι. ὥεςεςς ὦ ὅτο 

ἱ 
᾿ 
᾿ 



ΚΝ 8:΄ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ, 
““» ε ε 2 ε » ἣ Ι ει 

ἵφναν.1β.λγ. ΤΟ ἐςῖν δ αϑὰ ἐν. ἐλελν,Οτὸν ὑψωϑώ, τὸῦτο γνώστας ὅτι ἐγὼ Εἰμι ἡ παλιν, Λίσατὸ 

Ἰωάνο 8. ι9. 

λυκιάε κβῇ. 

ἴωαν, ιτ-ς. 

ᾧ γαδι τῶ τον ᾧ παλιν, Σημεῖον αὶ δοιϑήσεται ὑμῖν, Εἰ μὴ ὦ σημιᾷον Ἰωνᾶ, πῶς δὶ δοξα, 
Ι δ Π τὶ ͵ [ ! ΔΑ ι Ὁ Ι ! , « 1 “ΝΜ. ν,, 

μεγάλη,  ῷ θκγατον ιούσοῃ τ (ὍΘ9 τὸ αατα μείζονα ; γᾷ γὰρ πιφ'ϑυϑὴ ἡ αςασις, 

μείδονα, Εἰργάσαντο ὡ μαιϑηται. Εἰ ἢ ΜμΜ" ἐζυ ἢ Θεὸς ζω, πὼς οὗ τῳ ὀγόμφτι εὐτοὶ Ὁ-. 

στῶώτα, Εὐργάσαντο τοι; 4 

42 Και οΘεὸς δοξάσει αὐτὸν. Τί δϑ1,ὺ ὁ Θεὸς δὺξασει κἰντον εν ἑαυτω τοτ- 
ἐς!, δὲ ἑαυΐ, αὶ δὲ «τέρα. Καὶ θὐϑέως δυξασιι αὐτόν" Τατέςν, ἀΐμα τω] φαυρῷ. 

σϑτῖ γδυὴ δχρὶ γρῦνε πολλοί φησιν, Φδοδὲ (ζ) μακρὼ τῆς ὀϑαφαίστως αἰαμϑυφκαιοθν᾽ στο 
τότε δείξει λαμτσοϑν, δλλ᾿ θύϑέως οὖν αὐτῳῖ τῳ ζαυρῷ ζῳ λαμαρεα φόνέται. ὁ γϑιῶ ἥλι- 
ος ἐσχϑτίαϑη, (ἡ πτέτραι ἐῤράγησοιν, ὦ καιταιπέταωσμα ἐσέ), πολλαὶ σώματα ὙΜ᾽ κακοι-- το Ἂ. ἐπιγέῃ, 

μμμϑβων ἀγίων ἡγέρϑη, ὁζάφος σήμϑμτρα Εἶχε, ᾧ Φύλακες πἰλεχαϑεξον» "ὁ Ἐχικεινδρν 

τῷ σώματι τῷ λίϑου, ὀψέ ὃ σῶ μιαι᾿ πεοσουρούκϑντα ἡμέραι Ἰϑρηλθον, ὁ ἢ Τῷ πνϑύματος 

ἤλδε χορηγία, ἡ πόρτες αὖ τὸν θυϑάέως λϑεκήρυῆον. ττο ἐς!, δυξαῖστι αὑτὸν ον" ἑαυῷ , Ὁ 8)- δική, 
ϑέως δυξζασει αὑτὸν ῃ δὲ απξλων Ὄρχα ἐλ ων, εἶδ δὶ ἄδδλης ἡμνὸς διευαίμεως, λα δὴ 

ἑαυ. “πῶς ὃ ἃ ἐδῦξασε δὶ ἑαυζ' Ὁ, πόρτω ποραξας (καὶ πσοἧς δῦξαν τῷ ἠοδ" χαίτοι πεΐντα ι; 
ι᾿φΦΡ  Πεκ γι ιν ἢ γν ! 
ὁ υἱὸς ἐποίησεν. ὁρώς ὅτι ζῷ ὑπο αὐτύγιομδνα, τῳ πατεὶ αὐατίϑησι; 

33 Τορία, ἔτι μικρὸν “9 ὑϑμ Εἰμι, ζοτήσετε με, ὦ καϑως Εἶπον τοῖς Τυδαίοις, 

ὁτί ὅπ αὑπσ ἄγω ἐγὼ, ὑμᾷς δυυλαοὃς ἐλϑεῖν᾽ ἡ ὑμῶν λέγω αῇτι, 

Ἄρχεται λϑιποὸν “ἦν λυπηρῶν μιν Ὁ δεῖπγον. ὅτε γῈ Ἰούδως ὄξηλϑεν, Οὗρ ἔτι ἑασέ- 
ρα, ϑρλαινάξ. ὯΦ ὃ ἔμϑιον μικρὸν ὕςερον ὕλχιςφήσιοϑα, ἔδει παγτα οὐ δαχαταϑεοῖ, 29 

ἀὐῖν,ὡςε ἔχεν εν μψή μη ᾿ μάλλον 3 ῶ “πνεῦμα " πάντα αὑτὺς δυέμφησε, πολλὰ »ὸ Εἰ. κχιυώπι 

κὸς, το τοθῷτον τότε αἰχϑυογζῷις,ὺ τοιούτως μέλλονζῷς πειροισμους αἰ ασομϑῥεν, ὥὀποξαλ.- πρέμι. 

λενν αντύς. (ὦ ο»ῥὺ ατϑϑς ὕπνον καζαφερόνϑιοι (χαϑως ταὶ ἔτερϑς φησιν θυαγίελιςὴς) 

ᾧ ἀθυμία (ωεγρυϑμοιχαϑως ὺ αὐῶὸς ὁ Χοιφὸς λέγει" Αλλ᾽ ὅτι ζῶτα λελάληκα ὑμῖν, 

Υἡὶ λύπη πεπλήρωκε ὑμδῇ) τέωυ κα ρδ) λυ) αἷς ἐὺ ζωτα πώτα κα τέρον ἀἰκριξωῖς 4 ϑήποτο ἐς 
δὼ ἐλέγετο; αὶ μικρὸν ἀδζῖς ἐγίνετο κέρδος εἰς τίωυ: Χοιφοῦ δῦξον, Ὁ σαφώς εἰδέναι μα' 
ζώῶτα κ« ασομιμψγησχουϑμοις, ὅτι ζαῦτω πάλφι ἀἰκηχϑότες ἤσαν ρα τῷ Χοιφού, νος ὃ ἐ- 

νέκαν πσοόκαταξαάλλει αὐ δ[ηίω ψυχίω, λέγων "ἔτι μικρὸν γόνον Δ υμϑν Θίμε; τοῖς ὥ 

Ὁ» Ἰουδαίοις Εἰκότως ἐλέγεγ᾽ ὑμᾶς ὃ τίνος ἕνεκεν ἐχίσης Εἰς τίω αὐτίω ζαξιν ἀγής 
ἐκείνοις τοῖς αἰγνώμοσιν ; ἐδουκίῷς. καὶ τίνος ἕνεκῳ Εἶπε, καϑως Εἶπον τοῖς Ἰουδαίοις , ὀμέ-- γο 
μινήσεν ὁπ ἐχί γι οἰπὸ τῆς Τὴν δενών πϑροισίας ζωῶτα ασοϑλλίπι" δλλ᾽ ὀμωϑαν αὐτὰ “02-- 

ἡδὲι, ᾧ μδτυρες δὶ (Ὁ ἀκρύσαντες, 9ΤΙ ὦ ποὺς Ἰουδαίους ζωτα ἔλεγε. δ|9 ὦ πο᾽σί- 

ϑηχε ὧδ, τεκγία " ἵνα αἰκούσαντες, καιϑωὼς Εἶπον τοῖς [ουδαίοις, μὴ ᾧὶ πὲς αὐτοὺς ὁμοίως 

Εἰρῆιϑαι Φ Ερηνϑμον γομίσωσιν. υ' κκαταξαίλλων τοί ἀὐδοιὶ, δνλὰ ρα μιυϑυυμϑρος 

Φτὰ φησιν᾽ ἵνα μή αἰπσοϑσδύκητα ἔχιςάντα ἀὐοις ζὰ δεικα ὠκταρφεζη, ὅπου ἐγὼ ὑ- χ3 

ποῖ γώ, ὑμεῖς αὶ διωαοϑε ἐλϑεν. δείκνυσι, ὅτι ὁ θαγατος αὐτὶ μεταςα σίς ὅ61,ὺ μετάϑεσις ἀ- 

ἀμείνων Εἰς τόπονσωματα αὶ δεηγθνϑμον φϑαρτα. φζα λέγει, ἢ ᾧ Εἰς αὐτὸν διεγείρων 

πόθον ᾧ ϑερμότερϑν ποιών. ἴξε νὰ ὅτι, ἐππειδδρ ἰδωυϑν ὦ" φιλτάτων νας ὀμαχωρϑεώῶ- 

Όις, μάλιςα αἱ αϑερμοινοιῖθα, ὼ μάλλον, ὅτὸν ἴδω νϑυ εἰς τόπον απιόγζς, Εἰς ὃν σε σὲ δὺ- 

κατον ἡμιν ἀπαλθᾷ ". ὠκείνυς πὴ δ φοζων ζωτα ἔλεγέ, τ ὕτοις ἢ 1’ πόθον ϑξωί Ἴων, τοι- 40 

οὗτος, φησίν, ὅφηγὸ τόπος, ὡςε μ᾽ μόνον ὠκεΐος, δλλαὶ μηδὲ ὑμας ποις φιλτάτες δυυλα δ, 

οὐρα λνέοϑαι ὀκᾷ, ἐγνζῦϑα ᾧ ὧ ἀξίωμα το ἑαυ δείψεσι ὑμῖν λέγω αὔτι, δζρ τί αρ- 
τι; ἑτέρως ὠκείνοις, καὶ ἐτέρως ὑμῖν" τατίςιν, δὶ ματ᾽ ὠκείνων. “ποῦ ὃ αὐτοὶ ἐξηίτησοιν (Φ 1του- 
δαῆοι, ποῦ ὦ μαιϑηταὶ ; ὼ μαϑηταὶ στὴ ἐΦυμρν᾽ ὧ Ἰουδαῖοι ἢ), ὅτε ᾧ ὀνήκεςα ἔ- 

παρ αῦ 



χη» 

χ. ἀν 

χ αὶ δῖ 

χόπωτας 

“. μένον, 82 Οὐκ κείνοις 3 ζῦτα διελέγετο ̓  μόνοις, αἰλλα καὶ πᾶσι τοῖς μέλλουσι πιςεύειν Εἷς αὐ- ἩΘΙΚΟΝ 

ΕΥ̓ΑΓΓΕῈ ΛΔ, Ομλλ. οἵ, 8347 χοὺ "γ. 
παϑϑν δειναὶ ἡ πϑϑζᾳ αὐπροαμονζα, λόχϑν, τὴς πόλεως αὐτῆς αἰ λϑύσης , ᾧ τῆς ϑιηλᾷτν 
“σϑϑτοϑοι κατ' αὐτὴὖ φερομϑιϑης ὀργῆς. ὠκείνοις ὦ δζζ τότε" ἔλεγέ αἱ οὶ τίω ἀἰπισῖϑν, ὑ- 
μἷν ἢ γεῶ ὅζῳ τὸ μὴ αἰπαοϑσδύκητα ἐπελθεῖν ζα δενά, 

84 Ἑντολζωὼ χαρῶ δίδωμι ὑμῖν. Ἐπειδὴ γὸ εἰς ϑόρυζον ἀὐὔζους ἐμιπτεσεῖν εἰκὸς ἑω 
5 ζᾳ ακουονζῳς, ὡς ἐρήμιυς μέλλονζις ἔσεαϑεη, χοϑοιμυϑεῖται ἀὐοις, τέων πϑῴτων δὰ ἀ΄. 
γαϑωῖ ρίζαν ἡ ἀσφάλειαν αἰξιξάλλων αὐῖς, τίω αἰγαίίω᾿ ὡσανεὶ ἔλολυ, ἀλγεῖτε ἀ.- 
πιόντες ἐμοῦ, δλλ᾽, ἐαὺ αἰγαπᾶτε δλλήλες, ἐσεαϑε ἰσχυρότεροι. πὼς δξζω ὦ τῇτο Εἶπεν; ὅτι 
ὁ τότο μάλλον ὥγησεν ὐδους εἶπ᾽ 35 Ἐν τὕτῳ γνωσον!) παΐγτες, ὅτι ἐμοὶ μά. ϑηταί ἐξε, 

"Διὰ "ὦ τῦτο οἵμᾳ ἐδιιλωσει, στ Ὁ σξεαϑήσεται ὁ “χορός, ὁπῦτε ν γνώρισμα αὐζοῖς ἔδωχε, 
10 19τὸ ἣ εἶπεν, ὅτε ὁ τδυδύτης αὐῦΜ απεοάάϑη. πῶς ὃ αὐτίω εὐ τολζωὼ λέγει τα νζω, τὰ ον 
τῇ παλαιὰ κειμδῥέευ ; αὑτὸς αὐ τίωὐ ἐποίησε καινζου ῷ φόπῳ. ἐπήγαγεγθιῶ Καθὼς 
ἠγάπησε ὑμαξ, Οὐ γὰρ ασοϑυπηργυϑύων ὑμῖν κριτορθὼ μοίτων ὀφλημια ὑμῖν αἰπτέδωχα, 
ΣᾺ αὐτὸς κατηρξζα,, φησιν. ὅτω ὼ ὑμᾶς θύερτετεῖν τοῖς φιλτώτυς Σοὶ ἡ μι ὀφείλονζς 

αὐτοῖς. καὶ ἀφεὶς εἰστᾷν τὰ ϑιύμαΐζᾳ, ὦ ὄυϑιον ποιᾷν, Ὁἰστὸ τῆς αἰγαΐπης αὐτοις γορακηοίς 
15 ζει, πίδήποτε; ὅτ! πϑη μώλιςω 681 τοὶ δείκψυον δύ, ροπτος αἰγίας. παίσης γὰρ ὅ81ν ὭΡΕΡ 

αἰ σπυύϑεσις. δῶ τῦτε μάλιςα κ) σωδο ἄρα παντες. τούτο ὅθ τῇ), φησι, μα, ϑητίω, 

ὅτωςὑμάς" ὥπόντες ἐπτινέσοντῳ, ὅτὸρ ἴδωσιν ὑμᾶς μιμύρϑμας τίωὐ ἐμδι ἀγάώπεωυ. 
ᾧ ξωυ; κ πολλῷ μάλλον τὰ ϑαυμαᾳζᾳ δεύκεσι τού; ὕδαῷς. “ολλοὶ ἮΝ ἐρφόσι "Κύ. 

ἐλε, Οὔκ ἐν τῳ όματί συ δαιμόνια ἐϊξεξαἰλομϑμ ν καὶ πάλιν χαιρόντων αὐδῇ ὅτι τοὶ δαιμόνια 
᾿ς !. 1 Ι 4“ λ « ΄μρ . ε ιν» αι 20 αὐτοῖς ὑπ’ ἀκούει, φησί " Μὴ χαίρετε, ὁ τὰ δι μόνια ὑμῖν ἐσ ἀκούει" δλλ᾽ οἷν τὰ ὀγόμοΐϊα, Λνκ. 4, κα» 

ὑκκῦν γέγρα αι οὖν τοῖς θρανοῖς. χαὶ μξιυ τῦτο τω οἰκουνδμίων ἐπτηνάτετο, φγ) 4) ἐκῷο 
«ὐοοίω. εἰἢ μὴ ἐν ἐκῷο, ὀτεῖξτο χἰρέμϑμε. ζούτο γϑεῶ θύϑέως αὐτοὺς ἐποίησε κα-- 

λοις ἢ ἀγαϑοιᾷ, Ὁ Ἔ καυρδὲαν πότων ὼ τω ἡυχίω ἐγ) μίδρ. Εἰ ὃ διίχησαν π᾿ ἀλ- Ια, πὶ ᾿ 
λήλων, ὥπόμτα αὐ Θισολώλει; 

τὸν. ἐπεὶ ἡ γιῶ οΥοδν ἀλλο 8) ὃ σκλυδωλίζον ἕλλίωας, ἡ Ὁ μῇ ἀγαγτζω ἐῇ. αἰλλαὶ καῇ 

τὸ σημιζα μυὴ γίνεαϑει ἐγκαλούσί, φησιν, δα, ἐχ ὅτω, πιο 5, τίω αἰγάπωυ ἐπεδείξον.- 
τὁ (ὦ) ϑὑἰπόφολοι; ὁρᾷς ΤΠεέΐζον αὶ ωϑμνζωυ αἰδζκασείφως ἐγνζρις ἀλλήλων, ὶ Τὴ τὸ ἱερϑν 
αναξαμιονζᾳς ; ὁρᾷς Παῦλον ὅτω ποὺς ὠΐοις Αἱ σκείωϑμον, αὶ ἀἰπορᾷς: Εἰ γὰ τὰ ἀλλα 

40 ὀχεέκηζωυτο, πολλῷ μάλλον Θἴην τίω μητέρα ΤὮΜ αἀγαϑαΐ. πὸ γῈ Μυλὴς ςγευρέτυ ὅν 

΄τ τὸ πόάγμα βλοςανει ᾿ ἐγθα ἢ πονηρία, τῶτο ζηραινόται τὸ Φυτον ὁτὸν Ὁ, φησι, Πλη- Ματβικά, Ὁ, 

ϑεώωθῇ ἡὶ ἀγομία,ψυγήσεται ἡ ἀἰγαίπη Ψ' πολλών. καὶ ἕλλζωνας ὃ ἐχ ὅτως ἐπάγε.) σηβμιᾷα, 
ὡς βίος" ῥίον ὃ Φὐονὲν ὅτως ἐἢ ποιῷ, ὡς αἰγαΐπη. ὀκένα μϑὲ γὰρ «ὦν' ποιοιωζᾳς πολλάκις 
ὁ πλαγυς ὀκαάλεσαν " βίου ὶ Ἐχιλαξέαϑαι οὔκ αν᾿ ἕλοιεν καϑαρφύ, ὅτε ν3ι) δῶν ὄπω τὸ 

35 κήρυγμα Δ] 6.δυϑὲν ὦ, Εἰκύτως τὰ σημᾷα ἐδαυμαξετο᾽ νιῶ 5 πὸ βίου χοὐ ϑαυμαξεν, 
Οὐθὲν γαρ ὅτως οὐτρέπει λλέενας, ὡς ἰροτή᾽ σεν σκανδαλίζει, ὡς χακία" καὶ Εἰκότως. 
ὑτὸν »ἀρ ἴδῃ πλεονεκΊοιωστα, οὐῤῥπιζξοντα,ζὰ οὐαντία κελϑύογζοι, ἡ τοῖς ὁμοφύλοις, ὡς 3η- 

ρίοις,κεγγρηνδβον φκελθυοϑύτα καὶ ἐξϑρους αὐγαπιάν,λῆρον ἐρξζῳ Εἰρηνϑμα.ὁτὸῳ ἴδῃ τρέ- 
μεντα ϑανατον, “πῶς δέξεται «ὧν' πὐξέ αἰϑωωνασίας λθγϑὺς ; ὅὁτὸμ ἰδ φιλοαιρχοιουζᾷς ὸ τοῖς 

409 ἀδλοοις δουλευογζοις παϑεσιν, αἰχριξέχερον εὖ; τοῖς ἑαυ μδνεῖ δόγμασιν, σε ον μέγα αὐ ἡ-- 

εὗ!: φανταζόμϑμος. ἡμᾷς γαρ ἐσμεν ἀὐτιοι,ἡ μεῖς τοῦ νϑῥοεν ἀὐζοις Ὠχὶ τὴς πλάνης. Ἔ μϑρ 

γαρ δογμάτων, Μ) Ὁ ἑαύζι!ς πάλαι κατέγνωσανρὸ (ᾳ ἡμέτερφι ὃ ὁμοίως ϑαωμαζουσιν κι 

τὸ βίου Ἡὶ ἡμδβιίκωλύονται. τὸ “ϑῥ γὰρ δ λόγων φιλοσοφῆσοι, ϑύχολον (πολλοὶ γαρ ὲ 

«δῷ ἀὐοῖς τῷ ἐποίησαν) ϑχιζ ττῦσι ὃ τίου 2. δ ἔργων ἐχίδεξιν. 'δώ (ξο παλαιοιὶ 
᾿ ΘΟ βμεγίομδ, τοι. 2. ῶςεος 3 »ϑ 



{τ 

Ἡσικῷ ,γ. 

ἢσ.Α. ". 

Μωτῇ,ς κ β. 

Διεκχικῇ, ΥᾺ 

88: ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ. 

τςΣἷΖἵ ἡμῖν οὐνοείτωστιν. μὴ ̓ὐδαριοῖς πις΄ θύσσιν, ̓ ἀρώ (διὸ νωῦ ζώζς ἘὨχιξητῦσιν. δεῖξον 
ἀρ μοί, φησι͵ τίωυ πίριν ὀρ τ ἔργων συ. ΩΝ οὐκ ἔςμ" ἀλλὰ μᾶλλον ὁρώντις Ὡ ϑηρίξ ασα- 

ἐφ ηονζ ἡμας ; ὧν πλησίοι, λυμέω ἡ ἡμας καλοῦσι τὴς οἰκεμδῴην. ζῶτα ἐλλῶυας χρ.- 

τέχει, οὐκ ἀφίησι πος "μας μεταιἑεῦαι. ὥςε ἡμεῖς ἢ τύτων δικίω δωσομϑμ᾽ ὃχ υ- 

πϑὸῶν καχῶς πρϑῆουϑῳ, μόνον. δλλαΐ ὦ ὑαῦ ὦ βλασφνμιήται τὸ τὸ θιομᾳ τῷ Θεοῦ, μέ- 5 

ὧδ! γος οχρ᾽μασιρὺ πῃ, ὶὸ τοῖς ἄλλοις ἐσμὲν παζλδεδορϑμοι παάϑοσιν; δἰπυφώμϑ διὰ δ δοι- 

πῦν. ὠκουσον τί φησι ὁ ασοοφήτης αὐθὲ ἥνων , ἀβοητῶν᾿ φάγωρϑν ᾧ πίωμϑν᾽ αὔριον γαὶρ 
ὡἰποϑνήσχϑμϑῳ. Ὅτ ὃ τ “ἰλόντων ουδὲ τῷ τοῖςιν Εἰπέ. ὅτω πολλοὶ ΤΟ ἣν ἀπὸϑ- 

τῶν τὐϑεξαλλονται. ὅτω ὦ αὐδΐγις ὀνειδίζων ἔλεδ ὁ ὁ πσδλφήτης ̓  Μὴ οἰκήσετε μιόγοι 'ΧῚ τῆς 

γῆ) δον ἢ δίδοικα ((Ἡ τι ἡβϑητω χαλεπὸν, πολλίωὺ Ἰηπασασωκῖϑα τίω δα τοῦ Θεοῦ τς 

κφείδυ. ὁπερ ἵνα μὴ ϑηται, τῆς ρετῆς, Ἐππιμδιω λα πάσης, ἵνα καὶ Τὴν" μϑιηθνταν ἐ- 
πιτύχωμδν ἀγαϑών ̓ 2 5ριπι ὦ φιλαν,ϑορπία τὸ Κυρίου ἡμδι! ἴησο Χοιφοῦ, δὲ ὃ χαὶ 

Δ ̓ ; τω πατοὶ ἡ δόξα, “ἅμα τω ἁγίῳ πνθύματι, νικῶ ὸ αἰεὶ, χα) Εἰς ὧν αἰώγας δ αἰ.- 
νων. ᾿Αμώω. 

ΣΙ 
Ομέλιογ. 32 ΔΈΓΕΙ ΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΎΡΙΕ' ΠΟΥ͂ τυ- 

πάγής; ἀπεκρίϑη αὑτῷ οἿησῦς" ὁπου ὑπ αἰγω ἐγὼ, αὶ δυυωώώσαι μω νι 
ἀκολαϑησοι ᾿ὕξερον 8 ἀκϑλυϑήσεις μοι. 

“ἷν διμιυήσιται, ὁ ὁ ,ϑιῶ )ερμότουτος Πέζρ, αἰχούσας ὅτι ὅπου ἐγὼν ὑ- 

( πάγω, ὑμιφεν . διυθαῶε ἐλϑεῖν, τί λὲγ4; Κύομ, “ποῦ ὑπάγει, ὅτο 

3) Εἶπεν, ὑχ ὕτω μαϑεῖν βουλόμϑδορ, ὡς ἀἰκολϑυδησοι! ὑπϑυρδ. 

ποῦ ψα αγει: 30 Χολτος: ὃ ὀυ πσοὸς ( ῥήματοι, Σνλα πρὸς πίωυ ϑ θίνοιαν ἀπεκρίνατο. 

ὅτι τὴ ΧΩ ἡλελθ, δὲ ὧν ὁ  Χοιεὸς εἶπε, δέλϑν, “γε φυσιν; σπου ἐγὼ ναάγω, ἐυ δύ- 

Ιασαι μρινεω ἡ ἀκολρυνησαι. ὁρῶς ὅτι ὦ αἰολουϑῆσαι ἐπεπιϑῳ, 4 τὗτο ἐρωτᾷ; ;ὥ- 

χϑύσαις ὃ, ὅτι αἰκολυθησεις ὕφερνν, σύν ὕτω (δ) πύϑονκατέχε᾽ καίτοι γοηξας ἐλπίδας 
λαῦζων, δλλ᾿ ὁ ὅτως ἐπείταται ὡς Εἰπεῖν, 

38 Διά τί διωαμαί σι! γιω ὁ αἰχϑλθυϑησαι τίω ψυγχὼ ΜῈ καρ συ γήσω. 

«Ἐπειδὰ γοώ αἰπεσείσοιη» ῷ φόξον τῆς «λας, κα . ἫὮ γρησίων ἐφόῥη "Ὁ αὐτὸς ὧν, κζ' 

αϑρσίας δὲ ἑαιζ λοιπὸν ἐρωτᾷ, ς δὴ ἄλλων σιγώντων. φ λέγεις, Πέτρο; ; πεν, δτι ν ἰ διυύα- 

σαι. οὐ λέπις, Ἐ δυυδα μαι} Οὐδιοιοῦ Εἴσῃ ἐχὸ τῆς πείεας αὖτ Ω ὅτι Ονὐοδν σῷ ὅξην ἡὶ ἀ'- 

γαπτη, μιὴ τὴς νων “πλουσης ᾿ ῥοπῆφ. ὟΣ διλον ὑσι ἢ τὸ , μα ὠκῶνο, αὐτεϊκηδὺμδνος, 

(ἀμμάχθρησεν. ἐδούλετο μϑ γὸ καὶ Ὁ Μ ρέστων παιδεῦσαι." ὯΝ Ὁ ἣ ἐπέρδμε τῇ σῷο- 
δρότητι, αὗτος μϑὲ οέκ οὐγεξ ἀν ἐγ αὐτὸν, ὅτε ὥσεν Ἐχὶ τίω αὐῤνησι, Εἴωσι: Ἀ ἔρημον, ὡφι “,3- 

δεῖν τίω ἑαυ ᾧ αὐϑύειδμ. Εἶπον, τί διᾷ αὐραϑὸϑέεαι, καὶ Ὁ λέκι" Ἰλεὼς σοι, αὶ μή ἔςαι σοι 

“δτο. ἐπετίμηϑυ, ἡ οὐκ ἐπευδαϑη᾽ λὰ πάλῃ εβουλορδύίου τι ἡ Χεισοῦ νίψαι, ὐυτύ τὸς 

Ἂ ἐρνὸν "ἀς οὐοῖν ὅς] καλυμα, ὕπερ αὐτῆς τὼ ῥαγδαῖον ὙΡΗ ἔῆε- | 

φάνερωύς μδρ δὲ Εἰπεῖν ὁ ὅτι ἐρλοίϑ!ν οὔκ ἐτόλμησε τίως ̓φινὶ ὃ Ὁ 25 

19 

22 

πόδας, φησίν ̓ "κ᾿ μὴ νίψης μὰ (δ πύδεις Εἰς ῷῶ αἰώνα. αἰκούσεις πάλν, δ! ὧν διυίαν- 40 
σαι μοι γεω " ἀκολου ϑησοῆ, λέγ᾽ κἀν πόρτες ̓ ὐρνήσανται, ἐγὼ οὐκ διρνήσομαι. ἐπεὶ δξυ 
ξ. ἶκος ὦ αὐτὸν Εἰς Ὑὐπυνοιὰν ϑρϑιῶαι μϑιετώντα ἀὐτιλέγεν αὐτῷ, παιδυίει λοιπὸν 

αὐτὸ μὴ αὐτιαείτῆοιν. τὸ ̓γριὼ χα! ὁ  Λουχαῖ αἰννῆόμϑιορ, αὑτὸν φησιν Εἰρρηκέναι ̓ Καὶ ἐ- 
Ν ἣ 

γὠἐδιἠϑίω «δὶ σῷ, γώ μυὴ ἐκλιεί τη ἡ πίςις συ" τυτίςν, ἥα μυὴ εἰς τέλος Φιπύλῃ, “(9 
“τοὺ τῶν 

γοδλλαζὺ. 
μεὸκ 

Ξ ζῃ 

χοὐ μὴπο 

σι εἴπει} 



ιξ “Φ . 
! ᾿ ! ᾿ ; , δ» 

πάντων ζωπτενοῷ ρφσιωΐω αὐτὸν διδαίσκων, ἡ τίωυ αὐν,ϑοφ πίνω ὀλέγχων φύτν συυὲν αὐ-. 
ΠῚ 4. ᾽ ΛΟ ςε ᾽ ᾽ ᾿ γ ͵ 

τίωῦ καιϑ' ἐαυτίω σαν. ἴοι γὺ ἡ πολλή αἰγάπη αὐτί λογεκὸν αὐτὸν ἐποίησε ἢ σωφρονίζει 
ον , ῳ Δ , τὶ σοὶ δος ὧν ! “ “͵ῖἌι͵͵ιν, κω. .Σ); ͵ 

δλϑιπτον αὐ τον, να, ἢ ΤΏ ον τοῖς «(ἡ ἴχυτα Ττο πάθη, οτὸμ τὴς οἰκόνῦρης τίω οἰκϑιοικίὸν 
» ᾿ . 7...» 3 Ι “ ν) , ’ « } ..] ᾿ ἢ ἀὐγαδεξηται " ἀλλ᾽ να αγαμιεμψησκόνϑμος ὧν ἔπαϑεν, ἔχιγινώσκη ἑαυτὸν, χαὶ ὀσϑι στφφροδρύτη-᾿ 

- ᾿ ᾽φ,.“κΑἃ « “"») ,» γε -»" ε,, " “ ͵ 
42 ἴᾳ “ὐωώματος. .:} ὃ ὥπαξ ζᾧ δὶς τό ἔπαϑεν, ΩΝ ὅτως δξεφη,ως ον βϑανει χφίρῳ τῷα- 

τὸν Εἰ πεῖν τὸ ρῆμα τὸ τῆς Φιρνήσεως ἵνα μωϑη, ὅτι σχ δυτῶς ἡγαΐπησεν, ὡς ἡγαιγτηϑη δον 
.“ « “» ͵ὕ « τ ᾽ 

ομὼς τῳ ὅτω πεσύντι πάλι λέγ ̓ ἀγαττὰς (“4 πλέον τὐτῶν ; ὅτως ὡζκ Ὄἰπὸ ἡύξεως, 
ν᾿. “ » “.ν» “᾿, λζλσω ν᾽! , Ι “ 

αλλ οκ τῷ γυμψωϑίοναι τὴς ὀνωδῳν (βοηϑείας γεγϑνε. τίω μὰ δζωυ α'γαπίω δυτοδέγεται 

Πέτρου, τίου ὃ θὴξ αὐτῆς ἐρζορδόδωυ λῤτιλογίαν αἰξεοκότη4. Εἰ γ»} αἰγαπᾷᾶς, ὀφείλᾳς ᾧ 
το ἠγαπηήνθμρῳ πείθε ϊ, Εἶπε καὶ σοι ἢ τοῖς μ᾿ σὺ, καὶ διωασοι ᾿ Δἴ φιλενεικᾷς ; Οὐκ οἴϑαις, 

Ιν ᾽ λον “ν» ὡ 2 ͵ Ω 
ᾧ ποτε ὅθην αἰπα ρρίίσις Θοού; ὯΝ ὦ τύτῳ μαϑεῖν ἐυ ϑέλεις, ὅτι ὕχ οἷόν τε μη ϑμέοῦ, ὃ 

χἥσι, λέγω, οὖ τὸ δηουθσει ἐδ" μα ϑήσῃ., χαιτοι πολὺ σοι σούτο τότε αἰπιφύτερον ἐΠ) ἔφαμεν. 
κηζωνα τοῦτο (ὦ γὸρ σευὲ ἤδεις" ὠκείνου ὃ" τίιῦ γναῖσιν αὐτὸς Εἶχες εἶν τῇ ψυχῇ. αἰλλ᾽ ὅμως 
.. μὴ ἐγίνοτο τὸ " μηδὲ παϑοσδυκηϑέν. τίωυ ψυχέω μ" αρρ σὺ ϑήσω, " {5} ἡκέσεν, ὁ Ἰωαν (., 1. 

γι διδιν κς μείζονα ζύτης ἀὐγάττζω φιεὶς ἔχει, ἐπεπήδησιν θύϑέως, αἰκόρεφος ὧν χαὶ ΤἿΜ ἀκφων ἐφι-- 

κυφ θυλθμϑμος, ἀλλ᾽ ὁ Χοιφὸς, δεικφὺς δι αὐτι μόνα 66) ζαύτα μ(τ' αὐθεντίας ἐπα. 
, γέλλεαϑε, 4 ησι" 

39 Πεὶν ἀἰλέκτορρι φωνῆσαι" Τυπς, νεῶ, Τυτίδ' ζῶ πολὺ ὃ αἰ σίφημα. 
αἀἰωρὰ »»» τ κῦμ διελέγε;», ἀ Ὡο τη ὦ δοῦν τέρᾳ. τώ φυλοικὴ διελϑούσοι. 

« ,« »" ; ΩΡ» Ἶ» ᾽ ΄ 
9 1 Μήζᾳρχοίοϑωυ δή καρδία. Τῦτο λέγᾳ, γ᾽ Εἰκὸς ὦ ἀὐδθις αἰκούσαν- καρ Ιδι, 

γἐνεινήν) ζζ τροηεαῖ. Εἰ γὰρ ὁ κχορυφα)ος καὶ τω δ(ρέπυρος κτϑ9 φωνῆς αἰλύκζορος τοίφ' απ. 
γήσεο νι, ἤκουσε, μεγαϊλίν τινὰ τσοϑσδοκᾶν ἀζις αἰδίςασιν αἰ πυσφήσεσι, εἰχὲς ζώ, ἱχκανζω ὁ 

ΓΝ ἀδουμιαντίνους αὐθατρέψαι ψυχας. ἐπεὶ δζυ ζωῦτα λογιζορδίοις εἰκὸς ἰώ αυζῶν' ὁ ἐκ- 

φῆναι, ὅρα πῶς αὐςζβιν δα μυϑαίται, μυὴ ζα οφιοσέοϑω ὑμδμη καρδία, λέγων᾽ τύτῳ που ὅτῳ 
22 εότητος αὐτο 1, δυυδα μιν ἐνδεικψύμϑρμος, ὅτι ἃ κι ψυχγίω εἶχον, ζοῦ τὰ οἿδ καὶ εἰς μέσον ἀτιι. 

ΠΙικεύετε Εἰς( Θεὸνρὸ Εἰς ἐμὲ πιτεύρτ ὀ ΤἸυτές;, πόρτα χἰξελθύσεται τὰ δεινά, 

ἡ γὴν) Εἰς ἐμὲ πίςις καὶ (ὃ γελμννκότω, διυνατωτέεα ΥὍὯ" ἐπιόντων Ὡ8], καὶ οὐδὲν ἐάσει 
χρατῆσαι Τὴ ϑυσαρῶν. Εἶπα ἐπαΐει" 

2 Ἐν τῇ οἰκία, τῷ παΐδος μιϑ' μοναὶ πολλαὶ Εἰἶσιν. Ὥαστρ 4 Πέξον ἀλύοτα 

20 ἰθδα μυϑεῖτω λέγων, αἰκολεϑήσεις ἢ ὕςερον" ὅτω ἡ τύτοις ζαὐύτίω κὶ ἐλπίδα, αὐἰχσοφα!- 

γε! να, γδγὴ μυὴ νομκίσωσιν ἐκείγῳ μόνῳ τίωυ ὁπαγίελίαν δεδδοῦν, φησίν " οὖν τῇ οἰκίω τῷ παΐβϑς 

χπάσμα μόνα! πολλαὶ Εἰσιν. Εἰ ἢ μή, Εἶπεν ὸν ὑμῖν, 'πορθύο μαι ἑτοιμείσου τὐπτονυμν" 

Το τέςιν, ὑτι ἡ ὑμῶς ἐκ νος ὁ χῶρος δέξοται ὁ χαὶ (δ 11έζον. ἀφθονία γ5ρ ἐκᾷ πολλὴ 

χατοαωγίων, χαὶ Οὐκ ἔνι Εἰπεῖν ὅτι ἑτοιμιασίας δεῖται. 7 ΝΣ Επεν, ἐυ διυύαοϑέ μοι νεωῖ 
χ. τ᾽ ὧπι, 1.9 αἰχολυϑησαι, ἵγα Δ γομίσωσιν Εἰς τέλος ὠκκεκόφϑοι, “ ἐπήγανγαν" 

ὑὐτάγεν" 3. ἵνα στ ἐγὼ Εἰμιικκαὶ ὑμεῖς ἐκεῖ τε, Τοσαὐτίω κἷπῷ Ἔ ποδάγματος τύ- 
τῷ πεποίημαι πίω ασουδέων ὅτι ἦδὲη δ τότε ἐλνόμέωυ, Εἰ μὴ πάλω ὑμῖν “πϑρεσκθύατο, 

γ. νπῶϑα ὀ Χδεικγις ὅτι στφρόδρα αὕτοις γ,0} ϑιιῤῥᾷ ὦ πεποίλέναι. Εἰτα,ΐα μὴ δυξη, ὦ αστρ ψυχανγωγῶν 
Μη αὐτῆυ,, λέγειν, δυλὰ πιφεύσωσιν ὅτι" ὕτως ὅδ)ν, ἐπάγει" 

490 4 Καὶ σπου ὑπαγώ οἴδωτε, ἡ τίω ὁδὸν οἴϑευτε, Ομράς πῶς ϑίδωσιν ἀὐζις ᾿οἰπὸ- 
Χ' ἐκεῖνο ἢ δειξιν τῷ μὴ «πλώς ᾳὐζᾳ Εὐρῆαϑαι» αἴτο Η λέπι, ὯΝ (ἰωφδὸ αἱ μ τίω ψυχίω το 

(ω, λοιπὸν ζντῶσαν μαϑεῖν, ὁ ζ᾽ γ»» Γέζος, ἐχ αἷαῷ τῷ μαϑεῖν, ὄλλ᾽ ὡςε αἰχϑλϑυ θήσει, ἔ-. 

λεὴν ὁπερ ἔλεϑν. γγ5. ὃ ἐπετιμήϑη ἐκῴφνος,ὺ ὃ τέως ἀδυατον ἐδόκει ἐῇ), δεινατον αὐ- 
χίρξο, ὠ ὠτὸς ὠποφηνατο,ἰδγνάτοι ὃ φαγὼ Εἰς Ἐλπϑυμίδρ αὐτὸν ἤγατε τῷ γγώνγαι μα ἀκρίφείας 

αὐτὸ 

ΕΥ̓ΑΓΓῈ ΛΔ. Ομ. ογ, 859. χῶν Ιδ', 



χον Ιδν. ϑύο ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΩΑΝ. 

τὸ. 9 τῶ τοτότοις φησί᾽ Ὄ ὼ τίωυ ὁδὸν οἴδατε. ὡασερ ΨΨ πεν αἰ χϑδνησν μα, μηδενὸς ((η-- 

δ παρυφ)εγξαμδύου, ἀὠὡὦ τῇ κευρδίᾳ ἐρθυνον ἢ ἐλέγε" μὴ ΚΣ ὅτω κα ὁ οὐο- 

θκ, Εἰπων, ὁ ὅτι οἰόνωτι, τίωυ Ἰλειϑυμίαν ἐδεέλν τίω ἐν τὴ ᾿ αἰ σνίᾳ αὐτὴν ᾧ αὑτις ἀὐῇις δὲ. 

δὺὼσι πυϑόφασιν τοὐὲ ἐρωτήσοι,. ζὴ ἢ ποῦ ἰπαπις Πέζης ἃ “ Ὡσπὸ φιλοφοργίας ἰπολλῆς,Θω- 4,4 ἢ 

μᾶς ἢ ϑ᾿σπὸ δειλίας λέγει. 3 
"" Κύειο, οὐκ οἰδαιρν ποῦ χα αγήρ. Τὸν τόπον οὐκ ἴδμεν, φνοί" ὦ τῶι ἐκεῖ 

Φέρυσαν ὁδὸν πῶς Εἰσύ θα "καὶ Ν᾽ ὅεφι μεθ᾿ δ σης ἐππυσολῆς. Ἢ γ Εἶπεν, Εἰπὸ ἡ ἡμῖν τ" 

τόπον δλλ᾽, Οὔκ οἰδευμδν πού αὐπσαπιν. τοῦτο γ»ϑρπάλᾳι πόρτες μα ϑεῖν ὠδῖνον, Εἰ γὸ 

ἰουδοῦοι διηπόρϑιω αἰκούογτες, χαίτοιτε ἀπαλλαγάδαι εἰντυ βουλόμϑροι, πολλῷ μάλλον (( ὦ 

μηδέποτε. αὐτὸ ̓χωειοϑέώαι βουλόμνϑροι μα ῷν ἤλελον. ἐδεδοίκεισοιν αϑὺ δν αὖ τὸν ἐρωτῆ-- τὸ 

σαι ̓ἐρωτῶσι ἢ ὁμῶς “τποτε τῷ πολλοῦ πόλου ὁ τῆς ἀγωνίας. ἡ δὼ ὁ Χορ: ἢ Ἁ. ἰσὶῆ 
6 Ἐγὼ Εἰμιὴ οδδρὶ ἈΝ ' αἀλήϑεια ὶ ἡ ζωή. συοδεὶς δυυυαται ἐλϑεὶν πυϑὸς ᾧ πειτόροι εἰ ἀὐμἐΣ 

μὴ: ) δὲ ἐμού. Τί δὼ σῷ θ)λέως ἐρωτηλεὶς ποδα τῷ Πε' ἐξου, που ὑ αὐπυιαγής, Εἶπεν, 

ἐγὼ «ρὸς ὃ πατίρᾳ πορθύομσι, ὑμεῖς ἢ ιδιυιίαοδε ἐλϑεῖν γε ̓  Σιλαὶ τοσούτων “νέξαλε 

Ἀῤγαν «έοδον, ὁ ἐρωτήσεις. Ἂν ὑὐπονρίσεις (ἰωτιϑεῖς: ; Ἰουδοήοις υδι " γὸ Εἰκότως τοῦτο οἷν ἐ- ις 

λέγε τούτοις δ δὲ τἰ; Εἶπε μδι Ὁ τύτοις καὶ Ὁ Ἰουδαοις, ὅτι ἐκ τῷ Θεοῦ ἐξηλῆς, ἃ ρὸς τὸν 

Θεὸν ὑπάγει" τὸ γέωῦ ὃ ὡς λέπι σαφέςξερον ἢ ᾽ πσφῦτερον. ἄλλως ἢ ,ὺ Ιαδαοις υδὲ σοι φαύς (' στως 

Οὐκ εἶπεν. ἌΣ ἐἰπενῦτι υ [ἰδιιώα οϑε κυδϑς τὸν πατέρα ἐλϑεν,εἱ μη δὶ ἐμοὺ,θύϑέως αὐ τύ- 

φον ὃ φράϊμα οὐγομισειν ἢ γὺν δὲ Ὀποχρύλψας, Εἰς ἀγωνίὸν ἐὐις ἐγέξαλε." ὁ τοῖς κχιπῖρ)με 

μϑίγηταις: ἢ. σίνος ἕνεκεν ὅτως Εἶπέ, φησι ὁ τω ΤΕ: πῳ: ἥδει αἰτοῦ τίω πολλζω αυοοϑυμί- 10 δ'τῶν νι 
ὁν, καὶ ὅτι μάλλον οὐτεῦϑεν Ὀληκείσῷ, ὠρχλώδ, ὧφε δξζυ αὐτὸν αἀπαγαιγεῖ, χρύπῆ]ει. χᾳ- 

τορϑώστις δὲ ὁ ἐδούλετο οἰ τῆς αἀἰσαφείας ἡ τῷ κρύψαι Ὁ Ἅδγρν, πάλιν αὐ ἐκκαλύ. 

πῆι. Εἰπω, δ, ὅτι ὁπ Εἰμὶ, συνεὶς διωα) ἐλθών μπέγεϑρ οὐ τῇ οἰκίᾳ τῷ παῖ: ΜῈ 

μοναὶ πολλαὶ Εἰσι" καὶ πάλιν, συτῆὶς ἔ ἐρχέται το τ πατέφα, Εἰ μὴ δὲ ἐμοῦ, τοῦτο δξζυ ὃ 
ἐξούλετο ἀὐζίς ρα τίωὐ τὶ Ξρχίω Εἰπεῖ, ὧτε μὴ Εἰς πλείονα αϑυμείδν ἐμοαλφν ΤῊΝ 
ἢ αὐςζᾶν: κατεχο φῦνε, τῦτε λέγει, ἀπὸ γῆς Τπητιμησεως τὸ ν Πέζηυ ὃ πολὺ τῆς ἀ- 

ϑυμίας ̓ὀξεδαλουμες φύξον᾽ τε ἐμιπεσύντες μήποτέ (ᾳ αὑτὰ αἰκουσωσι,κφιτεφελλοντο μαλ- χὐξίωμψ, 

λον ἐγώ ἐμ ἡ ὁδὸς." τούτο Ἰὐπόδείξις τοῦ, ογονὶϊς ἐ ἐρχόται,Εἰ μιῇ 1 δὴ ἐμού" ὃ δὲ ὺ ὁ ἀληλα ὁ ἡ ἀισυίσιν 
ζωὴ τῇ, ὁ τι σδύτως ζὔᾳε ἔφαι, Οὐθὲν τούυν χα ἐμοῦ ψεύδοο,ε ἀλήλεια' Εἰ: ὃ ὃ ζωὴ δ' ὅ-ὀ διἠμι ἦγ 

τὸ αὑτὸς ὁϑοίγωτος ὑ ὑμᾶς κωλύσαι διωυνσε) ἐλϑεῖν. ἀδλλως: ὃ» Εἰέγω Εἰμὶ ἡ οδὲς, ὦ δε- 30 τ δ 
σεοῖε τῷ χειροιγωγϑιώτος " Εἰ δὲ ὦ ἡ ἀλήγα, ὁ ου ψιύδος ζῳ λεγϑαϑμα" Εἰ ἃ ζω», χῷ 
στολείνητε, τεύξεοιϑε τι Εἰρηνδῥων, Ων ἅ δίχυ τὴς ὁδοῦ ᾧ ( μωῆχϑ δ) ὡμολόγησεν" τὰ 

δὲ λοιπὰ ἡγνύοιω. 1 ἰ μέω ἐ ὀτύλαφν Θἐ πεῖν ἀν ἤγνοοιω ̓ δλ᾽ ὃ ὁμώφ" πολλβὼ Ὄἰπὸ τὴς 

ὁδῷ τίωυ αἰδαμωθίαν ἐλαίον. Εἰ" ποίνμω ἐγὼ κύξιος εἰμί, Φησί, τῷ πατρὸς Τ' ᾿ πατέρα ΧΟ 

εἰγαγεῖ, πόμτωςξοτε κΆ. Ογοῖὶ γὲνᾳ ὅθ ὁ ἐτέραν ἐλθεῖν ὁδόν, εἰπὼν δ ἔμασξϑοϑεν, (- 532 
δὰ δωιύατα ἐλϑον ΟΝ μὲ, ἐδὺ μὴ ὁ πατὴρ ἑλκύσῃ αὐτόν ᾧ πάλιν, ἐαὶ ἔγω ̓ὑψωϑολὰ ὡς 

πὸ τῆς γῆν πόρϑᾷς ἐλκύσω φεῦ ἐμφυ τόν" ὁ νι πάλιν, ονὐϊεὶς ἐρχᾷ) τοϑ- Τ' πατίρρ,, εἱ 
μλ δε ἐμοῦ, δείκψυσιν ἴσον ἑαυτὸν τῶἱ γε λυνηκότι. πῶς δὲ εἰπῶ, ὅποι σάγω οἴδατε, κα 

τίω ὁδὸν οἴδατε, ἐπηγα δ᾿ 7 Ἑἰέ [ἐμὲ ἐγνώχειτε, ὦ Τ' πατέρα μᾳ ἐγνώχειτε εὖ, σὲ 
παρῇ γφώσεοϑε αὑτον, ἑωράκατε αὑτὸν; ῃ Οὐκ οὐνλυπίολθγών. ἤδεσαν Μμ ζ ὦ αὐ- 40 

τὸν, ἐχ ὅτω δὲ, ,ὡς ἐχείώ. Θεὼ μϑὲ χὰ ἤδεσαιν,πτιτέρρ. δὲ σύνέπω. ὑφερον Ν ὃ ηγοῦ-- 

μι ἐπελϑο πᾶσαν ὠ ἀὐζις κατεσκθλασε τίω γνῶσιν. ο ὁ δέλέγ, τοιοῦτον δ γ᾽ εἰ ἰἤδειτε 
τέο ἐ ἐ ὁ ἐσίλῳ χα τίω ἀξία, Ὑ᾽ ; τέων πα πα 99" ἤδειτα. τὶ ̓ ἀπαρίι γνώστοϑε αὐτρσὶ 

ἑωρφίχρτε αὐτὸν (6 οϑὲ μϑλλλοντρς, ῶ δὲ γερόντο!) τυτές!ν, δὶ ἐ ἐμϑ. ἊΝ δὲ λέγω, τίω κτὶ 

δρινοιν 



. 
, ἘΎΑΓΓΕΛ. Ομίλ. ὁγ. 86ι κ'ζ ,δ, ἢ 4 , - Φ Ν᾽ οὶ ο “ὧν 5 γωσχϑ- 

: 

ϑζρϑοιαν γγαῖσω. ὧν ΡΝ ὁρωμϑροις δευυαΐ μεθα χαὶ ὁρῶν τα ἀγνοᾷν ὧν ὃ ἧν ΙΠ 
,ο» ἢ ! ᾽ν» 1121 ἡσι  ἑωρφίχατε αὑτόν ὥασερ Φησιν ὡῷ ὃη . 

μϑμοις ὶ δγυυνα (δα γινώσκῳ ὃ αγνοζν. ὄχ: ὅτὸ Φησι,  ἐωρφίχᾳ γω δυλανδνὶ ὡς ἐκεήοις (δ, Ι ᾧ ἀπέλοις, καίτοι ἐκ αὑτὴ ἡ ἀσία ὦ ϑη" λιν ὅμισε φησὰ ὄφϑαι δελο ἀνα ] χλινῤῖπ διωματόγ, " ὅτω ὃ ΕἸρη7), ἵνα μάθης ὅτι ὁ αὑτὸν ἑωφρικώς (ρ γε λωνοκότα ΠΕΡΧΗ͂Ν ἐπὶ 9 τοῦ αὑτὸ ἐ γυμφῆ τὴ ὀισία,, δλλαὶ σείρκοι «ὐξεξεδλημθῥον, οἰδὲ ὃ ἀλλαλο ᾿ ἴτω ματθ, ας Ι αν λέγ. ἀείτὴν λέ ἴδιοι (ὦ καϑοιρϑὶ τῇ καρδία, ὅτι ἀὐζ! () Θεὸν ὄψον. ᾿ 
γναΐσιν λέγειν ὡς ὁτὸμ λέγῃ, ΝΜ ἀκαίθλοι (Ὁ καϑοιρ9 ἢ ὃ κ Ι 

Ι 5 Βγὶ (ἄν᾽ πορνείας αἱ ἐνερ, αἰλλα τοὺς πϑρτῶν α μϑοτημάτων Φη- 
πα. καϑευρφες Ὁ ἐχί (δ πορνείας ἀπτηλλαγμενας, ΓΟ ΤΣ νν αἱ καρτία πον οὐ»τίϑησι τῇ ἡυχῇ. » "1. τον Σ ΉΘΙΚΟΝ Ι 
" Πλόνος πίω πρήβωμδι ὧφε Ὡἰποσμῆξαι τίωυ ῥυηϑλίαν. Ὑτσμὴ χέ Ἄρυλμε " ε "" Ύ ὠνοίϑέεος 

ἴο λυίβον᾽ ὕφερον ὃ ᾧ ἕτεραι ὁδοὶ πολλαὶ ὃ πϑυτοδεπαί. φ ἡλφιϑεντος γὺ «9 τῆς ἐλεῖμα. ᾿ (οῦτα ἔϑωχεν ἡμῖν ὁδοὺς ποικίλαις ἀπαλλαγῆφ᾽ ὧν "τη πάσαν ; ἴω ᾿ὶ Σηρ. γυλθ, β 
τα Βλεημσι μα ΑΔ, φκη, κα πίκνῳ, αππχκϑολοτω ἀρῖν ται, βομέσς ἡ εο αλον ΦΑ αλ τλτα, τοιαδί ντα ἀρύρταας, Ῥομμωσαρῆε ὃ εἰ τίω δξ ἀδικίας λέγω. τον ὙῈ} σοὶ ἐλέημιοσιουη, »» ρος ινμματος αὔῤχεοϑαι ΝΣ 

δ ὄφελος οὑκ δύσει ἕτερον, ὁ ὠδύσοι “τεον» δα γ αν δῦιδι ὉΤΗΙ κέρδὰς ἡμῶν. χα 15 δί. τὸν ὃ ἀπὸν ϑοφπία. καὶ γὰρ πάντα ζὰ χϑ» ΣΈ  θρ δ, ἱ πλα- 
᾿ ς ““ (6(«4 ͵ 3} ὅΖ λ δῷ Θεὸν διυεγυ αφαιρε)ότων ττρα, Δμκ, ε3. ἢ 

᾿ 
δείκεσιι ὁ Ζακηχαλος, ἀρ τοτι ἔφησεν ἀξιλεούαζ, () Θεὸν, μϑι ἵλεων ποιῷ, (δ) Θεὸν, "Οὐκ ᾿ 

χυὐπι σίονα.. ἡμιᾷς ὃ μνεία αρπαζοντες,ὼ ὀλίγα διδὸντες, μμίζομδι " νκ το Ὄπο 
β 

ἡλγαὶδ. ΝΥΝ ὑτὸν πϑδοξώομϑ Εἰπὲ)» μοι᾿ Εἶγε ΟΥΟΥ γΈΧρΟΥ τ. σε σ᾽ τὸ ΜῈ" Εἰδοτες οτι μιᾶλλον αὐτὸν δοξυνο "ΟΥ̓ (σον ἔφερες, οὐβα οὐκ αἱ ὥπὸμτές σε τὴς τριόδῳ χαὶ δ αμφόδων ἑλκύσας ὅχητο γυσιαφήξιοι ς ἂν Ως παγὴς μυσαρωτέ-- : 
.-, “δὰ Ζῶ ἐωλ ἢ σά, ἢ ἡ 

᾿ 
γμμαρόν, 20 χατέλδυσαιν, ὡς ογα γὴ ὶ μιυσουρϑνντί δξωυ ἐν ἐλέγξω στε ῆς κᾺ αϑα; δὲ αὐῤπαγηε' β 

τύτυ, ποίας τευξόβθα τὠτόλογίας, ϑαδωδι γοῤτι ον εν ΩΝ ἐν τότυ, ΜΝ ἢ ἧς αἰμϑρτίας ἡ σηπεδὼν ὅ61ν} ἀκου- ἣ 
εὐχί νου τεθνηκότος μῶλλον ὁδωδὲ; (ῥουλει μαλκιν πόση τεκεῖν λωπές μυ. σὺ ἢ φ(ρὶ Κ᾽ ψεμιχξιν ἐιφιφ οὐ, τὰ Ἰλιαῦκϑα, ἃ τοβ κόρ ὠτνα ἢ ὦ πρῷ αὐπένω κὴ β ἡ ΟΣ ᾧ Θεὸν ἀξιοῖς ᾿ζχιλαϑέοϑαι ὧν ποιῴε χα ,  αμαρτίλυ καὶ ἃ 
μι ᾧ , ὕοϑει διζινεκῶς, ἐχττιϑεῖς συ τίου αμαρ δνῚ "5 πλεονεκ ἦν, καὶ τὐϑασκέναζεις αν ᾿λλαὶ καὶ τὸ τύτν χαλοπώτερον, ὁτι (ας 
αὐπά ἮΝ γιοῦ ἢ 9 τῦτο μόνον 28] το αἰϑῦστημα, α ν κ᾽ , Κ΄ ΠΛ ω,} τὸ αὑ-. 

; 
΄ νὰ ᾿ ͵ ! " « )ὃ λίθος Πβ) καὶ αγιώξεται᾽" ὠκέναι ὃ δχρα πὸν 5 

᾿ Ῥ ἀγὼν μολέυεις ψυχα 6: τϑτο ἌΡΦΖΟΙ πὸ τοιαυτης αἰκαϑειρσίας , ὀλχί, Φησιν᾽ τὸν φέρρεσι () Χοισον' καὶ τλμιᾶς ΡΝ λῆρϑε. Οῴκ οἶδας, οτί κἀὺ Εἰς δι αὐταὶ ζὰ χρήματι, ἀλλ᾽ ἕτερα, γέλως ζαῦτα κα λῆενε, οὐκ ἶδαις ζω Εἰς β 
οὐχ ΑΝ ἰσγη βαυνὴς, παντοι μολιεούέται ; κϑιθούπερ ὅ 

| 

30 πολύ πλῆθος γρημαίτων τῆς αδειχίας ἐβάπτε Μὲ "9, ποῦτὸ Ἢ τον Εἰργάσατο᾽ ὅτω ἡ ἐν γάρ κοϑειεσιν κίασφον τς ἐμξαλὼ, πάσαν «τίων αὐκέλαρτον Ίργείσανν εἶπι τυ)η, Ὁ ΐ , ᾽ ὑτα ὐἰποπνῷ ποιζ τῆς ὁκάγῳ δυσωδίας. Η 
σγλούτῳ σιλεονεξία, τις Ε-σελϑο σα, ἜΑ, πίω κα καρ δον οὐκέτι. μὴ γὴ αἱ χρίρεθ ἘΣ 

“ὉΠ κλ πῆῤῖθα Εἰς ὠκκλησίαν Εἰ ἰσίοντες ΘοΝ κ΄ οὐ δ4 . 

Ι χε Μμ "7 0 ς Ι ι{| . κ᾽ Π εἰγῶν οΘεὺς καϑορα. ι Χ' σοσφρα φωγίω ἀφιάσιν ἡ ψυχὶ φέρει ὥρια τῶ ΘΙ “ γε ὄφελος, δι (ἐς ἔξωϑον μϑὺ }5 τῆς τῷ σώματος χα ϑαρότηπορ, ὐκείνης μεμολυσμέινς, σι γλ 8 ὀφελε λὐατφέπον τῦτο 
“ , ᾿ς γδὸν αἰκοιϑοίρτως ἔχης τὸ Ὑδ}" δεινόν Χγ παγτὰ . ; λέίεας ϑσποσμῆξῃς, ὅθ. ὃ τδὸν ἀκα ἵλων χαταφεριοῦνδ. πὸ ρδι δὲν ἁμήδοις χερεν 

Μ᾽ ψ ᾿ 
ων 

ν [φ. " 
ἐσίν, οι τοὶ μίχΕΚ δεδοικότες, ΝΗ μιγα ι τῶ ἔσι τὸ παΐντων ἔχαιτον Τῇ χακϑῦν, " ἀκυ- 

.. δὲ τ ὥξααϑαν, αἰδζρ φορρν᾽ τὸ δὲ ὀρίτϊῳ ων ἰοολημϑῥοις τί" Εἴρηται, Απόπλιωαι Τρ. διιδο 
μὴ σον αὶ Ἰουδαίοις τοῖς αϑὲὶ ς τοιαυζᾳς ἀχϑιδουρ αρ χὰ λογισμοὶ πέγων συ; Οἰποσελύνωρϑῳ 

Τ᾽ 40 πὸ κακίας τέωυ καρδὶδν συ ἐώς πῦτο ἐσνται ἥδ ὶ μυὴ πλεονεξία. πυρότον ἀπαλ- ᾿ 

Ὶ , ἢ μιν δ 4ς μή βορδύρῳ,α) Νὰ υδύυτι καϑαρτ,ἐλέημο " ̓ Ι͵ ' ,».3 κοΐ, καὶ ποιή-- ψὰμ, λγικζ, 

δτήνω μ ΟΜ ΜῈ ,2᾽. "1 νὰ τίω ἐλεημοσυγζω. Ἐκκλινωμδν Ὥστ καὶ ᾿ " 
λάγηϑι τὸ ὡρπαζεν, ᾧ τοῖε ὕχίδειξωι , ιν ὅτως αὐζώ Κχὶ τίωὼ ἐλεημοσιρυζου ω- σωμδμ αἱ γαϑόν. φῆσον ζᾷα χεῖφφις Σἰπὸ πλεονεξίας, Ὁ Ἰ ὀχε ων θη ἡρϑβοις οὐδύωμϑυ, 

᾿ , “ααω᾿᾽ν,,Βἂ ν᾿ γ») ᾿ ϑύωϑν Εἰ μή τοῖς ἐξ ὠκείνων ἀφηρ 
ΧΝ 

λιλλώδος, ταὶ δρ ὃ τοῆς αὐταῖς ἀγλιας στὸ 
Οὐοὲ 

- ιφηηγὶ 
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8ό: ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΙΩΑΛΑΝ. 

στ᾿ ἕω αἰαφϑιγϑμὸν τίω κόλασιν. ἡ 7) αἰ πρύϑεσις τὖ ἱλάσμοΐδ, παΐσης πλημμε- 

λείας αἰ πυύϑασις γ΄. τῷ δ) ϑτως ἐλεᾷ ὦ μὴ ἐλεῷν κρφῆον. ἐπεὶ καὶ ῷ Καὶν βέλτιον ζω 

μυδὲόλως πσδοσενέγκεῖν, Εἰ ὁζᾧ ἐλόῆω χομίσας (ὃ) Θεὸν χερωξιωεν, ὁ ζᾳ δλλότοια, 

διδοὺς, πῶς καὶ αἰ οξιωᾷ, ἐγώ σοι ΕἾ πόν, φησι, μιὴ οὐρπάζειν, ἢ σύ με δ αὖ! «μιᾶς; {( 
νομίξεις , ὅτι ἡδὸφ(ᾳι τώτοις; σἐχοιῶ ἐρᾷ ασοϑς σὲ, Ὑπέλαζξες ἀμοικίδρ, οτί ἔσομαί σοι ὁμοιος, 5 
ἐλείξω σε ἡ αὐοκ φήσω χτ' πσρέσω πὸν συ ζις αἱ μδοτίας σῳ. αἰλλαὶ μὴ ἥλμοιτο μηδένα ζωΐ-. 
τῆς αἰκούσοι τὴς Φωγῆς, αἰλλ᾽ ἐλέη μοσιωΐζου καϑεορ οἷν ἐργασαψδῥες, ὁ λᾷμπσρας (αὶ λαμ- 
παδὸς ἔχονζᾳ, ἕτως Εἰς ᾧ γυμιφαΐνα Ε ἰσελϑεῖν, πω . Φιλαν,ϑοοπία τῷ Κυρίου 

ἡμδυ Ἰησὺ Χ οιφού, ᾧ ἡ δόξα καὶ Ὁ κραῖτος (μὼ ὦ πατοὶ καὶ δ᾽ ἁγίῳ πνθίματι, Εἰςᾷν 
͵ 

αἰώγας ΤῸ αωνων. Α . 1ο 

Ομιλ.οδ, 8 ΛΕΓΕΙ͂ ΑΥ̓ΤΩ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΚΥΡΙΕ ΔΕΙ͂ΞΟΝ 
ἡμῖν (ἡ) πατέρα, καὶ δρᾷ ἡμῖν. 9 Λέγει αὐτῷ ὁ ἴησῶς᾽ τοσῶτον χεῦνον 
δ᾽ ὑμδ εἰμε, καὶ οὐκ ἐγνωχας με,φίλιπ'πε; ὁἑωρφικως ἐμέ, ἐὠώφφικε ῷ 

πατίρᾳ, 12 

ΖΦ προφήτης ἔλεον Ἰουδαίοις " Οὐ πόρνης ἐπλμετό σοι, αἰστηναι-- 

“οτησας “σοἧς πϑύζω,. ὡς ἔοικε ἢ Οὐκ ὠκείνη τῇ πόλει δίκαιον 

μόνον ζωῶτα Εἰπεῖν, δλλα ᾧ τοῖς ἀναιαουώτως ἄσοϑς τίωὶ αἰλήθφαν 
7 ὐτιολέποισι, τῷ γὰρ Φιλίπαου τσδος () ΧΧολφὸν Εἰπόντος, δεῖξον 10 
ἡμῶν πατέρᾳ σῷ, φησι ᾿ποσῶτον γόον κϑ' ὑμδὼ Εἶμ, ὦ οὐκ ἐ- 

. ὡ ΘΒ νρωχοαξ με, Φίλιπαε; ᾧ οκφς Ἴνές Εἰσι καὶ κζ' ῳᾳ ῥήματα ζαύτα 
Ὡὐποοίζοντες τῷ γεγμννχότος τὸν υἱόν. χαήτοι ποίὸν μείξω ζῳτης ζητᾷς ἐγίστητα ; Ἴνὲς γὸ 
οὗν τῆς βήσιως ζαύτης ἡ Εἰς τίω Σαξελλίου νόσον ἐἰγέπεσον. δλλα αὶ τώτυς καὶ ὠκείνοις ἀ..- 
Φέντες ἡμεῖς, ὡς ἐκ αἰ μέζ)υ τῇ δανομοιίας, ἰδωωμδν τὰν Εἰρηνϑμὼν τίω ἀκρίξειόμ. ἐς 

τοσῦτον γΘὐνον αϑύυμδείμι, καὶ οὐκ ἔγνωχαί μειΦίλισαι, φησι; τί ΥΥ σὺ Εἷς πατὴρ,δν 
Ἐχιζητω, ἐχί, φησι. 9 τῷ σον Εἶπεν, οὐκ ἔγνωχᾳς αὐτὸν δλλ᾽, οι ἐγνωχαξ με, 
Οὐ υὲν ἀλλο ἐμιφαίνων, ἢ ὅτι σδ᾽ εν ἕτερόν ὅδην ὁ υἱὸς, ἢ τῶτο δαῖρ ὅθὴν ὁ πατήρ, ψϑρων 
ἐν τῶ ἐὴ ἡος. πῦϑεν Ὁ Ἐχ] τῦτο ἤλϑω ὁ Φίλιπαος » ἔλεγον, Εἰ ἐμὲ ἐγνώκειτε, καὶ 

) πατέρα μου ἐγγώχειπε δ᾿ χαὶ τοῖς Ἰουδαίοις πολλάκις εἶπε τϑτο. ἐπεὶ δζῶυ ἡρώ-- 1ο 
τῆσεν αὑτὸν ὁ ̓Πέζ9ς πολλαΐκις, ἡ Ἰουδοῆοι, Φἰς ὅ81ν « πατὴρ, ἡἠρώτησιν ἢ αὐτὸν χαὶ ὁ 
Θωμάς, χαὶ Οὐθὲὶς Ουοδὲν ἐμαῦὃς σωφές, δλλ᾽ ἔτι ἡγνοξτο ζᾳ' λεχϑμϑμα,, ἵνα μωὴ δόξη 

ποδϑσχϑρής 1) Φίλιστος καὶ διενοχλᾷ; αὐτὸν μα ἄν Ἰουδαοις ἐρωτὴΜ ὺ αὐτὸς, δεῖξον ἡ- 

μῶν τον πατέρα συ, ἐπήγαιγά, χα Φιοχεῖ ἡμῖν ̓ σϑὲν πλέον ζητοῦνϑμ. χατοι ὁ Χοιφυς ἔλε- 

δἔιυ, Εἰ ἐμὲ ἐγνώχεντε, ὶ τὸν πατέρρι μὰ ἐγνώκειτε ἀρ, ᾧ δὲ ἑαυζ τὸν πατέρα ὀδαλου᾽ ὁ δὲ χς 
2. ι ! ! ; Ι “ςς 1 κα Ὁ; » 

ὀὐτέζρεψε τίω τάξιν, καὶ φησι, τὸν πατήρφυ δεῖξον, ὡς αὐτὸν Εἰδὼς αἰκριξώς, ὃν Οὔια.- 
νέχετωι αὐτο ΚΘ οῦς, δον Ὁχὶ τίου ὁδὸν αὖ τὸν ἵφησι, δὲ τι τὸν παιτέρφι μναγϑαίνειν πεί-- 
ϑωγ᾽ αὐτὸς Ἄ ποῖς τῷ σώματος ὀφθαλμοῖς τύτοις ἐξούλετο ἰδεῖν, ἴσως τὶ ΤᾺ σο φημ α.- 

κύων, ὅτι Εἶδον" Θεόν. δλλα συϊκαταζασις ζῶ ὄκφια, ὠφΦίλισαι. δ, τού ὁ Χρι- 

φὺς ἔλετε᾽ Θεὸν συνεὶς ἑωρφικα΄πωώποτο ᾧ παλιν, Πας ὁ σἰκουσας χροὶ τοὺ Θεοῦ ἡ μα- 49 
δῶν, ἔρχεται πσϑϑς μὲ᾿ Οὔτε φωνζω ἐντϑ ἀκηκόατε, ἅτε ( δὸς αὐτο ἐωροίκωτε" ὁ οὖν τῇ 

παλαιᾷ, Ουδεὶς ὀψάτει Ὁ πσσόσωπον μα ὁ ζήσεται. τἱ δζζυ οΧολφος » σφίδεα ἔχηπ μα-- 
γικῶς  τοσῶτον χρόνον Αϑ ὑμδν Εἰμιρὰ ούκ ἐγγωχας με, Φιλίσαε; ὦ σύκ Εἶπεν,ς έν εἷ- 

δὲς με, λ΄ Οὐκ ἐγνωχσᾷ μα. μὴ ὙΣ} σὲ βούλομαι, Φήσι, μειεῖ! τὸν πατέροι σν ἰδεῖν ζι- 
τῷ 



πυση, 
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τῶι" σὺ δὲ «οἱ λώής, Οὔκ ἔγνωχας (8: ποίαν ὧν ἀκολυιὰν ἐχά τῦτο; πολλξω Ζ δ. 
ἴζχη γὺ τούτο ἐσῃννϑαὸν θβὶν ὁ ὃ πατύρ, εδύων ἡϑρ,τεκύτως ῳ αὑταῖ δείκρεσι τὸ γελυνκτα, 
εἶτα Δ[αιροῖν Ὁ ( πτσυσαίσεις, Φησιν᾽ ἢ ἑωρακώς ἐμὴ, ἑώρᾳκε τὸ πατέρα, ὕα μή τῷ εἴπῃ, 
ὁ1| αὐτὸς πατὴρ, αὐτὸς ἦς, εἰ [5 αὑτὸς ζῶ ὁ ποιτήρ, οὔκ ἂὺ εἶπεν, ἢ ἐωρρακος ἐμὲ, ὠκᾷ- 

ς νονέωσαχθ. πῶς ὃ, σόχ εἶπεν αὐτῶ; αἰδειύατει αἱ αἰτεῖς, ὃ Ζο ̓λύϑερπον; ἐμοὶ ὶ γὸ μόνῳ το- 
το δωιατὼ,. ὅηγ, εἶπι εν, ὥρρκᾷη ἡμῖν, ὡς αὑτὸν εἰδιὸς, πιζρσι ὁτι δὲ «ὑτὸ ἑώρακεν. ἡ ὑγ}} 
ἂρ κάκενοι εἶδ, εἰ ἡ “ὦ οἹ ἠδευυηϑη. δίθπερ ἐλευ" ὁ ο ἐωρᾳκῶς ἐμωὺ, ἑώρακε τὸν πατέ- 

(5. εἰ Ἴις ἐμὲ εἰδε ̓κακῴον ὄψάτα, ὃ δὲ λέγει, τοιὸξ τὸν ὅΊν, στι ὅτε ἐ ἐμὲ ὅτε  ὀκῴο δειυα- 
τὸν ὅφην ἰδεῖν. ὁ ΡΝ Φίλιταος τίω δὶ ὑψέως ἐζήτει γρώον. χαὶ δὴ, αὐτο μϑὲ ἑωροικέ- 
μαμφῤνομειζεν, ἐζυυλετο δὲ χαὶ τὸν πατέραι ὕτως ἰδεῖν, δείκψεσιν δτί ον αὐτὸ αἶδω, Εἰ δὲ 

λέγϑι ἀςοψω ογζιλε τίω ̓γναῦσιν, οὐδὲ πύτω ἀμτιλέγω" ὁ) ἐμὲ γνος, φησιν, ἔγνω τὸν 
πατέρᾳι. λ οώκ Εἶπε τοῦτο “δ λα ὃ ὁ ὀμοού πον φἴϑαφῆσοι βουλόμᾶνος Εἶπον, ὁ τί 

ἐμάν ὁ ὀιοίλυ Εἰδωρ οἷδε χφὴ "τω τὸ πα ζςς, καὶ τί τϑτο φησι; χα ἐγδ ὁ ὁτίω χύσιν Εἰδὼς, 
οἶδε ὁ Τ' Θεὸ, χσύτοι πόύτες ἴσασι ὃ κτίσῃ καὶ . ἑωρᾳαχασι" 1. δὲ Θεὸν σέχ ἴσασι πάντες. ἀλ- 

τις λως δὲ, ἴδωρδρ τί ὁ Φίλιππος ζητεῖ ἰδὲῖν. ἄρᾳ τίου σοφίαν τὰ ὑ παΐσει ἀν ἰἄξα τίω αἰγαϑότη- 

ταὶ ἰχι" ἦγα αὐ' δα τι ἡτοτέ ἴξιν. 0 Θεύρ αὐ ΡῈ ᾿ ὀισιαν. “πρὸ ς ὙΘΤΟ ὀΐχυ Ὀλτοχρίνεται ὁ Χρι- 

σθρ, ὁ βωρρκῶς ἐμέ. ὁ δὲ τίωυ κι Κὐΐσν ἰδὼν, ἐχι ἡ τῷ Θεοῦ τίω ὁσίῳ Εἶδε. ὦ τις Εἶδον ἐ ἐμὴ, 

Τ πατί ἐκ μὺ εἰδὲ ἐφσιν ἢ εἰ ἰδὲ ἐ’ τέρας ὀισίας ζω, σέκ ἀρ αὔτο εἶπεν. ἴα δέ χαὶ πειχυτέρφυ 

ἄφωμα 2: ἐγ, συϑεὶς ᾿ υφυσον ἀγνοῶν, ῳ ̓ Ξ ργύρῳ τῷ ἐσίου τέω ὁ ὀεσίαιν ἰδεῖν δμιύαται. ̓  

20 γ)β ἀλλν δι ἀλληρ Φαμεππει Φύσις. 9 τῷ ὸ κᾳ λῶς ς ἐπετίμησεν Εἰπὼ, τοσῦτων χρό- 

γον αἰϑὺ υ μδν Εἰμι" τοσαύτης αἷπε ἐλαυσοις διδεισκαλίας, Εἶδες σημεῖα (Τ᾽ αὐϑωτίας, καὶ 

πόυτα ᾧπερ θεότητος ζω ἰδιοᾧ ὦ ὁ παι μδνὸς ἐργαίζ ται, αμδρτήμιατο, λυόμϑμα, οἰπόβ- 

βῆτο Εἰς μέσον ἀγϑιδνα, θούγωτον αὐαγαρφεεῦτοι, δημισργίλν πὸ γῆς γενομλῥέωυ, ᾧ εὐκἔς- 

γγωχαί με: ἔϑτις ̓ »» σαίρκα αὐξείχειτο, χὰ τὸτο Εἴπω, οὔκ ἔγνωχας κι. Εἶδες ῷ 

πατέρα ἴω ἡ ζήτει πλίο ἰδῷᾷν. ἐν ὠκείνῳ με ἑωρφιχας Εἰ εἰδὸς με, μηδὲ ἐν ὐἰϑεργάζν. 

ο 

ν» ν»ν 

ὁ γὸ οὖν ἐμοὶ ὐκῴνον ἔ' ἔγνως. 
10 Οὐ πιφίθοεις ὅτι ἐγώ ον το πατεῖ; ; Τυτίέςιν, οὐ ὠκείνη τῇ σία, Φαμομίσ!. 

Ταῤ ῥηβατα, ὼ ἐγὼ ̓λαλώ, ἃ ἀπ’ ἐμορτὰ “ ἐλαλώ. Εὖδερ ἐγθύτετας αἰ πϑρξολίω ̓  καὶ 

μιὰς ὀισίας αἰ ασοδειγμα: ὁ ἢ πατήρ, ὁ ὦ ἐμοὶ ὑδϑων, αὐτὸς ποιᾷ (εἰ ἐρ)γά. παῖς δἰπο β'"- 

μάτων φρξώμϑρος Ἐχὶ ζᾳἔργα ἤἄλϑε; ὦ “ὃ αἰκόλυϑον ἑω εἰπεῖν, αὐτὸς λαλᾷ τὰ βήματα" 

ὄλλα δυο ὕμϑησιν νυ, “ἰϑὸ διδασκαλίας καὶ σημείων᾽ ἢ "Ὅ)7 κ ὦ τὰ βματα ἐργα μῦς 

πῶς ῥίωυ αὑτὸς ποιᾷ: ὁ μέ ἀλλαχοῦ Φησιν" εἰ μη! ποι τὰ ἔργα τ ὁ παδος μμῶ, μὴ πίσευ- 
ετέ μοι. “πῶς δζωω οὐταύϑαι (Ὁ πατέρᾳ Φησὶ ποιν: ὦ αὑτὸ ἀϑ0 διλών, ὃ , ὅτι οὐ μέσον 

παΐζ)ς Κι ψού, ὃ 3 ̓λέγᾳ τῦτο ἐςιν᾽ σέκ δ ἀλλως ἐποίησεν ὁ πατὴρ, κὶ ἀλλὼς ἐγώ. Χ) μά 

Ὁ 3 

»Ἥ" 3 

ἐργάζομαι" ὀκφ ἃ ὃ ἀφ θαλλωΐ οΥΤἿ ἔργαν, ὦτα δα ἢ ὦ (αὐτὸ οὐδεικρύμϑιος. εἰ 
ὃ ἡ ̓ ππξοχήθρ9 ἦν λέξεων ὀμφασις ζω πειοτητοι ἐμφαμμει, μή ,ϑαυμιοισῃρ. σπδέτερ Κι 
εἰπῶν, ὁ ἰπισ'θύειρ, τότε 19 ἐφθέγξατο, ϑωκρὺς, ὅτι τἷρ τοῦ εἰ Εἰς πίςν αὐ τίν ἀγαγεῖν ὕ- 

τῶς ἐδ (αΐτισε πὶ βήματα. (ς γὰ καρδίας αὐἷν ̓"ὠεθώτόν. 
11 ΠΠιφιόνοτε ἃ ὅτι ἐγὼ "ὦ τῳ πατεὶ ὁ ὁ πατήρ ῳ ἐμοί; ; Εδε ἃ ἅ ὑμας αἰκουογ-- 

ζ «πατέρᾳ χα! ἡ, μιυδὸν ἃ ἕτερον ζυτῷ εἰς πρϑα φασι τὴ τὴς κῃ ᾿ τέωι ὀεσίλῳ συλυείας. εἰ ὃ 
ὑμῳ Οὐ κάτ τῦτο ον 6  δλᾷξαι ὃ ὁμότιμον αὶ ὁμοούσιον, 'καν Ὑπὸ Με ἐγὼν μώϑοτε, 

ν ἡ ὃ, ὁ ο ᾿ώρακῶς ἐμὲ, ἑώφφικε ῷ ποιτήφαι ΠΡᾺῚ ̓ αὐἰϑὶε ἐργῶν ἐλέγετο, οὐχ αὐ ὕφερον εἶπεν᾿ 

Εἰ δὲ (ἡ, δζγν τα ἔργα πις ὅϑετέ μοι. Εἶτω δεικψεςὶ, ὅτι νὶ ζοιύτω δυυίαται μόνον, 
»»λὰ 

ο 4 

ὀνλαχοῦ δ «ὦ τὸς ὦ. ἢ πατὴρ ἐργάζεται, λέγων" Ο ππιτὴρ. ἴον ἕως οὔτ ἐργάζεται ̓ κᾷάγω Ιωαν. 4. 



δι δ... ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΩΑΝ. 
δλλ αὐ καὶ ὸ ἕτερα “πολλῷ τύτων μείζονα, αν χωρόολη αὖ αὐτὰ ἰ τίϑησιν, ὃ 5} λέγ, δτὶ χα 

καίδονα τότων δυώα ΜΘ, ποίμσαι, αὐλλ᾽ δητολλῷ ϑαυματότερϑν μὼ οὗ ἐτέρϑις δυώα μαι δια- 

γα!, Φησι, ὦ μείονα πειησαῃ τούτων. 

ιν μά, μά λέγω ὑμῶν, ὁτί ὁ΄“πιγθύων ες ἐμὴ, τὰ ἐργανὼ ἐγώ ) ποιώ͵ νκαχεῖνος ποιή - 

στι, τὺ μείζονα τούτων ποιήσει, ὅτι -σθός τὸν ποιτέραι πορθύο μα" Τυτέςιν, ὑμδὼς 
ἔξ: λριπὸν Ὁ ϑουυμουτυργεν, ἐ ἐγω ᾽ γὸ “αὔἴχοισι. Εἶτα, ἴτν ζώυσεν ὅπερ δ λθηϑς ἐξου- 

λέτο, Φησιν᾽ 

13 Οπὶ δ αν αἰτήσητε ω το όμωτί μΥ [λήψιωε, ὃ ἐγὼ) τούτο ποιήσω ᾽ α ον ἐμοὶ 

δυξαοϑὴ ὁ ὃ πατήρ. Ορῷρ, πῶς πάλιν αὐτος ποιεῖ: τοῦτο ; ποιήσω γδΡ, φησιν, ἐγώ. ἢ Οὔν 

Εἶπεν, ἀξιω τὸν πατέρα, αν ἥα δυξαοϑοὴ ων ἐμοὶ ὁ πατήρ. . μά ἀλλαγοῦ ἐλεῦν᾽ ὃ ιο 

Θεὸς δύξασει αὐτὸ ς ον ἑαυῷ ὐνπεύθα δὲ αὐτὸς ϑυξασειτὸ πατέρα. ὑτὸμ γ)6 : νὸς Φανη-: 

ταὶ μεγαῖλα, δια ϑμρος, διξαιϑήσντα ὁ γεγωνηκώς. τί δὲ ἔδν,ον ῷ ὁ ὀνόματί μα; τὰ ζω 
Ἡλπθφολρι ὀλελον, . ὧδ ὁ δόμα ἰνσὺ Χριςφοῦ ἔγφοαι κὶ αὶ αἴδιπάτει. πϑόμζᾳ γὸ τὰ σημεῖα, ὦ... 
“ἣ» ὁ ἐποίησαν, αὐτὸς οὐ Ῥργειρὺ ὸ χεὶρ Κυρίου ζω μετ’ αὐ. 

14 Εγώ ποιησῶ, φησίν. Οράς αὐλεντίδμ; τὰ : δ᾽ ἄδλων αὑτὸς ποιφ᾿ ῷῳ δὲ δὲ αὐτψύκ 15 

ἰϑι, λα τῶϑ τὸ πα' Ὄ: οὐερρνύμϑρος; χα! τίς αὖ ζῶτωε Εὐποι, νος δὲ ἐγεκέν δοῦτερον 

χὰ αἰ ννησι: βεδαιων ὯΝ ἑακὴν ᾧ λόγον, χα) ἡ δεικψες ὃ τί ζὰ πούτερα συγκαιταίρασνως ζῶ. τὸ 

δὲ ατοῆς τ πατέροι πορθύο κῃ, τῦτο τιν᾽ ΟΥ̓Χ Ὡσολοόμϑι, αλλ δχὶ τῆς οἰκείας ἀξίας μὲ- 

γώ, καῇ οὖν τοῖς ὀυρφιοὶς εἰμι. πεῖντοι δὲ  ζαύτα πο ρα μιυλούνϑμος ἀδις ὀἐλεῦν. ὯΦ γὼ γαρ 

Εἰκο ζῶ αὐτῶν μηδύπω τοὺς τὖθ τὴς ἀνάςαίσιως Ε ἰδυζᾷς λόγϑες ὠνοῷν σκυ θεν πον, 10 

ἑτέροις ἐπαιίξ ἔλλεται. ππιαύτα ϑώσεν οὐἴρις, πϑωτα χοῦ ϑορᾳ στάζων ἀὐθιὰ, χαὶ δεικψυὶ ὅτι 

ἀϑει ϑιμιυεκώς, χα! ὀυ μϑρει μόνον, αλλαὶ χαὶ ̓ μέζον. Ὀλιδείξεπω διυύαμο. 

ἩΘΊΚΟΝ ἀκϑλϑυϑησωμδμ τοίνευυ εἰυτῳῦ ὶ "ὃ λαξωρϑυ ζ φαυρϑν. Εἰ} ἡ μὴ ζὰ ἐς] διωγμὸς, 
Κολ, Ύ. ΙΝ 

δλλ᾽ ἐτέρν πΡες! ϑικινατυ χα!696. Ναρώσατε Οὗ, φυσι, ζο δὴν ὑμδῳ τα Ὠχὶ τῆς γῆς. 
σφέσωμδϑῳ δι δίὰυ Ὀληηλυμίαν, ποκ)είγωϑν λυμὸν, ὀμέλωμϑρ φθόνον. στο ἐσ θυσίᾳ, ζώσα. ἐκ 

οἵκ Εἰ τέφραν αὐτὴ ἡ ἐϑυσία. τελέτα, ονπδ Εἰς καπνὸν Δ 9 χεῖται, ἜΝ ξύλων δεῖται ἡ 

πυρϑς κα μιουχαλφϑι. ἔχειγὸ πῦρ ὺ μάχαιραν, Ὁ γεῦμα Ὁ ἄγιονγ. ζωτη χεησείρϑμος 
τῇ μα χαύραι αὔξέτεμε τὴ τῆς καρδίας ὃ ὐὐοῆν καὶ δλλότομον᾽ ὀβοιξον Ὁ μεμωυκὸς τῆς ἀκοῆς. 

ῳῷ δ᾿ νοσημάτα ἢ αἱ πονηραὶ Ῥχιϑυμίαι ἱμφραῆων Εἰώλασι ἦν λόγου τίωυ ΕἸσοδὸν. υ 
ὙΣΡ χουν Ἐχιϑυμία, ποοϑτεϑεῖσα, οὖν ἀφίησιν αἰκούσου ᾧ αἶδέὲ ὀλφημοσιιηβ λόγϑν, ὡ 10 

βασκἀρία τ ϑα  νορϑιη δῥατειχίζει τίω ἰδὸ τῆς αἱ ἀγάπης διδοισκα λίδῳ, ἦ ἐπε θ9ν νόσηρ! 

ἐμιπεσὸν πώλιν "ω ϑρλτέρὰν αὐτίου κατασαβιάζει πσοϑς πόρτα. ὀνέλωμεν τονε (ς “πο-- 

νηθος ἐχιϑυμίας. ἢ δ αοκῇ λαλῆσαι, κα ΟΣ πόρτα ἐσζέςαι. μή ἡ γοϑὴ τατοϊδωμϑρ,ἢ Τί τῦ-- 
ρλυνικὼ τὰ “χορῷ Ὅν. ἐρως,δνλν ὁ Τί τὴς ἡμετέσᾳς ῥαλυμίας ἡ ἡ τυραννίς. πολλοὶ ϑρέωυ ὁ δ δ᾽ 

ὅτι ἔςιν ϑῆργύελον Εἰδύαι λέχϑεσιν. ὁυ γάρ ἔᾷη φυσικὴ ἡ ; ἔδεϑυμία αὕτη. αἱ γάρ φυσικαὶ 23 

ὀνωϑεν καὶ τω ἐξ Ὄρχϑφ, χα λή, θησαν" γουσος ἢ Ὁ ὁ ἀρίυρος καὶ μ᾿ μέγει πολλοῦ. χέδου: δι, Ὁ, τ΄ πο- 

τέ], γφώφαμμον ἕω. ποϑεὶ σζ ἠυξηϑη ἣ ἤρϑυμία αὖτο; ἘΠ] χεοδὺζίας ὁ ῥᾳθυμίας ἐ- 

λατις. τὰ γὸ ὑϑυμιων αἱ νϑρ ἐξ ἰσιν λύαγιψμαι, αἱ Ὦ φυσιχα!, αἱ 3 ᾿ ουήϑέτερον τύτων. ὅ 

τί λέγω" ὅσαι, ΟῚ  πλυρώμδναι φλείρρυσι ζ ζαΐον, αὖ αὐ πὰ Φυσικαι Χ λύαγκαίαι τυγχόρα- 

σίν, δῇ ἡ ἥ ΤΜ σιτίων χ ὁ πο τ], καὶ κὴ τ καϑϑδειν ἔὴ χιϑυμία" ὁ5 σωμαπῶν ἔρως, φυσικὸς 40 

ἐδ ὅφιν, σέκ αϑαιγχαίος δὲ, πολλοὶ αὶ αὐτο δ αἴξέγόλϑιασι, ἡ Οὐχ αἰπώλοντο. γ2 5 χϑ- 

μα “ΤΥ Ὁ)ηλ)υμία, ὅτι φυσική, ὅτὸ αὐαγκχαίά, διλλαὰ αὐἰϑιῆν. κἀν ἡ βουλωῶβα, 1 ἐδεριμε- 

»ατῆ., 8. ὅτῳ αὐτὺς τίω Ξοχίω. ἀμλμιᾷ ο Χοὺς αὐθὲ πϑελοίας “9 λεχόνϑμός, Φησιν᾽ Ο διωα. 

λικύδιλγι μῆρος χωρᾷν, χωρίτω" αἰθὶ} χρημάτων, ἐχ ἅτως, δλλῶ τί; [δ αὐ μή Ἧι δἰποταξηται αἱ αὐν-- 
τὸ 
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τῷ πᾶσι τοῖς χα αρχουσι, Οέκ ἐσι Μ" ἀξιος. Ὁ ο« ἘΣ ζῶ ἐὐκολον,ρηνει ἢ ᾿ ὑτο αϑνει 
«ὧν πολλοις, ἐπιτρέπει τῇ τῇ πξϑαιρέσει. τί τοίνιυ πάσης Ὡὐποφερθμαν ἑαυςζῶν Ἡἰπυλογίας ἢ [ὁ 
ὥ χὐσσὶ τῷ τυφξανηικεντέρε πάθους αἰ λοι ἐυ πολλίω δώσει δινοζων᾽ ὁ δὲ “(αὧῦ τῷ αἰσϑενῶς 
χειρωλαὶς, ἡαάσης αἰπεφέρηται τολογίας. Τί ιγδρἐφρόεϑυ, ὦ οτὸμ λέγη᾽ πεινωνγτὰ μὰ ΕἾδιετε, 

ε δ οἵκ ἐ ιϑρίψατε; ; ποίδῳ ἕξομδν δῦ λϑγίαν ; τ πενίλν ποοϑξαλουμθαγαπτως. Δὸν 

οὔκ ἐσμὸ τῆς γϑραφ κείνης πενέφερϑι, ἡῆις δύο ὀβολοὺς βαλούσει, πανΐᾷς χὐαβενώπιοι, 
χιϑορᾶρ υ ἰγὰ ποσύτητα' ̓ εἰστῷο εἰς ἀπωτᾷο 9 Θεὸς, δνλα μέσρα »νωμηςφ᾽ ὁ τῦτο δὲ Ὁ αὐτο χηδὰς- 

μονίας. λαυμάσαντες τοίγιωυ αὐτῷ τίω φιλαν,ϑεσπίυ, (ᾳ διυωατὰ {{μωεισενέγκω ψϑμ᾽ ἵνα, 
ῷ χτ' ᾧ πϑλόντα βίον καὶ Ὁ κΚΌ, τ (ὃ μέλλονᾳ πολλῆς τυχόντες τῆς τὸ Θεοῦ Φιλαν.ϑοφπίας, 

ιο διιυηθαδρὸν ὐπολαύχη ᾧ ὧν ἐπηήελυϑμων ἡμῖν ἀγαϑώ, γούμι αὶ Φιλον,ϑο»πία Τ Κυα 

δίου ἢ μδι Ἰησὰ ΣΚολτού, ῳ ἡ δυξα Εἰς (ὧν αἰαίνας ὙδΥ᾽ αἰώνων. Αμέω. 

Ομιλιοε τς ΕΑΝ ΑΓΑΠΑΤῈ ΜΕ, ΤᾺΣ ἘΝΤΟΛΆΣ ΤΑΣ Ἑ.. 
μας τηρήσουτε τό Κα ἐ ἐγώ ἐρωτήσω Γ πατέρα, ") ἀλλον Ὡϑά- 

τς κλῆτου δώσει ὑμῖν ὅα μϑρη Αϑ' ὑμὸν Εἰς αἰωνα, ὦ πνεύμα τῆς αληλείας, 

17 Οὀ κόσμος ὁ ἐυ δυώαται λαίῳν,ὁ Τί ὁυ θεώρει αὐφ', στ γυνωόκει αὐῳ. 

ΣΝ ΤΑ. Ῥγωνγὴ ἡμῖν Δφὺ ἡ ρα ξεων πόντα χό, ὦ ὁ τὴς ὅζρα βημάτων ἘἈηδίίξεωρ. ζ' δ. 9 Εἰπεῖν γϑρὰ αὐ σολίοϑαι, πλρεὶ «Ὁ βαδιον᾽ ξϑξαι. δὲ οὐκέτι 

τῷ ὁμοίως δύκολον. τἰ δήποτε δὲ (ωῶτὼ Εἰ πονότι πολλὸν μ Εἰσι λέ- 

ἢ γϑντες φοίφαι Θεὸ ᾧ α᾽ αἰγαπτῷν, τοῖς δὲ ἐ ἔρις (ῷ ὠναντία ἔλι- 
δ ϑείκψωται ὁ δὲ Θεὸς τίω δ Με ἐργῶν ἀγάπην Ὡπζυτῷ «ἰδ 

τοτὸ ὸ ἴον ὧν μαϑηΐζᾳς ἀλελν" ἐὰῤ «ὠ γαπᾶτέ μὰ, ζμ ὠτολας 

μα τηρήσετες ΩΝ )» Εἶπεν, ὦ ὑπι δέαν αἱ πίσιντε, ὄν ποιήσω, ἵγά μι ομμίσωσιν ἀπλες 

25 τίωα αὔτησι ἰαχύεν, ἐπηγαρ᾽ ἐαν α "γαπάτεμ, τότε, φησὶ, ποιήσω. Ἐπ, δὲ Εἰκὺς ὡ αν. 

χἀπίρχομαιν ἕν καὶ Χ) αἰκουονΐᾷς, ὃ ὁτι ἐγώ ̓ὡορῷ πατέ ϑφι ̓πορϑομαι, “ορυξφαϑα, Φισιν᾽ ἐπ ἐς ὦ 

αγαπτᾶν Ο φρυῴοϑαι "μῶ, λα τὸ στυίθεοϑιι τοῖς λεγρμϑμοιρ, ἰδωκα ὑμῖν οὐπολώω, ἵνα 

αἰγαπᾶτε δ λήλϑς᾽ ἕα ὕτω ποίδτε δφλήλοις, χαϑῶς κα 9 ἐγὼ υμῷ ἐποίησοι. τῦτο ἔςιν- 

γείπη, τὸ πείλεοϑαι πότοις, ᾧ εἴκειν τω ἰπορουμδρῳ. "ἡ ΡΟΝ ῷ πατέρα, ὃ ἄλλον πα- 

39 φάκλοητον δώσει ὑμῖν. συγκατοιθασεωςπάλιν ὁ Ἅθγϑ6. Ὑ γ σδυδπω αὐπιὶνέγνωκό- 

ἴτε Εἰκὸς ὦ σφόδρα ὑλιζιυτῷ τέω ((ἰωουσιὰν ὀκείνζω, ἣν βημιὰ ται, τέων Κτ' σαίρκα, αὐτο 
αἰ ροισίδυ, ὁ μηδεμίαν δέχεοθαι αὐϑλμυθιου Ὀὐπῦντοῦ, τί φησι; ἐρωτήσω ῶ πατόρᾳ, "ἡ 

ἄλλον ,αἴδένοτο δωστι ὑμῖν, τατίρνν, ἄλλον ὡς ἐμ. αἰοχουυ δήπωσαιν ὃ ὶὶ Ὁ τὰ Σαζ(ζελλίου 

νοσφεεῦτε, ᾧ Φ «ἰὶ τῷ πγθλματος αὶ τίω ̓αϑευσήκυσεω δόξου ὁ ἔχοντες, ᾧ γὺ τὸ γωῦμᾳ τ 
32 λόχου το ἐσιν, ὅτι ἀις ὧκ ἀαμξου ἐ ὀφώσεις αἱρέσεις μια ̓ς ΠΛηγὴ κα τίωυεγκε, τω “ 

»ὰ» Εἰπεῖν, ὠλλον,δείκνέσιν αὐτο τὴς αἰασυφασεων τίω "Ἀφ Φοῤοίν πω: ̓3 Εἰπεῖν, «ἷ»- 

ΧΉΤΟΝ, “τὴς ύσίας τίωυ συγνειαν. δὰ ζ δὲ Φηδιν, ἐρωτήσω ᾧ πατέρα: ; ὅτί εἰ Εἴπυ, ἐ ἐγὼ 

πέμψω, ον οὐ ὁμοίως ἔχείφϑυσαν ᾿ νῶ ἢ τ ὁ ἀπσουδειζὀμϑμον τῷ τῶτο ἐςιν, ὥξε πιφθυὴη- 

γα, αὐτόν. ὑφερθν γ᾿ αὑτὸς φησιν αὑτὸν πέρυπειν. ̓ λέγων “ λαΐετε πνεύμμι ἀγι- 
49ὁν ᾽ ὐὐζαύϑα, δὲ φησιν ἐρωτᾶν ΠῚ πατέρᾳ, ὡςε αἰξιύπιςον ποιῆσαι δος τὸ Τοῦ Ἅθγϑν, ἐ- 

ἢ ὁ ο Ἰωδύνης φισὶ δὰ ἐ ἐστι Οπὸ ον τὸ πληρώματος αὐτιῦ ἡμκᾷς πὸ τος ἐλαξομδν. ὃ ἢ Ιωαγ.ἀ ςο 

εἰ χε, πῶς δε ἑτέρου λαμιολμᾷ; ; ὦ πάλιν, αὐτὸς ὑμᾶς βαπῆϊοιις ὧ πϑϑυικατι αἰ γίῳ ὸ πυ- 

εἰ. τὶ ὅν ̓ Ἀτοσόλων πλάῴοι Θΐχω, Εἰ ἰῷ πατέρα ἀξιοιῶ ἐμαλλέ, ὥςτε διδόναι ἑτέροις, 
ὁπότε ὁκῴνοι πολλακις ἡ χωθάς εὐχὴς φαίνοντοη τῶτο ταραιμενοι "πῶς ἢ, Εἰκν ἀξίωσιν πα- 

Οβεγίοι,τοπη, 2. 1) 444 δὶ 

᾿ 

᾿ 



κοὰ (δι. 

ΤΠραξιγς, 

866 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΤΩΑΝ, 

οοἱ ἢ παΐδ)ς πέμπεται, αὑτὸ ἀφ᾽ ἑαυ ἐφίγήαται ; πῶς ὃ τϑῇ ἑτέρου πέμπεται Ὁ πόρτα- 
χοῦ παρϑν, κ᾿ δέμιρφιῶ ἰδία, ἐκαίςτῳ χαϑὼς βύλεια,ᾧ λέλϑυ μ᾽ αὐθῳντίας, Αφορίσατε 

δὲ μοι () Παῦλον ὁ Τ᾿ Βωρναξαν ; καίτοι τῳ Θεῷ ἐλευτόρηϑιω (ὦ) λειτουραριώτες, αλλ 
δίς ΚΦ αὐθεντίας Εἰς Ὁ ἴδιον ἔρχϑν ὠκαίλεσιν᾽ ἐχ οτι ἐπ᾽ ἀλλο έρηρν κάλει, αλλ ὕα 
τίω ὠξουσίαν δείξῃ. τί δίων, φησίν, δφην, ἐρωτήσω ᾧ πατέρᾳι : δερωις τὴς ορυσίας ᾧ χα,-- 3 

69». δ 2.) } ἀὔδις ὥκαϑειρε ὅχρὲ τῆς δυσίας, τότε ἐπτέτηη ὃ πγϑῦμα Ὁ γον. καὶ “ἰ διίπο- 

τεῦντος μοτ᾽ αὐ ἿΜ Οἕχκ ἐπήρχετο; ὅτί ΟΥἔπω ζῶ καὶ ϑυσία αὐίωωεγμϑμη. γ᾽ ὃ λοιποὶ κἡὶ 
αἰμοτία ἐλύϑη, τὸ ὐδοὶ πσοϑς χυδυώοις ἐπτέμποντο, ᾧ τσδὲς (ὅσ ἀγῶνας ἀπεδύοντο, ἐ- 
δι (ὃ ἀλείφοντα ἐλθεῖν. ἄζνος δὲ ἐγεκεν σύν, φὐϑέως τ τίω λυαίςασιν δ πγῶμω ἐρέται: 
ὅνα, ὧν πολλῇ αἀὐτύχᾳταςαάγτες Ἐχϑυμία, μα πολλὴς αὐτὸ δ ἔξωνται χάριτος. ἐως ἅ Ν᾿ ιο 

ζὦ μετ᾽ αὐ ὴῇψν ὁ Χριςὺς, οέκ ἤσουν Οὐ ϑλίηᾳ ̓ ὯΦ δὲ απῆλϑε, γνυμνωνγώντες ὼ ᾧ φόξῳ 

πολλῷ χαταςάντες (Ὁ πολλὴς ὑμϑηιον αὐτὸ Ὁ προθυμίας δύχεοϑτῳ. ΜεΘϑ᾽ υμϑδυ μϑύνει. 

Ὑϑτο δηλοι, ὅτι ϑδὲ κῷ τιλό τ ἀφίςαται ἵνω δὲ μὴ τὐϑλλληζον αἰχουσονϊες,πάλιν ορ- 

στίρκωσιν ἑτέρριν ὑποτη θύσωσι νὸ ὀφθόδημοῖς παϑοσδυκήσωσιν αὐτὸ ϑεωρᾷν δ ϑρϑουμϑυὸς φησιν 
Ο ὁ κόσμος νὶ διυύαται λαρῷν, ὅτι εἰ ϑεωρᾷ αὐτὸ, Οὐ γὰρούτως ὑμῖν (ἰωέςαι, ὦ- ις 

ἀτὰρ ὀγω" ἀλλ᾽ ἐν αὐτάς οἰκήσει Ὁ ὑμετέραις ψυχαὶς. τῦτο δ 681, τὸ οὐ ὑμῖν" ἔςξαι. πγεύ-. 
μα δὲ ἀληθείας αὐτὸ καλῴ, ΟΥ̓ τούτου (ὄν' τύπυις (ὧν εἰν τῇ παλαια δυηολών. ὕα δ 

ὑμδν ἢ. τί ὅθ᾽ ὑδϑῃ, ὁ Φησιν αὐτὸς, ὅτι ἐγω δ ὑμϑδύξίέμι. ἀλλωςἣ, κ) ἕτερον τί 

αἰνίεται, ὅτι αὶ πείσεται ζαῦτα ὥπερ ἐγώ, ὅτε ᾿Σιποφοιτήσει. Ο ὁ κόσμος αὶ δια) 
λαῦζῳν, ὅτι οὐ )εωρᾷ αὐτο. Τίγϑῤ, Εἰπε μοι, Ὑῦν" ἀδλωὼν ϑεώρητον; Ουθιέν. αἰλλ᾽ οὐ»- 19 

ζῦϑα τίω γνωΐσίν φησιν. ἐπήγαγε γϑιῶ" Οὐδὲ γινώσκει αὐτό. Οἵδε Ὁ» αὶ 
Ἐχὶ τῆς ἀἰκριϑοις γνώσεως θεωρίαν λέγεν. Ῥὴ δ᾽ γορ τῆν" αἰοϑήσεων τρλνοτέροι ὅρὴν 

ἡ οψις, δζα ζωώτης ἀεὶ τίω αἰκριίξη παράφησι γγαῖσιν. κόσμον ὃ εγζμῦϑα, (ἶν πονηρϑες 

φησι, ζαύτη τοὐρα μυϑούϑμος αὐτου ᾧ δοιώω ἀΐοῖς δῶρον ὄξαίρετον ὅοοι πύσοις ἐπτῆρε Τ' 
αἷϑὶ αὐτν λόχον. εἶπεν, ὅτι αἴλλος ὡς ἐγώ ὅβιν᾽ εἶπεν,ὅτι οὐκ ἀἰφίησιν ὑμις᾽ εἶπαν, ὅτι ασοὶς 15 
ὑμᾶς μόνους ἐργγ4.}» ὥασερ δξίυ  ἐγω Εἶπεν, ὅτι ον ὑμῖν μϑμει᾿ αλλ συνὶὲ ὕτω τίω αϑυ.- 
μίδυ αὐνΖ ὀξέζαλεν. αὐτὸν» ἐξήτοιω ἔπι, καὶ τίω (ἀμυύθέαν τίω αὐτῳ, τούτο γϑιώ 3ε-- 
δαντάσων, φησίν ̓ 

18 Οὐδὲ ἐγὼ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφόδμοιζ' ἔρχϑμαι παοϑς ὑμᾶς. Μη δυίσητέ, φησιν 

οὐ δύᾳ ηο Εἶπον ἄλλον ποραίκλητον πόμιπειν,ως αὑτὸς ὑμδυ Εἰς τέλος ὐπϑριςαίμδμος᾽ οὐ χ0 

ὅζρ τούη» Εἶπον, ὅτι ,ϑ ἢ ὑμῖν ψϑμει, ὡς οὐκέτι ὀψόνϑμος ὑμᾶς. ᾧ γὰρ ὦ αὐτὸς ἔρχομαι 
«ϑὸς ὑμᾶς. Οἕκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφάνουξ . ὯΝ ὃ δῆρχόμϑρος ἔλεγε, τεκψία, δζρα τθ ὸ 

ὐζα δ φησιν σέο, ἀφήσω ὑμῶς ὀρφανοιέ. πὰ δὼ τίω Φοχίω ἐλελ, ὅτι ἥξετε 
ὅπου ἐγὼ αἰ πο’ ἄγω, ᾧ ὅτι ὧν τῇ οἰκία τῷ πείξ9ς μα μιγαὶ πολλαί Εἰσιν' ἐνζαύθα 3, Ν᾽ 

μακρὸς δ ̓χρόνος ὠκῴϑος ἦν, δίδωσι τὸ πγϑῦ μα. αλλ ΤΩΝ, μὴ εἰδότες,6,τί ποτε ἦν Ὁ λείοινδμον, 5 
οὖκ Εἶχον ἰκϑμίω κυ δ οίκροισιν, οὐκ ἀφήσω ὑμῶς ὀρφανοιὶ λέγ. τούγ» γὸ μάώλιςα ἐζής- 
τουν ἀλλ ὅπ ν᾽ [Ὁ] ἔρχομ! πσοὶς ὑμῶς δυιλούντος ἑω γϑουσίδν, ἵνα μὴ πάλι τίω αὐτίω 

Ἐχιϑφητῶσι χλασίαν οἵλν ᾧ πσοότερον, ρα πῶς ἀὐρ' σαφεῖς ὥ᾽ «έν εἶπεν, ἠνίξατο δέ. εἰ- 
πῶὼν γδ, 

19 Ἐτι μικρὸν ὼ ὁ κόσμος οὐ )εωρᾷ μίϑ, Ἐπήγαδν, Ὑμεῖς ὃ γεωρφτέμε". 49 

Ὡγανοὶ ἐλεγγν,ἔρχομφι Φ “ποϑεύμας,ὁ μέω ὁμοίως, ὡς ρότερον, καθ᾽ ἐχάσην ὑμῖν ἀεὶ 

συγίνόνϑμος τίω ἡμέραν. ἡὗνα μὴ λέγωσι, πτῶς δέζω Ἰουδαίοις εἶπα ς, αἰ πϑετι σόκ ὀψιοϑε μέ; 
λύᾳ δὲ λῤτίϑοσιν εἰπων, πυϑὸς ὑμοῖς μόνοις" ἐπεὶ καὶ ὃ πνεῦμα τοιοῦτον ὅν. τι ἐγώ ζώ, 

 ὑμᾷς ζήσεοϑ. Οὐ γὰ} δὴ ὁ ζαυρ9ς διίφησιν ἡμᾶς εἰς τέλος αὐλλ᾽ ἢ ροτιζωὶ μικραιν αἰ-- 
ποκρυτήει 

γόϑρηι 



χι ἴῃ 

ἙἘΥΑΓΓΈΕΛΔ. Ομωλ, ὁ. 867 χες ιδς 
“ποκρύπηοι μόνον. ζ ὠζω δὲ μι δόκεῖ ὁ ὀυχὶ τίω ζ πϑ σον μόνον, λα καὶ μ) τίου μέλλάσαν λέγει. 

20 Εν κείνη τῇ ἡμέρᾳ, γνώσεοϑε « ὁΤΙ ἐγὼ ω τῶ πατξά, ἰ Ὁ ὑμεῖς ον ἐμοὶ, ᾧΦε ἐγὼ ὧν ὑμῖν. 

Ἐπὶ ἅ Ἂ δΐω ἕ πα (ελενθίας ξ]ν" ὁχὶ ὃ αὖτ ὁμονοίας .: βονγείας, Φ οοκξ Θούδ ζ) εἰρη. 

μδϑον. ἣν πὼς ἔχει λθγϑν, εἰστά μοί, φησι; σπτῶς (ὰ δζυ ὃ οὐὰυτίον ἐχεὶ λόλϑν; πολὺ Ὁ ὃ 

5. μέσοι ᾧ σφόδρα ἀπειρον τῷ Χοιροδὰ Ὁ τὴν μαιϑη Εἰ τὼ αὐτὰ χεῖται ῥῥματὰ, μὴ 

λαιυμασης. οἷ ΣΡ ἡ γραφὴ πολλάκις τοῖς αὐτοῖς ῥήμασιν Ὡπ Θοδὰ ω λυ ϑεῦπων κει- 

υϑέοις οὐχ ὁμοίως κεφ ϑαϑειρ' ἐπεὶ ὦ λοοὶ λεχϑιῖθα, κα καὶ 40, ὶ Θεού, ὧν δ τίω αὖ ἡ ἰχω ἔχει 

Ω ῥῆμα ἐ ἐφ ̓ἡρδριὰὶ ὃ τὸ ( Θεούκείμϑμον. ὁ Εἰκων ὁ ὸς λέγεται Ὥ δόξα, καὶ ὦ ἡμεῖς ᾿ δλλαὶ 
πολὺ πὸ μέσον. χῳ πάλιν, ὑμιφφὶ ἢ ᾿ Χαισού, Χρλςος ἢ Θεοί " οὐχ ὁμοίως ὃ ) Θεοδο Χα- 

1οι σὸς, κ᾿ ἡμεῖς τῷ Χοιςού, τί δὲ ὅν ὃ 0 λέγει! ; ὁτὸν λϑαφώ, Φ Φησιν, Εἴσιοῦς Ὁ ὁΤί ζίκ ἐπέ- 

φάσμιωι τῷ Ὁ παΐξο», λα τίω αὐτίω ἔγω δμαμιν, ἡ ὅτι ἴθ᾽ ὑμδμ' Εἰμι ϑιωνεκῶς, γι 

“Ὡραγμῦ; 7 λὐακηρυήντων πίω αἰπὶ ὑμᾶς βοηγίαν ΔῸΣ ἐμοῦ γανορϑμίω, Ν ἀϑρων κρυτε- 

ξαλιϑμων, υμδῇω “ϑ) “βρησιαζομδμων τ δεινῶν ἐκ μέσῳ γνομδῥων, τῷ κηρύγματος καθ᾿ ἐχᾳ- 

φ ζω ἀυλοιτος τίου ἡμέραν, πϑώτων Εἰκοτωνᾷ αἰ δαγορρωύτον τῷ Ἄθγῳ τὴς ὠσεξείας. 

᾿ς ᾿αϑῶς αἰπέφηλέ μεκαγὼ  ἀπίέςηλα ὑμᾶς. ὁρᾶς ὅτι συ εἶδ ὠζωῦϑα τίωυ αὐτίω ἰ ἰηοω ἡ 

λέξιρε ἔχοι: δι Ὁ» τϑν οὕτως ὀκδεϊξοκίβα, οὐδὲν ἔσον") διενηχότερ (ὦ ἐπίςολοι Ὁ Χοι- 

φού. Αἰ τὶ δὲ φησι, τότε γνώσεοϑε ; ὅτι τότε εἰδὸν ἀὐ τὸν αὐαφαῖτα κα (μόα αἀὐοιφ᾽ τῦτε 
πίω ἀχριξὴ “πίςιν ἐμαϑον. μεγαίλη ΡΤ Υ πρθύμαιτος δια μις μώ, ἡ πόμζᾳ αὐτῶν πτ.- 

δυύουσαι. γι Οἱ: ἔχων μιὰ (ξωτολαὶς καὶ ὃ τηροῦν αὐζοιὶ, ὐκ φός ὅξηνο ἀγαπτον μα. 
δ Ου 5 χε ὦ ἐ ἔχεν μόνον, δλλάχαὶ φυλακῆς ἡμῖν δῷ αἰρίζοις. χ πἢ πολλάχιᾳ 

ἐὐθις Ὁ αὐτὸ λέπι; ἥ νἐδὺ ἀγαπατί μι, (, Οὑτολᾷᾳ μ τηρήσετε᾽ α,ὁ νας οὐτολας 

μν ὁ ὃ τηροῖν αὐζαᾳζ᾽ ταὶ, ἐδ Ὡς μα ἀκούσῃ τ λθλρ τ τηρήσῃ αὐτὸν, ὠκῷνος ἔριν ὃ αἰγαπῶν 
μα ὁ μὴ ἀκούων "ῆρ λόγϑὲς μου Φέκ ἀγαπᾷ μα. οἶμαι αὐτὸ αἰνήηεοθαι τίω “λμίν 

εὐ τιν, ζ γοῤτο πολλά ; αἷθὶ δεινατα αὐτόις ἐφιλοσόφηον λέγων" ὁ μισῶν πίω υ 

25 ον τω κὸ κσμῳ τύτῳ, εἰς ζωζθαι αἰώνιον φυλαξει αὐτέων" ἴα υὐδω μή τίς λαξῃ τ τ ξαυρϑὲ ἀκ 

ἡ ἀκολου ϑήσῃ μοι, Οζα ἔς! μὰ ἀξιος" μέλλει δὲ χαὶ ἐτερφι πλείονα λέγεν, ὀιειδίξων αὐτύς 

Φησ' νομιίζοτε ὑ υμεῖς 'ς ὦ αἱ ἀγάπη παρ ὧ λυπτφολτὸ μή ᾿ λυπεῖο μϑμ δὰ ου ἀγάπης: ζω. 

ὅτι δὲ ὅτ δι ὅλου καταισκθυασαι βύλελε εἰς αὐτὸ «αϑϑϊὼν τ: υ λόίον λϑεκεφαϊλᾳίωσεν. εἰ ἰγὸ ἡ γ- 

γαπᾶτε μὲ, φησιν, νόγϑρητι λὺ ὅτι ξῦς τ' πατέρα μϑ πορδύομᾳαι νεὼ Ὁ αὐ χοῦ δειλίας Ἐ- 

30 τὸ πάργετε. ὦ δὲ ὕτω " Αἰ φχείοϑαι σεὶς ϑαίνατον, οὐχ ἔςι τὴν" ἐμ οὐτολαῖ μεμνηρδύοις 

“ποιφν. ἐγρίω ὑγδυ ὑμᾶς φαυφρύοϑαι εἴγε υ οντὼς ἡγαπῶτὲ μα. ἡ ὁ) ὃ ἐμὸς λόγϑρ «ὐοαυφμὴ μὴ 

φοζείοϑαι πο Τὴν ἀἰσοκεινόντων τὸ σώμα. ὧν. ζοιούτυς χαὶ ὁ πατὴρ ἀγαπτᾷραὶ ἐγ, 

22, Καὶ ἐμιφόνίσω ἀύζις ἐ ἐμαυτὸν. Εἶπα οἹούδως ἡ ὼ τί, Φυσιν, ὅτι ἡμῖν μέλλεις ἐμφα.- 

γίζειν σεαυτὸν ; Ὁ μᾷς τἰπὸ δειλίας πεπιληρδύζω αὐδῶ των δ »χώω; (μμεχύϑη 

44 » ») ἐταρρϑη, ἡ εὐνόμισεν, ὥσπερ ὧν: μέχρουφ ὁραΐμδι ὃ δαρ,ὅτω ὁ αὐτὸν μέλλειν ὀρφιεϑει. 

Ἵν δῶ μὴ τῦτο οἰ παν“ ὔ]θύσωσιν, ἄκουσον τί τ Φησιν᾿ 
23 Ἐγὼ κα Χ,0 πατὴρ ἐλ(υσόμεϑοι πσϑός αἰντὸν, Ὁ μον ΤΌΝ αὑτῷ ποιήσουϑυ" 

,Μονονοχί λέγων, ὡασερ ὁ πατὴρ ἐμφανίζει ἑαυτὸν, τω ὺ ἐγώ. δὶ ἰζωυτι: ἢ μόνον, ἀλ- 
γβ ο ὁ τῳ Θἐπῷ, ὃ 6τι μογζωυ ΠΩ αὐτῳ ποιήσανϑρμ, αἰφλε τίω αἰ ασονίδυ ̓  ὅπερ ὀμειροίτων 

40 οὐκές!. σὺ δὲ μοι ϑέᾳ ᾧ μια ϑητίωυ χω Σ λιρυδουρδρον καὶ " δ ἰτολιδέωτοι σαφεῖς Εἰπῷ, ὅ ὁ7περ 

Εἰπῷ ἐπεθύμει, ὅ Ἐ ὰ εἶ 'πεν, δαὶ ἡμῶν ὅτι τὐποϑνήσκᾷρ, κα ΟΣ ὡς (ὦ τατελέυτηκότερ, μένλαᾳ 

ἡρεῖν ἡ ἐφίςαοδ," δλλ Οὐκ Εἶπον ὅτως, δλλα,, ᾳι ἰβινὺ οτί ἡμῶν μέλλεις ἐμιφανίζειν σιαυτον, 

ὼ ὐχὶὰ ἡ ζῦ κό κόσμῳ λέγ δὰ σμω, ὅτι ὃ ἑμας ; Ἰἰποδέλο μαι, ὅτι ὑμεῖς τίω εὐτολίω μα τηρῆτε. δα 

» μη ̓ Ο' ζῶτα ὁρώντες αὑτὸν, φόύτασμα γομίσωσι, μὴ τῶν ζωῶπι πϑλλόγει, ὸ ἴα 

Οἰιγγίοιζ, το. 2. ᾿"-δ Ὠ444 ᾿ μι" 
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μὴ ὕτωςως ΕἾ πον, νομίσωσιν ἀδθις Φανεαϑει, λέπι ἡὶ τίω αἰτίδμ" δα Ὁ (κ ἐντολαῖς μιν 

τηρᾷ, λέτε τι ὶ ὦ πγούμα ὅτω μάλλει Φαίνεοῦν. Εἰ5. τοσῦτον αὐτῶ συλυέμϑροι φόνον, 

ὕπω Φέρεισιν ὀκείνωο τίω ὀισίθμ, μᾶλλον ἢ στοὰ γοούσιν αὐτέω " 4 αἱ ἐπαθον, Ει τα 

τί ϑρχέω ὅτως σύδις ἐ ἐφόμη; οἱ “πος (μμεοϑει γα μὴ φλύτοισμα, ΩΝ πράγμα 

νομειοδ. Εἰ ἰγὸ Ἐχὶ δν" ὑδοαώτων ἰδόντες τῷ ὡρόμισαν, ταῖτοι τῆς αὑτῆς ὀψιως Φαμνο- 

μδρηρ ὼὸ  ϑ9 ) πολλοῦ ἢ οὐ 9.σάντος, τἰ οὐ ἰπυτὠτῆθυσαν εἰ Εἶδον αὐτὸν ὅλως ὀμαςαν.-. 

τω, ὃν Εἶδον καπεόαδυοι τὸ ἐασαιργόμωνδμον; δι σῷ (ὡωερῶς ἀύζις λέγει, ὅτι Φανέται, 

καὶ δχοὺ τί φανεῖται, ὸ πῶς, ἵνα μή Ιφλύτασμα νοιμίσωσιν. 

24. Ο μὴ ἀγαπῶν με, (ὄν; λόχοις μα δὶ τηρεῖ. ἀο λόγϑο, ὃν ἠκούσειτε, οέκ ἔφν ἐμὸς, 

δλλαῖτν πέμψαντος με. Ὡςεούχ ἐμὲ μόνον, δ Οὐδὲ ᾧῷ πατέρρι αἀγαπι ὁ μιὴ κο 
τύτων αἰκϑύων ἊΨ λϑγῶν. εἰ γλῤτῶτο τακβκήθλον ἀγάπης, ζ αὐσύεν τὴν οὑτολοὖν, αὖται 
Ὧ τῷ ὕπαῶς Εἰσν, ὁ ὁαἰχούων ἐχὶ ᾧυὁ μ᾿ μόνον, δυλα κα ὉὩ ῷ πατίξᾳ ἠγάπησε. πῶς δὲ σὸς κὴ 

οὐ σὸς ; τυτές!ν, ὅτι σῦν ἔξω τὸ πα ζ.ς ζὸς φϑέγίομαι, Θυσὰ ἰδιὼ ὦ, ἀλλο ωὸκ ὃ ὦ δοκοῦ 

" εὠὑτῷ, Ά. ἐκέν, 

25 Ταῦτα ἐλάλησα ὑῶν ὑμῖν κὅρων. Ἐπειδυ' ζχτα ἀσαφῆ ἴω ΣΊΟ ι5 
σῦσδὲ συγίεσειν, (ᾳ δὲ πλείονα ἐ ἀμφέσάλμον, ἢ ἵνα μὴ λορυξωνται παλιν, μηδὲ λέγωσι, τοῖ- 

ας ἐὐτολοὶς, ἀστήλλαζξεν αὐςᾶν πῆς κγονίας «πάσης, Εἰπων᾽ 

246 Οδὲ ἴθακλητς, ὃ ΟΥ πέωψι ὁ ὁ πατὴρ ῳ ζὸ ὀνόμιιτί δ, ὠκεῖνος ὑμᾶς διδείξει. 

Ταλχα ἀσαφὴ ΐῳ Εήρευδμα νιω ὑμῖν, αἱ ἀλλ᾽ ἐς! τούτων σαφὴς λδασκαλρρ κεῖνο. ὃ 
δὲ, πὴ υμῖν μϑμει, αἰνηῆομδῥα ἔθνη αὐτὸς ὦπτισι. Εἰπα ἡ να ΔΑ λυπῶνται, Φησιν᾿ ὅτι ἕ-- 29 

ὠφαῦ γὴν αὐΐρις αὑτὸς μδιπ, αὶ ὦ πγεδια μὴ ἔρχονται, σσεδὴν μέγα ουὰ ὑψηλὸν διυυναῦνταὶ 
(μωιδεν, (ὐτα δὲ λέγει, αρ Ῥασκθυαζων αὐςδν δμναίως ΦνεΎκαιν ἣν ἀντεί τίου αὐαλώρμσιν, 
ως μεγάλων αἰτίδῳ ἐσομδύζευ ἀὐζις ἀγαϑώ, (μωεγῶς. δὲ τὐϑάκλητο χαλει, δζῳ ζ 

(ἰωεχούσας αὐκᾶν τότε ϑλίψφ, ἐπεὶ ὄξω ἡὶ ζαύτα ἀ αἰκθύοντες ἐτα οφίἤοντο οὐνοοιώτες δὲ 

ἐπαλϑείας, αἶνὶ πολέμε, τίω λμαχώρησιν τίω ἀυτν; ὃ ορᾳ “πώς αὐςᾷσ καζαςίλλει πάλιν 2 φ 

λέγων" 

27 Εἰρζωυζωω αἀἰφίημιύμων, Μονονουχ λέγων, ἡ βλαπῆεοϑε δσὶ Ων Ἵ κόσμου 

ἴεν, ἕως ὸῤ Εἰρδωάλντε “ϑὸς μέ; οὐ ̓ γῈ ζιαῦτι αὑτὴ ἡ Εἰρίων. ἡ ἃ ὃ ἔξωϑῳν, 
καὶ ἐχὶ αχῷ ἜΚ πολλάκις νὰ ὀμονητος, «ὃν ἐχονζᾳε ΟΥοδὲν ὠφέλησεν᾽ ἐγὼ δὲ δίδωμι τοί-- 

“πίω, ὧχε μετ᾽ αἰλλήλων εἰρίωυθυεν, ὁπτρ ὑμᾶς ἰαυρϑτέρας ποιεῖ. αλλ [2 πάλι εἶπαν, 10 

ἀφίημι, ὑπερ 2 ἀμαχωρϑεῶτος, ὐ ἰκφφὸν ζω αὐριυς συΎΧΕΙν, ὄζου τοῦτ πάλιν φινί' 

Μι ἴφλοσεοϑω ὑμδέη ἢ καρδία, μηδὲ δειλιαίτω. Οράςς ὅτι χὰ ; »ϑὺ" ὑπὸ Φιλϑ- γιὴ 

σοργίας, ζῳ ὃ «ἰαὐὸ δειλίας ἔπαρον: ; 

28 Ηκϑύσατε τί ἐγὼ ̓Εἶπον υμεῖ, σὰ χανάγω ποὺς ῷ πατίρᾳ, ὁ ἐϑσα πσϑϑς 
ὑμας. Εἰ ἡγαπᾶτε, Μμ4, ἐχρητε δι, ὅτι πορδνο μαι τος τ’ πατέρα, δι ὁ πατήρ μείζων 13 

μὲ 5 521. Καὶ “ποίΐϑν τούτο ἀὐζις χαιρϑὺν φέρειν ἐμδνει ποίδυ τἰϑαμωλιν: ; τί δϊζυ ζεῖ 

ζ Θέρημϑμον; ; συυδπω Ιδ Ἔσο «Ξι τῇ τῆς ἀμαςαίσεως, σσοὰ οἷαν ἐγοιῶ δὲ ἀυτῦ δύξαν εἰ 6,- 

᾿ν" πῶς 250, Ὧ μηδὲ ὁτί αἱα ζήσεται Εἰδότες; τὸν δὲ πατέρα μέγαν “ἢ οὐόμεζον. λέγει 

ζω, ὅτι εἰν ϑ' ὠδά ἐμού. δεδοίκαιτε, ὦ ὡς Οὐκ ϑῤρκφεώτος, ἐμσωτὰ πϑλ ται, οὐϑὲ 2αρ4- “» ἑωΐ 

τε ὅτι αᾧ τὸν φαυφϑν. παλιν ὑμῶς ἐψομση" δυλαὰὶ αἰκούσαντες ὅτι ασϑὸς Τ' πατέρᾳ ὠπέρχο- 409 

(91. δεῖ λρύρειν Ἅριπῶν, δτί παϑῆς Τ " μείζοια ὦ ἀπειῖμι χὸ διιυαπὸν πόρτα λύσαι ζῷ δειαί, ὑ.- 

μεῖς ἡκούσοιτε ὅτι ἐγὼ Εἶπον ὑμῖν. δ. τί τῦτο τεθέκεν; ὁτι ὅτω σφώγα ϑαρρώ, Φησι, τοῖς 

γονϑροις, ὡς ὦ πϑϑειστειν᾽ ὕὅτως "ὶ δύδοιχᾳ. 

29. Τϑτογϑιῶ αὶ μα ζωτα Εἰπονύμνν αρὴν βμέοϑαι, Ἡ᾽, “τὸν “βρήται,πιςεύσητε ὅτι ἐ- 

γώ 



“ αἱ Γὸ 

μὲὶ 5κ;"- 
Ψ Η ᾿ 

ΡΞ" 
Ἂ. ων, τὼ 

ΕΥ̓ΑΓΓΕ ΔΛ. Ομ. οἱ. ϑὅο χον δι, 

ηὦ Εἰαι" Ὡσανεὶ ἔλεγε, μὴ ἠδ εἰτε, Εἰ μὴ ἐγώ Εἶπον. οέκ λρ8 Εἶπον, Εἰ μή 

ἐθοίρροιω. ἴδιες συγκαταζαίσεως ᾧ λόλϑν ὄντα ιᾧ Ὑορυτὸμ λέγη ̓ Δοκεῖτε ὅτι αὶ δυώῥα.-. Ματϑ κεινγό, 

μα! ὐροικαλέσαι (δ πατέρν. ἡ πο δοιφήσει μοι δώδεχᾳ, λογεώνας αἰπέλων, ποὺς τίω 
“ἰπσοιοιαν Τμ αἰχϑυθντῶν φϑέγίειαι .σὐοίδ' )Ὁ δ ὦκάνο εἰ πῦι τίς δυ κῶν σφοδγα ἢ μά μμηνώς, 

5. 57| (Τῶν ἐδχωύα"ρ ἑαυτο ον ϑῆστῳ, ΔΛ ἀὐέλων ἐδέετο" διλν ΤῸΝ ΓΙ ἰντοδ ὡς δὼ 8,9,.. 

που, δυξν ΕἾχον, ϑζρι τούτο φησι δώδεχᾳ λεγεώνας ἀήέλων, χαίτοιγε αἱσιλιώς ὐοις ἠρώ- 
ν 2}. “᾽ .}» ὁ νὴ. ! 2 ν Ι ΠῚ »ἱ )] “τς 

τῆσε, Ὁ ἔριψεν τὶς ζῳ οπισὼ. Ε: Η) λέρρι τιξ μείζονα δὴ ᾧῷ πάτερῳ κα ὁ αἰτίος Τῷ ἐ)- 

οὐ, οὐδὲ τῦτο λύτερθιϑι, δον αὶ μδιυ πιο ἑτέροις 4 (δ ὑὸν οὐσίας ποιζ. 8 λέγ, τοιῶτόν 
Ὅν" ἕως (ὦ αὐ ἐνϑα ὦ, Εἰκὸς γομίξων ὑμᾶς ὅτι κινδευυεύομϑμ᾽ ἐδω ὃ ὠκᾷφαπέλθω, 

1ο ἜΣΣΩ ὅτι ὧν ἀσφαλεία, ἐσχκίν. ὦκείνου ΝᾺ οξείξὶς αἷδιολμέοϑαι δεήσεται. ζωῦτα 

πότῳ «δὲς τίου ἀαϑένοιων Τῦμ᾽ μαϑ Μ᾽ ἐλέγετο. καὶ αὑτὸς" (ζ γὸ ϑαῤρώ χα θ Φο9.- 

πζω τού ϑανάτα. “ἃ "ἃ τῦτο Εἶπε, ζχῦτα Εἶπον ὑμῖν ορὺ δμέοϑα ὯΝ δέ, φησιν, ὑ.- 

μᾷς τυϑύπω διυυαοϑε (ὃ ἰδὲ τύτων δέξα αϑτο λόγον, αν πὸ τῷ παίξος, ὃ ὀνομοίξετε μέ-- 

γὸρ ἐῃ), Εἰσεώγω τίου ακλησιν. τ θα μιυιϑησαίμψδμος τοίγιου αὐτῶν, πάλιν λέπι τὰ 
ΓΕῚ λυητηξοι᾽ 

30 Οὐχέτι λαλήσω (30᾿ υμϑ. διαὶ τί ε ἔρχεται ἡ ρὸ τῷ κόσμου τότ ἄρχων, “ἡ οὗ 

ἐμοὶ ἔχ συῤδὲν. Κύσμου ὃ εὐῤχοντα, Τ᾿ ΔΙ αἰ ζολόν φησι, ὁ (ἦν πονηριὲς αἱ, ϑοδίποις 
ὅτω χαλοῦν. αὶ γαὶρ ἐρανοῦ οὐῤχή ὶ γῆς ἐπεὶ λύετεεψε πόρτα καὶ κατέζαλο" «ρχά Μ) 
ἑαυδο ἰδ ϑιδόντων αὐτῷ, Δ αὶ τῦτο αβηρυτα τῷ σχότῶς τῷ αἰώγος τώτο καλῷ, σκό- 

2ο τοῦ ον ζϑα πάλιν ζμ πονηροῖς ποραξεις καλοῦ, τί δζζυ ; ὁ ζρίξολός σε ὀϑαιρᾷ; ἐδαμιώς. 

ῳ γάρ ἐχέ εν ἐμοὶ Οὐδὲν, “πῶς δίων σα αὐαμοϑύσιν; ΓΡΤΩ βούλομαι, καὶ ἵγώ γφῷ ὁ κόσμος, ὁτὶ 

ἰγαπὼ “ἢ πατέρξᾳ. ἐν γάρ κἐπσ θυϑιώος ὧν ὃλνώτῳ, φεσίν, σδοδ ὀφείλων αὐτῷ; “9 Ὁ 
εὐγώπτίω τίω Εἷς Τὶ πατέρᾳ εἰ αυονϑβω. στο δέ Φησιν, ἥα. πάλιν εὐ ὀμαφήσῃ τί 

«υγχώω, ᾧ μαάϑωσιν ὅτι Οὐκ ἀκων, δνλ᾽ ἑκὼν θχὴ τῦτο ἔργγεται, ᾧ ὁἩ χαταφροναῖν τῷ “5- 

ξύλου. αὶ γάρ ἡρκά 1 Εἰσᾷν, ὅτι μικρὸν χθόνον Αϑ' ὑμδιῦ οἶμι, δλλα (ἀωεχῶς ἀὐο᾽ τξτο 
᾿ φρέφέι τὸ λυπήρϑν,  ἐκότως, ἕως δῤ ἀὐ' Ὁ ἀὐζις ἀ᾽ οὐρα ϑυζ)ον ποιήση αὐλυφαίνων αὐτῶ 

τὰ γρηφεὶ, δια τοῦτο ποτὲ ἐδ λέγ, ὑπάγω ἔργομα!»Ὁ ὅτι ὁπε Εἰμὶ ὀγὼ ἵνα ὸ ὑμῴς 

ἦτο αὶ, αὶ διυλαιϑέ μοιγιῶ αἰκολουϑῆσοι, ἀἰκολαϑήσετε 8 ὕειον, ἢ τοῖς τ πατέρφι πο- 
ρβύομαι ᾿κ, ὁ πῶτρ μείζων μκϑ ὅδ1 ᾿ Ων “δνέοϑα; Εἴρηκᾳ ὑμὶν" ᾧ, ὅτι σύκ πὸ ὁ αγ-- 

30 κης ζεῶτα παομυ, νλα δὲ ἀγα τσίω Ἐ παΐξες " ὥφε οὐνοήῆσοι ἀὐζις ὅτι οὐοι ὀλέ,ϑριον τὸ 
πξάγμα ὀδοὲ βλαίω ἔην, Εἶγε ὁ 1ε στρόδρα αὑτὸν αἰγαττῶν, αὶ ὁ ἀγαπώμϑμος τ» 
τύ ὕτω βούλεται. δγρὰ δα τού» ᾳ “θηςα ζώτα αναμεγνις, (ιωεχῶς ἔλεη καὶ Κα λυ- 

πηροὶ, ἰδυμψαΐζων αὐ" " τέων δζρινοιδν. αὶ γὰρ τὸ, τ ὑμῖν μϑρει, καὶ ὅτι συμφέρει ὑμῖν ἡ 
εἰναιχώρησις, κοὐ αι μυϑουνϑμου ζώ. δ γαρ τοι το πρϑϑλαύων μνοία Εἶπε οὐδὲ" δ 

35 πγθύματος, τὸ, οὐ ὑμῖν 651,καὶ, ὃ ὁ κόσμος δυώαται λαξῷ,, και, αντὸς αγα μγήσει ποτα ᾧ, 

“πνϑμαᾳ αἰληϑείαξ, χαὶ “πνόμα ἅλιον, χα τράκλητον, ὦ, ὅτι συμφέρει ὑμῖν, ἥώ μὴ αϑυ- 

μιὅσιν ὡς συ ἰεγὸς ογτὸς τοῦ πσοεφησονϑμα αὶ βοηϑήσογτος. συμφέρει ἢ. λέ γά, δηιλαν ὅτι πγϑυ- 

μάτικ: ις ἀδυς ἐργάσεται. ᾿ 

Τούτο γι καὶ ὁραΐυϑυ γεβμηυϑίον. (ὦ γὰρ πεέμοντες καὶ δεδοικότες, κ᾿ τὸ λαῶν τὸ πΘΊΚΟΝ 
49 “γνίῦμα Εἰς μέσως δλλοντο ζὸν' χωδυώεις, χα ππϑὸς σίδηρον χα] ΠῸρ χαὶ ϑηρζα καὶ πελαί-- 

γη, καὶ πσθϑς πῶσαιν αἰπεδύσαντο τιβιφθίαν. χαὶ (ὦ αγοαμματοι καὶ ἰδιώται μ᾿ τοστωύ.- 
τῆς ϑιελέχϑντο πε ρυσίας,ὡς ἐκονλ εν (ὄν' αἰχροωρμϑμοῖς. στὸ Ὁ} πηλίγων σιδηρεες αὖ - 
τοις ἐποίησε ὃ πνέδωα, ὼ «ἥίωοις Εἰργασατορὸ “τοῦς οὐδὸν τυ" δύ, ϑοφπίνων χατοστ-- 

σεῖν α'φῆχε: τοιαύτη γῈρὴ χάφις κείνη, κῶν αἰσυμίδν ἕυρη, ὀχρλεύει, κἀν ἐχιθυμίὰρ “πο- 
Οβιγγίο, τοιχ.». 444 3 γῆ ϑώνν 
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νησί, δωπὸμᾷ, καν δειλίδῳ, ὀκράλλει, ἡ Ὁ Οὐκ ἀφίησι λοιπὸν αὐιϑέν πον ἐῃ) ᾧ μεταοῥντα 

αὐτοὶ, αλλ ὦασερ Εἰς αὐτὸν μοταςείντα ᾧῷ οὐρανὸν, πϑύτα τὰ ὀκῷᾷ Φωταίζ εοϑαι κοῦροι- 

σκῥυαΐξ ει, δζῳ τϑνο φυεείς τι τυ ̓αὑσαργντων, ̓ αὐτῶ ἐλεγν ἰδεον θ᾽ ἀγλαὰ “ὐδοσι- γι δς 

καρτέρφυν ταῖς ἐυ "χοὰς τ» ἀγαλλιάσει ὼ ἀφελότητι καρδίας. τοῦτε Ὁ» μελικαι δεῖται 

ὦ πνεῦμα Ὁ ἁ ἅγιον. Ο ὙΣ καρπὸς τῷ πνεύματος, χαρϑὶ,Εἰρδευν, πίς!ς "πραότης. ὸ ὁ μέω ς 

ἡ αἰλχϑύσι πολλάχις Ω πνϑυματίκοί, Φησιι, αἰλλ᾿ ἡ λύπη χαρϑς ὅφην ἡδίων. ἐπεὶ ᾧ ὁ 

Καὶ νἐλυττηϑη, ἀλλά τίω πὸ κόσμε λύπέω" κ᾿ ὃ  Παύλος ὀλυπηβη αλλα τίω χτ Θεον. 

τοὶ ΨΩ οπῈρ αὐ ἡ ἢ πγϑυμιατικὸν, κέρδος ἐχεὶ μμέγιφον" ὥσπερ ΧΩ κοσμικὸν ὦπὸμ, εΖημίαμ 

;τίω. Ὠχιασασώμεθα, τοίνμυ τίου ἀμώχον τοῦ ̓πνεύριατος βοήϑειδν, ζ τολϑὶς τῆ-- 

δϑιωτες, ὺ σευδν αγζελων ἐσόμεθα ἐλαῆροις. ὅτε γὺ ὀχῴοι, ὴπ α ἀσωμιατοί [Εἰρσι, 
Οιϑτοί Εἰσι (εἰ γ»» τῦτο ὦ, σ εὶς ἂν Μὰ ασωμζ; Γχς Τὰ ἔλρετο πορηρ99) αἱ αλλ ἡ «πϑραίρεσις 

πόρτα πόῤτων αἰτία. δὶ τὔτο καὶ ὧν τοῖς ἀσωμάτοις, ἀν, 9 ϑ»πτν χείρϑες ὼ αἰλθγῶν εὐ-- 

ρέϑνσαν᾽ καὶ ῳ τοῖς σώματι ἔγρυσιν, ἀἰσωμζ χρειῆοις. πόρτες φρέω ὁ (Ὁ δίχαινοι τίων γάω εἰ- 
κούντες, ᾧ σώμιατα ἔχοντες, χατωρϑώσοιν ὠπρ καιτώρλωσαιν, ὡς Ὁ πἰρεπίδομοιὰ ὄντες χαὶ 

ξῴνοι, τέων γῶῶ κησαν᾽ (Ὁ) 5 οὐρανὸν, ὡς πολῖται. μὴ τοίνυν μηδὲ σὺ λέτε, σαρχᾳ κδί- κα 

χαιμαι ̓ν διώα μκσ! «ϑελνεα, “ συοδὲ ὖὟΨ “ἰῷ εὑρετὴς ἰδρώτων ΩΣ μ᾿ κατη)ϑ- »ϑύθω 

ρήσῃς τοῦ ϑομιουρηϑό. Εἰ ̓ γδγ τὸ σείρχᾳ Φορῷ αἰδιωύατον ποιᾷ τίωυ αὐετέω, οὐχ ἡμδέτο ἀρ λὺν 
ἐγκλημα, ὁτι Ὁ οὐ ἰποιξι αἰϑυώνατον, ἐδείξεν ὁτὴν" ἁ ἀγίων χροϑς. ᾧ ,ϑιώ Παῦλον Οὐκ ἐ- 
χώλυσε τῆς εὥρως κ ἢ φύσις νῶι τοιϑτον, οἷος ἐνετο" ἰὼ Πέζ. .9᾽ λφοῷ φὲ χλᾷς ἦν 

οὐρρνον, ἃ ο Ενώχ ὃ ὃ σεΐρϑι Φορέσας,μιετετύνν, ᾧ οὐ οὐχ εὐείσκετο. ὅτω ἡ ὁ ᾿ Ηλίας ἡρπα- 29 

ν κ᾽ τὰς σαρκός ἡ ὁ  Αὐρκαίαι κῷ ̓πϑ!σιακὺ ΠΣ βίου σοΐρκα ἔχοντες ἔλαμψαν" ἡ ὁ 

Ἰωσὴφ κῷ ̓(αυτηςἐ ὀπάλᾳισε σοῖς τὸ αἰὐκόλαιφον ὀχᾷν γεώύαιον. Κι ὁ τί λέγω σαρχᾳ! 7 κανγὸ 

ὠλυσιν τῇ 1 Ορκὶ «ξιϑης, οὐθὶν ἐθλαῦ», Εἰ ΟΣ ἡ ἐγὼ δίδυμα, φυσι ὁ Παῦλος, ἀλλ’ ὁ λϑ. 
299 { ζΘεδὺ ̓ὶ δέδεται. κ τί λέγω δέσμαι κα ΟΝ ἀλυσιν; παρλϑτρ ἣ " δισμωτήξιον ΠΣ κλᾷϑρα, λεδαμερ 

ΟΣ οὐ εἶδ ὅτω κώλυμα γῦ ζαύτα τὴ τῇ αὐρετῇ. ὅτω γριιν ἐμωυςτιγώγησεν Παῦλος. δεσ- 25 

μὸς ΡΝ ψυχις, ου ἰάϑηρρε, ἀλλα δειλία, ̓  χοῦν ἵλ, θυμία, ἌΧΟΣ μνεία παϑη. ζαύτα 

δισμᾷ, κα “λελυμδύον ἡ ̓ ὃ σῶμα. ἀλλ᾽ Ὡπὸ τῷ σώματος ζαῦτα τί τίκτεται, Φυσι, σκῆψις 

(τα αὶ πσόόφασις ψάννς. Εἰ τὰ στὸ ω σώματος ἐπίκπετο, πόρτες δῤ αὑτὰ αὐὐτ- 

υϑνον. ὡασερ γδεῤ κόπον ὑὸν ὺ τὸ πεινῆν ὃ διψῆν οὐκ ἔνι δζαφυγεῖν, ΩΝ Φύσεως ἐ- 

ςιν᾿ ὅτω καὶ ταῦτα, εἰ τοιαῦτα ἐνουτῖνα αὖ ̓ἀφῦχαν ἐξω" Ὁ αὐ ὈΧὴ τυφανίϑος κεἰ εἰ ὃ πολλοὶ ὡν- 10 

φεύχϑυσιν, ἐυδηλον ὅτι ῥαϑυμύσηρ! αὴ ψυχνςΐα ζῷ τοιαῦτα ἐλαηώματα. ζαὐυτίω τοίνιωυ ἐγ- 

κόψωμδρ, καὶ Ὁ μη ̓καιτηγϑραδμδν ὅ' ἀσώματος, αλλ ̓ νπουταξωμδὺ αὐτὸ τῇ ἤψυχη᾿ ἵγα εὐζωσιον 

ἔχοντες, Υὖν' αἰωνίων Ἐχιτύχωμϑμ ἀγαϑωνχάοιτι ζΆι ᾿ φιλαν,ϑοφπία ὦ Κυρίν ἡμὴν Ἰησοῦ 

Χολφοῦ, ὦ ἡ ̓δοξαξ ς (ὧδ αἰωγας “αἰώνων. Αμώωυ. 

Ομιλ. ος.31 ἘΓΕΙΡΕΣΘΕ, ΑΓΩΜΕΝ ἘΝΤΕΥ͂ΘΕΝ, ᾿ΕΓΩ 
Εἶμι κἡἀϊιιπελος ἡ α'ληϑνή" ὑμῴς τὰ κλήματα, ᾧ ὁ πατήρ μα ὁ γέωρ- 

χὸς 641. 

ΝΣ Εἰλζωὠ καὶ αὔδυδρον τω ̓ ψυχίω ἡ ἀμαθία ποι ὥασερ δὰὼν μεγάλξω 

μ᾿ ὁ ὑψηλίω, ἡ τὴν νυ ἀρφνίων δὸγμῦ ΤᾺ παίϊβυύσις. Οὐ μιᾶς γὸρ αἶπος 40 

λαύουσαι ὑχιμελείας, δειλὴ τὶς ὅθην᾽ ἐἰκτ' φύσι, λα ζ Ὡρο- 

αἰρέσιν. ὁτὸμ γὸ ἴδω Τ' ὀἀυδρῴον ὑϑρ ποτε, γερῦ 3. δειλόν, Ογκέτι Φυ- 

σεως (1) φημι ὃ παρος. τὰ γὸ τῆς φυσεώς αἰμετάϑετα. πάλιν, 
ὁτὸμ ἴδὼ «ἄν νὺν δειλϑυς αἰ ϑρϑον τολ μη ζῷις γνουϑβοις,τὸ αὐ πάλιν 

ψυφίξομαι, 

ο 
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ψεφιζομαι, τῇ «αϑϑωρέσει τὸ πὸ ὀιαϊϑείς. ἐπεὶ ᾧ 2) μαϑηταὶ σφφοδρα ἤσαν δειδϑὶ, 
Ὡρὶν ἢ μμαϊ)εῖν ὥπερ ἐγφίω, χα τῆς “τῷ πγθύματος ἀξιωϑίῶαι δωρεάς ὕζεξϑν ψδβτοι, 
λεώτων ἐγνοντο, ϑρασύτεροι, ᾧ Πέζος, κορφισίου οὔκ ογεγκωὶ αἰπειλίω, κι κεφαλῆς 
ὀκρέμιατο ἡ ἐμπηγρῦτο, ὼ μυρία κυδγουθλων ζύκ ἐσίγα" δλλ᾽ ὥασερ δγωρ παάσμων ὡ ἐ. 

5. ππον, οὕτως ἐπαῤῥυσιαζετο. διὰ αὶ πο 9 τῷ ζαυρϑυ. “4 τϑτοῦ Χολεὺς λον ἐπί- 
ρέοϑε,ὠγωμᾶν οὐτεύθεν, ἄζνος ἐνεκον, Εἰπέ μοι; Οὐκ ἠδ τίωυ ὥρφιν,καθ᾽ ἔμελλεν ἔχιςή- 
σναΐ, ὁ Ἰούδας; Σλλ ἐδιοδοίκά μὴ ἐκφ ἐλθών κατασχὴ αὐζδν ὁ ωρὴ ἢ σληρῶσοαι τίω αἰ.- 
οἰφίω διϑωσκαλίαν, ὅ)τιςῶσιν (ὦ) Ὠχιζουλδθύοντες; ἀπαγε᾽ πόρρω ζᾳῶτα αἰτίης ἀξίας. 
ΕΘ ἐτοίνιω μὴ ἐδεδοίκει, {( δήποτε αἰπλρμίφησιν αὐςᾶν,, «(Τ᾽ τὸ πληρῶσαι, τότε Εἰς (Ὁ κῆ- 

10 πὸν ἀγε" τω Ιουδα, γνωραμον Εἰ ἡ “ϑρεΐμετο οἷουδευς, (έκ ἡδυυύατο αὖ πηρώ- 

χὴ πεῖν σα ζμ υψης, ο' καὶ μὴ πόλοντος ἐποίησε,» Ἧϊνος δξωυ ἕνεκεν αἰφίςαται ; μικρὼ αὐαπνεῦσοω δὲ. 

μ" δωσι τοῖς μαῦνταῖς. ἡ γὸ Εἰκὸς ἑω αὐτῶν, ὥτε ἐν καταδήλῳ γώδλῳ ὀγζας, τρέμειν χα 
χαρσίχειν διδοικέναι, δἰπὸ τε Τῷ χαιρθ, Οἰῖποτε τοῦ τὸπουζὴ γὺ νὺξ ἰώ βαϑυτατη)ξ μηδὲ " πϑλϑεῖν 

ἢ τοῖς λέχνιϑύοις, δλλ᾽ αἰεἰ αἰδεςρέφεοζ αὶ φάνταζεοϑοι οἶδ ϑλπφησομϑβοις᾽ ᾧ μάλιςα ὁ- 

1: πῦτὸ χαὶ ὁ λθηϑς ὁ τοῦ διδιευσκάλε ὥσθ᾽ σδοκῶν ἐποίει τὰ δεινα,. ἔτι ἊΨ μικρὸν, φησι, χα) 

σέκ Εἰμὶ κ᾽ ὑμδῶ χαὶ ἔρχεται δ᾽ τοῦ κόσμου τότα αὐχῶν. ἐπεὶ δζυ ζωωτα καὶ τὰ τοιαῦ-- 

τὰ αἰχϑύοντες ὀϑορυζοιωῦτο, ὡς αὐτίκα μάλα αλωσόμϑροι, ἀτει Εἰς τόπον ἀδοις ἔτηρον, ἵνα. 

γομίσοιντες ἐν ἀσφαλείᾳ, δῇ), μ᾿ ἀδείας λοιπὸν ἀἰχϑύωσι, καὶ γὸ ἔψϑμον μεγαίλων ἀκού. 
χἐπιγαγώνγ, στοαὶ δογμῶν. δζα τούτο Φησιν, ἐγείρεοϑε, ἀϊγωμὸν οὐτεύθον. Εἶτα ἐπαγαγών, φησιν "ἐ- 

20 γώ Εἶμ ἡ ἀμιπελος, ὑμεῖς τὰ κλήροιτα. τί βούλοτω ὅρα τὴς το) οφιολῆς αἰνίηεοϑαι » ὅτι 
Φ ν᾽ προσέχοντα τοῖς λογϑινάῥοις ζῇν Οξκ νι, οἷι τοὶ κάλλοντα σημεῖα, “δἰτὸ τῆς Φ Χρι- 

σοῦ οὗ δυάμεως. ὁ πατήρ μὰ ὁ γεωρηϑς ὅ81. τί δϊίυ » ἐνεργείας διᾷτα ὁ υἱὸς; ἄπαγε, Ὁ 
οὐ αἰ αϑοδείγμα, τοῦτο οὐ τούτο δηλοῖ. ὄρφι γϑεώ «ἵν ὅσης ἀκριξείας ἐπέρχεται τίω πα- 

οαξολίω.ν ΝᾺ τίν ῥίζαν τ πολάύειν Φ Ὀχιμελείας τοῦ γεὠρηρὺ, δλλαὶ τὰ κλήματά Φησιν. 

25 Υ ρίζα ἢ) δὲ συοδν χορ εἰληπῆα ον ζαϑα, δλ᾿ ἵνα μάϑωσιν, οἷ, τῆς ἀὐτα διωαμεως χωφὶς 

ουὐϑὲν ἐργάζεοϑαι διώόμται, χαὶ ὁτι ὅτως αὑτοις ἰύώοϑαι διᾷ τῇ πίςφ, ὡς τὸ κλῆμα τῇ 

ἀμπέλῳ. 

» Παῦκλῆμα ον ἐμοὶ μὴ φέρ»ν καρπον,ορει ἀμ' ὁ πατὴρ. Ἑνζωθα (ὃ βίον 
αἰνη]ε.},δακρες, ὅτι χωεῖς ἔργων Οὐκ ἐςῖν ἐῇ οὐ αὑτῷ. Καὶ πὸ» ῶ καρπὸν φέρον κφ.ϑε-- 

30 ρᾷ αὐτο Ὑντές!, πολλῆς Ὀχιμδιείας τ ἰπυλαύειν ποιᾷ, καίτοι ἡ ρίζα δώτα ἔχιμϑηοίας Ὡρὸ 

Τὴν κλημέν, αἰδασκατῆομδύη, γυμφνουνδρη᾽ δυλν᾽ σεὸν ον ζυῦϑει ἰδὲ ζαύτης φησὶν, ἐλ- 

λὸ ὃ πὸρ «ἰδ κλυμῶ᾽ δεικψες, ὅτι αὑτὸς ( ἑαυ ᾧ ϑρκᾷ, οἱ ἢ μα, ϑηταὶ δέον") πολ- 

λῆς πρα τοῦ γεωργϑὺ βονϑείας, καν σφοδρα οὐγαυρέτοι ὦσι. δὶ τούτό φησι, ῶ κουρπιν 

φέρον, καθαίρει αὐ. τ γὃ, ζ) Ὁ ἀκαωρπὸν ἔδην, σύ σὲ ἐν τῇ ἀμπέλῳ ἐὴ διωύαται,᾿ τὸ 
"«.. σὺ ι,.1 ! αι» 4 ἌΝ ΤΠ σιλαλ » ἢ 
45 ὃ, ὅ,) 4 καρπὸν Φέρφ,ρνιϑότερον αἰδο ἐργάζεται. τοῦτο 3 χαὶ δός (ας ϑλίψης αὖ εἰ. 

ρῆαϑαι ὁ τότε ἐπαχουϑῥας Εἴποι ἥις ὁ, τὸ γὸ,κοιϑαίρει ἐδ, αἰβιοώπῆει θὴν, ὅπερ γϑνι- 
μϑτερον ποιᾷ τὸ κλῦ μα. ὅ9εν δείκψυται ὅτι (Ὁ πειρᾳσμοὶ μάλλον ἀύξις ἰκυρϑτέρϑις ἐρία- 

ζονται. Εἶτωδνα μ᾽ λέγωσι, κἰθὶ τίνων ζαῦτα, λέχει, καὶ παλν Εἷς Φροοντίδα, αὐζν: ἐμ- 

(ὠλη, φησίν" 4 δ᾽ ὑμκᾷς καϑοιρφί ἐςε ὀζ Ἔ λυον ὃν λελάληκα ὑμῖν. 

40 Οράςπώς ἑαυτ' Εἰσατε Ἐχιμϑηούμδνον δ᾽ κλαυμάτων; ἐγὼ γ ὑμᾶς ὀκάϑηρα ̓ 
φησι. χαίτειτε ὀθωτέρω δείψεσι (δ πατέρφι τοῦτο ποιοῦντα. δλλ᾿ σον μέσον παιΐξός χαὶ ἐ- 
“ ; !  νοὔϑε ,, ,, ΦΦΦμ.»Κ νι 1 ΜΝ» Ι " 

Ἀ ὄόασκα- ου. σὴ ὃ ἐσσωρξαι ΛΘΙΤΤΌΥ Τὰ 79» υμϑδν. εἶτα, ἵνα δείξη, 071 ουχί της αὐνδὃἔλθ δεονβϑμος δζαι- 
»" " 23 . ] “" ᾽ ͵ δία, χρνίας τοῦτο ἐποίησεν, αλλ να “ροκόγήηωσιν, ἐπάτει 4 κατε τὸ κλῆμα ν διώαται 

3 ε ε ᾽ εν, 9 Ί ! Άἦ᾽ "» 
ἀφ᾽ ἐαιήν. φέρειν καβπὸν, ὅτως συσὲ ὁ οὐ ἐμοὶ μὴ ψϑμων. Ἶγα ὃ (μὴ Ὅσο τὴς δωλίας 

ποοᾳοϑώσι, 



875 ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑΊΙΩΑΝ. 
πὐτορᾳοϑώσι, λθιυνωϑεῖσαιν αὐτῷὦἋν ῷ φόζῳ πίω ψυχέω ̓ὑλισοίγειὶ χ ἑαυτῳσυγχολᾷ καὶ Χ, 

γξικας αὐπσοτείνει Ἄρτον ἐλπίδας. " ζ “ὃ ῥίζα ὑτὰ Φ5 ἣ ἀἴρεαϑαι Ὁ δ ἀφίῶχ, ἢ ΤΧλη- 

μούτων ὄξν. Εἶτα νἐκατέρωλαν πϑδορμήσας, ὁ δἰπὸ τυ" χθηςων, ὁ Ὄἰπτο Τὴν" λυπηρῶν, ῷῳ 
παρ ἡμδω αἰπτατεῖ τέξτα" 

ὴ ο ὧν ἐμωὶ ἱ ϑϑρων, καίγω οὖν αὐτῷ. Ορῴς ̓  ᾧ ἡδν οὐκ ἔλαῆοι (μμωτελοιῦτα 4 

τῷ πα' ζος πσδὸς τίω τυ" μαϑιῦν ὀχιμόλειὰν ιὸ ἃ “πατὴρ καϑαίρει, αὐτὸς ἢ. οὖν ἐ- 

«υτῳϊχατέχει. δ5 τ πῇ ῥίζῃ αϑμάν, τῷπτο ποιᾷ καυρποφορῷ, τοὶ χλογμαυτα. τὸ μι γὰ» 

μῆ ̓ κϑιϑαιρϑῴϑμον, δέον: Ὁ. ὧν τῇ ἢ βίζη, Φέρει καρπὸ, Εὐᾷ μὰ οσὸν τό σῆκε᾽ Ὁ ὃ μή νϑῥωι, 

ῷ ὅλως. δλ ὃ δέχθς ἡ Ὁ καϑαίρῳν, " τῷ ἡοὺ υ ἐδηΐθη ὃν, ὃ τὸ  μϑύον οἰ ῳ Τὴ ἢ ῥίζῃ, τῳ ᾧ παΐζος τῷ τό 

τίω τίω ριζαν “ολμνηκότος, Εἶδες πῶς κοινὰ πόρτα, ὺ τὸ ῥκαιάραι, καὶ τὸ τὴς δωιυάμεωρὶ Ιο 
Ὡσϑ τῆς ῥίζης Ὀἰπολσύψν ΗΤ μεγάλη υϑὲ δἔωυ ᾧνμία καὶ νὴ τὸ ἡ μηδὲν δου μαεϑαιποιφν, πλίω καὶ μὲ- 

ἐτοτι ἵσησι τίον᾽ κόλασιν, ὠλλώ πεερατέρω «λα γή Τ' λόρον. 6 Ἐδλήϑη δέ φη- 

συν, ἔξω, Ουκ ἔτι τῆς γὼ γεκῆς Ὅτ λάυον ΩΝ Καὶ ξνραίνετω,  Τυτίςῃ, 

Εἰ τί οἱ χ' τὴς ῥίζηι," ὀστοτί χ.) ς ἰ τίνα, χϑῤν,) γυμνοῦται ζαυτῳς, καὶ χὰ ἐρνμοῦται τὴς ὄκφλον 

βονϑείας ἡ ζωης. καὶ τ τὸ τέλος; Εἰς τὸ πῦρ βαλλεΐ.. Αλλ Ἷ τοιοῦτος Ἷ  μϑύων ις 

Ὁ αὐτῳ,. Εἶτα διίκγεσι τί [51 τὸ μαι, καὶ Ι φησιν" 7 Εδυ' πὸὶ ῥήματα μὰ οἷν ὑμῖν 
μείνη. Ορᾷς οἷ, ; “σρ τῦτυ Εἰκότως ὀλέφρν, οΤ] τέων 219 δὴ έργον ἐλίδιξιν ἀντᾷ 
Εἰπὼν ΝᾺ ὅτι ἐαΐ αἰτὴ 'σητε ποιήσω, ἐπήγα μ᾽ ἐδὼ αἰγαπατὰ μέ, ἀς οὐντολβὶς (τ ἐμαῖς 

τηρήσετε ὦ ὡῷ ἐδλρ μϑρυτε ῳ ἐμοὶ (4) τὰ ἰῥήμαζᾳ Μϑ οὐ ὑμῖν μείνη, ἣ ἐα; »ϑελήσητε αἱ α]-- 

τήσειϑε, χα) ᾿ υνσει)υ ὑμῖν. ζαυταῦ ὃ ἔλεε, δειχψες τί (Ὁ μϑρ ϑαπρουλδδοντες αὐτο, χατα-- 19 

καήσονται ἀνθ 5 Η) καρπὸν οἴσουσι. τὸν φόζον ποίνιυν ἐξ αὐ ϑ εἰς ἐκείνοις ματαϑεὶρ, ὲ δείξας 

δι ἀδοὶ αἰκα]ανγωνιτοι ἡ ἐσοντα, φησιν 8 Εντύτω ἐδοξάϑηο ὃ πατήρ μίϑ,να ὑμᾷς ἐμοὶ 
ϑνηῶς μαι ϑηταὶ, κα ὦ καρπὸν πολιω φέρητε. Ἐντεῦθεν τὸν λόγϑι αἰξιόπισον ποι. Εἰ 

χὰ Εἰς δοξὸν ἢ παΐξὸς ἀϑήκά τὸ καρποφορῷ, Οὐχ ἀμδιίσει ἡ δοΐξης τῆς ἑαυζ: ἊΝ νήσε- 
οὖς ἐμοὶ μα ϑηταί. ὁρᾷφ᾽ πῶς ὁ τὸ καρπὸν φέρων, ὦκῴο; 661 μαι δγητής: 2.5 5 4 1ν, οὖν τώτῳ ἐ- 15 
δυξαϑη ὁ ὁ πατήρ; ; τουτί, χορῷ, ὑτὸω ὧ ἐμοὶ μϑῥητε, στὸν καρπὸν Φέρητε. 

᾿ Καϑὼς ἡ γάπησε με ἢ πατὴρ καἰγὼ ἡγαπησαι ὑμάς. Ενζαύλα ἌΘιΤΟΥ λύϑε»- 

πινώτερον Αἱ φλότιται. τὸ ὁ γὸ, ὡς τϑῦς “λὐϑεύποις ἐἰρημϑον τ οἰκείδν ἔχει ἰαωυ, ὁ γὰῤ ὃ 

Ὀὐποϑεανᾷν ἐλόμδρος, δούλοις δι ὶ Χ, ύϑροις Γ πολεμίοις τοστεύτης κρλαϊξιωσας τιμῆς, χσ] 

Εἰς οὐφαινοις, ̓λὐαγαιγῶν, πόσον ἐπεδείξατο μέζον α'γαπης» Εἰ τοίνιυν ἀγαπῶ. ὑμᾶς, λα|- 40 χιάγγὶ, 

ῥ π᾿ Εἰ τὸ ὃ πεζοῦ ὅ41 δυξα τὸ  χριριποφορῷν, (μηδὲν αἰ πυυτήλυετε ν πογηρϑν, ξ εἴτα ἵνα μῆὐ- 

γῆΐίοις ἐ ξβ γάσηται,δρφι πῶς Ἰληισφίηει- πάλιν. Μείνατε εἶν τῇ ἀγάπῃ τὴ ἐμϑ. 
Τυτα γὸὺ ὑμεῖς κύριοι. πῶς ὃ τὸν ἔςα!; 1Ιο Εαν αὶ τὐντολοίς μὰ τηριπέ φησι, 

καϑωκέ ἐγὼ Ὑ παΐθος ΩΝ οὐτολθ τετήρηκϑι. Παΐλν λὐϑεσπίνως Ἷ ὁ λόγϑε πόλεσιν 

. γὰ δήπου ὀνομοϑέτης «τὸ οὐ τολοὶς ἔμϑηε χκείσεοϑαι. ὁρᾷ ὅτι ὕπερ αἰεὶ λέγω, τϑν» ὁ 15 

οὐζαῦϑα δείκνυται υῸ) τίω δὼ αἰχροωμδῥων ἰαϑένοιὸμ ; “δὸς δ τίω αὐπαύνοιαν αὐ 

(ἀμ πολλὰ λέγ, "Ὁ ὃζρρ πόμτων δείκγεσιν - ἀσφαλείᾳ ὑζα, ̓ ὧν ὠθροις ; αὐ πονυ- 

βδίοις,ὶ ὁ ἕὰι ποῦ, ὅπερ ἐν ἔχοισιν, Ὄπὸ ω ̓ϑ ἔχοισι, κα »ὺ ὅτι (δον ἂν Ὀλιδείξωνται χαϑειρϑν, συνεὶς 

αὐνἋ «ἰδ έςαι ποτέ. σχϑτε! ὃ αὐτοῦ αὐλανικώτερον αὐζοις ἀζελεγθωϑρονὴ γὰρ εἶπε, μεήατε 

ὡ τὸ ἀγάπν Ἂ πα' Κὸς αἰλλ᾽ ο» τρέμῃ γε ἵνα μὴ λέγωσιν, ν πᾶσιν ἡμᾶς ὀἰξεπολέισσε, 40 

τῦτε ἡμᾶς «ἀφίης ἡ ὁκα βᾷβ, δείκρεσιν ὅτι Οὔκ ἀφίησιν, δ λ᾽ οὕτως ἀὐζος καχ λλη.} εαν ) ς- 

λώπι, ὡς τὸ κλήμα [ τῇ αἰμπέλῳ. ἡ παλιν, ἵνα μ᾿ λαῤῥησαντες ὑπῆϊιοι" ὅλδύωνται, ὃ ὃ Φησιν 

αἰκίνητον ἐἢ τὸ τὸ καιλϑν, ἐδὼ ῥᾳϑουιόσιν. εἶ τα μὴ Εἰς ἑαυτὸν «ὐδιςήσν πὸ ὥράγμα, ὦ 

πίστιν ᾿ τ" ασκξυασῃ μάλλον, φησ" οὐ τύτῳ ἐδοξαοϑη ὁ πατήρ. πϑρυταηοδ Ὑ» Ὁ ἑαυ τ 

΄Ν 
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τῷ παῖζος δείκγεσιν αγαϊτσίω Εἰς αὑτοιφ, οὐκ ἄραι τοὶ Ἰουδαίωι δύξα, δυλαὶ ὐτα ἃ ἔ-. ᾿ 
Ι! Ω εἰ ᾽ ; 

χἰγναπλι- μϑμον λφμόάυειν, Εἴτα, δα μὴ λέγωσιν, ὀξεπεσομδν ἿΜ πειτῷῴων, , ἐγκατελείφϑαιδν, 
οὖν, γυβφο καὶ ἐρῆμιοι παντῶν ἐδνοίβα, Εἰς ἐμό, φησι, (ὁλέπετε, ηγατ (94 οὐρα ῳ παίξος, 

4 ταλιμπανωνιὼ. Εἰ γὸ ἐγὼ ὀναιοφόμαι,καὶ οὐ ποιό μοι τῦτο τεκ μιήσλον τῷ μὴ αἰγαπαοΐ, 
Ὥρα τ παΐζος, σοὶ ὑμᾶς ϑυρυξφαϑαι γῆι ω; γᾺ ὈΧῚ τὴς ἀγάπης νϑρητε τὴς ἐμῆς,ὁ.- 

δὲν ὑμᾶς ταῦτα, ταὶ δεῖνα. τς οι Ολοίαι δευνήσεται Εἰς τὸν τῆς υὐγαίστης λόνϑν. 

Ἐπεὶ δζω μέγα ᾧ ἀἰκατα γώνφον κἡὶ ἀγάπη, ᾧ Οὔκ ἐξὶ ῥῆμιοι ψιλόν, θηπιδειξωώμέϑα ὅπ Θ᾽ ΚῸΝ ᾿ 
ΤᾺ ὀργων αὐτίωυ. αὐτὸς ἤϑροις ὀγζῷς κατήλλαξε, ἡμιᾷς φίλοι “πνόνϑμοι μοίνωμϑμ᾽ αὑτὸς 

το ἡρξατο, ἡμεῖς καὶ αἰκολυιϑήσωνϑμ " αὐτὸς οὔκ εἰς οἰκεῖον χέρδος αγατσα (αγενδεής γὰρ ἔβν) ιν 
ἡμεῖς κἀν Εἰς ὃ συμφέρον ἡυτν᾽ αὐτὸς ἐϑροις' γᾷ ἐφίλησεν, ἡμκᾷς καν φίλον οντα αγα.- . : 

πήσωμϑμ᾽ ὡς νιῶγα τὰ ἐγόυτία ποιῦμϑμν. καὶΘ ἐκϑις-ἕω ὟΝ ἡμέραν βλασφημείται δὲ ἡ-: 

μᾶς ὁ Θεὸς, δζγ' ζις ὐρπαιγας ὄζοι ρα πλεονεξία; ζχα τις μδϑίσως ἐφ΄ καθ᾽ ἑκώφον ἡ- ' 
μέρριν πὐδὶ πλεονεξίας “] « λέγῃ. Εἴθα ἢ καϑ' ἑκας ἕω νύκτα οὐδῶ τ Εἰπεῖν᾿ Εὖθε - 

᾿ς ἡ ον ἀἰηρρὰ κο μοικολεϑοιωζᾳ ᾧ ἘΧῚ τὴς τραπέζης᾽ Εἶθε ὶ γωυγκας, ἡ φίλοις, ἡὶ παῖ- 
δας,ὺ οἰκέζωις ,ὺ γεὼρηϑυς ὃ γείτονας, ᾧ αὐτὸ ὃ ἔδαφος, ἡὶ ὧν" τοΐχους ἦν δυυνωτὸν ζαὐτέωυ 
αἰεὶ βηγνόναι τίω φωνζω, ἕνα κἀν μικρὸν οὕτως γεδώχαϑρ. τίω ἡ οἰκουυϑρίου χατέλα.-- 

(ἐν ἅπασειν τατὶ ὦ γόση μα ὸ ζμ πόμτων χατόχε! ψυχας, ὁ πολλὴ Ὁ μαμμωνὰ κἡὶ τυρφινίς. ͵ 

αὐσσε Χοιτούῦ ἐλυτρώϑηρμϑμ, Ἢ τω “ουσίῳ δουλϑυουδν. ἐτόρϑυ τίω δεασοτείδν «ϑακη- ' 

20 ρυῆόνϑυ, ὦ ἑτέρῳ πειϑυ θα καὶ στρ αὐ Ὠπταξη, μ᾿ πὐϑοϑυμίας ὑπ αχούομϑν, χαὶ ' 

νος, ὶ φιλίλυρὸ φύσιν, χαὶ νόμοιφ, ὁ πάντα ἠγνοήσει ψϑμ δὲ ἐκ ἦγον. Οὐ εεὶς ὁψα λέπει ἐὶς δ 
᾿ Θ' δφιγὸν " σευὲὶς νος τὰ μέλλοντα δυλ᾽ ἔξαι χαιο9ς, ὅτε Ου οἶδ γυ" λόγων τῦτων ἐξα κέρδος, 

Εν "ὃ τῳ «σὴν, φνσὶ, Ἧἰς δξὸμολογήσεταί σοι ποθεινὸν ΩΣ χουσίον, ὼ πολλίω βρέχει τίω ὕδμι.τ, 
τρυφζω" ἡ, χα ᾧ μἰσις τὴ ποιᾷ ̓Φλλ᾽ οὐχ οὕτως, ὡς ὃ ϑρᾳνόφ, Υ̓ ΣΡ “λϑτοιώτω χ) Ὥστο-- 

15 ςρέφονται πολλοὶ καὶ μισϑοι" 3 ο» ἀρετῇ ζώνᾳ αἰδοιῶται χα] τιβιϑσιν. λα χαζ-- 

γελῶται ὁ πένης, κἀν ογαρετος ἡ, φησιν. αἰλλ᾽ οὐ χῦοσι τοῖς αν, ϑοϑτοις, αἰλλα ποθ. τοῖς 
αἰλθορις, δίϑπερ σδοῖ Ἐχιςρέφεοξγαι γΘΥ. Οϑ᾽ οἷν ,)», Εἰ κατεμωκϑῶτο (ὦ ὁγοι, χαὶ χᾳ- 

τέκρ ον κολϑιοὶ, (ὦ) ὃ (Θφοὶ παντες ἐπηνοιεν ἡ αἰφέντες τῷτο Ὁ ϑιαΐζον, “σοῖς ζις τσ 

αἰλόγων χρμυγας Εἴδονϑμ ὁ, χαὶ ὉΘΡ ϑμοιοι κολφιῶν, χα! ὀγων χείροες Φ ᾧὶ ,χ,ϑῳ. 

2οτα ϑαυμαζοντες, Εἶτα ἐὺ ΑΖ βασιλδὺς ἐλίτειος ϑαυμοζη, Οϑεένα τἶν" πολλὼν πριὴ 

λθηϑύ, καὶν πάγτες κοταγελωσιν “δ ὁ γῆν" ὅλων δεασύτης σι ὀπουνή, κόυθαρων χα 

κωνωπων εὐφημίας Ὀχιξητές ̓  τὗτο γ5 οὗτοι πσοὺς () Θεὸν, μᾶλλον ὃ σουδ τῶτο, αλλ᾽ Ἶ 

ΕἸ αι τύτων ὐτελέςερον. μέγ θὶ αἶνος οὖν βορξόρῳ ςρεφόμθα; μέχρι αἶνος β λάχας χαὶ γα-- 
φριμδγϑις χαϑιζουϑμ ἡμῶν ϑεαΐζαξ; ὠκῷνοι (ὄν' κυρ θυονζως δυωων) δοκιμάζειν χᾳλώἧς, ὧν 

39 μεϑύονζαις, ἂν τῇ γαςρὶ ζωνζικ᾽ -οἰρετὴς ὃ καὶ καικίας συτδὸ θναρ φουζοιζεὰ, δευύλμται «εἰ- 
τα ἐδὺ νϑμ τίς σε σκῳ τη, ὅτι (ὧν ὀχετοις {7} αἰμδοών οὐκ ἐλίςζασαι ἕλκειν, σετειὴν ἡ γήσνν 

δεινὸν, ἀλλα καὶ καταγελοίον τῷ τίω αἰπειρίθυ ζω τίου πσοϑθαλλορδῥου᾽ αὐρετίω ὃ ἀ- 

σκῷ βιαλόμϑιος, (ὦν; σὴν ζω της Εἰδόζα, ϑδυκικαςας τϑτωῶν καϑίζεις ; οἰ τϑ Οσεὶ-- ἱ 

ποτε Φθαγομϑν Εἰς τίιὐ τίχνζω κείνων. κα Ὁ» τοῖς ἐμιπείρφις,αἰλλαὶ τοῖς αμαϑέσιν ὕχτ- 

40 τρέπομϑμ τὰ ἡμέτεοοι. ἐκ ᾷϑοι ἢ οὐ χτ' τὸν τῆς τέχνης Ἅθγϑν, αλλαὶ χ τίω οἰκείαν αἰμα91- 

ἂν δοχιμαΐξασι, δϑτῖῥ, οὐδαχαλαΐ, κα ταφρϑνωμϑμ ἢ; πολλών᾽ μάλλον 3 μηδὲ ἐπαίνων 
! “- . ͵ .«φΦὉ Ν 

Ἐχιϑυμονϑμ,μή χοημῶν, μη πτλιϑτ, μηδὲ κουκόν τι νομίζω νϑμ πενίδνἡ γὸ φρονήσεως ἢ 

ἀλλ᾽ ὅκως πάομω ζαύτα τὰ παροκείυϑμα, οὐ τούιω συ υὲ ὑμᾶς ὅζᾳ τὸ μοὶ αἰγαστῶν ἐγκα- 

] 

| 

ς»"ε ᾽ . “ 

καρτερίας καὶ πάσης φιλοσοφίας διδοίσκαλος ἡμῖν ἡ πενία. ἐπεὶ καὶ ὁ Λαΐξαρος ποίῳ 
ΕῚ ΓΝ « 2 ᾿ “»,“[ιο͵ᾶλΡ»»ν ἢ ᾿ 4ῆΪ ῖ ν. 3 

(ἀωέξη,ὶ ἐφεφόνϑτο᾿ καὶ ὁ]ακωξ αὐῤτα μόνου ζχετυλεῖν ἐπεθύμει, καὶ οἸωσηφ οἰν ἐδύτη , κα " 
στεγία, 



ΑΥ, 
χρὺ ἐξ. 

Ῥοιδζ. 

Ματβϑ. κῦμ. 
Ματθ, ζ. ἐς, 

Ῥω 4“... 

84 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ᾿ 

“σενία ἔτεγϑιαι, καὶ ἐλ, ἱ δυύλος μόνον ζω, αἰλλαὶ καὶ ) δισμωτης" και ̓δζ ϑ' ὅτο μάλλον αὑτὸ ϑαω- 

μιάζομδν. καὶ οὐχ ὕτως ἐπαινῶ μδρ,ψτι ζς ΟἿΤΟΙ διένενδυ, φῦ ὅτε ὦ δυσμωτύξλον ὀχει" ὑχ 

ὁτετὸ ζέδυμα αἰξείχειτο,αἰλλ ὅτε τίωὐ ὠλισιν" οὐχ στε ἔχ Ἐ οϑεόνου ὀκαϑέξοπ, ἀλλ᾽ 

ὅτε ἐπεζελδθύετο καὶ ̓ἐπολομμεῖτο. (αὖτα δὲ ϑέιυ ἀπόμτα οὐγοοιεῦτες, καὶ "Ων τ σὸ ἣν ὦ-. 

γώνων τϑτων σπλεχϑρδμοῦς φεφαϑοις, μι ̓πλούτον καὶ 'πιμάω καὶ ̓“πυφαάς: χα ̓ διιυαφείλν" 

αὐλα « οαν,χαὶ ἄλισιν, καὶ 'δισμα, κα! ἱκαυρτρείὰμ πίω καρ ὡρετῆς λαιωμιαίξωμϑμ. 

τὸ γὸ τέλος κείνων, ϑορύξων γέμει ὃ ταραχιφ ὺ τῶ] πὸ ΟΥΤΙ συγκεκλ ρων) βίῳ ὁ ὁ τὰς 
τῶν κανρπῦς, οὐρφινὸς, καὶ Ὅς ον, τοῖς ουφφινοῖς ἀγαϑω, ἃ ὰ μῆτε ὀφδεολμὸς Εἴδι, μαἥτε οὗς 

ἤχϑυσιν " ὧν ν γἝροιτο πὐϑζα ἡμᾶς ὑππητυχεῖν, γαρίτι αὶ, Ὁ Φιλαν, δος πία τῷ Κυρίου ἡμδ ἴησοῦ 
Χοιλτοῦ,ᾧ ἡ δῦξα Εἰς (ὅν αἰώνας. Αμάυ. 1ο 

χὐπλῦν, 

5. διὰ 

Ομιλ. οζ. α ΤΑΥ͂ΤΑ ΛΔΛΕΛΑΛΗΚΑ ΥΜΙΝ, ΝΑ Η ΧΑΡᾺ 
᾿ ἡ ὁμὴ ὦ ὑμῖν μείνη ὺ ἡ χϑρα ὑμῶν" πληρωθῇ. 15. Αὑτη ὅθὴν ἡ ὠντολϑ ἡ 

ἐμὴ, ὅα, ἀγαπᾶτε δλλήλες, καθὼς ἡγάπησα ὑμᾶς. 

1 

" Αντα ἴα ἀγαθὰ τὸῦτε εἔχει ᾧῷ μιίαϑον, ὁτὸμ εἰ εἰς τἰλος λ ϑη ῶ τῦοσ-- 

ν 4 ἢχθν ̓ἐδὺ Ἧ ὥκοπῇ ἡ μετα, γαναΐγιον ὐ. ὑκαϑαΐπερ ῶ “πλοῖον 

ἢ ὃ μυφιαίγω,ϑι, ἐδὺ μὴ φϑασῃ κατὸυτῆσαῳ πεὶς (ὧν λιμϑῥας, 
λον μέσῳ βαῆοϑη τῶ] πελρίπι, Οὐσὲν ἀἰπωώγατο τὸ πολλοῦ 

πλοῦ, λα μαι ' μείζοια Εἰργάσατο: τω συμφορ ον, ὅσῳ αι 29 

ἢ πλείους αἰχο ἐμοιε πυιοὶς ̓" οὕτω χα αἱ ελοτὸ τέλος δ πὸ πο- 

γῶν ἀγαπεσῦσαι ἡυχα) καὶ οὐ μέσοις ὠκλυόρδναι τοῖς αἰγώσι. ὅχρὸ τῦτο καὶ ὁ Παῦλος δὺ- 

ξαν ΓΕ ̓ ἀμί χᾷι Εἐρίωυζου ὑλεῖς ([μυαντήσεοϑει τοῖς καθ᾽ ὑπομονὴν ἔρίων αἰγαϑών 

τρέγρεσιν ̓ δαὴν δὲ ὅϊω καὶ ἐχὶ μα νἦΜ ὁ Χειςὺς κοτασκθυαζει γεῶ. δὴ ἊΣ α'πεδέ- 
ξατο αὑτους (ἢ ε ἔχαηξϑν ἐπ᾿ αὐτώ" εἴζῳ τὸ παῖϑος αἰδομισ σὸν καὶ ποὸὶ σκυβρωπαὶ ῥήματα ὅζα- 25 

κότῆειν ἐμδηε τω ἡδονζευ ᾽ ἊΣ, ἀαλοϑίδαι ἱκανά καὶ  οὐδαμιυϑήσαιοχ αἱ αὐτοῖς, Φησι᾿ 

ζύτα λελθίληχα ὑμίν, ἡα ἡ ἡ χαροὶ ἡ ἐμή οὖ ὑμῶν μείνῃ,καὶ ἡ χάδα ἐὐμδέ! πληρωϑη᾽ τοτέ- 

σιν να μὴ ὑπο ϑῆτι μϑϊνα μὴ ̓δέμκόνψητε ᾧ δρόμιονἐ ἐἐχαίρετε ῳ ἐμοὶ καὶ ̓Ισφεδρα ἐ ὀχα- 

ρμέτι,. δλλ᾽ ὠέπεσεν ἀθυμία. ζιυτίω δξζυ ὀξαρώ, ἵ ἐγώ αρελετὸ τέλος ἐλϑῃ ἢ ̓γϑρώ, δὲι- 

καρ, ὅτι Ὁ λύπης ἀξιαζᾳ ϑρόντα, ΔΛ ἡδονῆς. Εἶδον ὑμὰς ἢ σκόνδειλιαϑϑνζρκνν κατε- 30 

Φρϑνησοι, Οὔκ εἶπον, δα τὶ ' γὸ μι" ̓υϑύοτε μνάγοι , δλλ᾽ ἐλάλησα ὑμῖν ζο το οοίκλησιν φέ- 

ἐντα. ἴστω βούλομαι ὑμᾶς Αἰ απόρτος Ἐχὶ τὴς αὑτῆς αγαπης τηρᾷ. ἠκούσοιτε “ἰολ βαά.- 

σιλείαρ᾽ ἐγύητε. ἵν δυ πληρωθῇ Ν γαξα ἰὑρδ, Ὁ ζαῦτα Εἰπονὺ ὑμῶν. αὕτη δὲ 6851) ἡ οὗὗτο- 

λή, γα ἀγαπᾶτε. δολήλους,καϑως ὁ ἐγὼ ἠγάπησα ὑμάς. ὁρᾷς  Θεοί τίω ἀγαπίω, συμ(- 
πιπλεγμώξωυ τῇ ἡμετέρᾳ, ̓  ὥασερ σειραν τινάν (μμημμένζωυ; ἀρὲ τῦτο ποτὶ Α ᾿ δύο Φη- 32 

σὶ ἴω Οὑτολαῖς, ποτὲ ἢ μιἰδμ. ἂν γ»ρῖ γι τῆς πρεϑτέρᾳς λαθόμϑμον, μη ' πίω ἀλλζω ἔχεν, 

ποτὸ μδὲ 7» φησιν, Ἐν τούτω ὁ νόμος Χ᾿ ὺ ὦ ασϑϑφῆται κρέμανται" “ποτὲ δ Οσα ϑέλετε νά 

ποιώσινύ ὑῶν ν (ὦ λὔϑεσποι,ζῷ αἱ αὐτα [Ἢ "ὑμε ποιζτε ἀύζις. ζξέ ΡΥ ἔθινο ο νόμος Ὁ ὺ ὦ Φρο- 

φῆται. δ» Πλήρωμια νόμμὉ ἡ αἰγαπη᾽ δ δα λέγει, Εἰ ὙὉΡ τὸ μεδαι πο τῆρά- 
γαΐπτης ἌΝ ἡ Ἀ ἀἰγαπη,οἰπὸ Τῆς τῆ Οντολ οἷν τηρήσεωφ᾽ ἡ ὃ οὐτολὴ ιν} α ἀἰγαπώμϑυ 40 

Σρλήλοι: π᾿ μεῖναι ἐν ν των Θεῷ, ὐπὸ τῆς “ποὺς δλλήλοες αἱ ἀγάπης γύ- ὺ ὅχ α'σλοῖς «- 

γαπτίω Φησὶν, ἄλλα ὺ ῷ Ὅπον δηλθι" κασῶς ἐ ἐγὼ ἠγάπησα ὑμάς, πάλιν δεύωεσιν, τί 
ἐχί αἱσυς δὴν αὕτη ἡ αἰαιχώρησιφ, αἰλλαὶ ἀγάπη" ὧςε μὲ μάλλον ἐχρί λαιυμαίζεον, υ- 

κὖρ τύτν. ἰαρ γδΡ ὑμδμ' τίω ψυχίῳ μι Ἤϑημι. ΩῊ ἐϑα μοῦ ὄντῳ Φησὶν αὐτὸ ̓ άλ- 
"»" 



ἰδῶ 

ΒΎΑΓΓΕ Δ. Ομωλ. οζ. 8)ς 

λὰ λϑωτέρω μϑὸ, ᾧἀ ἀξιφον αἰπορράφων “ποιυϑμα" ὀταύϑα ὃ ἢ, ὧν τῶ! αὐ δαλῷ αὐτῶν αὶ [ 

δεικψύναι τὴς ἀγάπης τὸ μέτεϑος͵ ὁ ἑαυ τὸν ὃς!ς 61. γος Ἀ ἐγεχαν πόρταηρῦ τίω αγαπέσὲ ἐ- 

παίρει; Ὁ Τί τῶτο ἐς! τὸ δεῖγμα δ." μαδηνδμ, τῇ! τὸ τὸ συγκροτοιὦ τίω ἡ πιρετίω. ΠΩΣ πῷ- 
τὸ ὃ ὁ Παύῦλος τοστοῦτα αὐθὲ αὐτῆς φησιν, ὧτε μα ϑυτής ὧν γνήσιος τῷ Χολφού, ἢ πεῖραν 

5 αὐτῆς λαῦων. 

14 Ὑρις Φίλοι μᾶ ἐξε. Οἕκχ ἔτι ὑμᾶς λέγω δούλοις. ᾿ 
1:0 δ δουλος Οὐκ οἷδε τ πὸιᾷ ὁ ὃ κύριος ἀντ ὐμῴς φίλοι μα ἐσε πϑύτα δ Οὔ ἦκα- 

σαι τῖσαι Ἢ παΐβος (δ, ἐγγώρλσοι ὕμιν, Πώς δὲ ζω λέγη, πολλὰ ἔχω λέγειν ὑμῖν, αὐλλ᾽ ἐυ 
διωύαεϑε βαςείζων απ: συ δὲν "ἀλλο δ ἃ ὃ πλύτα ὑᾺ" ἀκούσαι κατασκόυα εἰ," τι Οὐοϊὲν 

ἴῖο ἀλλότριον φλέγεται, ὁμ᾿ ἡ ζῳ ὃ παΐξες ὯΝ ἢ ὅτο μείλισα, δυκῇ φιλίας ἫΝ τὸ τὸ : Ἄπρ- 
ῥητα λέγειν, ζύτος ἠξιωϑητέ, Φηῃσι, τὴς κονώνίαξ, πϑύται: ὃ ὑτὸμ εἴπῃ, ὅσαι αὐτῶν" α'-- 

χϑύσοι ἐχείω, λέγει, ΕἾ το καὶ ἀλλο τέκμήξιον ν ἐ τὸ τυγὸὶ φιλίας τίϑνσι. ποῖον δὴ τῦτο; 

τό Οὐχ ὑμεῖς μα ὀξζελέξαϑε, φησιν, αλλ᾽ ἐγὼ ᾿ ἀξελεξωμόω ν ὑμᾶς᾽ Τουτέ- 
αν, ἐγὼ τῇ ἡ φιλίᾳ ἐπέδρω μον τῇ ὑμετέρα. Νὴ οὐδὲ γζωωϑα ἔζη" Αλλα καὶ ἐϑηχᾳ, φη- 

2 σν οὑμᾶ, "ουτέςν,6 ἐφύτευσα, Ϊγα καὶ ὑμάς απ αγητε, Ἐτι τῇ μετα φο- 

ρᾷ κέχρηται τὴς ἀμπέλου" τοτέριν,να ὠκταϑῆτε, Καὶ καρποὶ φέρητε, ̓  ἢ κα- 

πὺς ὑμδ μϑρῃ. Εἰ ὁ καρπὸς υϑρει, πολλιῷ μάλλον ὑμῴοον )» ἐφίλυσα μόνον ὑμᾶς, 

Φησιν, ̓λδα Ὁ ΧΟ μέγιρα Δυηργέτησει, πϑυταχοὺ τὴς οἰκουνϑῥης ὀκτείνων υὑϑυᾳ κλήμα- 

τα. ὁρῶς δι ὅσων δείκψεσι τέωω ̓ ἀγάπίω ,ζῷ ζᾳ ϑσύρρητα Εἰπεῦ, Υ ποθϑτως Ἰππδραμῷν τῇ τῇ 
λ1ο φιλίᾳ, τουὐμεγαίλσ: ὐζοῖς . Αϑθίσοιοϑαι Ω αἰγαϑεὶ, ῷ παλεῖν ἰῇ αὐ Ὁ" περ ἐπαῖα τὸ-- 

τοῦ πὸ ὃ τῦτα δείκψεσιν, ὅτι καὶ ὁ πρδαυδμα διμυεχώς αὐτοῖς μέγλουσι δ,δδγαι καρπὸν. αὐα Ἵκη 
“ἡ τῇ ΧΩ ὠδῷυ βοηϑείας ᾿ὐπολαυονζα, ἃ ὅτωᾷξ καρποφορῆσοι. ἵνα ὁ ὃ ἐδ αἰτήσητε δ 

πατίρο. εν τω οὐ ματί μὰ, σχῷ ὑμῖν. ὦ Καίτοι ϑ 9 αἰτουμδύου ὅρον ὃ ποιῆσαι. εἰ ὃ ὁ πατήρ 
αἰτεῖται, ππὼς ὁ υἱὸς ποι: ἶγα μαΐϑη ὅτι οὔκ ἐλοπων δ υἷος. 

2ς 17 Ταῦτα λελθίληχα ὑμῖ, ἵγα ἀγαπᾶτε δλλ δες, "ουτές!ν, οὐχ ὀμιδίξζων ζυ- 

τὰ λέγω, δτί τίω "Ὁ ἥϑημι, ὃ ὅτ Ὡσότος ὑμῖν ἣ ἐπέδραμον, διλ' Εἰς Φιλίδυ ὑμᾶς 

οὐνάγων. Εἶπε ὍΝ ὃ διωκεοϑα) ΩΝ τον πολλωνκ Σ ὁνειδίζ εαϑαν χαλετην (ώ ̓ λνήκε- 

σδν, αὶ ἰχϑμὸν Ὄ ἡ τίω ὑψηλὼω (απεινώσαι ψυχίω, δ τϑτο μνεία, πσϑϑείπτων, τῦτε Εἰς 

τῶ καῦχεν ὁ ριτος. πσόλλελίας γᾺ» αὐγὴν τω ψυχίω "χζωυ, ), ὅυτως δχὶ ζωτα ἐρχετάι ὃ 

40 αὐτὰ : ὧκ αἰθωοσίας. δεικνυς ὑ αὐνἥἴἔα ὦτα; ὥασερ ὶ ἼΩ ἀλλα ἀπέδειξε. τοϑαΐπερ γέ εἰ.- 

σεν, ὅτι δ μάλλον οὐκ ἀλγεῖν, ὅλα χαύρειν δᾷ ὅτι ἀἰπέρχομισι τον (ὃ πατέρφι (ὁ Θ δ 
ἐγκαταλιμεπῥων αι, ἄλλα κὶ ἡ) σφόδρα φιλώδν τῇ" ποιᾷ ) ὅτω ἢ ὡγζχῦθα δαίκφυσιν, 

ὅτ χρήρειν, οὔκ ἀλγεῖ δεῖ, ᾧ ὅρρι πῶς ἀΐρ' ̓ἰατασχβυαζει, 9 γὰ} Εἴπω, οἶδα λυπηρῶν 
ΠΩ πξάγμα, δλλα δὶ ἐμ φέρετε, ζη ̓ ὺ δ ἐμὲ πάσα. Ουτπω "Ὁ αὑτὴ καὶ «δέ. 

5. Φασις ἰκδμὴ ζὼ ἡ φὔδαριυϑησαιοϑα). δίοπερ αὐν ἀφεὶς, ὑτέρου αγεϑτίγσι. ποίλν δὴ ζωπίω ; 

ὁτί τῆς προτέρας Ὡρεέτης τοῦτο τεκμμήδλον, ᾿ ὁ τοι τίον αἰ λ ον ἐγοίω, ὄχ δι μείσε! 
γνῶ, ὁν, Εἰέ ἐμίγλετε φιλῴεϑαι. τούτο Ἂ αὐνίῆεται ἐκ τῷ λέγφ. 

19 Εἰ ὧκ τῇ κόσμου ἥτε, ὁ κόσμος αὐ Ὁ ἴδιον ἐφίλει. Ωγςε Εἰἐέφιλφοϑε,ὐδν.- 
λον δι πονηείας δξεφέρετε δγμα. Εἶτα, 3 7) τϑ.» προλοιπῶν ούρι ὠξειργοαίσοιτο αὐ ἐ. 

40 ποξέρχεται πάλιν ᾧ λϑγφυ᾽ 
20 Οὐκές; δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου «τι. εἰ ἐμὲ εἐδίωξὸμ, καὶ ἡ ὑμῶς διωξοισιν, 

Ἐδεξε ζυλωζῳς ἀδφις κτ δ τῶτο μελιρει εομδέους. ἕως μ ἄγ {ὦ ἐν (κι ὁ 9 Χοιρὸς, πτεὺς 

ὥκῴιοι ῷ πόλεμον Εἶνε ἔΡΤΗ ὃ μετέφη, κσϑϑὲς αὐτοις πάλιν ἤλϑεν ἡ μαζν. Εἶτα ΩΝ 

ὀλίχϑι ογτες ἐδορυξοιεῦτο δέμια τοστα μέλλοντες πόλεμον καταδέχεοϑαι, ὀνίφησιν αὐ 

ἡυχίω͵ 

κὡν κα, 
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ψυχώω λέγων" ὅτι ὅτο μαλιφα χαρᾷ ἐρ29) 66], ζὸ μισείεϑαι ζὰὰ αὐδᾶν, ἕτω γδῥ μοι κει- 

γωνήσοτῃ ἣν παγών. ν [Ὀἰνεωὺ ὑμᾶς λορυδῴοϑαι 65. ν᾽ ὙὉΡ ὑμεῖς ἐμοῦ κρενῆας, ὦ ὥασερ δξὰν ὶ 

πορολαίων Εἶπον, οἵκ ἔσι ϑοΐλος μείξων τὸ του κυρίου αὐτὶ εἶ εἴτα, ὡ τάχη τἴϑαρώϑθια, ὅτι 

- κἡ ὁ πα ΤῊρ ὑξριζεῖ) μετ᾽ αὐτῶν. 

)ὲ Ταῦτα γὸ ὡπόνται ποιήσυσί, φυσι, δζᾳ δι δομιαὶ μι τι οὔκ οἴδασι (ὃ πέμψαντά ἢ 
μ᾽ Τνας!, κακῴνον ὑξείζουσι, “δὸς τύτοις συγζνω γώμυης ἀὐθις Ὀὐπυςεροῦν, καὶ ἡ τι- 

ϑηὶς καὶ ἐτέραν τα μυϑιδιγφησίν᾽ 

ιυ Εἰ μη ἡήλϑον κα Ὁ ἐλβλησει αἀὐζις αἱ μδοτίλυ σία Εἶχον, Δεικμες ὃ ΤΙ ἀδίκως ὃ 

τοὶ Εἰς αὑτὸν αὶ τὰ : Εἷς κείνους ἐργαίσον"). { ζῶ Ἐχὶ τοσαῦτα ἡμας  ἤγατες χακαι; σχὶ Χ. ἔκ 
ποθλήδεις ὧν τολ ἐμας; "Ὁ μῖσος: ; ὁζῳ αὖτο πάλιν φησιν ̓ 

23 Ο ἐμὲ μισῶν, ῷ πατέρα μὰ μισεῖ, Οὐ μικρὸν Ἢ ὁ ἐντεύλεν ζεῖ; πσρ»- 

δναφωνών κόλσίσι. ἴτω γ δύω ὑχάτω «αοϑεφασίζοντο τι ὀρ ἡ τ πατίρᾳ αὐτὸν ἐδίωκον, 

αὐαιραν αὐ τίω Ὅσο Σἰπολογίλν ᾧτε Εἰρνκενεο ΣΎ, Ἵ ἐχρέσι τοόφασι᾽ τίω ὡπὸ ἢ ἢ γῶν 

διδασκαλίαν αδερόμέωυ,τίω ὐπὸ τῶν ἔργων τέ: πτξ»σέϑυκα Κ' ῶ Μωυσέως νὸ γόμον᾿ ὃς τῶ 
τὰ τοιοῦ ταν ποιομῶτι ᾿ λέν πείλεοϑαι ἀπϑὸνίᾳς ὀκέλδυσεν, ὑτὸρ καὶ ρ πσεῦς δὐσέξειδῳ ἀ- ας 
ἤν Ἂ λαύματα ὅν " μέγιρα. ἐυχ απλοῖς ὃ Εἶπε σημεῖα, ἀλλα ἁ μηδεὶς ἄλλος ἐποί-. 

Μίατθ. θ.λγ. σε ᾧ τύτων αὐτοὶ γτυρές ὄντω λέχϑντερ᾽ Οὐδέποτε ὅυτως ἐφάνη . τω] σραήλ' χὴν 

Ἰοαν.3.λς, Οὐ ἠκούσθη ἐκ τ Ὁ αἰαζγος, ὅτι ἡνοιξᾷ ὡς ὀφϑαλι μοις τυφλοῦ γελλυννμδιου ὁ ῶ Κ᾿ Ὁ Ὁ Λα.- 
ζχρον τοιώτοι, τὰ ἀλλα πούτα τοιαίτο, ὁτῆς λαιὺ ματαργίας πος καννορ ὸ αἴρδο- 

ξα ἀπθμται. “νος ὀΐω ἑιεκέν, φησι, σὲ καὶ ἡμας διώκουσιν " ὅτι ὧκ Ὁ ὁ κίσμν Οὐκ ἐσέ ἐκ Ὧ 10 

κόσγλου ἦτε, ὁ κδσμμος ἔχου δ ἴδον ν ἐφίλει, παελλυαμιμψησχ τῶ τῶν ῥιμῷ μν αὑτοὺς, ὧν καὶ (τὶ ς 
τοὺς ἀδελφοις εἰπε τοὺς ἑαμήν. ̓λᾺ ὁκᾷ μ ̓ ἡϑικώτερριν ἥ γώ μὴ πλήξῃ" ονζωυο τουγ- 

αὐτίον τὸ πϑῇ ἀπικάλυψα, χαὶ ποθεν δῆλον δὰ ὁζω τῦτο μεισάκθα,, στ δὲ εἰς ἐμὲ ἐ)νο- 

ὡϑμων, τίνος γὸ, εἰπέ μοι, ἿΜ λεϑέντωνη Χν} ρηϑύτων Ἐχιλαξέωϑαι ἐ ἔχοντες οὔ ἐ- 

δίξαντ μεὶ εἶτα ἐπειδὴ το πράγμα ἐκπληκτου ζω ἡμῖν,εἶπε ̓ὸ τίου αἰτίαν" τυτές!, 1 πο- 2 4 

γηείδυ τίω αὐ. καὶ Οὐδὲ οὐζαύλαι ἵνα.) αλλά ὁ ᾧ παροφήτίω ἐπαγε.) δεικψύς 

αὐτὸν ἀνωϑεν παεϑϑναφωνοιῶτα καὶ ᾿ λέγϑντα, 

ἕλμξη ε. 25. Οἰὐιἐμείσησαν μὸ δωρεαν" Οκαῤ Παῦλος “ποιᾷ, πολλαδν γ»ϑλϑαυμαζό- 

τῶν πῶς Ἰουδαῖοι Οἕκ ̓ ήφένσων, αρουφηζας ἀγε πορλέγϑνζως λἀυωϑεν καὶ τέ αἰτίαν 

δυλριιζα, ὦ ὁΤ ἢ πονηξλα αὐ τῶν χαὶ ἡ ΦσΤθνοΙά, τῆς αἰπιείας αἰτία. τί δέζω ; εἰ τὸν λῥηϑν σου 39 

οὔκ ἐτήρησεν, σ᾽, τὸ ἡμέτερον τηρήσυσι, ̓ Ει σὲ ἰδιωξὰν, καὶ ἡμιας διωξοισιν" Εἰ σημεῖα, 
εἶδὸν,οἷα, οϑῆὶς άλλος πιεποίηχεν,εἰ 'βμιματων ἡκουσαιν,οἵων σσεϊεὶς συεὲν ̓αἰπτωγὰντο" εἰ τὸν 

πατέρᾳ σῳ μισίσι, αὶ σὲ μετ᾽ ἐκείνου Ἴϊγος δὰ δὼ Μέχεν ἡμαῖ " ὠθόαλες» πῶς ἡμεῖς  ἀξιόπιροι 
λοιπὸν ἐσύβίϑα.: ;σίς ἣ ) πο σέξει ὁ ὁμοφύλων ἡμῶν: ̓ἥ δέωυ μη ̓ζαύτας οὐνοοφυ τς ρυ- 

(ωἷνῖ), ὅρρι οἵδυ ἐπάγή πὐϑάκλοσι. 23 
26 Οτὸρ ἔλϑηῃ ὁ χροοέκλουτος, ὃν ἐγὼ " πέμψω, ὃ πνεῦμα, τῆς αἰληϑείας, οἶδα τῷ τὸ 

παΐξος κπορά,ε.), ὀκᾷος εδοτυρήσει ἰδὲ ἐμοό. 
27 Καιυμεῖς ὃ ᾿ μδρτυρᾷτε, οἷ αἰπτ᾽ αὐΡχῆς μοτ ̓ἐμοδὲ ἐφε. «Ἐκένος ξιοπιτος ἐσαι" 

πγθῦμα γδ} αἰληϑείας ὅδ], χορ. τῷ» ου ̓πνόῦμα ἀγεον, αλλ ἀληϑείας αὑτὸ ὁκάλεσι. ὃ ὃ. 
«οὶ τό παΐξος κπορευε.). δυλοῖ οτι παγτα οἶδεν αχριζωῖς, χαϑεύπερ καὶ τ αὐτὸς φησι αὐἰδὲ 40 ᾿ 

ἑαυ ὅτι οἶδὸυ πῦϑῳν ἔ “ἐρχθ θη χα ̓ποδ αἰ πτάγω, ΧΗ ̓ὀκᾷ ΩΣ ἀλυλείας αἰθλεχϑεδνος. 

δ ἐγὼ ,πέμινω. ἰδού οὐκ ἔτι ὃ πατὴρ μάγος, ἀλλα καὶ ὁ ψὸς ὅθι ὁ ὁπεμίπων. χα ὑμεῖς ὃ ἐ- 
χάτι, φησι, ὦ ἀξιόπιφον (ᾧ οὐ συνόμωι ἡ Ἄνόνδνοι, " ὦ Μη "Ὁ ὁ ὁτέρων ἀκηκοότες, ᾧ οἱ Ὄὀἰποφσος Ἵ ὃ 

Πραξιιμα, λοι οὐ τύθον δηϊοιυφλζογ), λῴρρντες᾽ Οἵ νες ((μεφαλγονὰν ὁ (ἰμνεπίομϑμ « αὐτὰδ. οἷι ὃ ὼ 

τῶτ9 

δεϑαπ 
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αροῖς χουν Εἴρ"}), Ἐχιιδοτυρεῖ ὦ πγεύμα, τοῖς λεγϑυϑύοις. 4 Ταῦτα λελάληκα χες ̓ ς" 
ὑμῖν, “α μη σκλυδαυλιιϑῆτε" ἸΤυτόςιν, ὁτὸμ ἰδητε πολλοὺς αἰπειθοιωζᾳς ὶ δειναὶ 

πιίορεΐας ὑμας. 2 Αποσιυαγωρρερ ποιήσυσηυμας. δὰ γὰρ ((μνέϑεν»», ὁ-. 
»»] δὺς ὁ ομιοΆργησῃ ᾧ Χρασὺν, να Ἡἰποσευα γωγϑς 305... Δλλ ὠχί)ὼ ὥρα να πᾶς 

40 τὐποκτείνας ὑμας, ἢ δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεῴ. 

Οὑτω τὸν ὑμέτερον "διωξοισι φόνον ὡς τράγμα ἐυσεξὲς κα Χ ᾧ Θεῷ τὐἰρέσχον, εἶτα Υ̓ Ῥω» α- 
μυϑιαν ἐπαγά πάλιν᾽ 

3 Καὶ ζῶπα ποιήσῃσιν, ὅτι οὐκ ἔγνωσαν ῷ πατέρα, σϑοὶ ὁ ἐμέ. 

, Αρκεν ὑμῶν Εἰς πὐραίκλοσιν, ὦ δ ἐ ἐμὲ ὴ ῷ πατέρα ζῶτα πάρ. ὠ ζῦϑα ῥμαμώ- 

1ο μνήσκει πάλιν εις μαικϑιθλσμοί, ὁ χα... ̓υϑμος ἔλεγε Μαχᾳρλοίἐςε ὁτὸν ὀνειδίσωσιν ὑμιας ἱμώ»)..,ὦ 

Χ ὺ διώξωσι, χαὶ Εἴπωσι πὸ πογηρϑν μα καθ᾽ ὑμδ, ψευδύμϑροι, ἕνεκεν ἐ ἐμοῦ" “χαίρετε καὶ 

αἰγαλλιααϑε ὅτι δ ὁ μιοϑὸς ὑμδν πολες ν τοῖς ϑἰρανοῖς. 
4 Ταῦτα λελάληκα ὑαΐ, ν οὅτόμε ἔλϑῃ Ἵ ὥροι ̓μνημονθίητε τούτων. 

Ὧσ Ὑπ τϑτων καὶ ᾳ λοιπὰ πιρα ηγείοϑε, ἰ γὸ ἕξετε Εἰπεῖν, οἷ κολφκιθύων ἡμαξ τα 

τς κδὸς 25 6ι ἔλε' “ΡΥ μόνον" ὃχ οἷι ἀπάτης ἰώ τὰ ἰ Εἰρημδύα. υ ἐγὺ ὀῤὲ μέλλων ἀπατᾶν, χα, 

ζῦτα πσφϑεῖπεν ὑμῖν ᾳῷᾳᾷ Ἰἀποτρέποντα. δι τῶν» δίω πσεήπο, ἵ ἵνα μὴ αἰασρλσδόκητα 

“οοϑασεσοντα ὑμας ; ὀίαταραξι, ὸ ἡ δὲ ἑτέραν ἢ αι ἴα μὴ λέγητε δτι ὁυ ασοϑήδειν ἐσόμε- 
γα ταῦτα «μψημονεύετι δΐωυ, ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμιῖνεὶ ὑγρὰ ἀεἰ αὐθιοτίθεσαν οὴ ολιί(α τὴ ἢ διώξει αὐτῶν 

“πονηρϑυ, ὡς λυ μεόδιαρ ὁ ἑλαιωοιτες" Ὅλλ Οὐκ ἔορυζει ὧν μαϑης "τούτο, ποξγαχϑύσοιν- 

3ος ὦ Εἰδυζς ζᾷς κι ὧν ἔπαρον . ἰχϑϑμὴ "Ὁ αν ἡ ἡ αἰτία δ, γενορϑέίων ὀϑάφησαι. Δ 9 

τοῦτο αὐτίωυ πϑωταηοὺ «Ἐκρίφει λέγων" οὐχ ἔγνωσαν μα, ὰ τι δὲ ἐ ἐμὲ ποιήσασι χαὶ «9: 

πὶ ἀγομαί ΜῈ χα ; ϑζοα' τὸν παιτέρρι, χαὶ οἷν ἐ ἐγ πορϑτος ἔπαθον, καὶ ὅτι ζέκ δἰπὸ διχαίας αἰτίας 
ζωᾷᾳ τολιιόσι. 

Ταῦτα ὦ ἡ ἡμεῖς ὦ τοῖς ἰςπτἐρασμοῖς πέφωμδι τὸν αἰδὰ πονηροῖνπι παλὼμϑῳ Δὐθρώ- ἩΘΙΚΌΝ 

25 “τῶν, εἰς τὸ Ξοχρθν πρδένὸ ὁρώντερ αι τελειωτίω τὴς πίςεως, ἃ ὅτι ιαδ φαύλων ἀνθρώ 

πων, ὅτι δὲ Ῥρρετ δ ὅτ δὲ αὐτόν. ἀμ' γὃ ζωτα ονοῶρϑμ,ὡπϑα ρᾷ βάσα ἐξα! Φορητα. εἰ γὃ 
εἰ ἀγαπη ἢ ὡς παχων ᾧ οὐα(ρυνᾷ} ὑος Τ Θεὸ ἐαν τις παθη, ποίαν "λήψα) αἰμϑησιν ων 
ω Ξ δενωδνιὶ νεἰ δῦ αὑτὸς φράγμα ἐπονείδιφον 1 Τ " φνρϑν, δῦξον ὀκαλειδὶ ἰημᾶς "πολλῷ μᾶδλου 

ἡμᾶς ὅτω ἀρχεῖα χεῦ. Εἰ ̓  παϑών ὅτω δυωυνα (θα κατα φρνεῖν, πολλῷ μάλλον 6)» 

εο,ὦ Χ, ὁ πλεονεξίας. δεῖ τοίνεωυ, ὑὸν τί μέλλωμϑυ παχῳ ἀπδὲρ, Μὴ "(2 πόνος, ἀλλὰ ἐν 

φεφόρμοις Οὐνϑεῖν. ὥασι αὶ Θὲ ἐμέποξοι, ν(ᾳ πελόλη μόνον, ἀλλα ὺ τα ἰ χέρδη λογίζοι- 

σαν δυτω ,ῥ ἡμᾶς, (ὃ ἐρανὸν, ̓  τίω ποῖ (ἢ Θεὼ πρίων ὀὐαλργίζεοϑαι γε ἢ, καὶ 

ἡδὺ φανῇ τὸ στλφογεκτεῖν, εὐννόησον ὅπ ἢ ΣΧοσορι εἰ βούλεται, καὶ θ᾽ αἰηδὲς θύϑέως φλρεῖται. πάλιν 

δὼ δ ἐπαρϑὲς ἢ ἡ Ὁ πένησι διδόναι, μὴ μα μέχρι τὴς δουπόρης φήσῃς (ρ λογισμὸν ἊΝ ̓α9έ. 

λλως μεταγαγε τί Αἰ σνοιὰν Ἐχὶ τὸν αἰ μυγτὸν εἰπὸ τού ἀπέρου; ὁ ὁ ὑτὸμ φορτικὸν ἠδ κατα- 

Φεννεῖν ἔρωτος γοιυαικὸς ἀλλοτεία, λογίζου ᾧῦ) τὸ τῦ πένου φεφόνον; ὰ ῥᾳδίως οἰσεις 

“ον πόνον. Εἰ γὰ δύ, ϑοθπτων Φόζορ Ὡπυτρύπει Υ ἐτίπων φῳολγμάπων, πολλῷ μᾶλ.-- 

δον ὁ τοῦ Χοισοῦ. πολ. σκληρὸ ἡ αροτη᾽ μὰ ̓αἰξιϑοῖοϑι αὐτὴς Τῇ ἡ ὑψή τῇ τῆς ΤῊ μϑηών- 
τῶν ἐπαγίελίας ὃ μέγεϑος. ( 3» "ὃ ογαρέτοι, ὃ γωρὰς τούτων αὑτίω καθ᾽ ἑαυτίω ὠφαί- 

40 ὧν ὁραῦσι, ἐν τῦτο αὐτέου μετέργον, )ὺ α[9᾽ τὸ , ζ Θεῷ δυκοιωῦ, οὖν Τχὶ μιοϑοῷ ἐργά- 
ζοί)᾽ χα! μέγα πλϑειῶται χ σωφφ»νῖν, ῳ ἴω τὸ μη ἐκολρίζενχ, δι ὯΝ ο Θεὸς ἐπέταξεν. 

Εἰδέὰς αοϑενέτεροεὸ ῷ βεκθέα ςὶ εὐνοείτω. ὅυτω χα! χὶ τὴς ὀλοημοσιεύηρ ποιοΐῳϑρ, 

χαὶ ἐλεώίϑρ (δ ὁ ὁμοφύλοις, » μη δὰ αἰδωρώνϑμ οἰ αὸ τού λιμοΐ φϑειοφμθβοῦς, πὼς "Δ 

οὐκ ἄτοπον, ἀδθοις «ϑὲ ἘΧὶ τὰς πραπίξην αὐϑέξειϑαι “λώνζμὰ Ἰώ πουφωώνζ κ᾽ ἐ ὁτέρων δ δὲ 

Ομιγίοία, τοΠῖ, 2 Ἐτεςς χῥ 
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δέκ τῷ αἰμφόϑου παρλόϊτων αχούοζᾳς ὀλοφυρομδνων, μῶὴ δὲ Ὀλιφρέφεα, τρεῖς τίω δλο- 
λυχάω, θα δυχεραίνειν αὶ ἡ ἀπατεῶνα καλφ' τ λίγής, δν,ϑό»πε; δὲ αὐτο ἕνα τίς 
αἰπατίω σλιέκει; γα, Φηισιίν, Οὐκομὼ ζαετη μαλιςα ἐλεείοϑω " ζωυτῇ μάλικει τὴς α!«}γ-- 

Μὴ ἀπαλλαῆεοθω Οἱ δὲ μη ̓βούλᾳ δόαῦαι, μινδὲ ὑσρίσῃς᾽ Εἰδε μΗ ̓βύλᾳ λύσαι ὥω- 

ἀγοι, μὴ ὠσῃς Εἰς βαφα, ὅρον, οϑνόησοη γὸ ὁ ὁτὸμ παϑόσιλϑοντα αἱ αἰπωσῃ Φῷ πίνητε, ίς ἐ ἐσῃ ς 

με ζί, ᾧ Θεὸ; φἰκκαλώ. Ων, κεότφῳ κετο{τέ, φησιν, νι μετοϑήσεται ὑμῖν. ςἰγνόηστν “τῶς 

(ιωτε εὶς ἐκφος ἀσπτεισι, κούτω κικυφως, ἔδυρόνϑμος, κ(Τ ὁ πενίας καὶ πὸ ὑώρεως 

πλυχάυ λαῶν. Εἰ Ἂ ὧ ἐπαιτεῖν κατάρον ὑμίᾷς τίϑεοϑε, ὦ αἰτοιώται μη ̓λαρᾷ, καὶ ὑς 
δρλόϑεντα αἰπελ Ἀν, σοπει πῦσον χειδίνανι ἐργάξεται. γον ἰϊος τοῖς ϑηφίοις ὀοίκ μῦν, ἣ 

τίω᾽ Φύπι αὐτίω χει Τ πλεονεξίαν ἀγνοῦμ; σολλοι ἐ φιναζοισιν ἐχιπύτοις λα βω- 1ο 

λϑίαι νμῦ, ἀλλα ὅζᾳῳ ̓ πόρτος τῶτον ἔχειν ᾧΦ ἐλέου, οὐνοησόν μοι τίω ἡμέροιν ὠκείνέωυ, - 

τὸν οἰϑατώοδι ὼ Σ βήματι πᾷ ἡ Χειροῦ, ὁτὸν οὐἰρακαλοδμδῃ ἐλενιϑέωα,, καὶ Χ Εἰς μέσον 

ἐύδις αἰγα γῶν 0 Χοιτὲς λέγη πξὸς μίας, ὅτι δὲ αὐῇτον ἔγα ὼὸ ὁ(ξολϑθν ἐνα τόσωτον χαὺς ψυχαῖς 

ζζωνταις ομειργάσα εἷς κλυδώνρι, τι ' ἐεδιϑν: ̓ τ ̓Ὡἰπολογησθ ῖθα,; 0Τί γορὺ Εἰς μέσου 

αὐφις άξει, ἀϊκευσον τί φησι" ἐφ ὅσοι Ούκ ἐποιήσατε ἐνὶ τύτων, ουδὲ ἐ ἐμοὶ ἐπωήσατε. οὐϊὶ ις 

Ν᾿ ὠκᾷιοι λοιπὸν ἐερύσὶ ΤΙ πσϑϑς ἡμαξ Κλ ὁ Θεὸς ΠῚ αὐὖἶἝω νεδῇ χαθοαται. ὦ ἐπεὶ ὺ 

Δικ ᾧ Λαζαρινὸ ὃ πλούσιος δὐδε ᾧ ᾿ Λάζαρος συνὶν παοὸς αὑτὸν Εἶπεν, ὃ Αὐρκακμ ἃ 
αἰ ἐχοίνν λϑλρν ἐποιήσατο. οἼω καὶ ἐχὶ Τὶ πενήτων ἔσαι, τὰν » αὶ ἩδΜ καταφρϑνυ- 
δίων. υ "γὸ χεῖρας ἀῤρις «ρεστιίνονζας ὀφόδβα ἐλεοινῷ λλιστις αλλον ὁμαπταύσιι οζκ' 

᾿ ἡμεῖς ὃ Ὁ ὀκενων Διαθμεδα 45 φλ μα, ὀχ οὔἔμα μόνον ἡ μὴ ὃ πολλῷ χαλεπώτερρι,η- 10 

μωρλαν, ΤΠ οι δ 0 πλύίσιορ ψιλίων ἐπύθυ μοι χορταιαϑέεζαι ὀκέ' αλ ̓ ἀπετογαψίζενο ἐ ἐ ἐκ 

κολοίζΩο χαλυποίι αὶ ἤκουσεν, Οὗ, ἀπέλαξες ζὰ ἀγα, συ ον τῇ ἡ ζωῇ σϑ, ὦ Λαζαφος τὰ 
χακα ἴω τοίνυν μέία ᾷι ἢ πλούτν μομίζωμϑι. ἐδ γβιᾳ ὁδιεον ἡμῖν ἐσαικολάσεως, ἐδ μὴ 

σποοσέχωιδν᾽ ὥασερ διὸ ἐθῳ «πε σέχωμδινὶ καὶ ἡ πενία, πησϑ θήκη γϑὺ καὶ τρυφῆς ἡ αϑαττχώ- 

στως ἡμῶν, ᾧ γὺ Ὧ αἱ ϑρτήματα Ὅπὸ πὴ, (μαϑαυ, νι δὲ ἐυχδρίξως ἕλον Φέρωρϑι, δ πολλίω 

«δῶ φ Θεῳ ὁ κτω θα τίου ΤΌΝ ἐρνσίαν. «μὴ τοίνωωυ αἰ ΤΣ ἀδειδν ζητώκϑρ, 1 ἡ αἰδείας ὡσολαύ.- 

σωμδρ ἐκζ᾽ αλλω (ὦν «αἰ ἀρετῆς δυξω θα. πόνοι, ἐπι αξιῆα εἰϑικϑτ)ωιδμμὼ μηδὲν 

“πλέον Ἰππζητώμϑμ, αλλ᾽ Εἰκι ὧν δεοιδροις τὰ ὄντα πόρτα λὐαλίσκωμδν. ὥνα γδ» 0- 

υδν Θἰπολογίλυ, ὑτὸῳ αὑτὸς « Ἐ..Χ.. δἶρανον ἐπα λληταιν λας δ μηδὲ εὐτον αὑτῷ 

αϑρέγωιϑ: ὑτὰρ αὐτὸς κϑὲ σοι τὸν ἥλιον αἰαιτένλῃ, ἡ πᾶσαν τῆς κτίσεως πέχα τίω ὃ- 10 

κονίδυ " σὺ χὰ ἱμάτιον αὐτα! δίδως, Ο δὶ ςε ζεγὴν μῶν, πρίῴς ; " ̓  ἡ λέγω ϑλιίον ἢ κτί- 

σιν; ὦ σῶμά σοι πἰδέϑηκε,τὸ αἱ αἷμα τὸ ὁ ὕίμιον ἔδωκε σὺ ἢ δδὲ ποτηείν, μεταδίδως αἰλλ᾽ ἔδω-- 

χῴ ἁπαξ: ; ἀλλ Οζα ἐς! τοίγο ἔλεος, ῥως γ δυΐχων μη ἐπ χῆς, σέ πω ὦ σὺρ ἐ- 

πλήρωσεις. ἐπεὶ αὶ αἱ αβρϑονοι (ας λαμπάδας ε ἔχασα, δίην ὑλαίον, αλλ ὀυ " ϑαψιλίς. 

ἐχοίω (' δῶ, Εἰὺὶ ω Ὡσὸ Τὴ" σαύτῷ παρῴχες, μηδες ουτῶς ἐδ Φειδωλός " νεῶῦ ἢ τὰ Ὁ ὅ δεν, 

ατυτὺ διδοι, ὥς ἕνεκεν μικρολφγῇ!: ; Εἰπω βουλεανν τίω αἰτίαν ζωτης, τῆς ὠπόρϑε»- ἡ 

πίας ἐ Ὡτὸ στλεονεξίας (μωα ϑεσε τοὶ ὃ, παρ πεῖ τίω ἐλεημοσιμυζω εἰσὶν ὀκρηροὶ οὗτοι. δ 
Σ γὸ τὼ μα γῶν χερδαιμήν,ὀναλίσχειν Οὐκ οἶδειπως 2» α᾿ τις παρεσκθυασμένος εἰς αρπα-- , 

γέ, ἄτας τὸ οὑγαντίον ἑαυτὸν ῥυϑιμίσειον: ; ὀγὰ πε ᾿ πϑε ἑτέρων λοιμιζόμων, πώς διιυήσεται 

΄α ἑανΐν Τ᾿ πσορέοϑαι ἐπέρῳ; ὦ ; ὁ γὸ κύων ̓ μδιετὸ τησος Ορδυ ἀὐπυγά εοϑαι, φυλοίῆεν͵ οὐκεῖι 9 

διώαται τίω αἀγέλζω. ὅρῳ πῷτο τοὺς τοιουτοῦς κα ἀϑαιρόσιν (Ὁ ποιρδμεφ. ὁπ ἵνα μὴ ὁ ἥν 

μεῖς πασώκδῳ, Ὡσποχωκῖθα τοίαυτης θοίνης, ἃ »»»κὶὶ χἡ ὅοΙ φρκϑν » ϑἰπογάλων), ΦΥ , δζῳ 

λιμά )είνατον ἐπεισαλϑντες. ἶχι ὁρεῶς “πώς πόρτα κοινα; ἡμῖν ΔιΉΚΕΝ ὁ Θεύρ; ε »Ὁ» οῳ 

γδηδσιν ἰασε πύον κὶ «αὐτό τῆς Τὴν" πλυτοιυτῶν ἕνέκῳ ̓ωϑαμυθιας ᾿ἣ ἵγα, ἔχωσι οἱ ϑ 

τῆς 

Ανὐκορικῆν 
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τῆς εἰς κείνους ἐλεημιοσιούης ̓ ὐτοδυεοῖ, τὰ  αἰμοτήματα, συ ὃ ἣ Ο ον τϑτῳ ὠμόςᾧ αἰπῆως 

θρώ τος γέλϑνας. εν δάλον: τὶ εἰ ν » Ὅς μείζοσι ζαὐτίωυ ἐλαθερ Ὕ εοισίαν, μυρίοις δ ερ- 

γάσω Φόνοις, ἡ τὸ φως χϑὶ Υ̓ ζωιω ἁπασαν ἀπέκλεισε, ὁπτερ ἵα, "μὴ γένηται, αναγχη τὸ 

κείνοις ὠπληραι ϑιῤκοψεν εἰ εἰ 2 αἰλγεντε (αὐτὰ ἀἰχούοντερ, πολλῷ μάλλον ἐγὼ ᾿ (ὅπ γο- 

5. “μενα ὁρῶν, μέγει πῦτε σὺ πλούσιος, καίκεῖνος πίη; ; μέχει τῆς ἑαυέρᾳ, περαιτέρω ὃ οὐκ 

ει, ὅτω γὰρ βραχὺς βίος, κ ἡ πϑυτα ὧν ἐαύτοις, ὴ πόρτα Ἐχὶ 9 ϑύραις ἔτη Ἄϑι πον, ὡς 
ὥραν βραχείαν τὸ πᾶν ἐῤ νομιίζεοί,. τί σοι δεῖ ται μιμίων ἐρθυχϑωϑύων, χϑὶ πλήρους οἰκεθν᾽ 

ὶὶ οἰκϑνκιον: ; αἱ δ τί μη μυρίοις ἐχάς χήρυχας τῆς ἐλεημοσιεης: : ὦ μϑὺ γδρταμιφονν υ- 

δεμίαν ἀφίηνι φωνζω, λα καὶ τ πολλοὺς ὕπιπαυτίσεται λῃράς᾽ τὰ τῇ πενήτων (μα 

10 “σῷ ὃς αὖ τον λὐαζησεται ᾧ Θεὸν, αὶ ἡδιων ᾧῷ παρϑιτα ἐρ γαῖσε!) βίον, κὶ ᾿ πόρτα λύσειζῳ 

ἀμϑοτήματα, ο δυξὰν τἴρα, Θεῷ ν ὺ ἀμζὺ ἶϑρὶ δ ϑεύποις οἴσει. τι τοίγιον Φϑονᾷς σε-- 

αὐτῶ! τοσύτων ἀγαϑών: ; Ὁ ῈΡ ὠκείνοις, λὰ στωύτον ὦ ποιήσεις μειξόνως, οκδίνοις δυερ-- 

εἷ. τοῖς (αὶ ἅ γὸ τοὶ χέδοντα ἐπλρμορθώσεις, σευ το ἢ ἢ πίω μέλλουτοιν δύξον χαὶ ̓ππρισίον 

«πόϑαποληση" ἧς Ἄροτο πὸρίξε ἡμας ; Ῥπιτυχεῖν, γῆι ὶ ὺ φιλαν,ϑενπίᾳ τῷ Κυρίου ἡ- 

τς μδω νοῶ Χιιςοῦ, ᾧ ἡ δόξα καὶ ὃ κεάτος (ιὼ τῷ πατεὶ, ᾧ ᾧ αὶ ἁγίῳ πνϑώματι, Εἰς ὧν 

αἰώγας. Αμώυ. 

Ομελιοη, 4 ἸἸΑΥΤΑ ΔῈ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΟΥ̓Κ ΕΙΠΟΝ ΥΜΙΝ, 
ὁτί κἷϑ' ὑμδδϑημάν. 9. Νιωῦ ἢ ὑπάγω ποδϑς Τ' περι ψαντὰ με, χαὶ συσεὶς 

ΣΟ ὄξυκιδν ἐρωτῶ με πού κπ’άτς᾽ 6. Αλλ᾿ ὅτι αύζᾳ λελάληκα ὑμῖν, ἡ 

λύπη πεπλήρωχεν ὑῶν τίω καρ δίδν. 

ΜΠ γαλη τῆς ἀϑυμίας ἡ τυρφινὶς, ἢ πολλὴ ἡμῶν τὴς αὐδρείας σχᾷ, ὥςι 
: φῆναι «δὲς τουτὶ τὸ ὁπαῦὸς “ρναίως, ἢ τὸ χρήσιμον ἀπ ̓ ἀτε καρῶῦ- 

"} ὑϑύους, τὸ αἰϑιουθν ἐᾷ ἐᾷν. ἐχε γι χϑ ̓χξήσιμον. στὸν (ἷ δ γὸ ὌΝ 
( τὸϑωρϑρ ἡ ἡμεῖς ἢ ἕτερϑι, τότε μόνον λυπείωϑιι καλον ὑτὸμ ἢ ανθρω- 

᾿) πίναις «ἰξιρασεσιν ἐμπέσωμϑι, , ἄγοντος λοιπτὸν τῆς αϑυμίας ἡ ἢ χῷ- 

πα θὰ», δ μὴ ἐπεὶ δίζυ κὶ εἄν' μαϑεΐοᾳ σϑεἰίπτῳ τελείους ὀΐζωι αὐτὴ κατεπτι- 

Λαίσεν, ὅρα πῶς αὐςῶν' " δίορθούται ΕΝ τὴς ὑηηπλήξεως. Ὧ Ὁ μυρία “δ ϑ τύτυ αὑτὸν 

30 ἐρωτῶντες γὸ γὸ ὁ ᾿ Πέζυς ἐλεγενποῦ ὑπάγει; 7 ̓ Θωριᾶς διούκ οἰδαιμὰν πεῦ “σα- 

τε, καὶ πῶς δια ἅβα τίω «δὸν Εἰδῶαι; ὁ ὁ Φίλιππος" δεῖξον ἡ ἡμῖν. τὸ πατόφοι συ) ὃ ὅτοι 

γι ἄκου 'σαι ]εε ὃ οτί Ὥστοσίονα γώϊοις ποιήσασι, 7 μισήσωσιν ὑμας Κ᾿ ὅτί ὁ Ὡὐποκτείνας ὑμας 

δόξει λατρεῖθν πρησφέρᾳνς ᾧ Θεῷ, ὅτω κα τέπεσον͵ ὡς ἀφασία χοιτοιογεθέεῦαι λοιπὸν, χϑὶ 

μηδὲν αὐτῷ αὐ ιλέγεεϑαι. ὁπτρ ὅωυ ἷἶοῖς δνειδίξων ἔλεγε ἴωτα Χίος οὔκ Εἶπον 

49 υμὰ, οτί κἰθ' υμιῶν ἡμέ. γιοῦ 5 ἰσσάγω “εὶς τὸν πέμψαντα με, ὡς ἡ σσοδεὶς ἀξυμδμέρω-: 

τῷ “με, πο πράπις" ἀν ὁΤί ᾧὑτα λελάληκα ὑμῶν, ἡ λύπη πεπλήρωκε ὑδῈ τ κωρ- 

δἷδμ. δτρὸν »ρὴ αὶ ζᾳωτης ἀμετρία, δεινὸν ὦ ὁ )εινώτν κατασκόυαιφκὸν, δ τϑτοῦ Παῦλος 

ἐλετ᾽ γ πως τῇ ̓" αὐξεοσοτέραι λυπῃ καταποθη ὁ τοιοῦτος. ζαύτα ὃ ὄξος οὐχ ΕἾ. 

“ΠΟΥ ὑμῖν, Φησι. πὶος ἢ ἐνέχϑν ἐξ Ὥρας οὔκ Εἶπεν; εἶγα μὴ ) ἐς λέγη,δτί Ὥστ δ ΥΜ' πολλάκις 

49 συμξαντῶν σογαζομϑμοςέλεπ. ᾧ ζϑδήποτε πράγματι Ῥλιχωρᾷ Ὀσταύτίωυ ὁ ἐλόντί δυ- 
κολώρ οἥδειν μϑβ, φησιν, αὐταὶ κα ὁ δῇς δῖοχι, κα ἡ Ὁ ΟΣ τὸ μὴ ) Εἔδιναι οὐκ ἔλερρι, ΔΛ ὁτί 

μέω. ἡ τούτο αἰ ιϑεγπίνως πᾶλιν᾽ ὡσανεὶ ̓δλελν,ὁτι [. ἀσφάλείᾳ ἡτε,ὴ Ξὼ 

μ ἐρωτᾷν ὅτε ἐξούλειϑε, ᾧ ἐπ᾽ ἐμὲ ὁ ὁ πόλεμός ἅπας ὀὐεῤῥιπίξετο, χαὶ ' «ἰϑεῆο (ὦ εἰ- 

πεῖν ζωῶτα δξ Ὄῆόχος, αἷρ δἴχυ τούτο τότε Οὐκ Εἶπυ: χὰ ; ὧν δόδεχα καλίσαως ἔλεον 

Οεγίο, τοῦ». Ἑέςέ 2 Ἐπὲ 
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Μα7ῦ. μη. ἘΣ} Σ ιιό ας Ὁ ἡ βασιλῴ; α ̓ χγήσεαϊιε, κὸ μιϑιφγώσοισιν ὑμας ὦ ̓ (μωυαγωγαὴς: πῶς δὼ 

Φησιν, ὅτι απ πὰ σέκ Εἶπων: ῃ αι μιαίςιγας καὶ Χ) ἀπαγωγας' ππορανεφώνησεν, ᾿ ΓΘ 

ὅτω δόξει ὁ ϑοίνατος αὖ εἰ αὔθ αυούδοιτος, ὡς λσπρείδυ ζω τόάγμα νομίζεοϑαι. 
1 γὺ πόγότων μὰ ἴλλον ἱχόμον ζω ἀδῥοις καιταπὰ γξαι, Εἰ υϑηον ὡς αἰσιξᾧς χαὶ λυμιώ- 

γές χριϑηστοξνα!. πατρός τϑτοις: Ἀ καὶ κακφνὸ ὅφ1γ Εἰπείν, τι οκᾷ εδ ἁ ταὶ ἐογῶν ε' 

Ἅλον πη ξ ἰπεν᾿ ω δα ὁ ἃ Ω ἰουϑαῖκο πξϑσέϑηκε μΩ πλείονος τὴς ΟΝ 

ὦ ὁπ ὕλτ5 ᾿λύρφις ὅδ γἐρϑαξι, γώ, δυταγω ποὺς Υ πιμψανζα με, καὶ ογθὲς ἐξ ὑμδν 

λὼ {, ποὶ υ τα ΠΕΣ ᾽στι ἴντα λελάληκα ὐμν,η λύπη πεπληρώκεν δὲ καρδίον. 

δ μι (5 κ. σῷ μ᾿ ὐδαμυθία τὸ ὁ μαθεῖν αὐςἕω, δ: ἥδει τὺς αϑυμίας τίω αὐζολέω, ὑπὸ 

γδρ τῆς ἀγωνίας τῆς “κε τίω" ἐ ἐρημίαν τίω αὐτὰ τα ἐ μέλλογζα, ὠκδεγεοϑοι αὗτοις ἐδινα ιὸ 
᾿ (σ᾽ ΒῚ γὸ ἡ ἠδεσαν, ( ἢ ἐδυωνήσον) ὀυδρείως οεγκεῖν) ϑξέσισαν. ἄγνος δίχυ δνέχεν ̓  2 ̓ζῶτα 

Εἶπεν ἀδιῆς, ὃ ὅτε τῷ ́ σιθύματος χατν ξιώγησεον ; εἶνα μάϑυς ὅτι σφόδρα ἡ ἤσαν οὐ αβετοι. εἰ 

ὙᾺΡ Μ᾿" δέπω πνϑν ματος γαταῖ ιωΊςντες, ΟΥ̓Χ αἰπεπήδυσειν τῇ τὴ λύπῃ καΐία χωεϑέντες, ἐ ἐν-- 

γόησον Τίγε: ̓  ἐυδον! ἐσεοϑω τῆς ΝΣ τὸς Ὀἰπολαύσαιντες. Εἰ »»ὰ τότε αἰκούσαντες μιὐείχαν, 

ῷ πνϑύ ματι. αἹ τὸ πὸ ἐλογεσείαῖθα" νιοὐ ἢ ὁλόκληρος τὴς Δ  θυοίας αὐ»μ δθηγὸ καρπὸς, κ5 
χα! σαφὴς τῷ πόθου τῷ ὐδὸ τ Χολτον Ἰἰπόδειξις, γυμνψίω ἐ ἔτι τίω δζρνοιαν βασανίζοντος. 

7 Αλλ ἐγὼ τίω ἀλήηλυὺ ὑμὶν λέγω. Θᾳ πῶς αἰ ρκμωϑεῖται ἀδοις πάλιν." 

γὸ ὰ πῦϑϑς χὴν λόγον͵, φησὶν, δλλα,, κάν μὲ θιάχις λυπηρῶν, ὦ συμφέρον ἀκούσει δε. 

υμῖν υδὺ ὙΡ κὺ γνώμέιυ δδῖνε ἐμέ ̓ πϑοφα" τὸ ἢ συμφέρον ἔτερϑν. κηδεμόνου δὲ ὅβ1,τὸ μι" 
ἘΔῚ τοῖς συμφέρνισι ΤᾺ γνωρά κίον φείδια, χα)  ἀἐπαίγν τ ᾧ λυσιτελθόντος αὐτοιῴ. 20 

Εδὺ »» ἐ ἐγὼ μὴ ἀπέλθω φησιν ὃ ̓ φἴθνίκλυντος μ μη ἐλϑη. Τί λέγϑεσιν ω- 
ζωῶϑα (ἢ τίω προσήκουσαν αὐθὶ τὸ τ πγθύματος οὐχ ἔχοντες δοξόμ; συμφέρει δεαούτίωυ 
αἰπελϑενν, ὦ δὸὺ λον αὐ ρα μέοϑαι τ ὁ ; ὁρᾷφ πῶς πολλὴ τῷ πρθϑματος ἡ ἱαξία; 

Ἑανἢ αἰπέλθω, πίμψω αὑτὸν “ον ὑμαξ. Κα χέρδος; 

8 Ἐκεῖνος ἐλρν, ἐλέγξει ὧν" χοσμον" ουτές!ν, Οὐκ αἰπικορητὶ ζωώνα τρ- 25 

ξοισιν, δὺ ΤΩΣ ἐλϑῃ, ἱκᾷνα μδρ γ»ϑὺ τα καὶ τὰ ἠδ γεδνημδρα, Ἐχιςομίσαι αὐτοιφ᾽ στὸν ἢ χα] 

δι ἐκεγου ζωτα γὐνηὴ, κὶ ὺ διδαγματα τελφῥτερα κὶ » σημεῖα μείζοναγπολλῷ μᾶλλον κφι)α- σχιπέυντὲ 

χριϑησοιται, ὁρῶντες τοσαῦτα. ὡ τοωὐονόμιατί ω γινόμϑνα ὦ ὑπερ σαιφεξέραν “ποιῷ τῆς ὁμα- 

ξασιως πίω ὐσυδειζιν, νῷ ἅ ̓γὰὴ διωύδλμἢ) λέγεν, δὴ, ὁ τῷ τύζγονος υἱὸς, καὶ ἡμιᾷς εἰδαιμδυ 
ᾧῷ πατέρᾳ αὶ τίω μητέρρ τὸν Ὁ Ἰδωσι θαΐνατον λυόμϑμον, χακίδυ ὀκθαλλουδῥίωυ, »χολεὶ- 10 

ὃν Φύσιως δϑρ)ουμδῥίω, δαίμονας ἐλαιμωυομδβοις, πνεύματος χθρνγίαν ἀφατον, μ΄, ᾿ ζω 

πόρτα ἐμοῦ καλουνϑμου γ ὅνα, ἐροῦσιν: ; ἐαδρτύρησε ΝΨ πθὶ ἐμοδῃ ὁ ὃ ὸ πατήρ ̓ αν- 
τυρήσει ὃ χαὶ Ὁ πνεῦ μαι. καίτοι ὁ ωἴθα τί ϑιρχίω ἐμδρτύρησιν' λα καὶ Ὄνέω Ὁ τούτο ποιῆ:- κ. Ἀἐρϑὲ 
σει. ὦ 3, ἐλέγξαι 9 Πεεὶ αμδδηίας, Ὑυτές!, πάσαν στολογίδν αὐνῃμ ἰ ὠκκό- 

ψφὺ δείξει πιπλημμεληκόζας ἀσυτίν γώφαι. 33 

1ο Καὶ αἰξὶ διχαιοσιωης, ὁ τί ἐγὼ σοῖς ῷ πατέρα πορεύομαι, κ οὐκέτι διωρᾷη με' 

"Γουτέςν, ὅτι "ὠ λητπῆον πϑρεοί ἡμέων βίον. καὶ τὰ  τικμεήμον, Φ ποὲς τὸν ̓πατέρᾳ πν- ἴοι αὐείλε 

ρεὐεαῖ,. ὩΝ ὙῈΡ αὐτοὶ αει Ἰπάνος ὠεκαλρεο,,τί Οὐκ ἔςιν ὧκ τῷ Θεοὺ,ὺ ὧν τὗτο αἰμῦρτω- ἥν» 

λὲν αὐτὸν ἐλε)ϑν Ὁ, ᾿ αἰδοῤομώ, Φησιγ᾽ δῇ καὶ .) ζαυτίω ὀϑαιρήσει τίω πεήφασυ. Εἰ 

ζ)  νομίζεοϑαι ἐ ἐμὲ μή ἐῤό ὧκ τῷ Θεού τοῦτο φὐθάνομον δείκνυσιν" ὑτὸμ δείξη τὸ πνεῦμα, ἐ- 40 

χαὶ μὲ αἰπτλῦοντα, κὶ ἡ νυ τϑὴ ὥραν, δϑλα βϑμοντα ἐχεὶ (τὸ τὸν, οὔκ ἐπ ϑεωρφτέ μερτῶτο ἐσὶ 

δυλϑήος) 0 ἐ ἐρφυσι Ἄφιπον;ορρι δ δύο τούτων λϑαιρανδῥην Ὁ ει πονηρφιν αὐπυψιλυ ὅτὲ ὁ πὸ Ὥ 

σημεία, ποιῷ, αἱ ϑρτωλού (ον “ὦ δέω α1) αἰμϑρτωλὸς σ σημεῖα ποιφ) τε τὸ ̓ἶδα Θεῷ χω ΧΑ 

πόρμτὸς αἰ μοτωλϑ ὡςε ἐκ πλνωαϑι λέν, τι τ αἰρδοτωλός ὅφηνγ, ὅτι ἐκέςιν ἐκ Ὁ Θεθ. γχελιύετι 
11 Πεοὶ 



ΕΥΑΓΓῈ Δ. Ομω. οἡὌ 981 
1 Περὶ ἢ κράσεως ὅτι ὁ αὖχων τῷ κόσμου τῶτῷῃ κέκραται. Πάλιν ὠζωθα τ 

θὲ διχαιοσύγης ὀμακιᾷ λόϊον, ὅτι χαϊεπάλαισε “" λὠτίϑικϑν. ὑκ δ ἢ αἱ μοτωλὸς ὠγχᾳτεπά- 

λαίσιν ὅπερ δι6ὲῪ δίχαιός τις ὀ βρώπων “ποίησαι Ἰοίυσεν. ὅτι γὺ χατοικέκριται δὲ ἐμ, εἴσονται οἱ 
καταπα]ῶντες αὐτ' ὕφερον, ὦ Ὁ λυαϊςασίν μου σειφώς εἰδότες, ὅστερ χρ]ακράνοντος αὑτὸν ὅν. 

ξυ Ψ ἴσχυσε με καταοκίν, ἐπεὶ ὧν ὀλείον,στι δαιμόνιον ἔχω,ὺ ὅτι πλόος εἰμὶ ὁ ζωτα κ' 

ζῳῶτα δει,θήσεται ἕωλφ ογταιδ ᾿ δὺ αὑτὸν Εἶλον,ἐἴγε αμϑρτία, ὑπεύϑιωος ἡμέων" νωὶ ὃ 

χαταχέκριται ᾧ ὠκξέδληται. 12. Ἐτι πολλα' ἔχω λέγφν ὑμῖν, δλλ᾽ αὶ διυδαοϑς βά.-- 

ξαΐζειν τι. ΟΩὐκϑιῶ συμφέροι ἐμὲ ἀπελϑεῖν, Εὖγε τότο μέλλετι βαςαζειν, ὅτ «.- 

πέλθω. ὁ πὶ γέγονε ; μεῖζον συ Ὁ πγὔνμα ὅθην, δτι νιῶ (ὦ αὶ βαςαζομϑρ, ὀκᾷοϑ ἡμαξ 

το βαςαζειν χρὐραισκθυασει; μείζων κὶ ὠκείνου ογέργφα χαὶ τελειοτέρᾳ Ὁ τθηο. ᾧ γὰ ὠκένος 
χὰ ἐμὰ ἐρῴ, δῷ τῶτο φητιν" 1: Αφ᾽ ἐαιήν᾽ λαλήσει σε σὲν, δλλ, ὅσαι ἂν αἰκούσῃ, 

λαλήσει, καὶ ᾧ ἐρ θρϑμα δϑαγίελφ, , 14 Ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἐκ τῷ ἐμὰ λήψειῦ 

ὸ ὀϑμαπελᾷφύμιν. τς Πλύπε, ὅσα ἐχά ὁ πατὴρ, ἐμαὶ ὅδν. Ἐπειδὴ ̓ Ὰ» Εἶποων, ὅ- 

πύκψνος ὑμας διδαξά ᾧ λύαμνήσει, "Ὁ; ταὶς ολίψαεσιν ὑμαξ πῬαμωϑήσεται, ὁ αὖ- 

15 τὸς οὐκ ἐποίησε ὼ ὅτι συμφέρει ἐμὲ ἀἰστελϑεῖν,κακᾷιον ἐλϑέϊν, ἡ γιοῦ ἐς ὃὶ διωαοϑεβαςα,.- 

ζω, πε διωυήσεωϑε, ὅτι ὁδυγήσνι Εἰς πᾶσαν τίωυ ἀλήϑειαν᾽ ἥα μὴ) ζωτα αἰκούοντες 

μιᾶζξον τὸ πνοδμα νομίσωσι, αὶ Εἰς ἀσεξείας εἰ πυύλεσιν ἐπα τίω ἐμιπέσωσι, δζρὶ τῦ τό φη-- 
σιν, ἐκ τῷ ἐμοῦ λήψεται" τυτέςην, ἀαϑ» αὐ Εἶπον ἐγω, ζωῶτα κακένος ἐρᾷ, στὸν ἡ εἴπῃ, 
φοὐεδὲν ἀφ᾽ ἑαυ λαλήσει, σϑοϊὲν οὐγαντίον, Ουϊϊὴν ἴδιον πρῦορ, τοὶ ἐμια φησιν. ὥασερ δ 

20 αἰδὲ ἑαυΐ λέγων, τ᾽ ἐμαντὰ ἡ λαλώ, αὐτὸ φησιν, ὅτι δενὲν ἐκτὸς γ50 τοῦ παΐξος, 

δυο ονὲν ἔδιον δι ΑΕ Ὲ ὠκζιον ὦ δνλότθιον, ὅτω καὶ ὅλ: τῷ πγθύματες. τοῦ ἐκ τϑ ἐμοῦ, δὲ ὧν 
ἐγώ οἴϑου, εκ τὴς ἐμιὴς γνώσεως. μία γὸ ἐμοῦ αὶ τῷ πνθύματος γνώσις, ᾧ τὰ ἐρηθυϑδνα, αγαῖ- 
σελφύμν. ἐπῆρεν αὐἷἋ τίωω Δ] φνοιδν. ασϑὲς Οεεὴν γα ὅτω λίχνον τὸ αὐγ, οθ΄ πινον γέ 

γος, ὡς πσοὸς τὸ μιανϑοίνειν τὰ μίλλοντοι. τῶτο γϑεῶ ( μυεχῶς ἠρώτων αὐτὸν, ποῦ οὑπυ"αἰγής, 
25 Ἧς ἔδην ἡ ὁδὺφ᾽ καὶ ζμυτης δῶν ἀπαλλάήων ἀὐυς τῆς φρφντίδος, λέγη" ὅτι πϑύτα ὑμῖν 

«αοϑερᾷ, ὡςε μυὴ ἐμιπεστῖν αφυλθίκτως, ἐκῴνος ἐμὲ δοξαῖσει, πῶς! εν τω  νόματι ῷ ἐ- 
μῶ δώσει ((ς ἐγνερτείας. 2, ὙῈ μκοίξονα ἔμϑιον ποιῷ) σημεῖα, τοὐοαγνομῦμου τῷ πγθ' μαι. 

τος, δχοὺ πῶτο πάλιν Ὁ ἰσοτιμέλν Εἰ ἰσείγων, φησίν ὠκῴνος ἐμὰ δοξαΐσει. ποίδῳ λίγ4 πᾶσαν 
αἰλήθειδν ; ὁ γδῤ καὶ τῦτο αὐτῷ εδοτυρᾷ, ὅτι ἡμιας ὁδηγήσει Εἰς πᾶσαν Ἢ αἰλήϑειαν, αὐτὸς 

30 ὦ γερὰ δζῳ τὸ σάρχᾳ αἰδικεῖοϑαι, καὶ Δ! οἱ τὸ μυὴ δόξαι αἷδὲ ἑαυΐν λέγειν, χαὶ δζρα τὸ μη: 
ϑύπω ἀδθις Τὶ α!άςασιν Εἰδέναι σωφαύς, καὶ ὠτελεςέρφες 1), χαὶ δορὶ εἶν" Ἰουδαίοις, ὕα 
μὴ ὡς π αινομοιῶτα δόξωσι κολοίζεν, οὐδὲν μέγα ἐφϑέπίοτο ((μινεχῶς, ὅτε τοδγόμν σαφαύς 
αἰπίφησιν. γ᾽ ὃ αὐνἕμ αἰπεοίαϑησαιν οἱ μιᾳ,ϑηταὶ, χαὶ ἔξω λοιπὸν ἦσοιν ὠνζϑοι, χαὶ πολλοὶ 
πιφεύειν ἔμελλον χαὶ Ἢ αἰ μδοτη μῶν ἀφίεοϑαι, καὶ ἄλλοι ἦσαν (ὦ) αὐξὲ ἐυτύ λέγϑντες, οὐκ ἐῆ 

ᾶ35 αὐτὸς οἰδὲ ἑαυτῷ μεγαΐλᾳ εἰκότως ἐφϑεήξτοώςε εἰ ὃ αἰγφοίας “ ἐμῆς, φησι,τὸ μὴ εἰστῷ ὦ. 

“«ὧρ εἰστῷν ἐγοίω,δρλα ῬΜ ἀκουόντων ἀοϑενείας. δζρ τον» Εἰπω,, ὁδηγήσει εἰς πᾶσαν 

Ὁ ἀλήθεια», ἐπηίαίεν ᾿ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οἕκ ἐρᾷ. δι γ)5 ὁυ ϑιδωσκαλίας τὸ πγεύμα δεῖται, ἀ.- 

χοῦ ιφ'. 

χϑυσον ᾧ Παύλπ λόφροντος᾿ Οὑτω ᾧ πὶ  Θεού ὑϑδεὶς οἶδεν, εἰ μὴ τὸ πνεύμα ζ Θεού, ὥασερ κ Κορ. δια, 

ἦν ὃ “νθῦμα Ὁ ὀυθρώπου "Ἢ μόνϑανον “3 ἑτέρε οἶδεν ὕτω ὼ ὃ πγώμαδ ὧγιον ἐκ Ὁ ἐμοῦ 

4“ο λήψεν τυτέςι, (ἰωῳδα, τοῖς ἐμοῖς ἐρᾷ πόῥτο ὅπ ἔχ ὁ πατήρ ἐμαὶ ὅθ. ἐπεὶ τὴν ἐμαὶ! ὅθεν 
ἐκῴνα, ὠκῴνος ὃ ἐκ Ὁ παΐζος ἐρῶ, ὡκ Ὁ ἐυδῇ ἐρᾷ. δζρ “ὃ ὑκ ἤρχειο ωρὶν ἢ αὑτὸν ὠπελ--.Ὄ 
ϑῶν; ὅτι πω ὃ κα)α ρας ὐρϑείσης, πω ἣ αἰ μὗδτίας λυθείσης, δ, ἐτι πλμτων ὑπευθιύων 

ὄνγτῶν τῇ τικίφολα, ον δ ϑρελμε. δεῖ δέώυ,φησι, Ὁ ἔϑρὸν λυϑίοῦαι ὁ χκταλλα γώδαι ἡ-- 
" "“" » ! Ι ΤᾺΝ Φ Λ΄ κ!' ! »!} ! 

μᾶς ῷ Θεῷ, ἡ τότε δέξαι, τὸ δῶρον ὁκᾷνο,δζοι τ δὲ φησι,πέρνω αὐτόντυτέςίαροῦϑα- 
ΟΒεγίοιἴ, τοτλ. Ὁ, Ἐδοο 3 σκθυάσω 
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«ΟἸρς Ια. 

ὃ; ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΎΤΑ ΤΩΑΝ. 

σχϑυασω ὑμᾶς “ἃς δ ̓αποδυχίω. “πῶς δ ὡ πϑυταχοῦ ὁ οΥ πέμστεται ; ; ἀλλὼς ἢ ὁ υ- 

ποςτίστων Ὁ ὄζαφορον δείκρεσι, ὅζι δυο 3 Οὐταύ ὅτω φϑεήετω, ἢ 74. ὅτοι δυσαπεασα. 

ςῶς 6 Ἶγν, πείθων τῷ πνεύματος ἐχεοϑαι ἡ Ἰνα, αὐτὸ , ϑερκηγάύσωσιν. ἠδυυατ (ἢ )Ὰ» ὲ 

αὑτὸς ζαύτα ἐργαζεοϑαι " δλα' ὅζ τὸν» κείνῳ συγχωρᾷ λαιυμιατευρεεῖν, ἵ να μαϑωσιν 

τύ τίω ἀξίλν. ὡασερ γδὸ ὁ πατὴρ ἡδυώατο τὰ ὅντα «ὐἰθαγαγεῖν" ὁ ὁ ἢ υἱὸς αὐτὸ ποιῷ ἴα ς 
μαϑώμϑυ αἰτεῖ τίω διιύαμειν, ὅτω κα ν τϑτο, ΠΝ τῶτο ὃ αὐτὸς ἐσαιρχώνϑη, ῷ πιθύματι τὴ- 

ραν τίω "ογέργκιον, Ὄ ὁ ἐμφροἥων τὸ φύματα “ἣὟὝ τίω τλεσν τῆς ἀφατυ φιλαν,ϑοφ.- 
πίας Εἰς ἰς ἀφορμιέιυ ἀσεβείας λαμιζλυοντων. ὁτὸμ γοῤλίγασιν ὅτι ὥς α τη ἐστιρχωώϑη δ 

ἡος, ΓΝ χαταιδείχεροε ἐω ̓ πα φὸς͵ ἐρρδωδρ πρὸς αὐτᾶν, τί τί δχυ δὲ εἴποιτε “τἰξ} τῷ πνευ- 

(μάτος ; αὶ ἰγϑὶ ἔλϑιδε σοίρκαυ, ὦ 5 δηστε δχρὸ τῦτο μεῖζον τοὐ ἡοδ ἀρ ἐ ἐρέϊτε, στο ᾧ ἡὦ αὖ-- τὸ 

τὸ καταδιέξερον. δγο τϑτο ᾧ Ἐχὶ τὸ α βατῆϊσματος ἡ ἢ τξιας ̓αἴϑαλαμιξαίεται. ὼ Ν 

ὁπατὴρ ὃ πὸρ ἐργασταῖ, διωαται, ὸ υϑορὺ ὁ τὸ πνεύμια τὸ τὸ ἅγιον. δολ᾽, 3" αἰϑὶ αἰ παίξς 
ϑδιὶς αἰμφιραλλᾷ το, Ἀ αἰμιφίζολον ὦ «ἰϑὶ ᾳ ̓φοδ τ ὃν πρεύματος ᾧ ἀ γίου, πἤείλυπβαι ὧν τῇ 
μυςα γωγία “γα, οὖν τῇ χοινωνία, ̓  λδρηγίας χ ἐ Ὡἰποῤῥητῶν ὠκχείνων ἀγαθῶν κ ὁ Ὑ κονωνίλν “Ὁ αἰ- 

ξίας κατειμιανϑανωμδϑρ ἐ ἐπεὶ ὅτι διωαδ)ὸ ὁ ἡὸς καθ᾽ ἐ ἑαυτὸν ζωῦτα, ἀν ἐπὶ Ὁ βαπηϊσμαπος 
απὸ παξὸς δια!) τὸ πνεῦ κα Τὸ γον, ἀκασον ζαύτα σιφωῦ πὶ τοῖς ἷς γὸ ἰνδαίοις ἐλελω 

Ϊνα ιγὸ εἰδῆτε ὅτι ὀξοσίλω ἐχᾷο ὀηὴς ἵ' ϑλϑοῦῶν ἔχη Ὁ γῆς αἰ φιζναι αἰ μδοτίας " ὁ παλιν, ἵνα 

ἐοὶ φωτὸς ΑΝ ἡ, Εγω ζω)ωὼ αἱ αἰωγιον δίδωμι ἐὐζις. Εἶτα μῷ οὖτα, Ἷγώ ζωΐω, Φησιν, 

ἔχωσι, αἱ τὐξιοσι ἐχώσι, ἰδωμδν ὃ χα τὸ ) πνεύμα ζι ̓ανῷ ττο ποιοῦ, ποῦ ὅξην ἰδὲ; 

Ἐκας'ῳ ὃ ἡ Φόυέρωσις τὸ πνθύμματος, Φυσι, δίδοται τὸ» ῶ συμφέρον. ὁ τοίνωυ ζαύτω, . 

αἰ έχων,ὺ αἰεδρτήματα πολλῷ " μαλλον ἀφίησι. αὶ παλιν᾽ Το πρεύμα; ! ὅ8η ὦ ζωοποιοιῶ" 
ᾧ, Ζωο ποιήσει αἰ9. τῷ «ἰνοικοιῶῶτος αὐτα πρευμαιηος ον ὑμῦν χα, Ἰοπγευμα ζωὴ δ 

διχαιοσιωυζευ" ὺ πάλη, Εἰ 8 πγεύμιατι ἀγεοϑε, σύν ἐξὲ αἰτωῦ ἰόμο, ̓  γοῤόλαξετν πνεύ- 
μὰ δουλείας πάλιν Εἷς φέξο, δλλ᾽ ἐλᾷξει πρεύμα ηρϑεσίας. κἡ τότε ὃ ποτα ὧπιρ ἐ- 

'πυίοιω, τὐραλμονθμου τῷ τὸ πγεύματος ἐ)αιυματοι βλϑέω. χῷ ̓ Κοευνλίοις δὲ γ9ἐς ὼν ἔλεγε 24 

Παῦλος᾽ Ανν αἰπελούσαοϑε, διλ᾽ ἡγιαϑητε ῳ τῷ ο όμιατι τῷ Κυρίου γεδι! ἴησὺ 

Χοιτού, καὶ ο» ᾧ πγεύμαϊι τοῦ Θεοδη μιν, ἐπεὶ Ἐν αἰξὶ ΚΖ τοῦ πα ες πολλοὶ ἴσυσαν, 

χαὶ τὸν ἐὸν ὃ Εἶδον πολλαὶ ἐργασοίμθμον, αἷδί ἢ) τὸ πρεύματος φὐὲν στο πω σαφαῖ! ἥ- 

δισαν, λυ ματυραί, ἡ τίω πελείδῳ Εἰσαγ γνώσιν. ὩΔΊ να μη ἡ μέζον ὠ τεῦ «τῶν 
«ὐ)ευηται(οπερε ἐφϑέω Εἰπωὴ ΡΥ πῦτὸ φησιν " ὅσαι δ αἰκούσῃ, λαλήσει, ὁ τὰ ἐρχό- 10 

μϑνα αἰαγίελᾷ. ἐπεὶ Εἰ μὲ τῶτο ἐςι,πταΐς οὔκ ὠτοπον, Εἰ ἴτε ἐμϑὰ ον ἀἴχϑυειν, ὸ δον τὸς 
ἀιϑιϑηντευομδῥοις ; συ οδ' γοῤτοτε ἔιδϑηε χαϑ' ὑμας Εἰδέναι Εὖ μη δία (ἄν. αἰκουσοιϑμς. 

χαὶ τί τυτὸ ̓αἴδανουστερον τὸ βῆμα τὸς Ἄνοιτ' λυ; ; ἄλλως δὲ᾽ τί ΧΑ "ἐμδιεν αἰκουσνοϑτ; ν 

ζαυτα, πόρτα. Εἶπε δ χ.}} πσοφητῶν: ; Εἴτε γὉ» αἷδί τῆς πὸ νόμα λύσεως ἔμδῳε διε- 

δυίσκειν, Εἴῤρητο" Εἴτο οὐδέ το Χοιρὺκ ὺ τὰς Θεότητος αὐτῷ κὶ υ τῆς οἰκοιομίας, ὁ ᾳὐζᾳ 14 

Εἰ». αἰ. χὰ ») τρλνότερον ἔμδνε αν ̓ζῳυζᾳ ἐρᾷν ὑὰ ἐργόαϑμα λϑαγίελᾷ. υὐαῖϑα 

μίλια δείκψεσιν αὐσταῖ τὸ ἀξίωμα, δὴν Θεοῦ τὰ μάλιςα ἰδιον, Ὁ ̓λέπνᾳ μέλλοντα. εἰ 

ἢ χαὶ ἀδρ' μϑμϑανοι “δε ἑτέρων, συν πλέον ἐξει ἢ φρφοῦμ' αλλ ὠΐζαῦτα τίω ἀπη- 
ἐμαυιλέων “ρὸς τὸν Θεὸν γνῶσιν δηλοῖ, δ. ἀδυατον ἀλλο, φϑέγξαοϑο αὐτο. τὸ ὃ, ἐκ 

τὰ ἐμοὶ λήψωται ἡ ἩΤΟΙ ἐκ τοῦς ὁ αθίσματος τοῦ Εἰς τίω σάρκα τίω ἐικζω ἐλϑέντος, ἡ [Ὁ- 49 

4]: πὸ Τὴς γγώστως, ἧς χαὶ ἐγώ ἔχω, ἂχ ὡς διόμϑυος, ουϑὶ ὡς πε ἐτέρει μιϑϑῶν, ΣᾺ ὡς 

(μιὰς ὀυσης ᾧ πῆς αὐτῆς. ὦ; δζῳ αἰ ὅτως Εἶπε, καὶ μη ἑτέρως ; δὰ σγεδητω “᾿ αἰδὶ τῷ 

“πνῶματς ἥδεσαν λθνεν. διόπερὲ ΕΥ κατασκβναζε μόννν, ὦφε πισευνθίαι ἀὐΐφ' γι  διηθέιζαι 

ἔν αν» μῆ σκανδοιλιοϑέωναι. ὯΝ γὸ ἐλελ,εἰς ὅ5Ὶν ὑμθν ὁ ὁ διϑαίσκαλος ὁ ὁ Χειφορ να 

μὴ 

ΠΥ 

χβμαρ 

Χιδοδα 



χ. χφϑίρηχιγ. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛ. Θμελ. οῇ, 893 ὌΜΩ 

μὴν γγμίσωσι οὐδὰ χϑύειν ἐχείνῳ πειϑύφϑροι, μία ἐμὴ ὦ ἡ ἐκείνου διδασκαλία, φησίν, ὅθιν᾽ 
δξὼ ωἹ ἐυδῳν ἐ ἐγὼ , διδοίσκειν, ἐκ ἣ αὐ δὝ καὶ αὐζς ἐρῴ. μὴ δὶ νομίσητε ι ἕτερα ἐῇ τὰ ἐ- 
κείνου, "δ κ . ὀκῷα ἐ ἐμαι ᾿ 91 ὁ ἐμέω σεΐκροταί δῦξαν ὁ ἐν "Ὁ Ἀλημα πα Ὃς ὺ ὑοῦ ̓ ἀἰγία 
πγεύμιατος. ὅτω καὶ "μας γὴ βούλε λέγων, ἵνα ὧσιν ἐν,καϑὼς καὶ ἐγὼ καὶ σὺ ἐν ἐσμέν. 

ς Οὐδὲν γγὸ ὁμογοίας ἴδον συσὲ συμιφωνίας, ᾿ ὙΣ Εἷς, πολλοςζύς Ὧν Ὁ στρ, αἴ) ΗΘΙΚΟΝ 

ὀμόψυχοι ὧἰ ὦσι δυο δέια, οὐκ ἔτι Εἷς ὅθινο Εἷς, λα δεκοιπλασίων ἐχᾳτος αὐτὴν 

Αλῷ καὶ εὑρήσεις οὖν τοῖς δέχᾳ ᾧὕα, καὶ Οῳ ῷ ὁ ἐνὶ (δὲν δίχα, κάν ς ρὸν ἔχωσι, ο ὦ οἱ 

“«πξοσζαλὼ ων ὼς τοῖο δὲ χα πιξεσς αλῶὼν, ὑτῶς ἁλίσιε. ὁ ου γδύ ὑφ᾽ ὅνος , βάλλε.) μόνοναὐγλν᾽ 

σε μές. σεμᾷν . ἡπόρνσεν ὁ Εἷς; αλλ σόοι ἐπῖν οὺ πθοία. ῷ Ύ μεῖζον μέρει, 

ϊς τύτέρ, τοῖς τ νέα, εὐπορέι, καὶ (ὦ Ὀπθρϑιω ἡ συσκιζζει) μέ μέρος, Οὐλωῆο, μ τὸ πλείονος 

Ν ἰυπορφιώτος, ἕκαφος τύτων 8 Φ κϑσι χεῖρας ἐλεὶ υδίοσι ὀφλολμέ, καὶ πόδας τοσῶ-- 

σοῖς, ἐγὸ τοῖς ἑαυτοῦ μώον ὀφλαιλριοῖς ὁ ορῴ, ἀλλαὶ καὶ τοῖς ἑτέρων, ὅ τοῖς, ἑαυτὸ ὅβα- 

διζα ποσίν, ᾿ληα καὶ τοῖς ἐτέρων ̓  οὐ τως ἑαυτοῦ χέριν ἐργάζεται, ἀλλα χα! πῶς ὀκεί- 

τ γῶν, ψυχας ἔχει δίκα, κἰ γδγ αὐΐς ἰαὺρ ἑαυτὸ μόνονμαλλα καὶ ὀκᾶναι ὑπ αἰὐτα 
τς μαριμνώσι,. εἰϑ καὶ ̓ἑκαζν ἥμοιντο, Ό δ ὁ ἔςαι πολιν, Ὁ ὀκτοιγήσε) τὰ τῆς δὺ-- 

νά μεως. οἷδε αἰγάπης αἰ σπυροολώὺ, πῶς ἀκαζαγώνιτον ποίει "(δοιὰ πολλαπλασίω; 

πώς Εἷς καὶ πολλαηου ὑ δια.) ἐπι ὁ αὐτὸς καὶ ὧν » ΠΙρφσιδ κα “ ωῳ "Ῥώμη" καὶ ὅπερ Φύσις Ἢ 

, διυύαζ) νὴ ἡ ἀἰγείπι δυωύα αἰ). ἃ ο ἄγε αὐτῦ ων ἐξαι᾿ Ὁ ἢ ἐχεῖ μᾶλλον ὃ ὁλόκληρος οὐ-- 
ΒΟΥ οἌϑ ΧΆ μρος κά: ἐαν ἣν χιλίοις ἐχν φίλυς," ̓ϑιραλίοις οὐννώνσον ποῦ πάλιν χαβῶσε 

οΐᾳ τὴς διωαμεως. ὁρᾷς πῶς αὖ ξητικὸν ἡ  αγαττη: Ὁ γὰ "πω ματοὶ τούτο ἐσι,ὃ Χέλιοσον 

ποιήσοι Δ να, ὄνος δξχυ ἕνεκεν ἰἐνθωῖθα ἢ Ἔ δυώαμο ζω τίων, ἡ ῳ ἀσφαλείᾳ καλιφώνϑρ 

ἑαυτους ; τούτο δεωυἀείας ὁ πλούτια χρξῆο πορτὸς, τούτο ὑγείας, τούτο αὐτοὶ τῷ Φώτο; 
σλῴον, τούτο β)υμίας αὐτύλεσις. μάξθι μος Εἰς ἐνα καὶ δύο αἰθακώμϑῳ τίω αἰγοίπίω, ; 

μιαῖϑᾳ ἡὶ δ 5 ἐγομίίας ὃ Ὄράγμα. ἔσω ἧς μηδένα φίλον έ γῶν Ὁ: ὁμοίας ἐδ ἐ ἐσαίτης 

29 (μώρρς, ὌΝ ἐρᾷ ὅχ νσαρχι μοι φίλος ) τιρύτος ποίλν ζήσεται ζωζω κἀν »» μίν- 
Ελάκχις ἡ σλούτιος, κἀν ὦ ἀφ ινία καὶ ̓ πζυφῇ, κἂν μυρία αἰγαϑεὶ κεκτηρδύος, πόντων ἔρη- 
μος ὶὶ γυμνὸς "καϑίςαται. ἘΧῚ ὃ τὴν" φίλων ΤῊΝ ὑτως, δλλαὶ, καὶ πένητες ὠπι ὃν πλύ- 

σίων ἐὐπορωτεροι τυγχόμοισι " ᾧ ἀπερ αἱ τὸς κ'πῷ ̓ αἰτν οὐκ Εἰπεῖν Ῥχιχειρῇ, ζῦτω ἢ 

φίλος ὑ᾽ τα ὅποι υ διαται ἑαυτῷ. ᾿ἀλοίσεεϑοι, δὲ ἐτέρρυ δυυυήσετωι ὃ πολλῷ πλεῖο- 

30 να Ὁ παΐσης ἡμῖν ἔςαι Ὁ)πολαύσεως ὦ ἀσφαλείας οἰ ππύϑεσις. δ ΝΡ ὅ9Ὶ παϑεῖν κακῶς ὑπὸ 

τοσϑτοις δυρυφίρριρι φυλαηὀμδμον. ᾿ [)» τοιοίτοι τοῦ βασιλέως (ᾧ σωματοφύλακες «-- 

κριθᾷς,ω ὡς ὅτοι, Φ ἅ Ὁ Ρ ὀμα ΧΗ ὲ φίξῳ τὰω φυλοκίω Ἰδηδείκνιω ζη) ἢ ϑυνοία, χα 

ἀγάπῃ ̓  πολλῷ ὃ  φόξου τυρφανικιτέρφι αὗτη. κάκᾷος (ὦ " ὧν φυλανχος τε δέδοίκεν, 

τ ὃ. πτύτοις μάλλον," ἢ ἑαυτῳ λει, ., αἱ σ᾽ τούτοις οὐθδια τὴν Ἰηπξουλδυόντων δέ- 

44 δὺικεν. ἐμεπορδυσω θα, τοίνειυ τέων ἐμπορίαν ζαὐτέων " ὁ πένης, Ἷ ἵα τῆς πενίας ἔχῃ φὡἶα- 

μυϑιδν᾽ ὁ πλουσιος, ἵνα (Ὁ πλοῦτον ὦ ἀσφαλείᾳ χεχίημδρος ἡ " ὁ αὐργῶνν, ἵγα, μ᾽ ὡν 
σφαλείας ἀσφαλείᾳ χη" ᾿ ὁ Ὄρηθυδμου, ἵγα δμϑυᾷς ὃ ἐχῇ ἄς: ὠῤχοίᾷε. τοτοἡ- 

μερϑτητος ἀφο αὖ, τούτο ρα ύτντος “ἰπρύϑεσις, ἐπεὶ ν οὗ τοῖς ϑνείοιρ ὦχφνα μαλιζᾷ 

ὅφ! γαλεπὲὶ χαὶ. αἰτίδοιοσει, τῷ μη  ((μματελαζόμδμα. δ " Τούτο πύλεις οἰκουμϑυ, καὶ 

49 αἰγϑοὰς ἔχοιϑῳ, ἥα ἀλλυλοις σι {νώμεθα. τοῦτο ὦ Ϊ [Ιαῦλος ὀκέλξυσε λέγαν᾽ Μ' ἐγ- Ἑδρι",κι. 

καταλιμπάνοντες τίω ἔχ) {[ιωχγωγέμ ἑαυ. οὶ γῤὕτως ὡς μμόνωσις κακὸν, χαὶ ῶ 

ἀασονδὸν καὶ ἰολσιτοὶ. τί ἘΣΡ μεναλχοί, Φησι, καὶ οἱ ΧΩ κρυφας το ὀρέων κατοιλυη- 
ότι: ; φυσὲ ὀκῴνοι Φίλων εἰσὶ χωθὰς, δλλα ὧν ἃ Ἐχὶ τῆς αἰορᾷει ἐφυλοι }ορύφους, πολ.- 

λόις ὃ ἐοῦσιν ὁμουΐχοις καὶ "ἀκριξαἷ, δλλήλοις (υδεδενϑμοις. χαὶ ἡα τούτο κατορθώσω- 
σι 



καρ ι΄, 884 ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ, 

σιν, ϑμέχῶρυσοιν, ἤν )ὺ ἡ τυ υσαυμῖν φιλονήκία πολλαὶς ποι ῃς ἐραδῶς͵, δζρο τοί ηο 
» Ι “7 τίω αχα' “» τὸ Ὁ (κε “  ξῆν . 3) ! 3) 
ὧκ μὲσυ γνόνϑμοι τίου α, γαστζευ γεωρο»υσι μ(δ᾽ ἀκριξείας πολλῆς.τὶ δξζυ, Ε:ἢ τις μόγος εἴη, 

᾽ »" ,ὔ } τὰ ᾽ 

φυσὶ ̓ κακῴνος μνθάοις ἐχά Φιλοις :ἐγώ μὸν» "ὃ βούλομαι, Εἰ δυιματὸν, χα ((ἰωδιατδίξειν 

δλλήλνοις εἰδενὰγ᾽ τέως ὃ νμϑμέτω ζῳ “ὃ φιλίας αἰχνητα. αὶ γϑ ὁ πος ποιφζτυὺὺς φίλοις. πολ- 

λοις “ρίω ὀχόέσι ὥν ϑιιυμαονζας᾽ Οὐκ αὐ ἢ ἐθαύμασαν, Εἰ μὴ ἐφίλοιω. χαὶ ἀΐοιὶ πά- 5 

λιν αἰ ΖΡ ἁπάσης δον) τὺς οἰχϑυιϑμης, ὅπτερ μέγιφον Φιλίας δ] τεκμήδμον. ἰδ τοῦτο 
χα) Οὐ τοῖς μιυφηθλοις αασαζὸ θα δλλήλυς, ἵνα (ὦ) πολλοὶ ϑνω θα “ν᾽ καὶ ἐχὶ ἷὝὠ Ἕ ἀ.- 

| μυήτωι χϑιναὶς ποιούμεϑι ζᾳ ' ἐυχαξ, λιτὸνεύοντες αὐ χὺ νοσώντων, χαὶ Ὑὔω" καρπῶν τῆς 
, ΩΣ ς ν᾿υ " “ 4 ᾿ υ Ψ "ν Ὶ 

οἰκαμϑρης, 4! γῆς χα τι λοίηης. ὁρᾷς πᾶσαν τὴς α᾽ γάπτης τίω διώαμυ; οὐ ταὶς ἐυχαὺς " ἐν 
; -“ ᾿ Π » Ι! "» ! γ 3 Ἂ Ι δ, 

ιὶς μυφηρλοίς ; ΟΥ Ταὶς “ὐ δοινέσυσι ἡ τουτὸ παγτῶν αἡ τιον Ὁ α γαϑών. ἂν ζαᾳυτης ἐχύκβα 1ο 

κ' ἀκριξείας, χα! ζὰὶ σϑλοντα χαλοΐς οἰκονομήσομϑμ, καὶ τῆς βασιλείας Ὀχιτευξομεθπκ᾿ 
- ! ͵ « “"“ν,Ἤ “Ὁ ᾿ ͵ ΄΄ο [ “ -“ 

ἧς Ἄροιτο πρῴ ἡμᾶς ὀχιτυχειν, λϑριτι ὦ Φιλοαν, 969 πία τὸ Κυρίου ἡμδῆω Ἰησοῦ Χ ρατοὺ, 

δ αὶ αὶ δ ᾧ πατοὶὴ δύξα, ἅμα ᾧ «ἰγίῳ πνϑύματι͵ εἰς (διὰ αἰώνας “ἿΨΜ' αἰωϊων, Αμέω. 

᾿ Ομιλιοθ, τό ΜΙΚΡΟΝ," ΚΑΙ ΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤῈ ΜΕ᾿ ΚΑῚ ΠΑ- τς 
, λιν μικρὸν, χαὶ ὀψηοϑέ με, ὅτι ὐπσ ἄγω “πρὶς () πατίρᾳ. 17 Εἶπον δέω 

ἐκ δ μα Μ αὐτὸ ασϑϑς διλήλσις " ἃ ἔδινο λέγει, μικρὸν ἡ ζὰ ἑξῆς. 

.»" 
. ἔχ. 

: 4 Ην ὀδιωωκνϑέζω ψχίω χαὶ οἰ ποῦ αἰϑυμίας κουτεχομδμζωυ πολλῆς, ῳ- 

ἰ » δὺν ὕτως Εἴωϑε χαταζαλλειν, ὡς ζὰ τίω λύπίωυ πἰκτοντα βήμα- 10 

τὰ φρέφόρϑνα ([μυεχῶς. τἱ δύέποτε δίζυ ὁ Χοιφὸς Εἰστων, αν - 

)ω, καὶ Οὐχ ἐτὶ λαλήσω μεθ᾿ ὑμδι (ωεχῶς ζῳ αυζ ςρέφΆ, λείων' 

μικρὸν, καὶ οὔκ ἔτι ϑεωρότέ με, χα! δἷι ὑπάγω ὡρὸς (ὃ πέμψαντά 

μεῦτε γὺ αὐςὧν: αὐικίησωτο ὅζο ἢ αύβὰ ᾧ πγεύμιαῖος λόίων, ὅτε πά.- 
λη αὐτἷἶὍμἝἔκχαταξζαλλέζῷ φρονήμφτα νος ὅζχυ ἔγεκεν πη ἀοιᾷ, βασανίζει ̓  δζρνοιὰν ἢ δὸ-- ἐς 

κιμωτέφσοιν ἐργάζεται, καὶ ((μωεϑίξει καλαῖς ἀὐθιυ ον τῇ τῦν᾽ λυπηρῶν ἀκροάσει “ϑμναίως 
οὐεγκεῖν τῷ ( χωφισμόν, (ὦ γ)5}} οὖν τοῖς ῥήμασι τξητο μϑιετήσαντες, ἔμελλον νὸ οὖν τοῖς 
πράγμασιν ἀΐῳ ρα δίως οἴσειν λοιπόν. Εἰ δέ τις αχριξως ἐϊξετάσιιο, ὶ αὐτὸ τῶτο" πα- χιπσμα 
οφμυϑία 66], Εἰπεῖν ὅτι ποὺς () πατέρ αἰτῆῤχομαι. τῦτο γ)Ὲ} δυιλούντος ἑώ, ὅτι οὐκ 

νι απολάται, λα μεταςασίς Ἴἰς ὅδν ἀυτϑη τελϑυτη. καὶ ἑτέρριν χα μυϑίαν ὐδοῖς οὐγίθηκεν.α 30 

Ὁ Εἶπε, μικρϑν, αὶ οέκ ἔτι ϑεωρφτέμο, μόνον, δλλαὶ αὶ ππδοσέϑηκε᾽ μικρϑν ἢ ὀψκοϑέ 
με, δηλοῦν ὃτι ὶ ἐπϑλμήξει,ἡ πσϑὸς ὀλίγϑν ςαι ὁ γωφισμὸς ὁ διενεκὴς αὶ μέ αὐ} συνοισία. 
τῶτο μϑῤτοι οὐ ( μυφδὸν. ὁγεν ὸ Εἰκότως αὐ τις ὁνιωμασιιε, πῶς πολλακις ζῶτα αἰκούον-- 
τες, ὡς μηδὲν αἰχηκοότες, ὅτως αἀἰλφιξαίλλοισι. πῦϑεν ὀΐω υὶ ((μουΐεσαιν ; ἢ ο.] οἱ τίωω λύστζω, 
ὡς ἔγωγε οἶμαι (αὑτη γδ} 9 δξέξαλλε τῆς Ωἱ ονοίας αὐνδ τὰ λεχϑυϑνα) ἢ δζρὸ τίω ασαφᾷ- 15 
αὐϑοὸῦυ" λεορνϑύων. δ αὶ ἐδυξῶν αὐῖς δυο εγνλμτία, τιϑένω Οὐκ ὄγτω ογδνπία. Εἰ ΝΣ ὁ- 

ψάθα σέ, Φησι, ποῦ ὑπάγεις Εἰ ἢ αὐ γής, πῶς ἐψόμιϑα σι; δζῳ τῶτο λέχϑεσιν, ζῶν 

οἶδα νὃν τί λαλᾷ, ὅτι ἅ Ν αἰπιέναι ἤμελλεν, ἤδεσειν ᾿ πγνοοίου Ὁ ὅτι μ(Τ' μιοκρϑν ἥξει πσοϑς 

ὐδοις. ὄρ δὲ το καὶ Ἰχιτιμᾷ ὠς, ὅτι ἐὺ (μωφδον ὃ λεχϑρδεον. βυλόρδνος νὰ  αὐζὶς 
ἐμιπῆξαι ὦ αἰδὸ τὸ ϑαγάτυ δύγμμα,τί φησιν; 49 

20 Αμῶυ, ἀμάω λέγω υμῖν, οτὶ κλαύσετε καὶ εϑρζωήσετε ὑμεῖς" 

Οπερ ὦ τῷ ϑανατι ᾧ τού ςζαυρϑυ᾽ Οδὅ κόσμος »σρήσεται. Ἐπειδὴ Ν᾽ ἥχοῥ 
Ὁ μὴ βούλεοϑευ, ζχέως ἐπέτρεχον τῶ] πιςεύοιν, τι Οὔκ ἀἰποθανάπα,Εἶζα αἰκούσαντες ὅτί 

“κποθουφτω,αμιφέζαλλον οὐχ Εἰδύτες τί ποτέ 591 ὃ μιυιρόν, φησι κρλλούσντε καὶ εϑρίωυήσε- 
-πὖἷ 



ΕὙΥΑΓΓῈ ΛΔ. Ομίλ. οθ. 8ᾶς 

το᾿ αἰλλ᾿ ἡ λυπὴ υμδ εἰς γορδὺ γμήσεδ. Εἶτα δοικψις, ὅτί ΠΩ τω λυγίω χάρο “ἦ, 

καὶ οἱ ἡ λύπη ἀκπι πίω χααν, χα τι αὐτῇ ὧς βροιχειαι," ἢ ἡδονὴ ατύβαντος, ἔχι ΚΒ 

δεῖγμα, ἡλϑᾳ χϑσμικὸν᾿ ἡ τί φησιν; 

21 Ηἰ γιωή ὅτ τίκτη, λύπέω ἔχει. Καὶ κέ 5) αὐ δαθολῇ ἣ ὁ ὦ ϑ- 

4 Φήτω, (μωεχὸς τῇ κι πὐροολῇ ΤῊΝ ὠδίνων (αὶ ἀϑυαίας πρλαβάλλοντες. 65 λέγ, τοιού. 
τὸν ὅθ1ν᾿ ὠδῖνες λήψονται Ψικας " δον ἡὶ ὠδὶς τῷ τόκε νῇ χϑράς αἰτία" ἀκα ἡ (δὲ αἴὲ 
αὐαςτίσεως πιτούμϑμος Ἅθηρν, ᾧ δεικρις στί ὦ εὐγτεύθεν ὠπελϑον, δμοιὸν ἔφη ᾧ οἰπὸ μυῆτρας 

ὠπελϑενν εἰς λαμίασον φούς᾽ ὡσανεὶ ἐλεγο, μὴ ϑανμαῖσητε δτὶ δζε λύπης τοιαύτης ἔχτ' 

(ἃ συμφέοονζᾳ ὑμας ἀγω ̓ ἐπεὶ νὴ ἡ μήτηρ δχὶ ὃ “λνέοϑαι μήτηρ ἕυτως ἔρχεται ΝΥ 

το λυπης. αινἢε.}" ὠγνζυϑα καὶ ὧι μωςίκὸν ᾿στιέλυσιν αὖ τὸς τῷ ϑανάτα ΓΝ ὠδῖνας, ̓  γέον 

λὐ ϑ69.πὸν Ἔστοβμνη ϑίεϑαι πεποίηκε. ᾧ οὐκ Εἶπεν ἢι πἰδελϑύσεται ἡ ϑλίψις μόνον, δλλ᾽ 
ΟΥτῖὲ μέμνηται αὐτὸς (ζοσοιτη ἡ οἱ ἀδεχονδμη 5 ρα) ὅτω τοῖς αγίοις ἐςα!. ὁ μέω 
υὶ δζχ' τοῦτο χεώρει ἡ γυνή ὅτι ἤλϑεν αὐ,ϑοϑπος Εἰς (ὺ κόσμον, δλλ᾽ ὅτι αὐτῇ πουδίον ἐτέ-. 

29. ἐπεὶ οἱ δζῳ ὅτο ἔχουρέν, οὐ ϑὲν ὠκώλυε ᾧ ἐφ᾽ ἑτέρα γωναικὶ τικτούσν ζῳς μιὴ τυχγείσοις 
α ας χαίρειν Τἶνος δξζυ ἕνεκεν ἕτως οἶπτεν ; ὅτι εἰς τούτο μόνον πϑρελαῦε τὸ χἰ πυύδειγμά, εἰς Ὁ δεῖξαι 

χσδόσκαιοον (ζ τίω λύσίω, διζωυνεκῇ ὃ τίω «σρϑμ" ἡ Εἰς ὃ μεζοξασιν ζἢ πσϑϑς ζωΐω Ἥ 

ᾧ Εἰς τὸ μέγα ϑᾺ) ὠδίνων τὸ κέρδος. τὸ οὐκ Εἶπεν, ἐτέγϑη παιδίον, δλλ᾽,στὶ αὐ, ϑοφπος. 
οὐζωϑα γὰ» μοι τίω αγαςασιν αἰνίηεται τέω αὐτεῖ καὶ δὺς οὐκ ὠκείνῳ ᾧ ὠϑίναντι ϑανατω, 

δλλ αἱ τῇ βασιλείᾳ Φικγεοϑεω ἔμϑηε. “1.9 τῦτο ούκ Εἶπεν, ἐλμνῆϑη αὖ τῇ παιδίον, δρλν, 
20 ἐδινηϑη ἀνϑοφπος Εἰς (δ) κόσμον. 

2. Καὶ ὑμκῴς δζχυ νιῶ ὦ λυπη ϑησεοϑε᾽ πάλιν ἢ ὄψομαι ὑμᾶς, ἡ λύπη ὑμδβ! Εἰς 
γα ρον “δνήσεται . Εἶτα, ὅτι Οὐκ ἔτι Φτοθοοφται δυλών, φησι" 

Καὶ ονεδὶς αὐ ὠρειφ᾽ ὑμϑθ. 13 Ἐν ὠκοίνη τῇ ἡμέρᾳ, ἐμὲ σῴκ ἐρωτήσετε ἐδέν. 
Παλν ον εὲν ἀλλο κατασκθυάζει ὅζρι τύτων, ̓  ὅτι το τοῦ Θεού ἐς!, τότε γὰρ ΕἼσιοϑὲ 

25 παγζῳ λοιπὸν. “ι δὲ ἔβην, ἐμὲ Οὧρι ἐρωτήσετε 1 καὶ δεήσεαϑε μεσίτο, αλλ ΦΡκᾷ τὸ ὁγομισι μόνον 
Εἰπονς πανᾷᾳ λοίῳ,. Αμέωυ, ἐμῶν λέγω ὑμῖν, ὅτι ὅστι ἐδν' αἰτήσητε “ὦ πατί.- 

εα ὦ ῷ ὀνοκατί μά. δΔδείκψυσι τῷ ὀνόματος Τὶ δεώαμιν, εἴτε μι! ὁρώρϑμος, μηδὲ πα- 

οακαλουϑρος, αὐλλ᾽ ὁνομιαιζόμϑμος μόνον, ὁ οὐ ραὶ ῷ πατοὶ ποιᾷ ϑαυμαφοις. ποὺ δὴ Τ- 

ΨΥ (σ΄ 

το γέχϑνον ; ἔνθα λέγρεσιν, Ἐπιδὲ ἔχ] ζμα ἀπειλοὶς αὐ ὴοἕἔ, ὺ δὸς τοῖς δούλοις σῳ ετ' παρῤῥυσί- τμεξι διῶ, 
γοας λάλει ((ὺ λόλϑν συ, ἡ ποιήν οὖν ᾧ ὀόματί συ σημεῖα, ἡ ἐσείαγη ὁ Ὅπος ἔγϑα ἦσαν. 

24 Ἑὼως ατι Οἕκ ἡτήσουτε Οεϊέγ. Ἐντβῦϑεν δείκνυσιν, ὅτι συμφέρᾳ πάλιν αὑτὸν ἀ. 

πῇθεν,εἴγε ἕως τῦτε Οὐὐνὴν ἡτησαιν,ὺ τότε[5] λήψον") τάν) α ὅσοι ἐμ αἰτήσωσι. μι 5 , ὅν 
Ἅοιπον Ὁ ((μυΐίσομαι ὑμῖν, νομίσητε ἐϊκᾳ]αλξφϑαι" τὸ ὑομώ μὰ μείζονα ὑμὴν δωστι παῤ- 
ῥσίλυ. ἐπεὶ δῶν ((μωεσκιασμένα ζω ζα Εἰρνμένα, φησί" 

342 ,ζ58 Ταύτα οὐ χρβοιμίας λελάληκα ὑμῶν, καὶ ἔρχεται ὥρα ὅτε Οὐκ ἔτι οὖν αὐ οιμίαις 
λαλήσω ὑμῖν. Ἑςαιχαιοθς, ὅτε πάντες Εἰσεοῶς σωφώς. λέγει (ὃ τὴς ὁμαςασε- 
ὡς “χθόνον. τῦτε πϑρνσία αἰδὲ τὸ παΐξος αἰαγελώ ὑμὴν ΓΝ 7.» πὴ τιοπωράκοιτα ἡμέ- 

ἐας (ωϊωῶ διελῴϑη ἀὐοῖς, (ἰωαλιζόμϑρος αὶ λέγωνζῳ αἰδίτης βασιλείας τῷ Θεοῦ) 
νι Ὑ» οὖν φόξῳ ὄντες, νὶ «αρϑσέχετε τοῖς λεχϑμθβοις᾿᾽ τότε ὶ ἀγάςαντα ἰδόντες ἢ συν-- 

ο ὄντες διυιμήσεοϑε πρισία παϊτα μανϑανῳ, σι αὐτὸς ὁ πατὴρ ὑμάς φιλέσιι͵, τῆς Εἰς ἐμὲ 

“πίφεως βέξαιας γελμημϑρης. 
26. Καὶ οὐκ ἐρωτήσω (ἢ) πατέροι. Αρκεῖ ἡὶ Εἰς ἐμὲ ἀἰγαπη πσϑϑς ἕοναι ὑρδ. 
27 Οπύμεῖς ἐμὲ πεφελήκατε, ὁ πεπιςεύκαῖε, ὅτι οἰπὸ Ὁ Θοϑ ἀζηλθο. 248 Αποῦ 

παΐξος ὅξηλϑον, ὼ ἔρχομϑι εἰς τ κόσχκον. πάλη ὠφίημι ̓  κόσμον, αὶ πορδδομαι Δρὸς Υ̓ πα- 

Τέρρι. 
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τὸ τφιν Ἐπειδὴ γὸ ὁ ἀμαςτίστως λϑῖςς ϑχ ὡς ἐτυιλαν σύδις “πἰλεμωϑεῖτο, κ καὶ τϑτων 

Ὁ ἀχούειν ὅτί τον Θεοῦ οζηλθον, ὁ ἐκ4 ὑσσάγω, (ωεχῶς αὑτὰ κὐδιςρέφει, ὦ 
μϑιὲγαῤήγίνατο, (τι ὀρδῶς πιφευέσιν Εἰς αὐτόν τὸ ὃ), ὅτι μέλλουσιν οὐ αἀσφαλεία ἐἢ). - 
πὶ ὦ δ ἔλεγέ, μικρὸν, χρη ου θεωρᾷτε με, καὶ μικρόν, ὁ δήμλοϑε με, Εἰκότως ἡγνό- 
οεμυ γιοῦ 5 Οὐκ ἔτι. τί δὴ θην, ἐμὲ ούκ ἐρωτύσετε ; Οὐκ ἐρέντε, δεῖξον ἡμῖν “' πατέρα σῃ, χαὶ ; 
πούδι᾿ π’ογής, τι πᾶσαν Εἴσεοὸς τω γνωΐσινὶ δῴᾳκείσε) «χοὸς ὑμας ὁ πατήρ, ὥασερ κὺ 

ἐγωὅτομάλιςα ἀντᾶν ὀμαπνεύσοι ἐποίησε ὃ μαϑεῖν ὅτι ᾧ πατεί ἐσον ) φίλοι. δ 9 λώϑεσι' 
30 Νιώῶ οἰδὰ »βϑυ ὅτι οἶδας πόώτα. Ομράς τί χσδὸς Ὁ ὑφορμιούν τὴ ὀζμνοίᾳ, «.- 

πικράνατο; Καὶ κὶ χεύλν ἔχεις νά τςσε ἰρωτά᾽ Τύτίς;, ὡρὴν ἡ αἰκούστι οἷ- 
δας τὰ σκουδαιλιζοντα μας νὰ ἀμέπτωυσοις, ἐὴ, Εἶπες ὁ πατὴρ ὑμᾶς φιλᾷ, οἷι ἐμὲ πε- το 
φιλήκατε. μ( τοσαῦτα ὁ τηλικᾳύτα, τότε λέρϑυσι, γε οἶδα νϑμ. ὁρᾷς πῶς ἀτελεῖς 
Εἶχον; Εἴτα ὴνν ὥασερ Ἵνναὶ Ὑϑριν αὐτο πλέχοντες λῴεισι, νωῦ οἶδα νϑμ, λέγει, πολ- 

, λῶν δεῖαϑᾳ ἐτέρων͵ ὥςε ἔχὶ τ τέλειον ἐλϑεῖν, σοτὲν συοδπω ὑμῖν κατωρθω ἢ). νιὦ δϊωυ 

“πὐδεδωσετε Με τοῖς ἐϑροῖς, ᾧ τοῦῦτος ὑμδὼ κρουτήσει φέζος, ὡςε μηδὲ μετ᾿ λλήλων δχωυη- 

ϑίμναι ὀμαχωρῆστι. δλλ᾽ θδὲν οὐστὸ τύτων πείσομαι δεινόν, ὁρᾶς πῶς πάλιν συϊκαταζαϊικις ις 

ὁ λόχος; ὅτο γϑιῶ αὐζοῖς αὶ ἐκαλῴ, οἷ, συϊκαϊα σεως δίον") διηνεχῶς, ΚΝ γὰρ ἐλεμ»ν, ἰδὲ 
νεῶ πλρνσία, λᾳλς, καὶ σελοιωίλν ΟΥεῖε μίαν λέγεις, καὶ ϑζρ τῦτο πιφεύουϑ σοι, δείκγεσιν ὅ- 

ᾧ γιῶ, ὅτε πιφευουσιν, πο πιςεύεσιν, δὲ ασοοσίεται αὐ τὰ βήματα αὐζᾳ λέπι, εἰς ἔτερϑν 

αὐ απεμπων χα! 69). τὸ ὃ, 32 Ο πατὴρ μῆ᾽ ἐμούς, Διαυζῶν πάλιν 

τίθήχκε ζτο “ὦ αἴω νὴ κοίτω ἐξούλοντο μιόϑεῖν. εἶτα δεικνες, ἐκ Ὁ τελείαν γνώσιν “πϑϑ εδίδευ χς χιϊκίλιν 

αὐζοῖς ζῶτα λέϊων,δολ᾽ ὥςε Τ' λογισμὸν αὐΐζοις μὴ φτισια ψ(εἰκὸς Ν᾽ αὐτᾶν λογίξεα ϊ, ὸν- 

ϑρωπινα τινα ᾧ ὅτι ἐδὶ μιᾶς Στ λαύσοισι 25) αὐτο βονϑείας) φυσί' 33 Ταῦτα λε- 
λάλυχα ὑμῖν, ἱα οὖ ἐμοὶ εἰρήνην ἔχοντι  Ὑντςρ, να μὴ ὀχραλητέ με ὃ δχρνοίας ὑμϑι; 

᾽δλώ τὐραδίξηιϑε. μὴ Οίνωυ Εἰς δόγμα ις ἐλκάτω "ὰ λεχϑωϑινα.. Εἰς γὃ ἡματέεαν Ε:- 

ρ".) τὐϑάκλησι ἡ ἀγοσίω σον ). μέχοι τοῦτο, φυσί, τοιαῦτα παχοίσι, , φήσει") ὑμῖν ζ 25 χ. εἰα 
δὴν δεινῶν " Δλλ ἕως δὼ ἦτε ἐν τω κόσμῳ, ϑλίψω ἕξετε, ὦ γιῶ στε χρῆδα διδὸ μαι, ἀλλα ἡ 
κα φῦ. ἀλλα ὀζαναχητε τω λογισμῷ. οὐοδν γὺ πείσιοϑε δυιιόν. τῷ Ν᾽ διδωσκάλν 

πόρλμονθον Με ὠν, υ γ6 Ὁ (ἂν μαϑης ἀλύων, ᾧ πῶς γένίκην ας, Εἰπί μϑΙ, 1 κός 

σμον; Εἶπον μιζω "δὰ, οἷι, τὸν αῤρνία αὐτί κατέξζαλον χώτω᾽ Εἴσεοϑς 5 ᾧ ὕςερον, πϑ΄.- 

τῶν Εἰκόντων ὑμῖν Ὁ τ αιχωρϑιώτων. 10 

μΘΙΚῸΝ Ἐξεςι καὶ πων νικῶν, ἑαὶ βελώμιϑα, εἰς (2) διοχνλ)ϑν τὴς πίφεως νμϑα φοραγζῳε, ) χώμει 
ὐτίω βαδιζονζος Ὁ ὁδὸν, ὦ αὑτὸς ἡμῖν ἔτεμδμν. ὅτως συτὶ ϑαίνατος ἡ μι αΐϑ είςα, τί δ ; 
ὀἐυ" τεϑνήξορυϑῥ, φησιν πὸ γὸ τῶτο δῆλον, ὅτι ὁυ αὐἰξκέςαι, ὁ μων τότε ὁ λύταγωνιφζῆς 
ἐξα! λοιμίπτος, ὁυχ στὸν μη συμπλακῇ των ἐϑρῷν δλλ᾽ ὅτὸν συμπλακεὶς μὴ χατέγι- 
γα! ὁ τοίνεν ἰῷ τω συμιπλοκίω Φγητοὶ, λλαὶ δῷ τίω γίκίω αἰθαίγατοι. τότι Ὁ δὺ 15 

ἥμϑυ ϑνητοὶ, Εἰέρϑμομῦν ϑ αὐτῷ διωεκῶς. ὥασερ δχυ οἕκ αὐ Εἰποιμι μακροζι- 

ὠτωτα τὴν" ζωων αϑανατα, χα! τοι γέ πολιοὼ ὑϑοντα γρόνον ἔξω ϑγατν ὕτως ΘΟ οδ' ϑγη- 

τὸν, ΥΕ ὦ λύξοϑαι ϑαναάτω, () μέλλοντα κ᾽ (Ὁ θιώνωτον αὐΐςα εϑαι. Εἰπὲ »ν μι, 
Εἰς ποἧς ὀλίηϑν ἐρυ,ϑριαίσειε, τῶτον ὅτω χα λέσωμϑμ διζωνεχὼς ἐρῳθρόν Ἐν ἐδουκιδς.. 5 ὅνα) 

υγ οὦ πράγγλα ἐξις, ΕἸ ἃς ὠχρὸς Ὅροιηο, τὗτον ἰκτερλώντα παϑόσερφύνϑμ ; ὁν- 40 

δακίὼς. ποθ έσκαηοϑν ΣΡ παθος. οὐκοιῶ ΘΥοῖδ᾽ Θγητεν καλέσῃς ῷ ο ὀλίγῳ 4,20. 

γῳ σϑνόμϑμον οὐ ϑανώτω ᾿ ἐπεὶ ᾧ ὧν καϑώδονζις ὅτως ἐρῶνϑιυ, τεθνήκασι γ,..), ὡς 
Εἰπεῖν, καὶ Εἶσιν αὐενόργητοι. δλλα φϑείρει τὰ σώματα; καὶ τί Τρ ; ἐν ΨΨ ἵγα, ον 

φϑορᾷ μεήν, αἰλλ᾽ ἥα βελτίω “Ἄῥηται. νικήσω μϑμ τοίνω (δὴ κόσμον, ατδὸς αἰϑοινασίαν δρας 
μώωμϑρ, 

χιτϑηΐ 
με» 
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μίφυϑῳ, αἰχϑλρυδησω δ τῶ] βασιλᾷ, ςήσωμδ καὶ ἃ αὐτῳ; (τς ϑπαιρον κατα φρονήσωμδρ τε ἿΨΜ 

κἷν ἤδονω. " Ὁ Ὁ δεῖ πόνων. μεναϑαλιόν τίω ν; χίω" «σεῖς ᾧ ὀυφᾳνον, ἡ γενίκηται ὁ κόσμος 

ἅπας. δὼ μη , ἐχιϑυμσῃς εἰυτα, νενίκη ται" ὧὐ καγαγελθίσης αὐτὸν, ἢ] ητω. ξένοι ἐσωδ κα, “) 

ΓΝ ὁπίδημει μηδενὶ τοίνειυ τῆν λυπηρῶν αἰλγῶμϑμ. φυοῖξ γὸ, εἰ πατοίδὸς νοιϑνος λόμ- 

4. ὭξΆς Ὁ σαί: )9: ων ὥξεφάρμων Εἰς μα “'ν τινα γάῦ ἀπῆλθες, μηδοὶ γνώφαμες ὧν, μη-- 

δὲ παιδαρι ἔγων͵ μ’δὲ πλούτον, εἶῷῳ 1|ς ὑξρισεν, ἤλγησας οὖ, ὡς οἴκοι ζμπτα παϑων. ῶ 

2.5» οἰδενω σαιφαύς, ὃ ὅτι ὧν ξένη κ' Χ) δλλοτοίᾳ, ΕἾ, χόρτα φέρειν ἐυκόλως ἐπεῖῆε, ὦ Φ κα- 

ταφρονξοϑαι ζω πεινῆν ᾧ δι καὶ . Ὁ ὁτιοιῦ παϑεῖν. τ λθγίσοι! ἡ μων ὅπι ξένος οἱ αἱ 

΄ ῥεπίδημος, αὶ μηδὲν σε δ ον τῇ ξὼν υτη “ερυζτω. ὑγοῥπόλι ἔχεις, ἧς τεχνίτης 
μὰ "ἢ ὸ δημμ)9: οΘεὸς. 52 αϑοίανοις αὖ τι ατοὸς βοχί κα κ᾿ ὀλίηϑν ὀβυλθυθμος τυπηέτω, 

᾿ ὑφειζέτω, λοιδορείτω᾽ οὖν ξένν ἐσαδῥὰ κὴ εὐτελῶς ζ κῦμ. τὸ γὸ δευὼν δῆτ, ς πατοιδὸς 

αὔτο καλεῖ, κι ὃν τολι ὔἠ' τότε μεγίφη αἰορημοσιμώη κ) ζημία. ἐδ. ἡ τις ἔἰϑες μηδένα, 

γνώφαμων ἔχη, πόρτα δυκολώς εὐφίςα ").ν ἡ γὸ ὕθειν ὩσΤΟ Ὁ γγώβμης βύξειζο, των χωλέπω- 

τέρρι ὍΛ δ δδὼ τς εἰδὼς 1' ὑγγοργον ὅντα ὑπαρλον υζρίσῃ,το' τὸ ἢ ὕζρις πικεὶ ̓ ἐλη ὃ ἰδὲ: 

ι5 ὠτίων γομείσοις ὑφρλσρ ουτὲ ἀψαοϑάι δυώαται τὸ ζω τὰ παρῳντος᾽ ὅτω δὴ ᾧ ἡμῆς Ἄργι- 
σωμεῖκι. σδοδ γὸ ἰ ἰσὰ Τὰ ὁπερ ἐσμέν 2) ὑξραςαὶ, δῇ, Ὁ ΟΤΙ “πολῖται ἿἋΨ ραν Χο Εἰς τίω ὀΐω 

ἐπ έρε- “Αἰποσιγράμιϑδμοι πατρίδα, ἡ δνὝ . χερδθίμ ἐσωϑμ συγγώρθυται. μ τοίνυν ἀλγαΐνϑμ, 

, μηδὲ ὑοδαν ἡγωϊῦδα τίν ὑξενν. Εἰ ἰἐγνώειζον, ζςκ ὦ »ὕζρισαν. ἀλλα "τῆωχοις καὶ Κ᾽ δτελᾶς 

νομἰζοεσι; ὁ μή τοίνιου μηδὲ ἡμιᾷς (υτίω ὑζριν γουμζωϑρ. Εἰπε Ὁ» μ!, ΕἾ τις ὁδοιπορῶν, 

20 παῖδως (ὃν: αὐτῷ φϑεύίσας, ὁ ὀλίγον ὅχοτιμνα οὐ πϑρδὸχείῳ ὁκαϑεζοτο «Ἔεμδιων ἀδριῴ" 

“ ΕἾπι ὁπϑνδυχεις, ἡ ἢ ΜΝ οδοιπῦρών᾽ τίς, αἰγνοών ὃ ὁο1ς ὴ ἴῃ, δυλέραινειε πρὸς ὀκῴονναὶ 

Δοιδρρηϑείη) ἀεᾳ ὃ γελέσετω τίω ἀγνοιὰν ἐκείου, ἰ πέρα 4 μάλλον αὑτὸν ᾿πλλόμη; Οὔ Ν 

εἰντρυφήσει,ὼς ἀλλὺ πιὸρ ὑφειζ εϑῴου τ, εὅτω κα ἡμᾷς πρραηωρϑρ. ἐ γ ὦ ῳ πλυδὸχείῳ 

χαϑηΐθα αἰδένϑῥοντες κι (ὃν ἡμετίρυς, τῦν' ὀδυίονζας τέων ὀδνζαντίω. ὁτὸν ὁμοῦπ πόρτες 

23 “μωδδα, τοτὲ Εἴγοντᾶι ε “νας υδρίζουσιν. ὅτοιτοτε αὕτω νεύσσι, τὸαι ἐρφέσιν᾽ ὧν ὅδιν 

ὃ ἐ ἐρριδρ ἡμς ( (ᾧ ἄφρονες Εἰς γέλωτα. δύο τοίνιωυ τύτοις ἴα μι ϑηυσώμιϑα ὁ αύ- 

τοῖς, ὑτι τεμεῖς οὐ οὐχ υξριζ ὀᾶθα (ὁ ἃ ᾽ν ἴσασιν οἵτινές ἔσμεν ν ὅκα, κἀν βουλώμεθα, δίκξο 

λαίῳν, δωσοεσιν ὕζερϑν λαλεπσωτατίωυ. δλὼ μῇ ὅροι να ὅτως ὠμέι κῃ) ἀπύρ- 

ϑόστον ἔχειν ν: λυ, ' ὡς δίων, δύ οὐρὰ Ὑ "ὁμοφύλων ὑξρζωμθα; τ ὙᾺ ὅ91 Γ 

410 Φορτικόν. τοῦτο Κ δζω 091 ζ κϑύφον, τί δήποτε; »Ὁτὶ οὐχ ὁμοίως ὥν αἰγαπωμδύοιρι ὑξρί- 

ζοζῶε φέροιϑυ, ὺ ὅς Οὐκ ἰσμϑμ. τα σριωω " ὐοκχαλούντες ὥυ' υξρισιθώουρ, λέγορδν 
"αὰ ἐρ κατα “πὶ λλύκις ̓άδελ 0; ὅθηγὺ υΐρικως, Φέρε λιυναιως᾽ πατήρ ὅδ!" ϑείος ὅδιν. Εὶ Ι 

Τῷ αἰδελφοῦχ ̓ πα Ὅν ὌΧ, ωομα δυσώωπεῖ, πολλῷ μάλλον, ἂν ᾿ Εἴπω τύτων γνησιώτεον. ἐυ 

. ἀνόλον Ὁ ἀδελφοὶ μένον" “ἀλλήλοις ἐσ μϑρ, ἀλλα Χ ιδιμᾷ ᾧ σῶ σώμα ἐν. Εἰ τῷ ν᾽ ἀδελφοῦ οἰ ομὶ 

425 δυσωπεῖ,πιλλῷ μάλλον ὃ τς 9 μδήοις, οὗ ἡκουσοις “ῆς ἔξω πϑροιμίας λεγϑυσης, ὅτι δὲ! (ν" 

φίλοις μῷ Κῶ ἐλαήωμῇ μἄγέχων: ; σῴκἡκουσως Παύλου λέχϑντος, Αλλήλων τα ; βαρη βα- τὴ τς, 

φαζετε: ̓οὐγ ὁρᾷ (ὧν ἐρανζω: ; αἰανγκοίζ μαι τὸ, Ῥηΐε ἀφ᾽ ὑμδ δ ἰδιιγμα “δὴ 
Οὔκ ἐχολδι, ὁ ἐπ’ ̓ ὀκοινεν τίω αὐτῦλσι ῷ Ἄρην ὥγαγεῖν, ποι αὐφ' ἡ ο Παῦλος ὅτω 

λέγων Εἶτα ὧν (ὦ τ ̓ (σρκὸς ἡμδν ποτόρφιρ ἐἴχο ὃν παιδιυζς, ὁ ̓ ενετς ἐποκῖθα - μῶλλον 

495 ὀκῷοε ἐυχσιεϑ προ εἰπαδν, ὁπ ἷ Ῥωμσροις Φησὶν, λασερ πἥετεσοίε χα δ ὑμδὼ δούλα τὴ 

ἀκαθαρσία κα Ὁ τῇ αὐομίᾳ, "ἰς Τὶ ὀμομίλν᾽ ὅτω πο ᾳ φήσας τὰ μέλη ὑμῶν “δούλα τῇ διχφρο-: 

συνηςόχρ, ἅτο ἢ ἡμεῖς Θιῤῥούντες ἐχθάβα ὦ οὐραδείγμάϊος. ἐν ὁρῶ ζοίνυν (ἦν ἐρωνζω, πόσα 
ὕτοι πορνῶν γυναρδν αἰξιχαιόνθροι παροισι δεινὰ, ῥαπιζόμδνοι, τυπβόμϑμοι, γελώμϑμοι,θρυ- 

“Ἴουϑμης ὀψεγαϑυοι πρρνῆς, πἰπεφρεφορδμης, μυρία υὐριζ υύσηφ; δα ὁ ὁμῶς καὶ ὦπαξ ἡδὺ τι 
ἥμερον 

Ἐξ ι6.. 

ῥνω. ει. 
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ἥμερον ἰδωσιν, πλώτα αὐδοις οὖν ἐνποραγίαι, τὸ πτλρτα οἶδε.) τὰ πσδέτεραι, ἢ παὺτα ξεφίων 
φίρεϊ), καὶ πενία, κἂν γόσος, καν ὁτίοιεν τώτοις ἕτερον. ᾧ ὙΡ βίον ῷ ἑαυ, τίϑεν ἢ «.. 

ϑλιόν τε καὶ μακοίριον, ὡς δὼ τέωωυ ἐρωμδῥέωυ ἔχωσι “δὸς ἀΐοις οἰ ἀχειρϑμίω. αὶ νὶ δυξαν ἴ. 

σοισιν δ ν,ϑοφστίνζευ, σέ χ, αἰ τιμίδυ" ἀλλα, κν ὑξραξῃ τις, «ἰανὸ “Ὁ πυλλῆς ἡδογῆς καὶ τὴς 
“κὖ ὀχεύν ἐνημερίας,πόωτα Φέροισι ῥαδίως" ἐκ εἰνη ὃ καὺν λοιδυορήση)», καὶ εἰς ὦ πσο- β 

σίωστον χύση, ῥοδὸις βαλλεοϑαὶ νομίζουσι ζῶτα πάορντες τἰϑαυμαςον, Εἰ αἰϑὶ αὐτίω 

ὅτω ζακειν"); ὁ γδ Ὑ οἰκίδν [1] κείνης πασῶν τὴ λαμασοοτέραν νομίζοισι, καὺ πηλΐη 
ἡ, κἂν καζα πίτήουσα Γ πἰ λέγω «δι Οἰχοις» ΡΨ, ὥν τόποις ἰὐζις, ἐἰϑκ δζατοίξοσιν ω 

ἑασέρα ὁρώντες δζονίςαν"). ον (δ δὲ μοι δῦτε λοιπὸν ὦ ποζολικὸν εἰπεῖν, χαϑούπερ ὠχφνὸς 

φησιν, ὦ αστρ παρεφῆσει]ε τὰ μέληυ δ! δυύλᾳ τῇ ἀχαϑαρσίαᾳ, ὅτω οἷα ςήσαϊε τὰ μέλη ὑμϑδὰ κο 

τῇ διχαιοσιούν" δ αὑτὸν πον κα γὼ λέγω, ὡς ἡγαπήσαι μϑμ ταὐύζζις, ἀγαπήσωμϑ αἰλλήλοες, 
ἢ Οὐτὴν δωινὸν ἡγησόμεϑοι πα ονοὶ τί λέγω αἰλλήλοες 1 ουτῶς ἀγαπτήσωμϑμ“ Θεΐνἐφοί.. 
ξα)ς ἀἰκουσαῆες ὅτι τοσῶτον αὐσται τῷ μέξοην αώπης Ἐχὶ Θεοῦ, ὅσον «ὐϑὲ Ὁ πόρνην ἐπεδυξα;.- 

(θα ̓ αὐλλ ἐγὼ Φοίῆω, ὅτι Οδ᾽οἷδ τοσῶτον ἐχιδεικγύθα, χὴν Εἰ βούλεεϑε, ἐπεξέλθωμϑν 

τῳ λόγῳ, Εἰ ὶ σφόδρα φορδικὸν δ᾽ λεχϑυϑρον. ὁ ἐρωμϑῥη τοῖς ἐρωῖσιν Ογεῖν αὐ πσΊον Ὁ) ας 
χφησον, αὐλλ᾽ αὐιμίδυ ὸ αἰοουύίω αὶ ὕοριν, τῷ Νὴ 0) ποιᾷτὸ πσοϑσεδρθύειν πόρνη γν-- 
ναιχὶ, κατα γέλα ον, ἄγον, ἄτιμον, ὁ ἢ Θεὸς ἐἰρᾳνὸν ᾧὶ πὶ εἰν ὀυρρινοῖς ἐπαγίελλεται αἰ γα-- 

θα, ὺ ἐους ἡμας ἐποίησι ἢ ἰδελφοις τῷ μμονοδιμούς, Νὴ) ζώντί σοι μυρία πϑρέοα, ἡ τιλέν. 

τῶντί αὐαϊςα σιν ὼ τοστωῦτα ἐπαήέλλοτωι δωσιιν ἀγαϑα, ἴσαι μηδὲ οὐνοῆσαι δεωματον, ἡ μί. 

οἷς ἢ αἰδεσί μους ἡμᾶς ποιᾷ. αὶ πάλιν, κείνη δουτλμᾷν ὀψαγκαίζει πάντα ζᾳ αὐ εἰς βαἰ.. 50 
ρά ρον καὶ απωλειδρ᾽ ὁ ὃ Θεὸς ασείρειν κελέυει (ἡ) ἐραινὼν, ἢ ἐκατοντοιπλασίοια δίδωσι, 
χαὶ ζωζωὐ αἰώνιον, πάλιν, κείνη ὡς ὀρδραπύδιῳ κέχρηται τῳ φιλοιωῦίι, τὺ οαὐνου πλυτὸς 
χαλεπώτερον ἔχιτα Ἴϑσω" ὁ 5 Θεός Φησιν,οὐκέίι λέγω ὑμαξ δούλους, δλλαὶ φίλους ἐἰ- 
δὲτε τίω αἰ πἰβοολίω αὶ ἢ ὐζα ὅλαι κακδΐν, καὶ Ὑ αἰγαδῶν Κ ὀχᾷ, τί δζυ τὰ κα Ταύτα; 
ζαυτης ὧ ψεκον καὶ αἰγρυπνούσι πολλοὶ, χα ὥπερ Π χιτάξη εζτ' πποϑϑυμίας κἰπν ἀκού. κς 

οἱσι, καὶ οἰκίθν ἀφιᾶσι,καὶ πατέρα ὦ μητέρα, κα Φίλος, καὶ χρήματα, καὶ “αρόςασίλυ, 

καὶ πάντα ον ὄπορία καὶ ἐρημία, τὸ αὐντὖῶϑ'' Ἔ 2, Θεοῦ πολλάκις ἕνεκέν, μάλλον ὃ ἡμδϑ αὖ-- 
Μ ἔνοκεν, σευδ τοἰτίω μοῖδφν αναλαΐσαι αἰρέμεϑα ἿΨ ὄντων, ἀλλά πενώγτα ὁρῶντες 

«ἰϑεορώμϑυ, καὶ αὐ δατρέχουϑμ γυμνὸν, καὶ οσΥεἰὰὶ λώϑυ μεζᾳ δίδυμδυ. ὠκείνης 5 κα ϑερᾳ- 

πουρίδα, ἴδωσιν (Ὁ ἐφαςαὶ καὶ βαυῤξαρον,εὶν μέσῃ τῇ αἰγϑρᾷ ἑςώτες,ὥασερ ἐγκαλλώπιζ ὅς, 20 
᾿ϑροι καὶ ἀγαλλόμϑμοι “ἰαλέγονται, μακρῶν λθγωὼν αἀνελίῆοντες διαύλυς". χαὶ Οὐδὲν ἐξ 
“βίον πάντα νομίξοισι δὲ αὐ τέω;, σξκ αὐῤχονζῷε, νὶ βασιλείδλω (καὶ ἰσεισιν ὅσοι ἀ γοσήμαι-- 
τος Εἰλήφασι πεῖροι) καὶ γδΡν ἔχοισι σδεἴονα, (χιζοαῆουσῃ, ἢ σγσλθύοισι ἑτέροις, οἷ 

Οἵ εἰκότως γέεννα.; ἀρ Οὐκ εἰκότως μυρίαι χολφέσεις ; αγανήνψωμεν τοίνυν, ἢ τρχοωμὸν 

τῇ Ὁ Θεοῦ δῥμκονίᾳ κἀν Ὦσῶτον, καὶ τὸ ἡμισὺ μέρος, δ τῇ πόρνῃ φῆρέρισιν ἕτεροι, καὶ τὸ 19 
σπεῖτον. πίχα φοίῆετε πάλι καὶ ΝΝ καὶ αὑτὸς. αἰλλ᾽ Οὔν ἐξζουλόμέιυ Ἰπ Μ' λόγων 
μένον, δλὼ καὶ Ἐχὶ δ πραγμῆν φοίῆεν ὑμᾶς. νι αὶ ἐγζιῦϑα ὦ ὑμῶν ἡ καρδία συ- 
ξέλλεται, ἀξελϑέντες ἢ πάντα ῥίπὔ]ομϑμ. τὶ δξζωυ Ὁ κέρδος: ὁ Α ὁ ἐχᾷ δίη χεήματα αὐα.- 
λίσκειν, σχείδὶς σεενίαν ὀδύρεται, λα ἡ δϑμεισοί ϑμος ἔδωκε πολλακις α λοιζ᾽ ἐγζωθα ὃ, 

ἑαὶ ἐλεημοσιωύης μψηοεϑώμϑμ,παΐδως ᾧ γωυαϊκ ας, οἰκίον αὶ ππδοςαρίλυ,ὶ μινοίας πσϑ9- 49 
φαΐσεις ἡμῖν ασοϑξαίλλονται. ΔΛ ἡδονὴ πολλή, Φησιν, κᾷ; τῶτο γοῦ 621 ὃ, ϑρζωυα αὶ ὀδύ- 
9 μά!. τί δίζ, ἐαν δείξω μείξονα ὠνζαύϑα τίω ἡδονίω, ὀκφ  γορύ μικρὸν ἰ αοοτέμνο-: 

σαι τὴς ἡδογῆς ἡ αἰογειύη ὼ ἡ ὑζρας ἢ δωπάνη, δούτερϑν ὁ πόλεμος καὶ ἡ ἀπῴϑεια ̓ ὠζαύθα 

ἢ Οὐὐσὲν τοιῦτον. “ἢ 75} τὴς ἡδονῆς ζᾳυτης ἴσον, Εἰπέ μοι, κιίϑῆιϑαι αροϑσδικδυτα (δ) ἐ 
ΘΆΥΟΥ 
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ἐανὸν ἃ τέω ὁκᾷ βασιλείαν, ὁ τέ λαμισξῆτητα τὴν αγίων, κα ὶὶ τίω ζω τίου ἀτελθ- 
τήτον; ν λα ζωτα ὡ» “αξσδοκίαις, Φησὶν, ὠκῴφα ἢ ̓ ὦ» πείρα. ποίᾳ πέρᾳ: ; βούλ 

ονταῦϑα ὃς Ψ πείρᾳ Εἴπω ; εὐνόησον πύσης ἐλθυϑεοίας ἀὐπολαύδις, κὶ ἡὶ πῶς σσοννα δέδοι-- 

χας Οὐ οὲ το μεῖς Ὥρετῇ ἢσυζῶν, οκ ἀϑρόν, ούκ Ἰτίξουλον, εἰ συκοφωτίω, κα ( αἤδ- 

4 δοχι μιοιώται, οκ λὐτεραφίω, 9 ἐ ζηλοτυπον, " πενίδν, ΠῚ γὐσόν, Οἕρ ἀλλο αὐ, ϑοφ πίνων 

Ου δὲν" κέ ὃ, καν μνεία χῷ ̓γρωμέω Ἄρη"), ὥασερ ἐκ πηγῶν ὁ πλούης Ἰηαῤῥέῃ, ὁ ὃ [με 
ἀὐτεραφῶν πόλεμος, ἢ αἱ , ὑχιξουλαὶ, φ (ὦ λόχοι πάντων αθλιώτερρν ποιήσει τῷ μετ ἐ- 
κείνων πλιιωουϑβου ᾧῷ βίον. τῆς )» κατατῆυςου «ϑρυτῆομδύηρ ὀκείνης ὐ πουφώσης, - 

ναϊγκη ὃ πόλεμον αὐαῤῥιπίζ εοϑτω Εἰς τίω ὠκείγης Ῥηρέσκειαν. ττο δίχω μυρίων ϑαιγα ὁ 
ἴο τῶν χαλεπώτερον καὶ. πάσης ἀφορητότερον φιιφεῖας. δὶ Οὐχ ὠγζαύθε τοιοῦτον συγ. 

κὸν (ζ, 

Ο ̓  καρπός, φησι τί! πνδύμιανος,αἰγάπτ, χαρὰ, Εἰρίωη. ῳδαμοΐ πόλεμος, οὐνὶ Σφ"- ΤᾺ ἀἰκβ, 

μώτων ἀκαιο9ς δωυπάνη, ΟΣ ἰδ ὀνείδη "αν δαπανς. καν ὀζολὸν δ)ῶς, καὶ αὐτο, καὶ 'ποτή-. 

ἐμὸν ψυχοοιώ, πολλζωώ σοι τίω δὲν ἔσεται, ὰ οὐνὶν Ὠχη" τί σε δαχεῖν κα ὁ λυπῆσαι ποιᾷ᾽ η- 

λα πινται ὧτῷ “ποιῆσαι σε ἔνδοξον, κὶ πασυρ ἀπαλλάξαι αἱ αἰαοωύνς. “ἶνα δέ ἔξονδϑρ ᾿ὐπολο-. 
ΓΕ γα», ποίαν συή ὠμέω, ταύτα οδὺ ἀφιέντες, τοῖς ἢ ὠγλυτίοις ἑαυςἦν' ἐκδιδόντες, καὶ ὺ Εἰφξ 

τὸ πυρϑς καίμινον 7 ὁ χαιομϑύίω ἑ ὀκόντερι ἑαυῶν ὀκθάλλοντερ; ; δ 9 οἰθκαλώ σοὺς ζα τοι-- 

αὗται γοσύνζας αἰγνακίήστιεϑαι, ἑαυτοι, ἡ “ποὺς δι ᾿ὑγοίαρ ἐπθμαγαγεῖν, μηδὲ ἀφιέναι εἰς «- 

πόγνωσιν ἐμπεσεῖν ἐπιεὶ νὴ ὁ ψὸς ἐκεῖνος πολλῷ χαλεπώπερα τώτων ἐπαϑεν" δλ᾽ (αὶ ωρὸς 
(ὃ οἶον ἐπθμῆλϑα τ πατρῷοι, αὶ Ἐχὶ τὴς πξστίρας ἔϑμετο ὅμλε, καὶ Ὁ τὰ ὀζρπόμτος ἐυδὸ.- 

20 χιμυήσουντος ἐφάνη λαμασοότερος. τον αὶ ἡμεῖς ρ ξηλώσωμδ, κα Χ “9 Τ πατίρα ἐπὸρ- 

ἐλθόντες ὀψθγρεῦ ποτ, τὸς αἱχ καλωσίας ποςῶμϑμ ἐκείνης, ὁ τῷ οἷς τίω ἐλθυϑεείαν ἐ- 

αὐτοῖς με πιγάγωρϑῳ, ἵνα, χα; τῆς βασιλείας 74 ἐρανών ̓ἀπολαύσιω ᾿ υγλοψίτι κ) Φφιλᾳν- 

ϑερπίᾳ τὸ Κύρου ἡ μὴν Ἰησοῦ Χοιφου, θ᾽ κα δῷ πατρὶ ἡ δόξα, ὦ μια ᾧ αἰγίῳ πγϑύ μια πη 
, εἰς ὧν ̓ αἰώγας ΤΜ αἰώνων, Α 
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Ομίλισ. ΤΙΤΑΥΤΑ ἘΛΑΛΗΉΣΕΝ Ο ΙΗΣΟΥ͂Σ, ΚΑΙ ἘΠΗ- 
μέ οὖν ογϑαλμοις [τ ] Εἰς ὯΝ ὀυρρινὸν, ἡ Εἶπε᾽ πάτερ, ἐλήλυθεν ὡ- 

δα, δύξαστν σα (δ 0), ἵνα ὯΣ ας ὸὁϑ δυξασνν σι. 

: Ποιήσας ᾧ διδαίξας, φυὴν, (δ μέγας κληϑήσεται οὖν τῇ βασιλείᾳ 
τ Ῥεσναν᾽ ἡ μαΐλα Εἰκότως, τ μ ν) ἣν» ριμῶν φιλοσοφῷ,δῦ- 

κολον᾽ Ἀ 5 δ  ἐργῶν ὑχίδειξιρ ϑρναίου τιὸς ἊΝ μεγάλου. δ |9 καὶ ὃ 
Χοιφὺς αὐἰξὶ αεξικαιχίας αἰ σλεχθαδιος μέσον ἑαυτὸν «αετίιϑησι, 

ὅν 5. «ἰθαίνεσιν ζωτίω ὅχὶ ϑύχίων ᾿πέπεν, παυδϑύων᾽ ἡμας ω τοῖς πεὶ- 

ἐρισμοίς πόρτα αἰφένζας ὅλ ᾧ Θεὸν κατωφόυγφ. δ; »» Εἶπι, ῳ τῷ κά κισμῷ ολί- 

ψοὶξ ἐξετα, κ᾽ κατέσεισεν αὐ φᾷ ψυλαέ, ὁζῳ τῆς δὐχις ὀμίξησιπάλιν. ὡς γϑῤ' ὀρϑούστῳ. 

τίως πσρϑσεῖς ν᾽ ἡ δὲ ὀκείνοις ζῦτα ποιᾷ, ὧ, ὡασερ δὼ ὑπ Λαζαῤου, χαὶ λέγει τέων αἱ-- 

χελύψων ὠκᾷϑεν λαιμιξλυειν ῶ «ἰαυνδιίγματα. δὶ τῦτο ὺ μῷ ̓ πίω " 

“αν, ὅτι ἣν ΤΟΥ ὀχ λϑν τὸν “ϑρεζῶτο Εἶπον, ἐνα πιφεύσωσι,, ὅτι σύ με ἀπέφφλα!. ναί φησιν" ἱνανια μές 

49 δ Ὡδ  ρ' Ἰουδα ων Εἰκύτως (αὐ ὁ ἐγύετο "ἘΧΙδΜ μαϑντῶν νος ἕνεκεν; ἡ ἐ- 

πὶ μα Εἰκότως, ὦ ΣΡ χω τοστεῦτα, λέγρντές, γὼ οἰδαιμϑν, οι πόρτα οἷ - 

δως, μάλιςα πϑρτων βεξαιωϑίεαι ἐδίοντο. ὠλλως ὃ, δὐτὲ Ἀὐχίωὸ δ αγίλιξης Ὁ φράϊ- 

γα καλᾷ᾽ δλλα τί φησιν; εἤρε, ὥν ὀφϑουλμες αἰντο᾽ εἰς τὸν ἐρᾳνὸ, ὑδρίλεξι ἐΐν «ρὸρ 

Τοῦ πατέφοι μᾶλλον {ἢ φησιν. Εἰ: ἣ νλαρό λέπι ἐυχίω, ᾧ δείκρέσιν αὐτὸν ποτὸ (ὦ ζ Ὠλὶ .3- 

(βεγίοιιτομι.:. ἘΡΕΡ γάτα 
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γα τις χαρεσήουδυον, πυτὲ 3 ἄν ὀφξωλμώοες Εἰς τ ϑἰρανὸν αἴρρντει, “" , ἀρυξηϑης, 3.9. 

7» τὐτων παιδυο θα ὃ ὀκτενὲρ ὃ οὖν οὖν ταῖς δεήσεσιν, ἵνα, ὺ ἐτώτ ἐς λϑαρλέπωμϑρυ, μὴ 
τοῖς ὀφϑεολ μοῖς τῆς σαρκὸς μένον, , λα ὃ τῆς Δ ανοίαρ" ὦ ἴα υὐμτόωμδι τὰ τὰ γϑιατα, Ὑ' 

ἑαυ) καρδίον (μμωπρίζοντες. ἦλϑο γδ ὁ 0 Χολσὸς, οὐχ, ἑαυτὸν δείξαι μόνον, ἀν. Ε μὴν 
πευδεῦ σων ἄφατον. “ὦ ὃ ) πουδεῦοντα,, ἐυ ζω ῥιμῷ μῶν μόνοι, ἀλλά ὁ “4 τραίμῷ 

δυσειν 205. ,αἰὐϑυσωρδῳ τοίνωυ φησιν. οὐζοΐ παῖτερ,ἐληλυϑονὴ ἡ ὥρα δύξασόι σῳ Τ ἡδνῦνα ἱμῷ 
ὁ ίόςσν δξασῃσν. πάλη δείκγεσιν ἡμῶν τί σῴς ἀκων ἐχὶ τ᾽ φαυρν ἔρχε:). πῶς γορο αὶ ἐυ- 

ἡδιϑυοο, τῶ δρέοϑαι δύξλυ ζ πράχυα χαλαῖ, Οὔκ αὐτο μὴ μένου ω σαυρφυκϑών, ἀλ- 
λα ὁ τὸ ὃ παΐζες; ; ἐπεὶ ὦ ὅτως ὀλρετο. ν ἐ ὃ ὁ ο ἐς μόνον, ὠνιὰ ὼ ὁ πατὴρ ἐδὸ ξαῶν, κτσθ9 

ἅ γτῦ ζςαυρφυ ὑοὐτῆὶ Ιουδαηοι αὐ ἡδεσαν᾽ ἰσρανλ »ϑρμό, Φησιν, Οὔ ἔγνω ὃ ἜΤ 

φαυρὴν ἡ οἰκαμδρη ἅπασα πσολσέδραιϑν. Εἶτω λέγει χαὶ τὸν (δ9πον τὴς δόξης, χαὶ πῶς 
«αὐτὸ δοξάσει. 

, Καϑως ἔδωχας αὐτο δξοισίλυ πασης σαρκὸς, νι πᾶν ὃ δίδωχας αὐτω μὴ Ἰὐπόληται. 
Τόγὸρ ἐ ἐνεργετεῖν αἰεὶ, ῷ Θεῴ δόξα. ἀδὲ ὅς" ἰαϑὼς ἔδωχας εὐτῳΐ “ξοισίλν πάσης 

σαιρκός τέως δοίκψεσιν, , ὅτ Οὐκ Εἰς Ιουδιαιους μόνους ταπῇ χηρυγματος ἐς! ἰ((μεζαλιῦμα, ι4 

ἀλλ᾿ Εἰς τίω οἰχφυιϑμίωω ἐκτείνεται πᾶστων, ἡ “ερχαταξάλλέται παξροίμια Ὡν ἐθγών. 

ὯΦ »» Εἶπω, Εἰς ὁδὸν ἐθγων μὴ ̓ ἀπέλϑητε᾽ μέλλει ὃ Ὁ υζᾳ λέτιν, πορθυλέντες 
μϑιϑητεύσατι πάντοι ζῷ ἔϑνν, δείκγισι ὦ Ὁ' παιτῖραι τούτο βουλθυϑρον. σφόδρα ὙΡ τῷ 
ἐσκανδεύλιξεν Ἰουδαίους, "ἃ «ὧν μαϑνς δὲ. συτδ ΣΟ ζῶτα ἐυκόλως ἀμῤείγοντο χρὴ μον 

ἐογων ἀτήεοϑαι, ἕως τίω τοῦ πνεύματος ἑλᾳῦον διδασκαλίαν. Κ ὙδῈ μικρὸν σκόυδὰ- το ἀνπὶ πεΐᾳ 

δον οὐ τεῦϑεν Ἰουδαίοις ἐγίνετο. μι ᾿ δ [1] τοσοιυτέευ τοῦ πνεύματος Ἐχίδειξι, Εἰς ζ 
Ιερρσόλυμα τὐραλυόμδυος ὁ ὁ Πέξ Ῥος, μόλις ἰλυσεΐο ὁ ἐγκλήματα “(4 Φυγεῖν, Εἰπὼν 

τὰ κὉ τίω σινδόνα. τί δὲ ὅφγν, ὅδωχας αὑτῷ ἀξοισίον πάσης σαυρκέρ: ; πύτε ἀρᾳ τίω ὀζε- 
σἱὰν ζαυτίωυ ἔλφῦεν, ἐ ἐρήσομαι τοῖς αὐρετίκοις; πρλτῦ πλάσαι αὑτοις, ὴ κᾧ 'δ πλάσαι! ; 

αὐτὸς Ὕῤφησι “ετοὶ τὸ “ φαυρωϑύεϑαι σ᾽ αὐαφῆναι. τότε λϑεῶ λέπι, ἐδὸϑη μοι πᾶστε 16 χαακρμὴβ 

ὀξεσία᾽ πορϑυλέντες μϑντθύσατε ́ σαϊτα τὰ ἔθνη. τὶ ὅδυ: οἕκ ἐἐἰχ’ δξυσίλν τὲ ἐργων: ΌΌ “ 

ἐκυτῦ" αλλ ἐποίησε μϑἕα αὐτὰρ, ἀξυσίον ἢ ὃ αὐτοῖν οὐχ εἶ)ς κΖ᾿ τ ποιῆσαι: ; ὁ μέω φαι- 
γέτοι πάντα, αὖτὸς ποιωύν κ κ) ῳ τοῖς ἀγὼ χόδνοις, ὦ ὁ τὸς εδϑὲ κολρίζων ὦ ὼς «ρὗρτὀμονζα (ὀ ἐν 

μήχρύψω ΡΝ φησιν, ὑπο τύ ἡ παιδὺς ΜῈ Αὔρραμ, ὃ ὃ ἐγὼ μέλλω ποιῷ) τὺς ὃ ἡ ἀμ μδέίω ὡς 

καπιϑουῦζς εξ πτε ̓ Εἰχεινών ἀπώλεσε, τα πάλι ἔλαιξε : καὶ ποῖος ἂρ 'ῷυ.- 10 
τὰ δαίμων ἐφλέγξατοι ; Εἰ: ἣ ἡ αὐτὴ ᾿ δξοισϊω καὶ χη τότε χ᾽ ὃ νεϊ(ώασερ Ὁ ὃ πατὴρ ἐγείρει, φινὶ, 

“ὧν μέκροις, Ὁ  ζωοποιφ, ὕτω ὴ ̓) ηὸς δὲς ϑέλει ζωοποιῷ )ν δ Ὁ Σ εἰρηρθιίον; ὀμδαμεν αὐζὺυς πίμ- 

πεῖν εἰς ζαὰ ὁ ἐϑνη ἵν δέζυ μὴ νομίσωσι χαμνοτοιμίαν τῇ ὀχ τὸ λό, Οὔχ . ἀπεφα λέω, εἰ ἐμ Εἰς 

τὰ πσεόδατα ζῷ Ὅσι λωλότα οἴου Ἰσρκήλ, δείκεεσι ὁ τῳ πατοὶ τη»  διοχϑεω, Εἰ: ο χὴ 

πολλῆς ἀὐῷ τῆς ἰστελείας φλίήε εἶι, γὼ μαφοι Οὐδ. ὅτω 5» κακείνοις ῳκϑδόμεει τὸτε ὸ 25 

ζυ κῷ' ζχώτα᾽ ὦ ὅπερ Εἶπον, αἰεὶ τῇ τῆς ἐντελείας αὐβοολῃ σφώρα ἔσπειϑεν ὅτι συγ- 

τυδαθαστωρ (ὦ "λείδμϑρα, τ δὲ ὅβι,πάῖσος σαρκός, ἰγοῤδὴ πόρτες Ἐφ ἄσαν. ̓ ὺ μέζω, χιύμωμε 

τὸ αἰὐτύ μὲ μέρος, πόρτες Ὠηίφθισων" Εἰ5 μὴ πελσίχν πὶς λεχϑρϑίύοις, τῷ διδοίσκοντος 

"τὸ ἔγκλημα, δλλὰ Τμ μη ̓διγϑμένων. 
[ ὦ πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ, διῷ ἀύζις ζωιω αἰώνιον. Εἰ: ̓) ) ὁ ἐὐταῦϑα αὖν,ϑο»πτιώ- 40 

τερον φλήεται, μι ϑαυμάσῃς. π )Ὁ Εἰριμδνων αἰτιῶ ἐγέχέν ὅτ ποιᾷ, ὑφυλοῆο- 

Λϑμος αἰ ὦ αὐτέρ τ αὐθὸ ἑαυ Ζ λέγη μέγα, ὩΝ τῶτο  πσελσίφατο τοῖς ἀκροωρμδύοις, 

ζὸ μηδὲν μέγα αὐἰδὲὶ ἀντ Φάυτείξεοϑαι τέ τέως. ὁ γρεῶ Ἰωαλνης, ὑτὸμ δ οἰκείου φϑὲ η}) 

κοξλσώπου, ἐυχ ὥτω ποιῷ, δλλ᾽ Ἐχὶ Ὁ ὑψηλότερον αἰναγή (δ λῦχϑν, ὕτω λέγων᾽ παάγτα 
δὲ 

- 



χζητῆει 

ἡυπύτο 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛ. Ομιλ, π. βϑ9ὲ κεν Κ. 
δὶ αὐτν 4. ὅρετο, ἡ ὑχωεὶς ἀυτι ἐζμετο συ ἕν᾿" Ἢ ὅ71 ζωὴ εὖ ὶ ὅτι φως ζω αὶ ὃ ὁτι Εἰφζαἵ. 

δια, ἡλϑεν" ὀχ ὅτι οὐκ Εἢ ΧΡ’ ὀξξοισίαν, θέ μ᾿" ἰἔλαξων, αλλ ἅτι κ) ἐτέρφις ἔδωκεν δξοισιάυ. 

Ἐξ γνέοϑα τ τέκνα Θεού, Ὁ οἴ [αῦλος ὁμοίως ἴσον αν τὸν λέμφξ ᾧ ̓Θεῷ. αὐτὸς ἢ αγιϑοφπι- φιλιπ.θ., 

γώτεθϑν αἰτ4 5 στὼ λέγων᾽ ἡνα πᾶν,Ὁ  δίδωχας αὐτῶ, δῷ αὐοῖς ζωω αἱ αἰώνιον. 

ς 3. Αὕτη δὲ δ61νγ ἡ αἰωνιος ζων, ἵ ἵνα γυωσκωσί σε ῷ μόνον αἰληϑιγὸν Θεὸν ὁ ὃ ἀπέφήλας 

Ἰησῶν ΧΚρλςῦν, Μόνον αἰληϑινόν Θεὸν, “τ αἰνντιδιαςολζω τῆν" οέκ ὃν τῶν δε οὖν φησι, 

αὶ γὺ Εἰς (ᾳ ἔϑνη ὠδοις πέμπειν ἔνα. Εἰ: ὃ Οὔκ ανέξονται αἰλλαὶ δζρ το μόνον ὀκθάλ- 
λϑύσι Τ' Φ τῇ αἰληϑινὼ Θεὸ δ ω ὅν, ὅτω “στρ εϊόντες Ὁ! ᾧ Θεὸ Π᾽ ὀκζαλλοισι, ὑγὸῇ Φησί, 

Τί δυξὰν τίω ὌΝ Ὁ μόνου Θεοδ ζυτεῖτε, τ δα κοὐκ, ἐραι (θεὸς ὁ ἡϑς: Εἰ ἢ, Θεὸς ὁ Ἰϑάννει μᾶς 
10 ὑδ᾽, χα μόνου Τ πα ὧς λόχϑνϑέίου, ἰυδυλον ὁΤι χα Ια ληϑινὸς, χϑ) μόνου αἰ ληϑινού καβλουμέ.-. 

ου. τί δὲ εὅτὸμ λέγῃ Παῦλος᾽ Η μόνος ἐγὼ κα! Βαυρναξαρ αφαι ὀκθαάλλε ἢ Βαριαΐξαν; α. Κορ θνες 

δα κῶς. τὸ δ, μόνος, τσδὺς ἀντιδιαφολζω ἑτέρων καὶ ἢ) Εἰ δι Οὔκ ἀληθινὸς Θεὸς, πῶς 

ἀλήθφω, ἐχιπολυ γ»»ἕ αἰλυϑινοί ἡ αἀἰληήθ4α γρφέρ, ἢ μὴ ἀληϑινὸν " ἀϑεφπον ζῇ 

ᾳ ἐρούωϑν, Εὐπέ μοι; εἶχι συν ἀνϑερπον; ὅτὼρ, Εἰαἰληθινὸς Θεὸς οὐκ ἐσιν ὁ ὃς, πως 

τς ἔθ: Θεὸς; ; πῶς ἢ ἡμας ϑκους ποιᾷ καὶ ἐοες, μὴ ὧν ἀληϑηςν αν τὺ τύτων ἀκριζέςερον 
ἡμῖν οὖν ἑτέροις Ε. ἴρν.): δι8 ὕμέξης ἐχώ μα μεῶάι 

4 Εγω σι ἐδίξασα Ὡὰ τῆς γῆς. Καλώς Εἶπε, Ἠ)Π τῆς γῆς. ὦ ἊΣ» των. 

ἐνῷ » δεδόξζαςο, ὁ ω τῷ τῇ φύσι τίωω δίξου ἢ ξ λῶν, κα ΤᾺΝ τ} αἰέλων πϑσχμνόμϑρος, “ 

τοίνιεν αὖἷξι ἐκείνης τὴς δόξης Φυσὶ τὴς τὴ οὐσία, εἰντιῦ συγκεκλνρωρδρηρζοα εἰγίευ γ᾿ τί 
20 δοξὴν, καὶ μιηδεὶς αὐτὸν δοξάσῃ, αϑμει πιπληρωρδύμν ἔχω) ἄλλα ταὐτίευ φησὶ τίιυ ἀν 

πὸ'τὴς ἫἭ ἀν ϑεύπων λατρείας γυνομδμέωυ, Οὐ οἰῶ καὶ τ, δόξασον Με, τοιπὸν ὅ41, καὶ ἵ 

να. μάθης, ὅτι χω τον ν πον τὴν τὴς δῦξης Φητίν, ἀκουσον ἕξη, Το ἐβδρν" ἐπιλείωσα, 

ὃ διδωχαξ μι ἵνα, ποιησώ ἀύῳ, Καίπι[γ] Ὡῤρχέω 6ΤῚ τὸ πρῤάγιᾳᾳ Εἴ , μᾶλλον 

ὃ ουυῖὲ ργέω. πῶς δῶ λέγ, ἐτελείωσα ; ἡ οτι ὃ ἐκαυτῷ παν ἐστοίησει" ἢ ὅτι το ἐσύκϑμον, 
22 ὡς ἥδ οολληρϑίον λέγ4 Ὁ ἢ ὃ μάλ ἰαι πάντων ὅξιν Εἰπείν, ὅτι τὸ πᾶν ξιὦ ἤδη γελυημδῥον τῷ 

Ύ Ἐρίζων: τ ῥἀγαθαδν χαταξεδλλαῖ, ὗ πᾶ; "τῶς ἐξ ὀμαγκῆς ὀμίέδλον ἐψιο, οἱ καρποὶ, Ὁ Ὁ τῶ τοῖς ὭΙ!ς 

μέλλουσι μΦ 'ζωτα γυκα αὐτὸν παρέμαι κα χὰ ὁ (ὑωεφατῆεοῖ, ΓΩ ϑὉ πάλινσυϊαταζατικῶς 

Φηπν,) ἔδωκα μοι. εἰ ιγὰ δὰ «ἰξεέκϑμοι α ἀκ: πα ὶ Χὴ μαϑεν, πολυ ζωτα ὃ δόξης αὐτὸ Ὥπο- 

δίοντα δ Εἴη. ὁ πγὸ θὲ οἰκείας Ῥχὶ ἐτῶν γνώμης ἦλϑε, πολλαηθϑεν δῆλον ὡς ὅτὰμ λέγῃ 

40 Παῦλος, Οπ οὔτως ἡγαστῆσεν ἡμαξ, ὧςε οὐρα δούμαι ἑαυτὸ ὑρ ἡμίν ὺ, Ἑαυτὸὶ ἐ. ϑιμτιςὶ. 

κόνωσι μορφίω δούλῃ λαζων᾽ ὦ πάλιν καθὼς γγαἰπησέ μὲ ὃ πατήρ, ὦ ̓ χάγω ἡγάπησει ὑ- κο 

μᾶς. 5. Δίξασον μεσὺ ποΐτερ αὐ σιαυΐς τῇ ἢ σγόξη, "εἶ εἶχον, το Ὁ Ἔ κόσμον ἐ1),πα.- 
οοὶσοί. Καὶ πούδή δῦξα ὠκεἰνη;έςω (ὦ γα" οἶδα ὀλύθρωποις εἰκότως ἀδοξος" ὡὖχρ ΩΝ 

αἰξιχείωδνον ὀδὺμια᾽ πῶς Ὁ πα Θεῷ δυξαοϑίωώαι, ζυτεῖ; ᾧὶ δῶ ἐγζυῦθα φησι; «δὶ 
8.5 τὴς οἰκονομίας ὁ Ἄθγϑο᾽ ἐπεὶ ὅπω δεδύξαςο τῆς σαρκὸς η ἥ  φύτι,συο αἰφϑειρσίαι Ὡὐπολαύ- 

σοιτου, ὅτε “ῷ εϑρϑνου κϑιγωνγήσεισο υχ" ᾧ βασιλικού, ὙΥΡῚ δὴ Οὐχ Εἶπεν, Ἐχὶ τῆς γῆς ̓ Φγαὺ 

σοί. 
ὩΣ ὶ ἡμέ; αἰπολαυσύ θα τῆς δόξης κῦ ὦ ἡμέτεοον μέΐξον, ἐδὼ "νήφώμϑυ. ΔΙ 6 ΗΘΊΚΟΝ 

τῇ ἃ Παῦλος Φησιν᾽ Εἴπερ συμπαοχωιδν, ἡα ὦ (ἐωδοξαοϑώμϑι. μυρίων ἄρα ἄξιοι μῳιμαιξ. 

49 ϑαικρυων Φ, τοσοιι της ρέεκειψδμης δόξης, διὰ νωθείαν αὶ ὕπνον Ἰχιβελδύοντες ἑαυτοῖς. ὃ 
Εἰγίενα μὴ ᾿ ζω, αἰϑλιώτερϑι πϑμτων, οἷς βασιλόῦσαι πἰλὸν ὼ (ἰωδυξαοϑέωώαι τω ἐΦ' τὸ 

Θεού, τοσότων ἑαυτοῖς Ὡἰποςερεεῦτες αἰγαϑώων. Εἰ ταὶ χαταχοπτίοαι ἔδει, Εἰ γὰ μυρίας 

ἀπο λυ ῷ, ϑλνατοις, Εἰμυρίας Ἐχιδοιῶαι ψυχας ἐν τοσαῦτα σώμιιτοι καϑ' ἐοφίω ἡκμέ- 

δαν᾽ Οὐκ ἔδει τοσοιῦτα εἰ πσοφ'ἕω ὑπὸ τοσοιύτης δοξης:νιῶ ὃ Οξοῖδ χρεῶν μΐ χαταφρο- 
Οἰεγίοἵ, [0Π1. 2, ΕΠῚΣἤ γούυϑρ, 
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«.Κοι.᾽,κη, 

8: ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΩΑΝ. 
νοδωϑῳ, ὧι ὠνττερ ὕςερον ὰ «αἱ αὐχϑντις Ὁ ποςησύμθα," .1 [ κατα φρονούμδν χουμῶν, Τρ μωοίοις ἡ ἢ« 

μᾶς αἰξιθαλλώντων χαχϑις, ν ὠζααϑα υϑνοντων, ἦν ς χ ἡμῖν, τὰ γδρὸ ὧυχ ἡμδδὼ δ]9ι- 

τίν, καὶ πατεῷα ἐχωνδν. ὑτὸμ ὃ ἢ καὶ γίεινα “σϑσῃ, ὦ σκωληξ ζ ἀτελώστητες, ἡὶ ἀσύεφον 

πῦρ, ̓ ὁ βρυγμὸς ὀδόγτων, πῶς οἶσο, μεν ψωτα, Εἰπὸ μι; μῶθα φζος υ [6 Θλέπομεν "δλλ᾽ 

Εἰς μούχας ̓ χαϑημεξινας καὶ Φιλθνειχίας χαὶ ̓ λϑηϑὲς δμονήτεις τὸ παν ϑαπομαΐμεν, τίω τίως ΡΝ 

»(ὦ πεφοντες, τὸ σώμα πιαινοντέ, ὺ τὴς ψυγὴς αἰ μδιοιώτες" ΜΑ “ ἀϑαγχαίων οὐτῆλα, 

“ποιουμᾶροι Ἄθηϑν, μ: ἡ ᾿ αἰδοῆων χαὶ ὀμονήτων “πί λλίω τέωυ φροντίδα; χχὶ λσμιασεοὺς Ἃ οἱ - 

᾿οδγομούμομ ὥφοις, χα ̓ὠν εἶδα πολυτελῴς οἰκίας, χα) παντοδαπῶν οἰκε ΝΜ ατέλας αἰῶ ,- 

σύρομδρ,κ οἰκονομοῖς ἀαφο ρους Ἐχινοσυδυ, ἀγροῦ, οἰκιώ, ἐν μῶν «ῥχονζρα,ὶ αβχονζῳε Ὡ- 

ἥἔδντων χαϑιφώντες" τῆς ὃ ̓ψυχς ἡρημωμδμης σσοῖεὶς ἡμῖν όγϑοι καὶ ἡ τύτων ἔτα! τὸ ἶραξ! το 

ὠχὶ μιὰν γαφον, πλυρθμδν:ν ἐλ ἕν σῶμα καἷϑι (αλλομεν; τς ὁ 0 πολὺς τ ἢ πξαίμζν γθρυῦορ; ᾿ 

ηἰ δήποτε, ὅζα τὶ ̓  μίαν ψυχϑω,ώ" ἐλθίηϑιμεν χα ακοτήοιϑρ απαραίῆομεν εἰ εἰς Ὁ ΧΠ τοιϑ- ἱλέζμ 

τῶν λειτουργίλμ, νλαλεπὴν ἑαυτοῖς ἐππινοϑῆος σγϑλείαν "ὁ ἊΣ πυλλανν δεόμδμος,πολλαΐν σχού-. φ:ῖϑω 
δός 2: ̓ καὶ σγοχη χέχτειν τύτων. ἐπεὶ αὶ ̓ Τμ οἰκε δι σγούλὸς ὅφην ὁδεαττης, καὶ ,ϑερα- 

πείας ἑΤΈρον Εἰσφέρα ( πυν μείξονα᾽ χα ̓ἀλλώρ: ἢ δούλος χωείς, ὀκείνων σύ εἰς αἰγρρϑὺ ι3 

ἐμξζαλῷν τολρδμ; οὐκ Εἰς βαλφιφον,ούρι Εἰς ἀγφὰ" ὅτοι δ πολλάκις χώεὶς ὠκείγου παν-- 
τα χοῦ αἰξιάσιν. ἀλλ᾽ ο ; σγοκδίυ “ κύφαος, δὺ ΜΗ αϑροδοιν (Ὁ λοὐλοι, υ ̓  τολμιά. ζϑελ- 

χὗο οἴκοθεν, ὥρα κὠϊν ν φῦκψη τῆς οἰκίας μόνος, καταγέλαφον ἑαυτὸν ἐρ νομί, τα 

τινὲ γιλώσι ἡμᾶς ὥωτα λονζμ' δλα δὶ αὐτὸ  τϑο μυρίων δαχρυων ἀξιοι ἐν Εἶεν. 
ὅτι »ὺ δουλεία τῶτο, ἡδέως ἐν σι ἐφφίμέιυ" ἐούλυ δείαϑαι τὸ (ὃ ψωμὸν τῷ ςυματί σου 39 

προείλετο, ἢ ἡ τέων κύλικα τοῖς χϑίλεσι πρεοσαίγοντος ; ὦχι δακρύων οὐνόμιζες ἀξίν ζῇ 

τὼ οὐ ακννίδυ ζω τίω 5τἰ ἢ, Εἰ βαςαἢ ὄντων “νῶν ἐδίου πϑὸς ὦ βαδίζειν διζοεχῶς, Οὐκ 

ἐν σεαυτὸν ἐλεᾷ κα .) αἰϑλιω τερον ζωτῃ γλμ των τθαισας! οὐκοιῶῶ ὸ γεν ὅτω ὅχρικείοϑαι 

ἐδει. συσὶν .» αἰ αφέροι, Εἴτε ποῦ αἰ λϑγών, Εἰ ἐπα νἰ αυὸ δύ ,ϑεύπων ζωτα τις παλή. 

τί ἢ, Εἰπέμοι' ἐχὶ κὶ τη διεφηκα σιν ηεδν ̓(ᾧ ἀἥήελοι, ὅτι οὐ " δέονται ὑσῶων ἡμιρι οὐκχοιώ 25 

ὅσῳ ἅ λὺ ἐλαῆσων ιόδλα, πσύτῳ “δὸς ἐκ ειοὺς οδαύοκδι ὅσῳ ὃ ἂν πλειόνων, τοσύτῳ 

“οὐ ϑς (ὃ ὀλίκηρον τῶτον καταπίπ]ουϑι βίον. Ὁ ἵγα μαιϑς, ὃτι ζαῦτα ὅτως ἔχ, ἐ ἐρώτησον 

ὧν γεγηρακοζα, ποῖον ν μρικαείζοισι βίον, (δ ὅτι ὀκξατοιωμη μά τίου," ἡ ὅτι αὐχρᾳ 
τῦσι νοῦ ; Αἰ ΦΎΣΡ᾽ τῦτο ἀὐζις ἐκείνοις ὁκαλέσοιμδν, θη {" (Ὁ ον νεότητι ἄθυοντες ον Ἀοταλεὶη 

ἴσασι τὴς δουλείας τίω αὐαβοολέω, “5 (' πορέοπις υτὸμ πολλα, διψῶντες πολλαὶ γ0 χ. ἐμπυήν 
“πίνωσι ὼ πολλων δέωνται, ἡστὺμ ὑγιλύαντες ἀπαλλαγώσι ὃ ὑχιϑυμίας,ἑαυτοις μαιχϑ- ττα᾿ 

οἰζοισιν; ὁ ; ὁρᾶς, ὅτι πϑωταχοῦ ῶ πολλῶν δείαϑαι ἐλεάηον, καὶ Χ ποῤρω Φιλοσυφίας, ἐ δουλείας 

χ ὑλε)υμίαρ, ὑλίτασις ;τί τοίνεων ἑκόντες Ἐλυτείνομϑν βαύζοις, τίω αϑλι Ὅἔατα ; Εἰπεγὰ 

μοι ̓ οὐτ χρό φέγης ὃ τοίχων μιηδὰν βλαᾳτήῤεϑμον οἱ οἰκεῖν, οὐκ ΓΝ εἵλα τὸ μαλλου! Ἵ 

τίνος δζζω ἐγεχόν τὰ ἐσύμζολα, τῇ τὰς ἀαϑενείας ἐχυτείνεις ὶ δζρρ τῶτο Τ' Αϑαρι μαχαοίξομϑρ, 393 
ὅτι δῖνος ἐδεῖτο, οὐ οἰκηιμῶν, οὔκ ὠδυμᾷν ; ναί, φησιν “λα γε ὧν χρεία καϑεφίκαρϑι. 

χη τοίνεου δ χρίαν αὐ τοδμν εἰ [γὰν πολλοὶ ἡ ἘΦ χε"ας πολλα «ἰξοιῤαήοισισγούλοις λέγω 

᾿ὐ οἰκήματα Χ ̓χοήμάα) (να, ἐν ἔχοινϑῳ υὐπολογιὰρ,τ' χρίων αἰχυῥῥαμροες:ὕσῳ δὼ πλέί- 

ονα, αὐξιβαλνη,τοσύτῳ δγμλικώτερορ γέοννας. ὅσῳ ὰ ἐν πλειονῶν δενϑμο,τοσότῳ τίω ἐ- 

λθυϑεοίλυ" ἐπετεμν. η Αχ γὰρ αἰκριζης ἐλδλεεία, ὧ μηδενὸς ὅλως δείοϑαι" ̓  ὃ μετ᾽ ἐ- 40 χιύπετίμι, 

χείγζω, ῶ ὀλίγων δείοϑτα ζῶ ἀγίελοι μάλικα ἔχόῖσι, ω ὺ τώ τῶν ἀκμιηται. Ὡ 2 ὃ ων 3»η- 

τωΐσω σώματι μϑμονζε κατορϑαΐσαρ πῦτο, οὐνοήσθγ ἡλίκον ἐχ4 7 τ ἔπαρον. τὸτο ν᾿ 9 Παῦλος 

ἔλεγε Κορανθιοις γφαφων' γὼ ἢ ᾿ ὑμδὰν φείδομαι ̓  ὧν ἵγώ μή ̓ϑλίψω τὶ τὴ στιρχι ἡ ἕξωσυ ὦ 
πίδτοι. δ “ὅτ᾽ γοήματα λέγεται, ἱγώ χρω θα Εἰς δί ὯΟΥ, ὑυχ ἵγώ φυλοίῆωμϑν ὦ κατο- 

ρὐηωρμϑν. 



ΕΥ̓ΑΓΓΕ ΔΛ, Ομῶ. πα. 803 
ρὐῆωκϑυ. τῦτο Ἂ οἷν ἔς! κτήστιοϑαι,δνλα χτη δέευα!. Εἰγδῤτῦτ μέλλοι σχϑητεῖν, 
πῶς αὑτὰ πολλαὶ ποιήσοιυϑῳ, ον ἵγα, Ὄπστολούσωμον Εἰς δέον αὐτέφραπῆαι ἢ ̓Άξις, χα) 

ὀκῴαν ἡμᾶς χέκτηται, ὀυχ, ἡμᾷ ς ὀκᾷια. ἀπαλλαγώμϑῳ τοί τὴς χαλεπὴ ζαύτης σγου- 

λείας, "Ὁ ὺ )μωμῖθα ποτε ἐλθύλαροι. τί μωρίας ἑαυτοῖς Ἐθιιιοοδωϑμ καὶ Ὁ ποικίλους δεσμοις ;Οέκ 

9 κεῖ σοι τὴς Φύσεως ὃ δεσμὸς, καὶ ᾿ Ῥ » ζωῆςὴ ἡ ἀθαγκη ὁ μυθάων όλγμῷ ὄχλος ἀλ.- 

λᾷ ᾧ ὁ ἐτῦρᾳ σεαυτῷ πλέκεις δίκτυα, καὶ τοῖς ποσὶ «ἰξεξαλλεις: ἐ χα πυτὲ Ὀχιλήψη τῷ 

χα αεἰιῶαι εἰρανού χαὶ πσοὸς ὃ ὑψ φζωαι ὠκᾷιο διωυήσῃ: ἀγαπητοι γῤιώγαπητοι πόρτα ζὗτα 

ρκόψωΐζαᾳ γϑννία διυυνιϑέοσαι ὑπιλαθέοϑαι. τῆς ἡρῳ πύλεως᾽ τοσαῦτα ἑτέρα θ! 
(ἀβ κωλυ ματα᾿ ἀπε ἥα μκήσωμδῳ ὦπαντα, τῆς τελείας ἐχώμιϑοι. ὅτω γὺ ἔχιλη- 

1ο ψ ἕβακὶ ὼὸ τὴς αἰωνίου ζωῆς, λρύιτι χα ̓ Φιλαν,ϑοοπία τῷ Κυρίου ΤΣ ἴησῃ Χοιτού ᾧὴ δυξὰ 

Εἰριἄν αἰώνας “Ἷῥ αἰώνων. Αμίω, 

Ομιλ. πα. 6 ἘΦΑΝΕΡΩΣΑ ΣΟΥ ΤῸ ΟΝΟΜΑ ΤΟΙ͂Σ 

δύ ϑοφποις ἧς ἐδωχας μοι ὧκ κόσμου, 7. Σοὶ ἦσαν, καὶ ἐμοὶ αὐτὲς ἔδω-. 
15 γα, αὶ (Ὁ) λόλϑν συ τυτηρήκοισι. 

ς Εγαλης βυλὴς ἀνγίελος λέγεται ὁ ἡὸς τῷ “ Θεοῦ, δ τε ἀδλλων ἔγεκεν 

" ὧν ἐδίδαξε, ἡ παϑηγοιδϑως οι πατέρα, Εἰς λὐϑεϑανς χα- 

“] τέγειλεν᾽ ὅπερ δώ αὶ νι Φησιν, ἐφάνέρωσει στ Ὁ διομαι τοῦ αἰ 

αἰ ϑεῦπεις. Εἰπων δ), οὐκ ἐτελείωσοί σῳ Ὁ ἐ ἔρλϑν, ἐπεξηγεῖται πί- 
λιν ὠΐδ, λέγων “Ποῖον ἔργϑν. ἃ μέ δῆλον ζώ τὸ ὄνομα, χα ; )» 

λθχιρ εἶκον το ἡ νιῶ λέγω, ὅτι Εἰ αὶ δῆλον ζῶ, δυλ᾽ Ἰσδαίριο, ὲ οὐθὲ τούτοις πᾶσι" 

μωὶ ̓  αἰὸὶ δ᾽ ἐϑνών φησι, ὶ " τα μόνον δοιλοῖ, ΔΛ ὅτι νὴ πατόρᾳ αὐτὸν ὕω. σἕχ 

25 ἐσ! ὃ ̓ ὀὅμοιον μαϑαὶν, δ δομισργδς 521, καὶ δὴ αὶ νὸν ἐχά. ἐφδλνέρωσι Ὁ αὐτό τὸ τ ὄνομα, ὼ «ἱο' 

λόγων, Ὁ δ.σ φολμῷ. ἧς ἔϑωχας μοι ὧκ τὸ κόσμου, ὡασερ αἰωτέρω φησιν, Οὐ εὶς 
ἔρχεται τσθῦς με, ἐὰν μιὴ ἡ ἢ Ἀδορϑύοι ΩΝ ὦ, ἐαν ἡμὴ ἑλκύσῃ αὐτῶν ὁ πατήρ μα" τω 
εὐταύϑα, ὃς ἐδωχαέ μοι. καὶ μέ αὐτός φησιν ὁδὸν 61) ν 80) ἑαυτόν. οθὰν δόλον, δι δύο ἐνταύϑου 

κατοισχόναζ ἸΩ ῃ Ἔ ἀρηρδίίων, δἶι τεν εἰκ ογόμτίος ᾧ ᾧ παιτεὶ ὅτι βέλημα ἀντ τὸ πιχεύσαι 
40 αὐἶθις ῷ καὶ αῷ. σοὶ ἡφ, Ὁ ἐμοὶ ἱ ἀδοις δίδωχα. οὐζο διδείξαι σφόδρα, ἀγαπώμϑωον οἷα 

παΐθος. ἐπεὶ στιτε Οὐκ ἐδεή, ϑη Ὁ λαθεῖν αὐΐοις, δῆλον »ν ὀκ λενναὐντὸς εὐρις ἀὲ ἐποίησεν ναὐτὸρ 
αὖτ “σένοει ̓διίυνεκῶς᾽ “πῶς δίωυ ἀδζις θλαᾳίεν ; δυλ ; τ περ ἔφϑωυ, τῦτο δηλοῖ τ κσεὶς ᾧ 

πατέρ ὁμύγοιαν.. Εἰδὺ α᾽,ϑε5 πίνω, ὡς βύλοιτο ἀφ ὀξεταζῳ, ὦ ὅτωςὼς Εἴρηται, 

ὑδκες ἐσονται το 5 παξρ. Εἰ νὰ 14 ὁ πατὴρ ἐζις ̓Εἶχιν, οὔκ εἶχν ἀύρις ὁ 9 ψὸρ, ὡ- 

45 δηλον δι χα ὅτε ἔδωκεν ὠζοι ὦ ᾧ αῷ, αὑτὸς ἀπίτη τὴς διαπυτείας" αὶ τὸ ἀτοπώτερον πα- 

δῆ, ἐυρειθησονται γὸρ ἰωΐκα ἃ δ ἦσαν αὐοὶ ᾧ ῷ πατδὶ αἰτελεῖς ὑντες᾽ ὁτὸ δὲ ζω ῷῃ τὰ 

χιὴ διὰ τί- ἤλϑον, τό τυ γνόρνϑμοι τέλέφοι. λα λως ζιδζᾳ χφὶ ̓Εἰπεῖν, "ἃ ὅδ δχᾳ τῦτα δηλοῖ γοτὶ 

-» χα αὐτῷ διδοκῷρ τὸ πιξευῷ ἀδϑις τῷ ῳ. χα λῴϑνσε τιτιρῆϊασι 
Καὶ νωῶ ἔγνωσαν στι πόρζᾳ ὼ ἔδωχαί μοΙ, δὰ σοῦ ἦσαν, 

49 Πώς ῷ λόγϑυ συ ἐτόρησαιν! ; τῷ ἐμοὶ ὶ πιςεύσεαι, ἡ μὴ  απρ’σέχῳ τοῖς τοις Ἰουδαίοις, ἢ  γὸ 
πιεύων αὐτῳ, φησιν, ἐσφροίγισιν ὅτι ὁ Θεὸς αἰληϑης 56). δινὲρ ὦ μ ΡΨ λέγϑεσιν, ὅτι νι ὃ- 

γγῶν ὅτι πϑῴτα ὅσου δέδωχος μοὶ τα συ Ἐδιν "δ Οὔκ αὐ' ἔχοι "το λόγον. πῶς )Ὰ 
γι ταύτα ἐμδαον αἰγνοῷν ὁ ΧΩ ταὶ παΐος: ; αλλά ἰὸν αν Εἴρηται, ἐξ ὃ δ" αὑτὰ 

Εἴποι, φύσιν, ἔμαϑον ὁτι πόὸρ ὅσος ἐ ἔδωχο μΆθι, -Ῥα δῷ ὅ21γ᾽ συν αἰλλότθιον, συν [-. 

ΟΒεγίο, [ΟΠ], ΕΒ 3 διο 

κι ζ. 

δ ὁ Ἡσαΐας Φυσιν Ομμεΐοῶε ῷ Θεὸν ῷ αἰληϑινὸν. ν᾽ ὃ 9 πὸλ- Ἠρξιων. 
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8ὃι᾽͵ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΊΊΩΑΝ. 

δον ἐμοὶ χρδρὶ σοί, Ὁ γ ἴδεοι, ὡς ὑπ αἰλλοτρίῳ τὰ πολλαὶ πίϑησιν, ἔγνωσαν δξζω ὅτι πάν. 1, “ 
τα, σοὺ ἀμ διδαξω, σεί 661 κὶ διδωγματα χαὶ δόγματα, χα πῦϑεν ἔμιαϑον; στὸ ὙΨ) ῥυ- 
μδδ Υ̓ᾺΡ ἐμδῖν. δυτω γὸ ἡ ἐδίδασχον. καὶ οὐ τούτο μόνον, αλλ ὅτι ὼ αὐρα σὺ ὀζηλ- 

90ν, τούτο Ὑδ οἰα πλωτὸς ἐασουδωσι κατασκβυαστι ἐναγίελίν. 

9 ἔγω αὐϑὰ αὐ ἐρωτῶ. Τί λέγης: ὡς ἀἰγνοοιοῦτα 1: πατέρᾳ διδάσκεις; ὡς ς 
πρὸς ἀν, ϑροπον Οὐχ Εἰδῦτα Αἱ 9. λέγη ; τί δχυ βούλεται αὕτη ἡ αἰ ίρεσις ; ὁρᾶς ὅτι δὲ 

συυὴν ἕτερον ἡ ὀυχὴ “ὗν λ᾽ ἥα μαϑώσι τίου αἰ γαπίω ἰὼ ἐχ Εἰς αὐτὸς; ὁ )ὴδγ μὴ μόνον 

"ᾧ ΕΣ αἰντν το ϑοιόχων, δλλ αὶ καὶ τερον Ἐχὶ τῦτο τὐρακαλών, πλείονα δείκγεσι τὸν πό- χιτὸ 

ϑιν, τί δΐίυ ὅ51,ὐξὶ τὐύτωνέρωτ; Οὐχί πὸντος ὅ κόσμου, φυσι, δλλ᾿ ὑπῷ ὧν ἐ- 

δωχαι μοὶ. Σιωεχῶς ὥίϑησι Ὁ ἐδωκοις, να μάϑωσιν, δτὶ τῶ: πατοὶ αῷτο δυχεῖ.ΕἾ- το, 

χα Ν᾿ (ωεῶς Εἶπε, σοί Εἰσι,ᾧ σύ με! αὑτοὺς ἔδωχᾳς, αγωιρών τίω πονηρϑν ἰαοῦ- 

4ιδν, ἵνα μιὴ τις γϑικίσῃ; «σοόσφατον αἰντο ἐ6) τίω Ὡὡρχζω, ὡνώ ἀὐζες Ε-ἰληφένωι, {ἰ 

Φῃσι:; 

10 Τα ἐμὰ στάντα σα δε, ὺ ἃ σαὶ ἐμά ἃ δεδόξασμωι οὖν ἀδζς. Ἐΐδες ἰσοφιμίδν; 
ἴα γὸ μὴ, αἰκούων ὃτι ἐδωχοις μω!, νομίσῃς αὑτοῖς αἰλλοτριϑο δὰ παΐζος ὄξῳσίας,ἡ ασοϑ τς 

τῦτο Ὁ 9 ἡου αἰ μφότερφ, αὐξλεν, εἰπὼν περ εἶπεν᾿ ὡσανεὶ ἔλεγε, μήτε αἰχϑύων ὅτι ἐμοὶ 

αὐτοῖς ἐδωχας νομίσῃς αὐτοῖς δλλοτθίοις Πὴ ἢ παΐξος (ῳ ὙᾺ ἐμαὶ ἀντεῖ 31) μήτε ακύ.- 

ὡν ὅτι σοὶ ἦσταν, νομίσῃς δλλοτρίοις ἀὐδρους (1) ἐμοῦ (ῷ γὸ «υτρέμα ἔξιν.ὡςε ὃ ἔδωκας, συ. 
χαταζαστως μόνης ἕγεκαν ἀρη1) ἀπερ γὺ ὁ πατὴρ ἔχει," ἐοὐ 41 ἡ ὥπερ ὁ ἡὸς ἔχ, αὶ παίξς. 
6 δὲ δὲ 6Χὶ 8 κτ' αὐ,ϑοϑπὸν δεύαται λέγε, ὄνλ᾽ ΤΩΝ μεῖζον εἰσιν ἰσοτιμίας. τὸ ὦ 1:0 
2» τοῦ ἐλοίῆρνος, ὅτι τῷ μείζογός ὅ21 πϑρτί που δῆλον ὦ ἢ ἔμπαλι, Οσῴκέτι, οὐ θα 

δὲ αὐτιφρέφει, ἡ ἢ αὐτίςροφὴ τίου ἰσότητα" δηλοῖ. τοῦτο ἐ δλαχού δηλώνγ ἐλεγὴ “ ΠΙλύτα “κε Δίων, 

ζᾷ πω πωίζἙς ἐμὰ ΤΩΙ, αἷϑὲ γνώσεως αἱ φλεχόλϑμος. Ὁ Κ., ἐδωχαᾷ μοι, ἡ ὅσαι τοιαῦτα, ἵ- 

να δείξη, οτί ἐχ ὡς δλλότεκος ἐλθὼν ἀύοις ἐπεασώσι», δυλα' τὸς ἰδίοις ἔλαζεν. ΕἾἶτα ᾧ 

τίω αἰτίὸμ τί ϑησικὶ δἰσποδειξιν, λέγων ἡ δεδύξασμαι εἰν ἀὐΐοῖς "τυ τέςιν, ἢ ὁτι ἥξοισιαν αὖ- 25 

λέγω, ἡ δὴ δοξασοισιν ἐμὲ, σοὶ πιφεύοντες ὸ ἐμοὶ, καὶ δυζα σοισιν ὁμοίως. Εἰ 5 ἐχ᾽ ὁμοίως 
διδόξαςαι οὖν ἀύζις, Οἵκέτι ἀντ 61 ζᾳ ἐκείνου. ον εὶς γὰρ οὖ οἷς οέκ ἔχει δξοισίαν 

δοξάζεται. “πῶς δεδόξαςαι ἐμοίως ; ἀπόντες ὁμοίως ὡὀἰποϑνήσχϑεσιν χα αὐτο, ὡς χϑι 

αἷφῷ ὃ παῖ 9ς, κηρυωσοισιν,ὠασερ καὶ Τ' πατέροι ἡ ὥασερ οὖ ῷ ὀνόμιοιτί τι λέϊασι πὸ - 
τα γίνξοϑτι, ὅυτω νὸ οὖν ᾧ ονόμιφτι Τῷ υου. Καὶ οὐκέτι Εἰμὲ ὧν ᾧ κόσμῳ, ὦ ὅτοι οὖν 39 

ᾧῷ κόσμῳ Εἰσί" Τύτες!, καὶ μιὰ Φαίνωμφη χαζα' σαίρκα, οἱ 4 τύτων δυξαζομαι τί 
δήποτε ἢ (Ἰωεχὼς λέγ, ὅτι οὖν ᾧ κόσμιῳ οὐχ Εἰμί" ᾧ ὅτι, (ὴ)γ" ἀφίημι ἀὐθις, σει αὑτοῖς 

! ΝΘ ,αὐὶ ,ι ; ΣΙ νῷ σπ Ὁ , 
ὐρατίϑε μαι ὑντε ἡμζωυ οὖν ῷ κέσμμῳ,ἔγω τετήρηκοι αἀὐζους,εἰ γὸ ζαυτα απλως ςκλφῦοι 
τίφγπολλα ἐΜ 4) ζᾳ ἀτοπα- πῶς δ) δ ἔχοι λόγον, ὦ μὴ ἐὴ αὐτὸν Ὁ ῷ κύσμῳχξ ὅτε ὠπει-- 

σιν, ἑτέρῳ ἀύδυς δικαία ϑκοϑα ; ζᾳ ρῶς δν,ϑοθπου ψιλού"χωραζομδρου αὐτὴν 35. χιχαυζομθι 

διμυεκῶς ἰώ ῥήματα. ὁρᾷς ὅτι δύ,ϑ69πίνως ζοὶ πλήτα δζᾳ λέγε), ὦ πσδὸς τίω αὐδῇ 
δζρῥνοιαν, νομιζόντων ὅτι πλ εἰονα! ἦα Εἶχον ασφαίλειαν διτὸ τῆς πλουσίας αἰντιὶ, δ[9 φη- 
σιν, ὅτε ἐγὼ ἡμέων, ἐτήρφιωυ αὐτός. ὶ μυξιν λέγει, ὧι ἔρχομαι τοῦς ὑμας, χαὶ κἴϑ᾽ ὑμδῇ 
Εἰμιέως τῆς (Ἰωτελείας, “πῶς δίυ ὡς χωράξζεοϑιι μέλλωνζαυτα λέπι; αἰλλ᾽ ὅπτερ ἔφην, 

σσοϑς τίω ἐκείνων τ᾽ ασύνοιαν ἵνα μικρὸν αὐαπγεύσωσιν, αἰχϑύοντες αὐτε ζω ζαᾳ, λίοσεντος ὸ 49 
αὐ δαχαζα τιϑεμδμου ᾧ πατεὶ. ὯΝ γὸ πολλαῖς “Ὁ ἀὐυτυῖ τ ρακλήσεις αἰκουογτες ζύκ 

ἐπείαϑησειν, λθι τὸν ῷ πατοὶ αἱ] αλέγεῦ) τίω Εἰς αὐτοις' φυργέωυ ἐχιδεικψύμδμος ᾿ ὡσανεὶ 

ἐλεὶν, Κ} 4. πσοϑς ἑαυτέν μεσυγκαλάς, καιζοίφησον αὑτοις οὖ ἀσφαλείᾳ, ἔγω γὺ “ρὲς 
σε ἔρχομαι. Ὧ{ λέγεις ναὶ αὶ δευύασαι τυρᾷν αὐστύς γναὶ,δυυύα μια] νος δέζω ἕγεκαν ζωτα λέ- 

ΤΥ 
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σεις: ἵγώ ἔχωσι τίω γϑρλυ Ἐ ἐμῶν πεπληρωμθμίευ ᾿τατές!ν ἵνα, μὴ φρρυξαΐνται ὠτελέςε- 

Θϑεὐγτεῦς τοῦτο ἢ ΘΕ στων, ἐδλλωσιν ὅτί δίῳ τίω ἐκείνων αἰναίστασσιν " τί ρρὸμ πόὐτα 

Ἰαύτα ὅτως λε΄ ἐπεὶ" δυκφ ἰγλμῆϊος ὁ λθγϑ9 τῇ. γι ὃ οὐκ Εἰμὶ ἐν ᾧῷ κόσμῳ, ἡ ὃ- 
ν ὧν ἡ αρι  “ ᾿ς ! » καὶ ". νι ιν“ ' ͵ ᾿ 

ὯΔ ον ᾧ κοηκῳ ξίσι, πὸ. "5 Αἰ ασ' ὠτό]θυον ἐκεῖνοι. τέως δζχυ ἀύζις συγχᾳταῦαμει. εἰ 

4 Ν Εἶπεν, ὅτι ἐγὼ τηρῶ αὐτὰς, Τῴκ αὐ δυτως ὕχίςευσαν. δίϑπερ φησί" 

11 Πύπρ ἀἁγιε,τήρησον ἀὐζις ἐν ῷ ὀγό μιοιτί συ" Τουτίές;, δζὶ τὴς σὴς βοηϑείας. 
1: Οτεήμζυ οὖ ᾧ κόσμῳ, ἐγὼ αὐστεὶς ἐτήρϑεω εἰν ᾧ ὠόματί συ. 

Πώλιν ὡς αὐ,ϑονπος δχιλέγετα ὦ ὡς πυϑοφήτης᾽ ἐπεὶ ὑδωμοῦ φώνεται Οὐδὲν οἷν ᾧ 

ὠόματι τοῦ Θεοῦ πεποιήχως. Οὐ ἐδωχαέ μοι ἐφύλαξα, ἡ σσυλὶς δ αὐδὝἼ ἀπτώλε- 
ιο Εἰ μὲ οὐψος τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωϑή, Και ἀλλαχοί φησι πὸῤ οἐ- 

δωχας μοι, μὴ ἀπολέσω δ αἰστ, χαίτοι Οὐκ ἐκᾷνος αὐτώλετο μόνος, αἰ λλαὶ καὶ πολλοὶ ὕφερον. 
“πῶς δζζυ φησιν, ἐυ μη δὲ'πολέσω ; τὸ ἐμὸν μέρος, μὴ δ πολέσω᾽ ὁπίρ Ὗ ἀλλαχοῦ σουφέ.- 

φερ3ν δυλών ἐλεν, 8 μὴ ἐκφαάλῳ αὐτὸν ἔξω᾽ οὐ ὩΡΑΎ ἐμέν αἰτίαν, συσὲ ἐμοί ὠϑθούν-. 

τὸς, σσοϊὲ ἐγκαταλιμιπίγμοντος. Εἰὴ ἀφ᾽ ἑαυ δ ΣΦ ποπηδώσι, “δὲς ἀγώγκζω ὀυχ' ἕλκω. 

1:2 13 Νιό ασθόςσε ἔρχο (δ. Ορᾶς λυ, ϑρφπὶνωτέρον συγκείνϑμίω τέων δζρ.-- 
δ᾽ " , ; ν λοι, , ιν ΚΝ ͵ “ 

λεξιν; ὥφε Εἰ ἀις βούλοιτο ἐλο΄Ποιώ (δ) {ον ἀπο τύτων, ἐλαῆωστι ἡ (ὃ πατέρᾳ. ὅρα 

“ ϑιὼ οἷ Φηρχης, πὼς ὃ (ὦ ὡς διδώσκων Φεσὶ ἡ σαφζυίζων αὐτῷ, Ὁ ὃ ὡς οὐ Ῥαήέλλων:; 
( ζ ὡς διδοαίσκων, ὡς στὸῳ λέγῃ" ναὶ αἷδὲ τῷ κόσμου ἐρωτῶ " ἴα, ἢ ὡς αὐ αγθλλων᾽ ἐγὼ ἐ: 
τήρησα ἀὐδζιες ἕως αὖη, ᾧ οὐδεὶς ἀπώλετο σὺ τοίνειυ τήρησον ὗυς, φησι. ὼ πάλιν" 

20 σοὶ ἡσοιν, ᾧ ἐμοὶ ἀὐζυε ἔδωχ κ᾽ καὶ, ὅτε ἡμέων ἐν τῳ κόσμῳ, ἐτήρϑιων αὐδους δυλαὶ πόρτων ἡ ̓ 
λώσις,τὸ πσϑὲς τίου αἰοϑένειὸν αὐτὴν εἰρη ον τὰ εἰρημέναι. εἰπῶ) δὲ οτι θἰδεὶς δ οὐδ΄ ἀὐπώλε- 

τ, Εἰ μή ὁ δὸς τῆς ἀπωλείας, ἐπήγαν, ἵνα ἡ γφαφὴ πληρωϑῆ, “πολυ »φαφίω φησι; 

τίω πολλαὶ αἰὲὶ ἀντ, πασϑλέγρυσαν. οὐ μων “9 τὗτο α'πώλετο, ἵνα ἡ »φαφὴ σληρω- 

θη, ἰδὲ τουτο πολλά καὶ ἐμασόρεϑεν διελέγξημϑμ, ὅτι ἰδιάξων ζχό ὃ γραφῆς ὅθην οῥϑπος, 
25 ὡἰ αἰτιολογίοιν τιϑειϑμης ζα ὧκ τὴς ὠκξάστως συμζαμονται. ᾧ δεῖ πόώτα μ᾽ ὠκοιθείας 

ἐξετάζω, κὺ ᾧ (πον τῷ λέχϑντος, ᾧ τίω «ἰ πυυϑασιν,ἡ ὧν" νόμοις (ὧν" τῆς γραφῆς, εἰ. 

“1 μα" μέλλοιμϑμ “«ἰρδαλογίζεοϑαι. ἀδελφοὶ »δ ᾽ μὴ παιδία. γίνεαϑε ταὶς φρεσί, 

Ὑστὸ 3 ὀυχ τ᾿“ τῆς τυ γραφῶν καιτλμοήσεως αὐαγιωνσκει “οὐ μόνον, ὡλὰ χα) ἩΘΙΚΟΝ 

αν τὴς «ὐὸὶ ᾧ βίον ασουδὰς. καὶ "ὃ (Ὁ παῖδες ὦ μικρφὶ, ὦ κϑὺ μεγαΐλων Οὔκ ἐφίνν- 

40 1τὰ, τὰ ἢ μκηδενος ἀξια ϑχυμάζειν Εἰωθασι. ὸ Ν᾽ ὀχηματαγὶ ἱπαοις ἡ τὸν ὀρεωκόμον, καὶ 

ὥν' γγους, πόρτα δξ ὀφραῦϑυ πεποιηνθμα, χα ρ9σι βλέποντες ᾿ "ὃ βασιλθα χα, ϑήμε- 

γον ἐστ ὀχήματος ἰδώσι γγρυσῷ καὶ ἡμεογων ζδγορος λθλδᾷν ἢ πολιω τὸν κόσμον, σε ἐχιςρέ. 
Φονται. καὶ νύμφας πάλιν διὸ »ϑρ τῆς αὐτῆς ὕλης λαζξοντες πεποιημῦβας, καιλλωπίζοισι ᾿ 

γν4.2} ᾽ Ν ! "αν νὰ .! ΔΙ ! ἊΝ 
ζμ ὃ ὀντως α'ληϑής ὁ λοιμίπουσο, σὲ ἴσασι, νἡ ὅπι πολλῶν ἑτέρων ὦ οὐ πάορυσι, τῷ-- 

45 τὸ πολλοὶ ὶ ἢ αἱ, 3ιρ9,πῶὼν εἰ πσομϑρουσι νύν. ζὰ Κ᾿ Ν᾽ Ὗ υραναῖν αἰκϑυόντες, σὐτίϊξ χσοοσέ- 

χοισι" πσϑὸς ὃ τὸ πήλια πόρτω ὁμοίως τοῖς στουσίν Ε ἦσιν ἐπήονιϑμοι, ἡ (δ) πὸ τὴς γῆς 
πλοῦτον τι,ϑήπασι, κα δόξαν ἀ πευφζωὼ Ἐν δ αϑδόντι βίῳ ᾧ σι" χαΐτοι αὑτὰ υϑὲ 551 πα;-- 

διχοὶ ὥαπερ ἐκᾷνα᾽ ὀκᾷα ὃ ζωῆς ὶ ϑύξης ᾧ λυέσεως αἴτια. δλλ᾽ ὥασερ (Ὁ παῖδες, τύ. 
τῶν ὦ ὠποςεορύμϑμοι κλαίοισιν, ἐκείνων ἢ σε σὲ “λμέαϑαι εν Ὀχιϑυμία ἴσασιν" τω δ ὼ 

49 Ὁ δύδρων ἘΠ) δυκοιουτων πολλοί, “19. τϑτὸ φησι " Μὴ παιδία γίνεσθε ταὶς φρεσί. 2.5}. αἰκοαδικο 

μν ῥάς, Εἰπέ μαι' ὁ οὐκ ἐρὰς πλούτῃ τοῦ μϑῥοντος, δλλα αϑυρμῶς παιδικδίυ» ε- 

χαρὰ μϑμ ἦα, ἴδτῃς ϑαυ μαζονζᾳ μολύζϑου νὸμίσμα ᾧ χατοικύτήοντο, ὥςε αελέοϑαι, χα! 
χαταγφώσῃ “ππολλίωῦ αυτιῦ τίω πενίλν. σὺ ὃ ζὰ τύτων βθύτελέφερφι (μϑαϑγων, οὖν τοῖς πλε- 

τῶσι" σαύτὸν ἀφαθμεῖς εᾧ πῶς ον ἔχοι τη» λόγϑν» πλούσιον γδΡ ἐκῴνον ξζ) φήσορϑυ, ᾧῷ 
αὐζοἐρϑρωντὰ 



κοῦ ζ. 896 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑΊΙΩΑΝ. 
αὐτὐϑοροῖτα τὴν “πθδωτωναἰπϑμτων. Τυϑδὶς τ, φυτδεὶς μἰκρώι τύτων, ϑργύρϑυ ἐ 

Σφυσί Ὁ τῆς ἀλλὴς Φαντασίας αἱρήσε! χαταγελθσο ὺ ἰὼ " μειξόγων ῷ πόλον ἔ ἔχν, 

ὡασερ δχυ φε εἶδ τὸ μολυζϑδνε νοεαίσμαπος, δν᾽ μὴ γχουσα νομίσματα χΧεκ, ἴημϑι: ος ἢ. ὼ σὺ “. μιλίζῃι 

τοίνιω στὰμ ἰδὴς ἀύϑοφπον πόυτα ῷ χύσμμον «ὐδατρέχοντα, μηδαι μόλε ἀλλοϑεν ̓ όμιξε 

πούτο ποιᾷν, ἃ Ὄσπτὸ τῷ πσϑὲς μείζονα, βλέπειν χόσμμον. ὅτῶ χα) γκωργϑς Τμο ὀλίγων πυρῶν 5 
καταφε οφνῷ, ὑτλυ μείδονα πρϑϑσδυκήσῃ ᾧ ἁ αἰ μητὸν. Εἰ ὃ ἀδήλου τῆς ἐλπίδος δι ὅσης, τὴ) 

ἐγτῶν καπαφρρνοδμμ᾽ πολλῷ μᾶλλον ὅΧ1 τῆς βεξα!ας ασελσδυχίας τοῦτο δφποιᾷν, δἰϑ δ 

δέομαι χϑι ̓'φ΄Ῥακαλώ ; ῥμὴ φοημιοιῶέ ἑαυζῦν,, μηδὲ βόρθορον χατεχονζᾷς ὙἈποφερᾷ, ἑαυςἂν Ἐ 

ἀὐωϑῳ ϑηστεευρῶν, κῃ κα λοίμοης χαὶ αὐχύρᾳ ὦ πλοῖον Εἰς «ἂν λιμδίας ἀγϑνζᾳε. ὁβού- 

λεταῖὶ τίς λεγέτω κὐδὶηρμυ, δυχεραινέτω αυϑῆς (ωεχός τῆς αὐ αινέστως" φλυά- το 

Ω καλείτω, ρρλσχθρής, ἐπσρθες᾽ οἵκ ε ἀὐποσησύμεα (μμεχῶς ααξ. αὐ φὐϑανοκῶ- 

Δαν, δι}, σας, καὶ [μωεχῶς ἐκεῖνο ὃ τῷ πυουφύτν πᾶσιν αἰ ασοφωνοιωτες ὑμῖν "Τὰς αἰμδοήας σου ἐν 
ἐλοιμο( εύαις λύτξωσαι, κα ὺ ὅς αὐομίας συ ο; οὐκ διρμοῖς πενήτων, ταὶ ̓ ἀφανψαι αὐζὶ (χὶ 

ζω ̓πφαγίλῳ. μὴ σήμεφνν ζ' ποίηση, αὐφιον δ᾿ Ὡτοςῆς. ΑΙ ἫΝ» δ σῶμᾳ τῶτο κα ϑημέ- 

ολνῆς δοίται Ὅρφι' ὅτω τα, ἢ ̓ ψυχν, χα) πολλῷ μῶλλιου ἐχείτη. κἀν βῆ ̓καταξαῖλῃ, ααϑε- 19 

; γεφέρρι οὗ καὶ Χ αἰαφοτερρι. μα δε' αὐδείδω νϑμ “δἰπολλυνδῥέω, ἀγχοιδέμω. πολλαὶ λαμι- 

δαμει αὐ ἑκας ζω ἡμέφφυ τραύματα, ὁχιλυμῆσα, ὀργιζομέν, ῥαϑυμὅσαι, λοιδορρυμδη ; 

αἰμιιιυομεένη, βᾳσκαίνουσει. διήτ τοίνιν αὑτῇ κὶ ὁ φαῤμακαᾳ κατασκβιάζεν. υ μικρὸν δὲ τὸ 

Δικια μα, τῆς ἐλεημιοσιούης φαΐ μακον, πᾶσι τοῖς πραυμασιν Ἐχιτεϑίωω διιυα αϑμον. Δότε » ἐ- 
Λεημοσιευΐωυ, φυσὶ͵ χφὴ πανία ὑμῖν ἐξαικαϑαο « φρὶ ᾿ ἐλοημοζωζωυ, μη ̓ πλεονεξίου. τὰ Ἂ 10 

ἐκ πλεονεξίας ὁ ου οϑρει, καὶ τοῖς 'ς διομϑροις (δῷς. ἐλφημο γν,» ἡ πάσης ἀπηλλαγμένη «-- 

δικίας ὅδ1γ" αὕτη πϑμτα ποιᾷ χαϑαιρα το  γηςείας βέλτιον λένδμα χαίτοιγε ὀκῴα 

μρρϑηφφτέξοι [ἢ Ἰθχιπονώτερα, ἀλλ᾽ αὗτη ,κερδουλεωτέφᾳ, (φωτίζει ψυ ἘΝ »λιπειύεικαλέω 

αὶ ὡραίαν ποιῇ αὶ τχ ὅτω (ἦν ἀϑληζ ὁ της ἐλαίας καρπὸν αὐέχά,ὦ ὡς (ἄν α γωνιςεὶς τὴς θύ-- 

σείξείας τατι ὦ ὀλάιον αἰακ)ῶται. αἰλείφωρμϑν τοίγιω ζμ' χῆοα, ἥα -αοϑς Ὁ ὀμτίπαλον 15 

λοπεροιδν καλώξ. ὃ  μδαοτῶν ὁλεάν ( διουϑμον,ζα χέως χα τῷ πλεονεκτῷ ὐποφήνν,) 

τελαΐν εἰν ὦ διδόναι πένησι, ταχέως ἢ ὁ ὀργῆς ϑποφήσε.), τὴ Οὐ ἘΝ μέγα Φρϑνήσει πο- 
τί, τριϑεύπερ ΝΣ δ τατφαυματισμένους (ἰωεχῶς λνιδαπάνων ἰαῥ9ς, συφελλε!) ῥᾳδίως ἐν 

ταῖς ἑτέρων συμφοραῖς τίω λύ,ϑοοπίνίω χαϑορών φύσιν᾽ ὀυτῶ κα ἡμεᾷς ἐλ ̓ τὰς ἔπε- τὼ 

γήτων " (ἰμασέλδουδ ἐχικουοίαις, Φιλοσοφήσονϑμ θυκόλως, καὶ Ὄ ν ̓ ϑαιυιαισοιῖϑα, πλούτον, 1 

μέγα ιτὰ ἐπἴδῶτα ἡγησθ θα, δλώ κατα ρϑνήσομδῳ πόύτων, καὶ μιφταυβσιοι υόμε- 
αι πεῤφδν θρφινὸν, ϑύκολως {ηπιτευξοῦϑα τῆν! αἱ αἰωνίων ἀγαϑώ, γβιιὶ . φιλφρι,309-" 

πία, τὰ Κυρίου ἡμδ Ἰησούοιςφου͵ θ᾿ ν ; τῶ πατοὶὺὶ δῦξω, ἁ μα τῷα αγίῳ πγθύματί,εἰς 

(ὄν ἀἰαδνας ΤῊ ἠώνων. Αμάωυ. 

Ομιλ. πῶ. ΦΈΓΩ ΔΕΔΩΚΑ ΑΥ̓ΤΟΙ͂Σ ΤΟΝ ΛΟΙΟΝ᾽ ἢ 
σῷ, καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐςῶν,στι ἐκ Εἰσὶν εἰκ ᾧ κόσμυ, χαϑωὼς ἐγώ υἱκ 

Εἰμὶ ἐκ τῷ κόσμου. 

ΦᾺ Τὰν εναβετοι βινόμϑμοι διωκω θα. ΚΟ ΧΚΩ πονηρῶν, ὦ τῆς ΦΡΟΡ 
δ, ἐφιέμϑμοι χλϑθυαζωὥθω ζυ ὠκείνων, μὴ αἰλύωμϑν, μηδὲ δυσ-- 40 

: χεοαήνωρϑν. ζιαυτίωυ ἊΣ ῶ τξάγμα τίμιο φύσιν ἐχ καὶ ἡ πόμτα- 

ν »οὐ μὲ μισος Εἴωϑε σίκτειν ἡ Φρετὴ ἌΝ σοῖς πονηρϑ9ις. φϑονοιώτες 

: ο ῤτοῖς ὕλπεικῶς βιϑν βελομδμοις,ᾷ οἰόμδιοι «οὔδασκθυα ξεινὶ ἑαυτοῖς 
ἈΝ τ ἰτολογίαν, ἐμ τίου ἑτέρων δύξαν χαταξαλωσι, μισῶσι τε ὡς οὐγαν- 

πὰ 



ἘΎΥΑΓΓΕ ΛΔ. Ομιλ, πῷ, 897 χὺν “ζ, 
2 μετιὀνζῳς, καὶ πλύτα ρατροισιν ῦ τῷ καταιααεδειν (ὃ θίον (δ ἐκείνων. δλλά 
μὴ αἀληώμδ. τϑτο τὰν Φρετῆς σημεῖον. δὶ τούτο καὶ χ᾽ ὁ οριφὸς φησι Εἰ ἐκ τῦ κόσμια Ἰωαν, ιε.1δ. 

ἥτε, ὁ κόσμος δ Ὁ ἰδιον ἐφίλει. ὃ δλαλοῦ παλιν᾽ Οὐαὶ ὑμῖν, ὁτὸμ καλός ὑμας Εἰ. 
πωσιπώτες (ὦ) ὀύϑερποι, ἣῳ τῦτο οὐ) Φησι᾿ ᾧ λόηϑι συ δέδωκα αἀὐζις, ὦ ὁ 

4 χώσμος ἐμίσησεν αὐτοῖς. πάλιν λέγει τέω αἰτίαν, δὲ ζῶ ἀξιο Εἰσι πολλῆς δὰ τοῦ πα- 

(ζς Ἐπειμελείας τυχῷ:. δζῳ γϑύσε ἐμισήϊϑηστίν, φησι, ὑτ Ἀθγϑντὶ σὸν᾽ ὧφε δίκαιοι πα- 
σηρ ὸν εἶεν ἸἈπολαύσαι πσξϑνοίας. τς Οὐκ ἐρωτῶ ἧγα, αὐϑης ἀὐρις ἐ [1.2 τοῦ 

κόσμου, Φλ᾿ ἵνα τηρήσῃ ὔζις  ὧκ ποῦ ποιηροέ.. Παλι σαφινίξε εἰ (ὃ λ6- 
49ν, πάλιν τρανότερον ἐργαζε.}" ὁπερ συν ἀλλο ὅν οὐδεικψυμδμου, ἢ ὅτι πολλήν 

το αὐτῶν τποιται κηδεμονίδω, ῷ κα κ᾿ ἀχριφείας, ποιφοϑτη τίω ΝτΩ αὐτῶν ὃν φρδανλοσσιν. καὶ 

χ ὅπη μέ αὐτῆς ἔλεγν, οἷ, πόμτα ποιήσει ο πατήρ, "όσοι ὸῤ αἰτήσωσι. “ώς ὃν ὡνζωϑα αὑ- ] 

τὸς ΖΡ ̓αὐταν φὐῬακαλῴ: Οὐδὲν ἀλλο ὀπερἔφεν, ἢ τίω αἱ ἀγάπην ἐγδεικψύμϑμος, ᾿ 
16 Εκτ κόσμου οἕκ Εἰσὶ, καιϑως ἐγώ Οὔκ Εἰωὶ ὀκ τ κόσμου, Πωΐς δῶ ἀλ- 

λαχοῦ φησιν, Οὑς ἔδωχας μοὶ ἐκ κόσμου, (Οἱ ῆσαν; ὀχξ ἃ ᾽ τίω φύσιν λέγων, ἐγζαῦλει ἢ ἢ Ἰωαννεζ,ς. 
Ἰς «ἴξι πο φξεωι πονηρῶν. χα μακροι αὐδὴν ( μυτίϑησιν ὁ ἐγχώμιον᾽ πϑᾶτον, ὁπ οὖν εἰ- ᾿ 

σὲ ἐκ τοῦ κὸ , κοσμου Εἶτα, ὅτι αὑτὸς «δι ἐδῶκεν, Ὁ ὅτι Τ' λόγον εἰστῷ ἐ ἐτήρησαν, ὼ ὅτι 2,4 ᾿ 

ἦτο μισῶνται. εἰ ἢ λέγκι,καϑῶς ἐ ἐγὼ ἰκ εἰμὶ ἐκ ὅ κἰσμου,μῆ  ἀαρυξηϑῇῆε. τὸ γϑκαϑω; οὐζον ἱ 

Ὁκ ἐσιν ἀπαρϑακὶν ἀκριξείας. ὦ ᾿ὦασερ γ» ὐτὸμ ἐ ἐπ᾿ αὐ ΤῸ Ὁ παίζος λέγ) τὸ χαθώρ, πολλὴ 

ἡ ἰσύτης ὀζρι ἢ τ δ Φύσεως συηΐέ νέδυ ̓ν ὕτως ὅτὸμ ἐφ ̓φμδίὶ κ᾿ εἰὐτο λέγηται,πολὺ ὃ μέσον ΓΑ ἰ 

20 ἢ καὶ . πολὺ ἐμ) ῷ (ἔσο Ἂ ἀπειρον ἑκατέρας τὴς φύσεως. εἰ »» αἰ εδρτίαν Οὔκ ἐποίησεν τσ. γγ, ἢ, 

αὐτὸς, σσεῖδ δὺλος ἴις ἐυρέϑη οὐ τῶ τὸ σόοι εὐντϑ, πῶς διύαμ ἀν (ὦ) ἐ'πίφολοι πἰμοῖς- 

«3; αὐτωῖ, τί δξίω ὅθινὸ ὁ Φησιν, ὧκ Ὁ κόσμου οὔκ εἰσί τ ασρὸς ἐτερϑν ὁραίσιν, σον ΚοΙγὸν Ὡρὸς ! 

τίωω γάω ὅν αὐτοῖς, δα δω ἀρκνον γεγϑιασι πολίταις. ᾧ ὠκ τύτων ὃ πίω αἰγαϊπτῶιν 
εἰστν ᾿δείκψεσιν, ὁτὸμ πσοϑς Τὸν πατέρρι αὐτοῖς ἐγκώ μιαζ φ αἴ θατιϑῆται τῶ γελυννκύτι. ̓ ᾿ 

25 εἰπὼν ὃ, π᾿ Ἰρησον αὖς ἕν, οὐ αἴθ τῆς ΤἿΨΜ χιδιυυΐων ἀπωλλάγης φυσι μϑνογ, ἀλλὰ καὶ ᾿ δὶ 

τῆς ον πἰτά τὐϑαι μονῆς, δὃ[9 καὶ ἐπήγα ἣν, 
17 Αγίασον αὐςἄν ῳ τῇ αἰλυϑκία συ" Αγίους ποίησον δῳ πῆς ΤῈ πνδύματος 

δύσεως 5 Ω θα σγογμῶν μῶν ὥασε ὅ ὅτὸμ λέγη, καδαροίἐ ἔςε δ ̓  λέψϑι, ὃ λελθληκαι ὑμῶν, 

τὸ νιω τὸ αὐτὸ ὺ φησι" παίδγυσον αὐτῶν δίδαξον τίωυ ἀληόν. Ὁ ὁ μά τούτο λέγητὸ "πρῦ- | 
40 μα ποιφι. πῶς δέίυ αὐτὸ χοῖδα τὸ παΐξος αἰτεϊνιωῦ εα μαϑης πάλιν τίου ἰσοτιμίαν. τὰ γὸ 
ἀ3α δόγμαᾳ ΟΣ Θεοδ λέγϑιδυα, ἁγιάζει τίω 'ψυχίω, 61:2 λόγῳ Φησῖν αἰγιάξεωϑτω, 

μη ̓ϑαυμοσῃς. ὐ τί τὐδὲ σγογ μῶν Σ φησιν, ἐπηγαδν Ο λόγος ὁσὸς ἀλη ὅ61" 

Τυφέσιν, εἶδεν ψάδος οὖν αὐτῷ͵ πόρτως: ἣ ̓ ὠκθίευαι δὲὶ πόμτα Ω ἐρηρδμανὺ ὅτ φὐν τὺ- 

πικῖν ϑυλοῖ πάλιν, τὲ σωμαιτίκὸν. καϑώς Παῦλός Φησι. αὖθι τὴς ὠκκρλοισίας ὅτι ἡγίασε | 

45 αὐ  ο» ῥήματι. οἷδε ἐγδρὰ ἡ ῥῆμα Θεοῦ κα ϑαιρήν, σγοκεῖ δ μοὶ ἢ ἕτερον δηιλθιώ τι ἀγί- 

σον αὐτοὺς, οἱονεὶ τὸ αἰὐφόρασον αὐςῦν πῷῳ λόγω ὲ τῳ κηρύγματι. χαὶ τούτο πάλιν ἐκ 

ΔΛυχιτιχς. 

Ἣν ἑξῆς δῆλον. 

18 Καϑώς ΝΎ ἐμέ, φησιν, ἀπέφήλας Εἰς κὐσμον,κῴγω ̓ἀπέςήλα αὐτουφ᾽ 

, Ολέμχᾳ ̓ Παῦλορ,Θέμϑμος οἰ οὖ ἡμῖν Τ' λόγϑν τῆς καταλλαγῆς. ν κῶς δ Ὁ» ὁ Χοιφὸς (. Κορ, 

49 ἀφίκται, τῇ τῦτα χαὶ ὅτοι τί οἰκϑυμθμίωυ κατελαύον. τοῦ, χαϑώς, πάλη οφνζωώϑα Ν ; 

ὅχ ὁμοιώσεως Ἰχὶ εἰυτἶχαι ἦν Ὑὐπορολων κάται.. “πῶς »ὺ ἀ ἀΐχλως ἐὦ ἐγχωροιώ αἱ, ϑοϑέποις 

σοςαλίωα; ἔθος: 2 ) αὐταὶ χϑι τὸ μέλλον ὡς γεγριὸς λέγφ. | 

19 Καὶ εἰπῇ αὐτῶν ὃν ἀγιαζω ἐ ἐμαυτὸν, ἴντα, ὦσιν ἡγιασιϑίοι οἰ ῳ τῇ ' ἀλυϑείῳ. 

Τίύρνν, ἀγιάξω ἐμαυτὸν; πσοϑσφέρω (ϑι ϑισίλν. αἡ ὃ , θυσίαι πᾶσα; αἰτίαι λεδρνται" ] 

" β 



κιν ζ, 89ϑἕἔἴι ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΙΩΑΝ 

χα! κυδίως ἅγιά, τὰ τῷ Θεῷ ὀϑακείμϑμα. 4 δ. τὸ παλφιὸν ον τύπῳ ὁ αγιασμμὸς ω ὦ 

τῷ πρϑϑδα τιν "γιωυὶ ἢ“ σα ἔςιν ον τύστῳ, δΑλ οὖ αὑτῇ τὴ αἰληϑεία" δ φησιν ἴα ὥσιν ἡ-ὀ χ. κΐῃ 

“μασιδμοι οὖν τῇ ἀληϑεία συ. κα) ΝΣ χα) αὐτοὺς (θΘι αὐατί, ϑημιχᾳ! ποιαῖ όστρορᾳν᾽ ἡ-- 
γωιζια. τοι δζῳ τὸ Τὶ κεφαλὴν ἔπτο. γϑεαϑαι φησιν," ὀζρὸ τὸ χαὶ αὑτὸς ϑύεοῦ,, Παραςφήσατε γοῤ,φη- χιγίνυι 

Ὑλμαμγ. κῖ, σε ζα μέλη ὑ μιν θυσίαν ζεΐσαν, αγίδν" καὶ Ἐλογίοϑημϑν ὡς πσοήξατι σφαγῆς. καὶ χω- 

οἰς ϑλνώτν, ϑιεσίδν αὐεἂν ἐργάζεται καὶ “παδλσφοροί. ὅτι γορτίω ϑεσίθν ἡνίξατο τίω 

αὐτο, Εἰπὼν ἀγιαζω, δῆλον οὐκ ΤῊ ἑξης. 

.20 Οὐαὐθὲτώτων ὃ ἐρωτῶ μόνον, δννλαὶ καὶ αἷθὲ "ῥ᾽ πτις- θυσύντων. 

Ἐπειδὴ Ἵν ατρ αὖ ἀἰπόϑνησκεν, ἐἶπε ἣ ὅτι Ντ αὐ ἀγιαζω ἐμαυτόν δα μή τις κι. ἐπὶ 

γοϊκίσν, δτί αἰ χὺρ δ᾽ Ὄἰποσύλων τῷτο μόνον ἐποιᾳ, στη γα ν᾿ οὐ αἴϑθὶ τώτων ἢ ἐρωτῶ μόνον, το 
λλαὶ αὶ ὐπὸ ΜμἪὅπτις’ θυόντων δία Τ' λθ θυ αὐτῶν Εἰς ἐμέ. οὐτεύθεν πάλιν λύέφησεν αὐτῶι 
(ἐς ψυχας,δείξας ἐσορϑῥους πολλὲς μαϑηζμ. ΤΩ ὙΟΡ, ὅπτερ Εἶχον δξαίρετον, χϑινὸγ ἐποί-- 

ησε, πάλι ἀὐδους πο σαμυϑεῖται, δυλων ἡ ἢ ἄλλων σωτηρίας γινομλβους αὐςᾶνν αἰποις. 

εἰπὼν ὃ καὶ αἴδὲ “ὃ σωτηολας αὐδῇ αὶ Ὁ αγιαοϑέωαι τῇ πίφη ᾧ τῇ Θισίᾳ, λέγᾳ λοιπὸν αἰϑὲόμο- 
γοίας χα! εἰς ἔτο λοιπὸν κατακλίει Τ' λϑγϑν, οὐ τεύϑεν φῆρξα μϑμος,καὶ εἰς ἀὐῷ" καταλύ.. κ5 χιπιλδήαι, 

σας. καὶ δ} φοχουϑυῦς φησιν, οἰντολζευ χαρνζεὺ διδωμιύμι. ἃ ὠς, 

ΔΙ ἷνα ὦσιν ἕν, καϑὼς σὺ πάτερ οὖν ἐμοὶ, καὶ ἐγὼ ὦ» σοί. Παίλι τὺ, καϑώς, 

σἕκ ἀκριξούς δξισώσεως ἐστ᾽ αὐτῶν. ΟΥ̓ϑδὲ γὺ διυνατὸν ἀὐζοῖς εν τοσῦτον, ὄλλ᾽ ὡς αἹ,5.995:- 

ποις δευματὸγ᾿ ὥασερ ὁτὸμ λέγῃ, γίνεαϑε οἰκτίρμονες, ὡς ὁ πατὴρ ὑμδυ. τί δὲ ὕθηε, 
Εν ἡων; Εν τῇ “πίς τῇ εἰς ἡμαξ δὴ, "ὦ συ ἐν ὅτω σκὰυδευλίζει ἀπϑνζμ,ως ὃ 29 

διεασ ϑα|, τῷ.» κατασκβθυάζει ὡςν “ἡ μέονγαι ἕν. τί δζωυ ; ζύυσεν αὑτὸ φησι αὶ σφόδρα ".-- 
γυσεν. ἀπϑμτες ΡΨ ὡ ΠΥΡῚ ΥὟ᾽ ϑἰποςύλὼν πις- θύσαντες,ἕν Εἰσιν, Εἰ κω τινες “7 αὐτο] 

διεασοίἑϑησαν. Τοἰϑὰ, γὸ ὅτο αὑτὸν χξέλαϑεν,δλλα αὶ αὑτὸ προ{πε, ὁ ἐδειξε ὁ τ ὀυθρώπων 
ῥαϑυμίας ον. Ϊνα ὁ κόσμος πις΄ θύσῃ, ὑτί σύ με αἰπέζηλας. Οπερ δὼ αὶ Φογ"- 
μϑρος ἐλεῖν, ὅτι ὧν τότῳ γγωσονται πόρτες ὁτί ἐμοί ἐςε μαιϑηταὶ, ἐδὼ αἰγαπῖτε Φλλήλυς. 35 

ἡ πῶς οντβυϑεν πιζ΄ θύειν ἐμϑλνον; ὅτι Τῆς εἰρήνης εἶ Θεὸς, Φησιν, δὼ τοίνιου, ὕστερ ὁδξ ὧν ἐμαϑεν, 

τηρήσωσιν, ἐἰσργτοι ὃ διδωίσκα λον Ὑπὸ ̓ μαϑηῦμ ἢ αἰκούοηες" ἐδὼ ἢ μάχωνται, Οὐ. 

ἐφοίσιν εἰρζωυικ» Θεού ἐΠ) μαϑηζῷζ᾽ μὴ ὄντα δὲ με εἰρηνικόν θχ ὁμολογήσωσιν ἀπεςα λῦαι 

ὑ σῦ. ὁρᾶς πῶς μάδθα τέλϑις τῶτο κατασκθυα ζει ὦ σοὺς (ὃ πατέρᾳ ὁμονοητικόν; 

22. Κα γὸ τίω δύξλρ,νν ἐδωχαξ μι, ἔδωκᾳ. δὶς " Τίω “χα ὟΜ' σημείων, τίων 39 
“15 ὙΜ' δογμῶξ, ᾧ ἵνα ὀκώψυχοι ὦσιν. αὕτη γὸ δύξα, ἵνα ὦσιν ἕν, ᾧ δ) σημείων μείζων, χγ. ϑΑγώ: 
«“ νι “Ὰ ΠΝ ! ᾿ ε » ἢ) ! "Αἵ Ι “ , 
ὡασερ γδρ (ὃ Θεὸν" κω μαίζοισιν, ὅτὶ σῴκ ἐς! φάσις, Οὐδὲ μα γη δὰ τῇ φυσει οκθνν, τὸν ἡμ 
ἡ μεγέγι αὕτη δόξα ὅτω αὶ ὅτοί, φησιν, εγτόῦϑον “ἀνέοϑωσειν λαμμιασδοί. ἡ πώς( πα- ΤΩΝ 

τέρρ,, φησιν, αἰτεῖ τῷ» δοιεῦαι ἀὐζοῖς, αὑτὸς αὑτὸ λέγων διδόναι τε “δ οὐδὲ σημείων, ἀτε 

αὐ ὁμονοίας, εἶτε αὐϑα εἰρήνης ὁ λϑηρς αὐτοῦ, Φωνεται αὐτὸς ἀὐζς ζωτω πδεορικως. 9.ν 12 

δ λον ἦν, ὅτι τὐραμυϑιας ἐγέχέν τῆς αὐτῶν κἡὶ αἰτῆσις Ἀλᾷ 

23 Ἐγὼ οὖ ἀὐθῖς καὶ σὺ εἰν ἐμοί. Πώς ἔδωκε τίω δόξομ ; εἰν αὐτοῖς μμέμϑρμος, 

ἀ (δ τατέρᾳ ἔχων Αϑ' ἑαυ) " ὥξε αὐῶν" συγκχροτῴν. δλλαχού ἢ, ὅχ ὕω φησίν. ἡ "ὃ ΜΓ ὕ. 

δὲ αὐτοῦ Τ᾿ πατέρα τὐὐραγίνεοϑαι, Φλλ᾽ αὐτὸν ᾧ τὸν πατέρα χρῦοοιγ νευϑαι ὃ μινίω “ἢ χιτὰ δ] 

ν᾿ 

᾿ αὐτῷ ποιᾷν, ὀχᾷ Δ" ὦ κὲ Σαξελλίν,  ϑα 5 Αρείου τίου " αἰ σσϑνοιὸν ὀβαιργών. 40 ΣΝ 

ἵνα ὧπ πετελειωμδμοι εἰς Ὁ ἐν, ὕα γινώσκῃ ὁ κόσμος, ὅτι συ με ἀπίςέλας. ὍΝ ἐν" 

Σευεχῶς αὑτὸ λέγᾳ, διικψυξ σὴ μεΐν μώλλον τίω εἰρζωύϊωυ διυναμϑμέω Ὠχππασοίσααϑαι. 55 "ὦ 
ὥασερ Ὑ Ρἢ Γ ἔρας ὀχρλυτίκὼ, ὅτωφη συμφωνία συγκροτητικο, Καὶ ἡγοίγτησο χιδαίμαι 

αὐτοῖς, καῦὼς ἐμὲ ἡγαίπητσας. Παλν ον οἷ ὦ, καθώς ως " αἰϑρωπεν εἰ γα πη ϑῆναι ἐΐ. χα. αὔϑρντν 

; χωρᾷ᾽, 



ἙΥΑΓΓῈ Δ. Ομ. “πῷ. 899 χ κζ. 
χωρζ᾽ ἢ τεκμηδλον τῆς αἀἰγώπης Ὁ ἑαυτὸν απ αὐτῶν δοιοῦαι. εἰ πτὸν τοίνεου, ὅτι ἔσονται οὐ 

αἰσφαλεία, τι υ αὐδετοωπήσον"), ὅτι ἐσον᾿ ἁγιοι, ὅτι πολλοὶ πις΄ δύσυσι δὶ αὐτῶν, ὅτι πο)λὴς 

Ὡπολαύσου) ϑῦξης, ὅτι Οἶκ αὑτὸς αὐτοὺς ἠγαΐστησε μόνος αἰλλαὶ κα ὁπατὴρ,λέπι λοιπὸν ὦ. 

ἐἀταύόϑεν «δὶ τῶν κΟ' τίω" ἐγζωῖϑα ἐποδυμίαν αἰθὲ τῶν βροιξείων καὶ ἢ ςεφλόώων τῶν ἐἰποκειψϑῥων 
5 αὑτος. 24 Πάτερ γδὺ, Φησιν, ὡς ἔδωχαί μει, ϑόλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ, ὃ αὐτοὶ ὥσιν. 

Οπερ ὅζω ἐζήτοιω αἰεὶ λέχοντες, ποῦ ἰαυ’άτεις ᾿ τί λέγεις » Ἔτο οὐ αἰτήσει λαμθαϊεις, 
ἡ σγυΐπω ἔχεις , πῶς δἶζυ αὐτοῖς ἐλέγες, καϑίσεοϑε ἘΧῚ δωδεχᾳ ϑθόνοις; πῶς ἕτερφι ἐπηΓ- 

χλόγπαι γείλω σλλείονα, ὼ μείϑω ; ὁράς ὅτί πόρτα συγκαταξαΐσεως ἔνεχαν " λέτε ,ἐπεὶ, πῶς ἐλελμ, 

χιπότα αἰχολυϑήσεις 5 ὑξερον ; αἰ “αν πλείονος πληροφορίας καὶ δείξεως ἀγάπης Ττὸ φησιν. 

1΄ο ἶἷνα ϑεωραῦσι τίω δόξαν τίω ἐμζω ἣν ἐδωχαέμε. Πάλνϑη δ ποὺς τὸν πατέρα 

ὁμονον σηαδον, ὑψηλότερον (ὦ ΝΜ ἀανοοτέρων (ποὸ καταζολῦς γδὺ κόσμε, φησὶ) ἔη9᾽ δὲ 
Ὡγαιὶ αὐτὸ συγκατάξασιν, ἔδωχᾳς ὙῈΡ μοι, λέτι. Εἰ δ μὴ ὅτο ἐςιν,ἡδέως δῦ ἐρφίμιίωυ 
ὧν ὡὐτιλίγρνζς᾽ ὁ διδοις, ὑφεςῶτί ἦνι δίδωσιν οἷρ δξυ πυοῦτον αὐτὶ δμυνήσοακ, ὑφερον Ὁ διό. 

ξϑρ ἔδωκε, σοότερον ἀφ εἰς {) ἀδὸοξον; κὶ πως αὐ ἐγ ὅτο Δϑ)9ν; ὁρῶς ὅτι τὸ, ἐδωχεν, ἐδ β- 

15 γησεὶ 581, δὲ τὶ 5 μὴ Εἶπεν, ἵνα μετέχωσι τὴς σὴ ἔξης᾽ ἀλλ᾿ ἵνα ϑεωρώσι τίω σὴδξὸν ; ὧ- 
ζωϑα, αἰν6)» ὅτι ἡ πᾶσαι ὀμαίπαυσις αὕτη 62), ϑεωρφν Εἰς (Ὁ υὼ τῷ Θεού. ὅτο “ριὼ 

ἢ δχοξαξεοϑαι ποιφ΄ ὃ ᾧ Παῦλός φησιν, Ανακεκωλυμιμδύῳ αὐοσωπῳ τω δοξὸν ΚΚυοῖν 5 κοι γωὶ 
κατοπολζόμϑροι. ὥασερ ὙΣΡ ὼὡ ποδὸς ἀκτνας ϑεωρφιῶτες ἢ ἀέρος δ᾽'΄πολαύοντες λε- 

χλήννν,  σῆοτατυ, Σπὸ τῆς ὄψεως ἔηρίσι Ὁ αἰπόλαισιν᾽ ὅτω καὶ τότε, καὶ πολλῷ" πὰ ῴον ὅτο ἡμῖν ἐργαΐ- 
τς 30 σε) πίω ἡσγονίω, ἅμα ὃ καὶ δείκψεσιν, ὅτι οὐ τούτο ἔς! ὃ ὁρώψϑρμον, δλλαὶ Φρακτή τις 

οἷαι ἡδισία. 
25 Πάτερ δίκαιο, δ. ἡνέσμος σε Οὐκ ἔγω. Τί βούὐλεδ τούτο; ποίδν ἔχει Τὶ ἀἰκο- 

λουϑίδν ; δείκψισιν ἐγζωθα μηδένα Εἰδῦτα Θεὸν, αλλ " μόνοις ὧν ᾧ ἐὸν ἐπεγγωκόζᾳι. 

δ λέγᾳ τοιθτόν ὕθιν᾽ ἐξουλόμέιω ὠὡπϑυζαι τούτο (ἢ), ἀλλ᾽ οὐκ ἔγνωσαν σε, χαίτοι οὐ ονὲν 
δ ἔγντες ἐγκαλῷ. τϑ γὰρ ὅ61, πάτερ δίχαιε. εν ζιῦϑα μοι σ)οκεῖ δυορρανων ζρῶτα 
ΤΝΝΝ ᾧ ὅτως αἰγαϑον “ἢ δύκαιον οὔκ ἡϑέλησαιν ἐχιγνώνα. ῬΝ᾽ ὙΟ ̓σδοῦοι ἐλΕΟΡν 

ἡ Θεὸ Εἰδέναι, αὐτὸν ὃ. μὴ Εἰδέναι, ατοὺς τόν ϑἰποτείμεῖ) λέγων, Οπηήγάπησας, 
μα ΡΣ καταξολὴς κόσμου, Απολογίλυ ((μωτϑεὶς “ϑΊς ΓΝ χατηλϑθλας ζω ἴου- 

δαϊκαφ. ὁ γὸ δυξὸν λαβὼν, ὁ ἀγαπηϑεὶς ατοϑ χαταξολῆς κίσμυ, ὁ μϑϑτυρας βουλόμε- 
0 γος ἔχεν ὠδοιᾷ τῆς δύξης ὠκείνης, πὡἧς ἐγδυτίος ἦν τῳ πατοί: αὶ τοίνμω ὅτο ἔςιν σπερ Φα- 

σὶν (ὦ 1υϑαῦοι, ὅτι αὐτοὶ ϑ σι γυνωώσκοιῖσιν, ἔγω ὃ αἰγνοαῖ᾽ αἰλλὰ τὸμυδυτίον, ἐγὼ μϑύσε οἷ- 

---«.ὄ.ὄ.Ψϑ.-...... .-.-. 
δὼ, αὐτοὶ δέ σε ςέκ ἔγνωσαν. Καὶ ὅτοι 3 ἔγνωσαν, ὅτι σύ με αἀ'πέςήλας. 

χῦπ Ομράς ὁΤΊ αὐτοὺς αἰνί6) ἄν' λέγϑνζα μ᾽ ἐὴ αὐτὸν ἐκ δ Θεοῦ, αὶ πὐοϑο τατον 1" λό- 

,9) Δϑακεφαλᾳιούται πλύτα ; 

45 26 Καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὀγομο σωρὸ γνωοίσω. Καὶ μέζω ὃ πγϑύμαΐζος φης Ὁ τε- ᾿ 
; Ω ΄ .«, εἰν» ᾽ ,. ον ἱ 

λίαν γνῶσιν ̓ ἀγλλαζῳ 9 ανύϑμαῦς ἐμα ὅδ. Ἰναὴ αἴαπη, ἣν ἡγάπησαῖς με,ἐγν αὐτοῖς 
᾽ ᾽ “ τῳ ᾿ , ε ᾽ ᾽ ᾽ ᾽ 

υϑέμνκαζγω ἐν αὐζοῖς. Ἐδυ γὺ μάθωσι, τίς σὺ, τότε εἰσονῖ) τι οὐκ ἀἰπεοκσμένος ἐγώ, ἀγ- 
ων » “νι τ “ “Δ ἌΞ ῃΦΚΑΩ, 

λοὶ γὴν" σφόδρα ἡγαπημϑμων, ἡ γργήσιος ἡὸς αὶ (Ἰωημρϑμος.τϑτοῦ πειοϑέντες ὡς ΟΊ, χα! 

πίω πίςιν τίω Εἰς ἐμὲ αὶ τιω ἀγάπίω [9 τηρήσωσιν ἀκριζη, ἀγαπώντων ὃ αὐτο ὡς 

; 

' 

ἡν πένησιν, 40 γϑὴ, ἐγὼ αϑρώ ἐν ἀδοῖς. ὁρας τς Εἰς χαλὸν τέλος" αἰπήρτησεν, Εἰς ἀγαίσίω, τίω 
Χῳλῶν πϑῤτων μητέροι ΤῊ" ἀγαϑαν,α ϑρτίσας (δ) λόχον: ' 

ΠΙΙς-Δίωκϑῳ τοίνωυ,ὁ ἀγα ἶνϑυ (ὃ Θεὸν, να μὴ αὶ σϑε ἡρδῷ λέγητω, Θεὸ ὁμολοα Η91 ον 

»ὗἶσιν Εἰδέναι, τοῖς ὃ ἔργϑιᾳ “διογοιοῦται ̓  ̓ὦ πάλιν, Τίζων πίςιν ἥρνηται, ἡ ἐςὶν ἀττίφου χε- Τιτι αν. 
ψ δινῳ “Δι, ᾿ ιν» ! Ὧι “ΛἊᾺ ἢ τιμον 

ρῶν. ὅτὸμ γὺ ὀκῷος (α ἡ οἰκέταις καὶ συγίονέσι ἢ ἀλλοτφίοις ὕπχικουρῃ ᾽ σὺ ἢ μηδὲ 
Ὶ 

δ ς 



δ Κ, 

Ῥω , α.λέ. 

φρο. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΊΙΩΑΛΝ. 

αὐρὲς ύος απο συκονζας ϑεραττάσης, τἰς ἐξαι (οι λοιπὸν Ὡἰπολογία, τῷ Θεοῦ βλασφυμέ- 

βλεουὶ ὑξριξομϑύου δα σέ; σχϑπει Ν᾿ πῦσας ἰδωχεν ἡμῖν ἀφορμιας' δυποιΐας ὁ Θεός. ᾧ 
μὃὸ ὡς συγ κνϑ, (ὃ ὃ ὡς φίλον, Ὁ ὡς γείτονα, “ 8. ὡς πολίτίωυ δ αὶ ὡς δ ,ϑοϑνστον ἐλέει, 

φυσίν. δὺ ἢ μηδὲν σεγϑτων κατέχῃ, αἀἰλλαὶ πόρτα δζαῥρηξης ζα δισμιὰ αἰκούση Ἢ Πωύλν, 

“η ὠπῖςου Εἰ χείρων "ὅτι ὦκῴος »ϑρ Ουσὲν αἰδὶ ἐλεημοσιώύης αἰχϑύσεις͵ ς σὲ ἢ ον ὀρανῷ, 

αἰ συϑθηκοντίσε σε τῇ Φιλανϑοφπίᾳ ᾿ σὺ Ὁ αὐτοις ἐηϑροις ἰγατσαν κελβυοϑεὶς, τοὺς οἰκείως, 
ὡς ἐϑρες ρα οὐ θηρῶν φεϊσγη μᾶλλον ἢ σω μῶν. χχήτοι τοὶ μδὺ ὀμαλισχόμνϑμα, σο᾽σὲν πτεί.. 

σε') δτινον " ὥπ' ὃ αἰδιορώμϑμος, οἰγήσᾳ!). Τἰς δξυ ἡ μανία χρη φείδεοϑαι, καὶ ἀφειδεῖν 
συγλμών , ποθεν τ ὁ ποῦος Ε ἰσικώμασε ; πόθεν ἡ απον, ϑορπία αὕτη καὶ καὶ ὠμότης; Εἰ 

»» τις,ὥαπερ Ἰχ᾽ϑκαίξου χϑρυφῆς χαϑίστε, ᾧ κόσχκον χατοτ θύσειε πόρτα, μᾶλλον ἢ Εἰ 

βούλεοϑε,μίδν τέως μετα χειφασωκῖθα, πόλιν. Εἰ τις τοίνιω ἐφ᾽ ὑψηλού καϑίσας πϑρταχαᾳ- 

πδεῖν δυυνηϑᾳίη ᾳ δυ,ϑεϑπινα, οννθησον ὉσΉν και ταγ» ὥσεται ἀἰλογίθν; στε δυΐκρυα οἶσε! ὃ. 

σον γελόσεται γέλωτα ; ὁσὸν μισήσει μῖσος ᾿τοιαυ πε ὙδΡ πηραἤομϑ ὡς ᾧ γέλωτος ἡ αἰ- 
γοίας καὶ δακρύων καὶ μίσως [ἢ ἀξία, ὁ δεῖνα τφέφει κιώας, ἵνα, ϑηρία ἀνεια σοι γί δύσῃ, αὑ-. 

τος εἰς ϑηολωδί λυ" ἐκπί πίων ἕτερος ὀνοῖς ἡ '“ζωυο:υς, ἕνα μετακοιμ ἰζη λίθους λυθρώποις 5 πεν χς χ. ἐμήφη! 

φορά λιμῷ τηχφ ϑβοις. αὶ γθ:σίον Δ ἄπειρον δωπϑνά,, ἵνα λιϑίνους δι ϑοϑίπεις ἐργάσνἢ . 

ὧδν ἡ ὄντως ἐν, ϑοϑίποις λιϑῖνους μνουδύος «ἰπῦῦ τὴς κριχυχίας, πβορά. ἕτερος ψηφίδας 

“χϑυσας συλλέγων τ πολλῆς ζᾳλᾳιπωρίας αἰϑιζαάλλω «ὄν τοίργοῦς ̓ ζμβἢ γαφερφιό 1 

“πινήτων γυμνὰς ὁρών, οὐχ Ἐχιχαμτήετα. ἀ ὡ ΚΑ πῖς ἱματίοις αὐιὁ μάτιά πάλη ἔχι- 

νοῦσιν᾿ ἕτερος ὃ σϑ εἶδ αὐό ὃ σῶμα γυμνὸν αἰθεξαίλλων ἔχει. οὖν δικαφηρίοις ὃ πάλιν ἀλ- χο 
λος ἄνλοι χα τέπιεν ἀλλος εἰς πύρνας αἸαϊλωσε ᾧ εἰς πῦρασίτους" ἕτερος Εἰφ μίμωυς ἢ ὀρχϑ-- 

φρας᾿ εἰς οἰκοδὸ μοὶς ὄτερος λαμωραὶς εἰς αἰορᾳσίας αἰγρο καὶ οἰκιών, πάλι ὁ ἐξ τόκοις “ρί- 
μᾷ,ο 5 τοκὰς τόκων, ὁ ὃ χράμμ αν, μωτίθησι παρ γέμοντα φόνων, ὁ ὑϑὲ Ὁ Σισὸ ὃ γυκ-- 
τὸς ὀμαΐπαυσιν κοιρπούται, ἘΧῚ τοῖς ἑτέρων κακοῖς αἰγρυπγῶν. ἡμμένας ἢ δμονϑρὴς,ὁ αὶ Ἐπὶ 

κέρδος ἀδικον,ὁ ἡ ἐχὶ δωπϑμίω ἀσιλγὴ, Ὁ 5 ὁχὶ κλοπτίω διδημοσιθυμϑῥζω πέχοισι, χρὴ ἃς 

δ δ αἰϑιῆών ᾧ κεκωλυμϑδῥβων πολλὴ ἡ ασουδὰ ΤῊ ἢ αὐαγχᾳίων σὐοεὶς ὁ λῥη»ς. Φ ὃ 

κρίνοντες, ὃ μδβ ὄνομα δικκφῶν ἐχοισι᾽ ὃ αὶ ἐρχϑν ληφῶν τὸ ὀυδροφόγων. καὶ Τα δίκας Ἴις 
δξοτάσν, κἂν ζε δρϑήχα, μυθία πάλη ἐυρήσει ἡὶ ἐγφωϑα κακοὶ, δλυς, κλοπας, Ὠξ- 

(ουλοίς᾽ ἡὶ ἰδὲ ωῶτα ἁπασα ἡ οολὴ ἦν ἢ πγθυματικϑὲν λθηϑς Ογοϊείς δ) ὦ τίω ἐκ-: 

χλασίλυ Αἰ ΖΡ τῷ μόνον ἰδεῖν “γοχ λούσιν ὠπόυτες᾽ Ὁ ἢ ζητώμϑμον αὶ ττο ἔςξιν᾽ Δλλ᾽ ἔργων γ9 
δεῖ ἡμῶν καὶ ϑζρονοίας καϑια δφις. αὐ ὃ τίωυ πᾶσαιν ἡμέροιν λίαλώσῃς Εἰς πλεονεξίόν, Εἶτα 

μακρὰ βήματω Εἰσελθὼν Θὐπη, μόνον Οὐκ ἐποίησεις ἵλεω (Ὁ) Θεὸν, λα καὶ πδώξιωας 

μεζόως Εἰ Ν᾽ βἶλει καταλλάξαι συ Τ' δεεσυϑ τέων, ργα, ἐχίδειξαι, μαϑε (Ὁ Φορυτὸν ἹΜ 

συμιφορών, βλέπε «ἄν γυμνοις, ὧν στεινωύνζας, ἦν, αἰδικουνϑμους. μυφίας (οι φιλαν.845- 

πίας ἕτεμδυ ὁδοιᾷ. μὴ τοίνεω αἰ πτι τὸ ϑμ ἑαυτες, Εἰκῇ αὸ μιαυτέου ζώντες" μηδὲ, ὁτί νεῶν ὑ-- 42 

»ταἰνοκϑμ,κατοφρϑνήσωκϑῳ ἜΔΔᾺ οὐνοήσαιντες ὅτι πολλαχις Εἰς νόσον κατα πεσόντες " Εἰς 

ἔσχατον « ῥῥωσίας ἐλϑύγτος, αὐπεϑανονβν τῳ δε ἢ τῇ πσϑϑσδυχία, ΤΥ ὑδιοτων, στο’ σδοκή- 

σωμϑῳ πάλιν Εἰς τὰ αὑτὰ καταπεσείεϑαι, ᾧ (δ) αὐτὸν κτησω θα, φόζον, ἡ ϑνω ἔβα βελ.- 

αἰσς᾽ ὡς ζᾳ, γενιῶ μυείας κατηγϑοίας ἀξια. (ὦ «ϑὲ γὸ οὖν τοῖς δικαφηρίοις λέουσιν ἐοίκασι 
κυσὶν, (ὦ) 5 οὖν τις αἰχοραὶς, αἰ λωπηξιν, (Ὁ ὃ (δὲ ἀπράγμονα ζώδντες βίον, σεν ὅτοι Εἰς 40 

δὲον τῇ ἀπο φιγιλοσιοῃ κέγρζυ!), Υ οὐλὴν ἅπασαν εἰς ϑέατρα. ἡ ζᾳ ἐκᾷϑων κακαὶ ὀβαλί- 

σχόντες. ὸ ουδὲ ἔχττ δ ποῖ; γυονῦροις, σις (Ὁ δὲ ζηλοιῶτες δοικγόμϑνοι, τι μή ἴ- 
σου ἀὐὗζις ποραηοισι, πολλοί᾽ ὧςε αὶ τύτος παλιν κφλοίζεεϑαι, ἃ μὴ ποιοιεῦζας τὰ πονὴ- 

ο(. Οὐ γὸ μόνον αὐζῷ ποιούσιν, δυνιὼ καὶ (ἀωθυσὴοκούσι τοῖς ποοφἤοισι. ὦ γδγὸ τὰ τῆρ 

πυολϑυμίας 

χα 



Χ' μέσον 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛ: Ομῖλ. πν. 90] 
ποσηϑυμίας ἀζζῖς ὁμοίως δέφϑωρ.. ὁ)ν δῆλον, ὅτι ἡ γγώμιης 6] σγοιοαι δίκίων. ζμῶτα 
καϑ' ἑκα ς ἴω ἡμέραν λέγω, λέγων αὶ παύσομαι. αὐ μδβ γὴδ τίνες αἰχφύσωσι͵ κέρδιος" ἐν δὲ 
μηδεὶς ὸ πϑϑσίγων ἡ, τῦτε αἰχούσεοῦς ζχῶτα, ὅτε κέρδος Οὐδὲν ὑμειν, αὶ μέμνψεοϑε ἑαυτοῖς, 
ὦ τὴς αἰτίας ἡμής καθαροί, δλλ αὶ μυὶ ὅἔμοι»» Ζωτίω μόνον ἡμας Ἢ οἰπολογίαν δχήν,ὠλλα 

4 αὶ καύχημα ὑμας νέοεϑαι ἡμδὼ τἶδα ᾧ βήματι τῇ Χοισού ἵνα κοινῃ Μἀγαϑωῖ υὑπο-: 
λαύσωϑιν, γαΐρλτι καὶ Φιλαι,ϑοφ» πίω τῷ Κυρίου ἡμδ Ἰησῷ ΧΚολτού, θ᾽ αὶ ῷ παταὶ ἡὶ δῦξα, 
ὥμᾳ ᾧ ἁγίῳ σνϑίμωτι,Ε ἰς «ὦν εἰώνας. Αμώυ. 

Ομιλιγ. αι ΤΑΥ͂ΤΑ ΕἸΠΩΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΞΗΛΘῈ ΣῪΝ 
ιο πῖς μιφϑηταις αἰντο πέραν τῷ χειμάῤῥου Ὑὔν" κέδρων, ὅπου ζω κῆπος, Εἰς 

ἐν Εἰσηλϑων αὑτὸς ἡ (Ὁ μαϑηταὶ αὐτί, 

ΘΦΘΛΟΡικ)Ὸ ὁ ϑανατος ᾧ φύζαν γέμων πολλοῦ" δλλ᾽ οὐ τόθ τοῖς τέω ὀβω 

: ΕΣ ΨψὉ φιλοσοφίδν Εἰδὺσιν. ὁ «2 μηδὰν ΠΣ ΚΟΊΝ μϑηντων σαφὲρ 
κἘΔῈΞ: Ἐχιςαίνϑμος, δυλαὶ “Δ᾽ ᾳλυσίν ζμα ᾧ πλώτίω ζωνς ὃ “Ὡράγ- 

αν) νομίζων, Εἰκότως φοίῆει καὶ δέδοικεν, ὡς Εἰς ὃ μὺ ἐῃ χω- 
ρων. ὑἡμκᾷς ἢ τῇ τῇ Θεοῦ οξίι τά ἀδηλα καὶ τὰ κρύφια τὴς 

ΡΟ σοφίας ἀντι μαϑοντες, καὶ ἀσοδημίον ὃ πράγμα ἐῃνομί- 

ζοντες, οὐκ αὐ Εἴημϑμ δίκαιοί τρέμειν, δολ ἃ ἢ χαύρειν αὶ δὐϑυμεῖωϑαι, ὅτι (ὃ) ϑχίκηρον 
30 τούτον βίον αἰφέντες, ἐφ᾽ ἕτερον ἐργρεῖθα αἰ μείνω πολλῷ αὶ λαλεπσδότερον καὶ τέλος οὐκ ἔγνς- 

τα. ἀπτρ δξζυ κα ὁ Χολτὸς ϑιδούσκων ὅζῳ “Μ ἔργων," βία ᾧ ὀνάγκη,δλλ᾽ ἑκωὶ ἐγ ὃ πώ- 

οος ἔρχεται. ζῶτα, φησιν, ἐλοίλησενὸ Ἰησῦς, καὶ ἀπῆλϑε πέρρν τῷ χάμαρρου Ἣ κι᾿ 
δων, ὅπου ζω κῆπος, Εἰς ὧν Εἰσῆλθεν αὑτὸς αὶ ὦ μαϑηταὶ ἀὐυτψ, 

2 Ἦδιει 5 αὶ ὁ]ούδας,ὁ εὐ νῬαδιδοὺς αὐἿο, (δ τόπον, ὅτι πολλαχις (ἰωήηϑη ὀχᾷ δ τ 
25 μα ϑη Ὁ αὐτ. "“ Μέσων νυκ) ων ὁδοιπτορᾷ, καὶ ποτουμιὸν δγρίδαίγει, ὃ ἐπείγῷ) «σο)ς 
τῶ χοροδότη γνώριμον τόπον ἐλϑῷ, ὠκκοαήων τοῖς ̓ χιξουλόύουσι (δ) πονον,ὺ αἀπαλλατο 
των ζ,λαιπωρίας αὐκδιὸ ἀπάσης, ὃ δεικρις' τοῖς μιαιϑηταὴς ὅτι ἐκων Ἐχὶ Ὁ πγοάγμα ἔβ. 
λεται" ὅπερ ἱκανὸν αὐτδν' μάώλιςα, πρόρα εν ϑήσοιοαϑαι ζω, νὴ δ) καϑίσησιν ἑαυτὸν, ὥσπερ ὧν 
δισμωτηρίῳ, ον τῳ κήπῳ, (φῶτα ἐλάλησιν ἀὐοῖς, τί λέγεις; ᾧ μιζωὺ τῳ πατεὶ διε- 

40 λέπτο, ἢ μέὼω ἤυχετο. ΓΝ τί δξῶυ μὴ λέπεις, δτι πειυσάμϑμος τὴς δύχὺς ἦλθεν ὀχᾷ; ὅπ 

οὐκ δύ χὴ ζω, ἀλλα λαλιά δζῳ «ἦν μαϑηζᾳς γινονδίη. καὶ Εἰσηλϑον (ὦ μαιϑηταὶ αὐτῷ εἰς 
(ὃ κῆπον. οὕτως αὐοιὶ τῷ δέοις ἀπήλλαξεν, ὡς μὴ ὀμπιτεῖναι λοιπὸν, αἰλλαὶ ὦ Εἰς 
τὸν κῆπον Εἰσελϑεν. πῶς ὁ Ἰούδας ἐκᾷ ἤρχετο ; ἢ πόθεν μαθὼν ὠκχᾷ ἦλθεν ν οὑ»- 

τεύθον δῆλον, ὅτι ζοι' πολλαὶ ἔξω διενυκέρζυεν. κε ραν», Εἴγαε οἴκοι διῦϑμ, Ὠχ τίω ἔβη 

42 μον Ἰούδας ἤλϑεν,αλλ᾽ ὅλτ τίω οἰκίλυ, ἐκᾷ ασολσϑυκϑ αὐτὸν ἐυρήσειν καϑεύδοντα. ἵνα, 
δὶ μὴ αἰκουσας,, κῆπον, κρυπῆεοϑαι γομκίσης, ἐπήγανμ, ὅτι ἠδ ὁ Ἰούδοισ τὸν τόπογ᾽ χαὶ 

ὐχ ἀπλούς, αλλ᾽ στι ὃ πολλάκις (ἀωήηϑη ὀκᾷ μ(᾿ “μα ϑνδΨ αὑτοῦ, Ὁ} πολλά. 
χις αὐτοῖς (μοεΐβοτο ἰδία, οὐδὲ αἰαγκαίων δζρελεχθμϑνος, ᾧ ὧν οὐ ϑέμοις ἐτέρφες αἰχφύσαι. 
“ποιῷ ὃ τούτο καὶ εἰν ὀρέσι ὼ οὖν κήσοις μάλιςα, καϑευρϑν ϑορύξων Ἐχιξ ἀεὶ χωρίον, ὡςε 

49 μη τίω τλ] σνοιαν ὠκκρουφαϑει“τῆς ἀἰχροασιως, 
3 ΟΝ Ιούδας το οριλαζων τω ἀσεΐοοιν, καὶ ὧκ ὙΜ ἀὐῤχιορξων ὁ Φαρισαίων ὑπτηρέ. 

Ὀκ ἔρχεται ὀκῷ. Καὶ ϑηοισολλάκις ἡ ἄλλοτε ἐποριψαν συλλαί ᾧν αὐτον' ἀλλα τκ 
ἰαύσοιν, θην δῆλον, ὅτι καὶ τότε ἑκών ἑαυτὸν ἀξέδωκα, χαὶ “πῶς τίω ασείφαν ἔπεισαν; ὀμ- 

δρὲς ἦσοιν φρατιοὗται, γοε μῶν ποιή πόμζο, μεμϑαετηκότες. 
σμεγίοῆ, ἴΟΠ1. 2 σρὲς 4 Ἰησῖς 

- ΡΝ 

ΟῚ 

χὰ Κι; 

χὰ Ι. 

β 



κον θ,. 9ῸΣ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ. 

4 ἴησῶς ἢ Εἰδὼς πόρτα (ᾳ' ἐργρεῦνα ἐπ᾽ αὐτὸν, ξηλϑς, ὁ λέγει αὐτοῖς πα φυτεῖτε; 

Τουτέςιν, οὐκ δἰπὸ τῆς χελοισίας ὠκείνων αὐδεέμϑρμεν αὐπὲ μαϑεῖν, αλλ αζᾳρφίγως ὡς 

παντα εἰδῷς ζωτα,ὅτω αὶ ἐλεγε καὶ ἐποίρι. δζρὰ τί ὃ μ᾿ ὅπλων ἐπέρχονται μέλλοτες συλ- 
λαμρλύεν , ἐδιδοίκεσειν (ἂν ἐτσομδύνφ᾽ αὶ δζοὶ τῦ τοὶ ἀωοὶ δ νυζ)ὧν ἐπέφησαν. αὶ ὀΐξῇι- 
ϑὼν λέγει αὐγοῖς᾿ ἦννα ζιτάτε; 4 Οἱ ὃ λύφϑεσιν, Ἰησῦν Τ' Ναζωρᾳίον. Π 

Εἶδες δυώαμιν ἄμαχον, πῶς ον μέσῳ ὧν ἐπήρωσεν αὐνμ (ἂν ὀφθαλμους ; ὅ7| ΡΨ εἰ 

ὦ σχότος αἱ τίον ἰωῦ, ἐδήλωσεν ὁ ἐναγζελιςῆς, Εἰπὼν, ὅτι χα! λαμπάδος Εἶχον. Εἰ μὴ 
λοιμιπαδες ἡναν, οἰπὸ τὴς Φωνῆς χϑιῶ ἔδει γγωφίσοι ̓  Εἰ ὃ ἢ ἐκεῖνοι ἠγνόοιου, σεως ὁ Ἰού- 
δας ὑἐγνουσει, ὁ (Ἰευων αὐτῷ διϊωνεκῶς ; ἡ γῈΡ καὶ αὐτὸς Εἰ ήκᾳ μετ᾽ αὐ’ δὝ᾽, καὶ Ουνδν ἥδε! 
στὰ ἐον, αἰλλαὶ χα! ἔπεσε μετ᾽ αὐ ὴνὴῇπ ὑγήιος. ἐπτοίησε 2) τούηο ὁ Ἰησῶς, δυλὖν ὅτι ου μόνον συλ.- 10 
λαξῳῷ αὐτὸν δυευδν"), δλλ᾽ ουδὲ ἰδεῖν ον μέσῳ ὄντα, Εἰ μὴ αὐτὸς εὐδυίη. 

7 Παάλυλὼή «ὐθῖς, ἥνα ὄητέτ; Ω τῆς ὀροίας. Ὁ ῥῆμα «τύ έζα λει αὖ. 
ὥν ὑπηϊοις, ὃ Οὐ εἶς ὅυτως ἐπέφρθψαν πυσαύτίω μαϑοντες δια μιν, λα πάλο Ὠχιτίϑει- 

ται τοῖς αὑτοῖς. ἐπεὶ δξζυ ζῳ αὐτὸ πάντα ἐπλήρωσε, τότε λοιπὸν ἑαυτὸν α΄ αδίδωσι. 

8 Καὶ λέγ ἀύθῖς " Εἶπον ὑμῖν, ὁ τί ἐγώ Εἶἰμι. Εἰςήκει 5 ᾧ Ἰουδὰς ὁ Ῥαδιδοις «ὑ-- κ4 

τὸ. Ομαᾳ ὃ ὀμεπαηϑὲς τϑευαγίελιςού, πῶς ἐυχ ὑξρίξει δ πχφϑδυτίωυ, διλλαὶ διαγεῖς. 
ταὶ ὦ γερρνὸς Ἤ ἐν μόνον δείξω απουδουίζων , ὅπ Ὁ πᾶν τῆς ἀστν συγχωρήσιως γέλϑνεν. 

Εἶτα να μή τις λίγη, ὅτι αὑτὸς αὐτὸς Εἰς τῶτο ἡγαδν ἑαυτὸν ἐγχειοίσας ὶ δῆλοι κατα- 
φήσας ἀύζις, ἐχιδειξαί νϑμος ἀπόντα ὗπτερ ἱχαψαὶ ζω αὑτους λυάκχρούσαοϑαη, γ᾽ ἐπέμε-. 

νον τῇ καικίᾳ ὁ συτὲ μίαν Εἶχον υὐπολϑγίαν,τοτε ἑαυτὸν ὡνεχείρισε λέγων᾽ Εἰ δέ ἐμὲ ζι-- το 

τεῖτο, ἄφετε τούτυς αἰ πσαΐτεν, μάγθα τῆς ἐααΐτης ὥρας τίω Εἰς ἐδιῴ φιλφν,ϑφφ»πίαν 

οὐδεικφύμϑμος, Εἰ »ὺ ἐμοῦ δυϊοδέ, φησι, μηδὲν ὑμῖν ἔξω «σοὺς τύτυς χοινόν. ἰδοὺ γὰρ ἐ- 

μ(ϑιυτὸν ὐϑαδίδωμι. 

φ ἵνα πληρωϑὴ ὁ λϑχϑς ὦ ΕἾπεν, ὅτι Οὐκ ἐπώλεσα ζξ αὐνῃνΝΤ [σγιῖνα. 
Απώλειαν ἢ ον μυϑα ὁυ ζω τίω φυσὶ τίω τῷ ϑαναάτυ, δολ᾽ ἐκείνω τίω αἰώνιον. ὁ ὃ 15 

εὐαγίελιςὴς ᾧ Τχὶ τῷ παρώτος ὐΐι αἰ ρέλοιεϑαυμασειε δ᾽ αὐ ἴις, πὼς ὶ αὐτους υὶ ((μωέ- 
ρον μετ᾿ «τῷ κ) κοιτέκοψαν, χαὶ μάλιςα τοῦ Πέζιυ “'λοξιώδυτος αὐ τοις δὲ ὧν Εἰς 1: 

δούλον ἐποίησι. Ὥἰς δῶν ἀὐζις ΧΑΎΧΕΙ; ἄλλος ᾿ ουνλὶς, ἡ ἢ ῥίψασα ἀύις διωαμαςύ.. 
γῆϊοις.. ὅπερ δεζυ αὶ ὁ ἐναγίελιςὴς δηιλαῖν, ὅτι ὶ τῆς ὠκούνων γνώμης ζω, αἰλλα τῆς ὅ συλ- 
ληφϑώντος δυωἱμεώς τε ἢ ἀἰποφάστως, ἐπήγαδμ᾽ ἵνα ὁ λόχος πληρωθῇ ὃν ΕἾπεν, ὅτι ε- 10 
δεὶς δ αὐνἝἝΧ ἀπώλετο, ὁ ορωῦ Πέΐζξ»ς ϑαρσήσας ζαύτη τῇ Φωνῇ νὰ τοῖς ἥδε “οὐνημέ- 
νοις, ὁπλ ζ εἴ) τὶ ΤΡ" ἐπελθόντων. ἃ πώς, φησιν, ὁ κελβυοϑεὶς μεὴ πήραν ἔχειν, μὴ ϑύο 
χιτῶνας, μάχαιραν ἐχᾷ; ἐμοὶ δυκᾷ τοῦτο «ὐῷ διδοικως πϑδεσκθυαίςϑτα πάλαι. Εἰ3 λέ- 
σεις, πῶς ὀκελδυοϑεὶς μὴ ῥαπίζειν, αὐδροφόνος Ὗ ;μάλιςα (ζ μὴ αἰμιώεοϑαι πσϑ9σε- 

ταϑη ὠζ θα ὐχ ἑαυτῶ ἡμιώεν, δλλώ τῷ διδωσκαίλῳ. ἔπειτα ὃ Οὐδὲ τέλειοί πως 15 
ἢ ἀπηρτισμένοι ἤσαν. σὺ ὃ,εἰ βούλει ΠΙδζον φιλοσοφοιῶτα ἰδεῖν, δ 4 κ᾽ ζωῦτα πραυμυν- 
τιξόμϑμον Ὁ πράως φέροντα, ἡὶ μυοία παίορντα δινά, ἡ ἐν χεοξιωυόνϑμον. ὁ 3 Ἰησῦς χαὶ 

ὡνῦθα ϑιωυ μαιτυργε!, ὁμοῦ τε πουδυύων ὅτι ὧν ποιοιῶζας κακῶς ϑυεργετεῖν ΤΩ χα! 

τίω διυύαμιν ἐκκα λύκων τί ἑαυ. τύτω Α δὼ Ὁ ὠτίον ἀπέδωκε, Πέτρῳ δέ φη- 
σιν, δτι πόῤτες (Ὁ λαξώτῳ μαιχαιραιν τ μιουχούρῳ οἰπολϑιώτα ᾿ ὥαπερ ἡ ἘΧὶ τῷ νιπῆη- 40 

ο9ς ἐποίησε, δὶ αἰπειλῆς ᾧ τῖνον αὐτν: ̓γα λρίσοις ̓ ὀυτω ὸ εγζωθϑο. Ὁ Κὶ διομᾳ τῷ δούλον 

“δ)ε,ϑησιγὸ ἐυαήελιςής, ἊΝ πολὺ μέγα ζ υόνϑνω ζώ, ἐχ ὁ7| ἐϑεραγτά)σε μόνον, ΩῊ 

δτί αὶ Ὁ ἐπ᾿ αὐτῷ ἐλθόντα, ἡ μικρὸν ὕφξερον μέλλοντοι ραπίξν αὐτῷ, ὺ ὅτι Τ' οὐτεδϑον μϑνος 
σα ὀμαῤριπίζεα Ὁ κύλεμον χτ Δ ἣν ἐπέγᾳ. δζκα τῦτο ᾧ ὃ ἤομα τέθφκεν ὁ ἐναγίες λθαβμπίζεο, κύλεμον Κτ' δ μα ϑ᾽ 7 ἐπεχᾷ, ἐᾷν τὰ μα τίν ΜΔ 



ΕΥ̓ΑΓΓΈῈΛ. Ομιλ; πγ. 903 χε δ. 
λιφής, ὦτε τοῖς τὸ τὲ λϑαγοωσιοισιν ὄξψαι ζητῆσαι, ὶ ἡ «ὐξεεργαίσαοϑαι, φύγε ὀντώς. γέλριε 
τὰ  γεδνηιδύα. ουχ ἀπλώςὃ Ἡ) ἡ Ὁ δεξιὸν ὠτίον λέγει" δλλ᾽, ἐμοὶ Ιδοκ4, τίω ὁ γμόιυ Εἰ- 
πρὸ τὸ ξἰποσόλου ϑίλων, ὃ ὅτι οὐδὸν ἐ ἐν αὐτέωω ὥρμησε πίω κεφωλίω, δλλ᾽ ὁ Ἰησῦς σύκ 

{..ἐτέρυε αἰπειλῇ μόνον αὐτὸν κατυχ, δλλα Ὁ ὁτέρριρ φἰϑμμυλεϊται λέγων" 

ς 11 Τὸ ποτήφλον, ὃ ἐδωχέ μοι ὁ οπατήρ," μὴ πίω αὐτὸ; Δαικμυ ὅτι ὃ τῆς ὠκείνων 
δυυυαίμεως Ὁ γνόρϑρον, ὅλα τὴς τι συγχωρήσεως ᾿ ὶ δλών, ὃ οτί Οὐχ ἔσιν ὀμτίθεός. 
τ, Ἀλλ᾿ Αὐὑπούχοος μέγϑα θρινώτα τῶ πατοί. ιν» Τότε λοιπὸν συλλαμζλῥεται ὁ ο ἴη- 

σϑς᾿ ὦ ἐδηῷ αὐτὶ, 13 Καὶ ἀπήαῖο πρὸς Αιναν. Διὼ τὶ πρεϑς ̓Ἄννδυ: νίαν Ὁ 

ἡδυγῆς οὐγεπομιγγάυον τοῖς γρορθροι,, ὡς δ ὅπαρν φήσανϊες. Ην 5 τε πονλερὸς τ 

'ς Καϊαφα᾿ 14 Οδὲ Καϊάφας οὗν ἦν ὁ ὁ συμρελεύσεις τοῖς Ἰουδαίοις, ὅτι συμφέρᾳ ἕνα 

λύθρωτπαν αἰποθανφν. Τί πάλιν ὑπέμψησεν ἡμὰς Ἂν πυρϑφητείας ὀξυαγξλικης! διλών 

σι υρ (᾿τηρίας ζζᾳ ἐγνέιο. ὁ τοσαύτη τῆς ἀληλείαρ ἡ χὐπβοολὴ, ὡς τοις ἐϑροιρ 
αὐτὰ ἐπσξραιαφωνῷ, ἢ να Ὁ» Μὴ ̓ δεσμοιῷ αἰχουσας ὁ ἀκροαπης λορυθῆται, ὀναμιμψήσκει 
ποοοφητείας ἐκείνης, ὁἩ ἡ σωτήρ λα, τῇ τῇ οἰκενϑμη ὁϑαΐαττος εἰντο ζω. 

51 5 Ηκολούνησεϑ ὃ ̓Πέξυε,υἱὸ 0 ἄλλος μαϑητής. με ὅθηγ ὁ ἀλλος μα ϑητής; ; 

αὐτὸς ὁ ̓ ἴωτα γράψας. αὶ τίνος ἵνεκω ἑαυτὸ υὶ λέπι; ὅτε ἃ ΡΠ ὃ φηλος λϑέπεσε τῷ 

Ἰησῶ, ς ἰκότως ἑαυτὸν κρυπῆει' γι δὲ τίνος ἐνέχεν τῶ το ποιᾷ; τῆς αὐτὴς ἐγεκέν αἰτίας. ᾧ "ὃ 

χαλαχώρη" Νὴ να μέγα κατορλώμαι διηΓΕΤαΙ, ὃ ὅτι πότων ̓ϑιποπηδησαίντων αὑτὸς ἐπηκολουύϑτι. 

ὦ δχηα ττοκρύπήει ἑαυτὸν, αὶ αὐτρϑτί ϑησιν ἑαυ 1 Πέ δον. αὶ ἑαυίν 5 ωὠωαγκοίαϑη ϑχιμφψηςϑῆ-: 
20 ναὶ πῶ, ἱγώ μαῖϑῃ, ὅτι ἀκριξέφερνν διηγεῖται ΔΩ ἄλλων δ καὶ πίω ἀυλίω, οὗτε Ἐνδὸν 

ὦν. Ὁ ὀρρι πῶς σ ιασοτεμνε.) ὦ τ ἰδιον ὀἐγχώμμον. ὕαγὸ μὴ σις λέγῃπῶρπόμεων λὐαγω- 

ρησούτων, ὥτ: ὦ ὠδοτέρω τῦ τ Σίμωνος Εἰσιλλε; λώρει, ὅπι ὑτὸ τὐρχεερέως γγώφαμος ἡγ' 

ὡς μηδὲ ἕνα λαυμαζειν χ ἠκολούγησε, μϑιδὲ ἔδυ ὀὐδρείᾳ αὐτὸν ὀψακηρύήων. ὃ δὲ ὁκῶ- 
μᾷ κεῖνο ὡ ὃ τὸ ἐΠέτρυ, ὃ ὅτι ὅπτω κἰθεδεὶς ὧν ̓ μόρα τῆς αυλὴςλϑε, μἷ ἀλλων ὧϑα--: 

25 χωρησείντων. τὸ ὦ δ ἐλϑοῖν ὀκε, ποθου᾽ ὃ δὲ μὴ Εἰσελλεῖ ὑδὸν, αἱ ἀγωγίας κ᾿ ὁ φόζου. Ὡ 
τϑτο γὰΡ ὼ τα ὀὐξγρφαψο ὁ ἐυα ἡδλιχὴρ, ατεϑοδοποιαῖν τῇ τῇ υὐπολογίᾳ τῆς ϑρνήσεως. Φ 

Ἰφυἑαυ τῇ "Ὁ ὡς μέγα τί «θὲ ̓ὠπῦ τίϑησιν, ὃ 6Τι ι γνώφαμιος ἕω ̓ὦ αῤχιερᾶ ΦῊΝ Κῶ ἀπε, ὅτι συν 

Χοτσῃ ὑφ. εσἴλϑεῷ ἴησυ μόνο, ψα μή" ̓γομίσης ὅτι ὑψηλῆς γνώμης ὠὡδ “ράγμα, πίγησι κα ὼὶ τίω 

γ.. ἐἴγαι τὸ, αἰτίλω. ὅτι δὲ καὶ ὃ ὁ Πέζ. δος Εἰσηλω δ, ἵπτρ ἐπετράπη, δ Ὁ ἐξηφέ ἐδήλωσῳ. Ων 

30 λϑιωυ ἡ ὀξολϑο, καὶ Ὄ τί ϑυρωρὸν ὠκέλφυσιν αὐτὸν Εἰσαγαγεῖν, βύϑεως Εἰσνλϑεν ὁΠέζς. ὁ 

ηἱ ὃ αὐτὸς αὐτὸν Οὔκ Εἰσήγαγε "τν 5 Χελτοῦ εἰ ἀχθ, ὁ ἐπηκόλύθει. αἱ σ' τῷ τίου γώναῖ-- 

αἰγίρεψιν κα " ἐκόλθυσεν Ε-ἰσοιγαγεῖν αὐτὸν. τί δἶω ή γωνή; ; 

17 Μή σὺ ἐκ ἣν μαϑν εἰτῷ λύϑεύπου τε ὁ δὲ φησιν, ΟΥ̓Κ Εἰμί. 
τί λέτιρ, ὠ “ Πί ἐτρε; εχὶ Ὡρωΐωω Θήπερ τιν δίῃ Μά χαὶ ; τίω γυχϑω χα ο σὰ είναι, 

32 ϑησω; ; τί τοίνιου γέγϑνον, ὅτί σὲ ϑυρωροὺ φέρεις ἐρώτησιν ; ; μὴ ἡ» φρατιώτης ἑαδ ὁ ἐρωΐ» 

μή "γὰ ἿΜ κρυταιοῥντῶν ὡς; ἡυρωρῆς ἰὼ ἐυτελὴς κῃ ̓ πεῤῥμμέν,ἡ σσοῖὲ ἡ ἐρώτησις θρά- 
σεῖα. υ [γὰ Εἶπε, τὸ πλόώου χαὶ τὸ ἢ λυμφαδνος μαϑητὴς εἰ, ὥλα,τῦ λύϑοδπου ττν᾽ 

ὃ ὅπ ἐλεούσης μάλλον κἡ ὃ καταχκατήορϑμας ζῶ, δλλ᾿ συ ϑὲν τύτων ζώεγκειν ΠΕ ζ)ς. τὸ δὲ, 

»ιὺ σὺ ΔΗ Ἂ, σύ, αἱ δ᾽ τῦτο Εἴριται, [ΑΝ ὃ ὁ Ἰωδῥγης ἔνδὸγ ζω. ὅτω απροσίιυος διελότετοη )υ- 

20 γή᾿ Δλλ᾽ συ εενὸς τύτων ἤαθοτο, οὐδ Εἰς ᾧδνιὼ ἐλαίεν, σϑ τὲ ὅτε τὸ φρέῦτω, ὶ ὅτε τὸ τὸ 
δυύτερον, νυν Οὐδ᾽ τὸ ὁ τείτον, ἰλλ᾽ ἐωΐκοι ἀλέκτωρ ἐφώνσε. ἐς σγοῖὲ τῷ αὐτὸν Εἰς ἔν- 

νοιδρ ἀγαϑυίωοῦ σΤέ ἔολεψω Εἰς αἰυτὸν ὁ ἴησους πικρόν. χα αἰυτὸς Πὴ Εἰςήκει ϑερμσηνονϑνος 

ΤΟΣ ́  ἀρχιερέως ὃ δουλων᾽ ὁ δὲ Χρισς ἔγδὸν χατείχοτο ϑιδερϑύορ. ζωῦτα ἡ λέγϑνϑμ, οὐ τῷ 

Ϊ [ἔξηυ χατηρ»οϑεώτες αλλά ὑπὸ πῷ Χολοοῦ Εἰρηρδύων πίω αἰλύήϑειλν δχιδεικρύνϑμοι. 
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904 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΛΊΩΛΝ,. 

Ι90 δωυ αῃχιερδὺς ἡρώτησν ΣΧολςον αὐθὸ μα ϑηὃμ «υτῦ ἡ τῆς διδασκαλίας. 

Ω τῆς πονηολας. (μωεχῶς ἀκούων εἰν ῷ ἱερῷ δημηγϑόϑιῶτος ὶ 15 ρησίς διδούσκϑν-- 

τος, γμὦ βούλεται μαϑεῖν. ὅν Ὁ» ἔγκλημα Θεὸν εἶχον ποδϑσινεγχεῖν, τὐθὶ Τ μα- 

ϑη ἡρωτων᾽ ἴσως, ποῦ εἰσι, ὦ τίνος ἐνόχεν αὐτὰς (ωέλεξε, χα! τί βουλόνϑμος, χαὶ ἔχ τί- 

σι. τούτο δὲ ἐλεὴν, ὡσανεὶ ςτισια ς΄ ζω κα) νεωτεξ9ποιὸν ἐλέγξω ϑεέλων, ὡς σσοδενὸς ἑτέρου ἢ 
πσδεσέχοντος αὐτῷ, ἀλλ᾽ ἢ μένων ἐκείνων, ὡς ἐργαφηρίου τινὸς ὀγτος “πονηρῷ, Ὧι δξζυ ὁ ΣΧ οι- 

σῦς ; αὕτο λύατο ἐπῶν, Φησίν ̓ 

.20. Ἐγὼ πϑλρησία ἐλοίλησα ᾧ κόσμῳ, Οὐχι τοῖς μαϑηταὶς ἰδία" βγὼ 
αἰ ρησία, ἐδίδιαϊξα ἐν ᾧ ἱερῷ. Τί δζω; Φυοδὲν ἐλοίλησεν οὖν τῇ ερυφη; ἐλῴλησε ἔζ, 

αλλ εἰχιὼς ὦτοι ογομιζον, δεδοικὼς καὶ συςαίσεις ποιούνϑμος, αλλ εἴπου τῆς ὋΜ πολλῶν αἰ- το 
χροώστως αὐωτερᾳ τὰ λέγϑιϑνα ζώ. 2.1 Τίμε " ἐπερωτάς ᾽ ἐρωτησον τὰς αἰκηκό-- »χὐμογὸς 

δι. Οὐκ ἀὐυθαδιαζομδμου ὅ8] τὰ βήματα, αἰλλα ϑα βῥοιῶτος τῇ “Ψ Εἰρηρϑμὼν «-- 
ληϑεία. ὅπερ δξών ὠρηθινϑνος ἐλελν᾿ ἐδ ἐγὼ μϑοτυρω «ὐδὲ ἐμαυτοῦ, καὶ μϑοτυρία μου 
οέκ ἔςιν αἰληϑής, τῦτο ὦ νῷν αἰνίπεται,ἐκ «ἰξκοισίας βουλόνϑμος αἰξιόπιφον καταςφῆσαι Ἢ 

εδοτυοίον, ἐηπ᾽ γὰρ δ μα νΜ) ἐμννμόνθυσε, τί φησιν; ἐμὴ αἰθὰ δ ἐμδν ἐρωτᾶς ;ἐ- 
ρώτησον τὺς ἐηϑροις, τὸς Ὠηπζούλεις, τὸς δησεινζοι ᾿ ὅτοι λεγέτωσειν.ἰυτη Ὁ» ὅξ: τὴς ἀ.- 
ληϑείας ὀμαμφισζήτητος ἡ ἀσδειξις, ὅτθῳ τὸς ἐϑροις ὅις αἰ ὧν λέγει καλὴ εὗτυρας. 

ᾧ δῶ ὁ αὐχιερεις εδῖον ἅτω ποιήσαοϑαι τἰω “ξέτωσιν, τούτο ζ Οόκ ἐποίησεν ἐκεῖνος, 
25. Εἰς δὲ ΔΨ πὐρεςηκότων αἰπουρετων ἔδωκεν αὐτῷ ραπισμα ζαύτα ς ἰπόέντι. 

Τίτύτυ γενοῦ οὐ ἱταρότερον; φρίξον ἐρανὲ,ἔκφηϑι γῆ τὴ τῷ δεασότν μακροθυμία 

τῇ ἿΜ σγϑλων ἀγνωμοσιώῃ. χατοι τί ποτε ζω Ὁ λφηθεν» αὶ γδγὶ ὡς χορ αιτύυϑδμος Εἰπεῖν 
ἔλεγε, τί μα ἐρωτὰς ; αἰλλαὶ πᾶσαν κκόνψαι βουλόμϑμος αγγωμοσιώης κ᾿ ασέϑεσιν. ᾧ ἐχὶ 
τύτοις βαπιοϑεὶς, πλώτα σεῖσαι καὶ αἰ φανίσαι τὸ μετακινήσει, δυωναί νψϑμος, τύτων (ὦ στενὴν 

σποιζ᾽ φϑέήετει 5 ρήματα πᾶσαν δεινά ϑμα ϑηδλωδιδυ ὠκλόσαι. 23 Καφησιν, Εἰ 
καχῶς ἐλά λησα, εἷ τύρνσον κἰθὸ τῷ κακοῦ" Ὑντέςιν, εἰ μϑρ ἔχεις Ἐχιλαξέοϑω τ εἰ- ς 

ρηύϑῥων, ὡστόδειξον᾽ Εἰ 5 Οὐκ ἔχεις, ὦ με τύωεις. ὁρας Ὁ διχαςήρλον ϑρρυδου γέμον καὶ ται-- 

οαλὸς ὦ ϑυμούδ ἢ συγχύσεως ; ἠρώτησεν ὁ Φιφχιερός' κἰ σ ὅλως ἢ ϑολεροίς᾽ ἀπεκρίνατο 
ὁ Χοιτὺς δξ δ ϑείας, ἡ ὡς ἐχοίω. Τί τοίνωω ὦ αἰκόλυϑον ἑω  ,) διελέγξω," δ'ποδίξασϊ, Ὁ εἰ- 

ρνϑρον. δλ᾽ κῃ δ. ̓αἰλλ ὁ δούλος αὐτὸν ῥαπίζει. ὅτως ὀυχί δεκαιφήριον, αλλ σύςασις χα! 

τυραννὶς ζᾳ γουόμϑμα, Εἶτα μηδὲ ὅτως ἐυρίσχοντές πλέον, 20 

γ»4 Τέμποισιν κἰντὸν δεδεμθῥον ἀσο'ς Καϊαφαν. 25 Ηνδὲ Πέζος ἑξως ὼ περ- 

μϑηνόρϑμος. Βαζξαὶ, πόσῳ καίρῳ κατείχεν ὁ ϑερμὸς κα μιεμεμνὼς ἀπαηϑνϑρου τῷ 1η- 

συ ὦ μ πσαῦτα ΟΣ χοφπω λϑιπον,αλλ᾽ ἐτὶ ϑερμανεῖ), ἵα μάϑῃς ὁσῃ τὴς Φυσεως ἡ ἀ-- 

εϑένεια, ὁτὸμ Θεὸς ἐγκατωλίπη "ὸ ἐρωτηϑεὶς πάλιν Φριήται, 

26 Εἶτα λέγή ὁ συγ )νὴς τῷ δούλυ 8 ἀπέκοψεν ὁ Πέζ᾽ος ὦ ὠτίον, Αλυγῶν χς 

Ἐχὶ ᾧ “εὐρηρϑῥῳ" Οὐκ ἐγώσςε Εἶδον ἐν ὥ κήπῳ ; Καὶ συνὲ ὁ κῆπος αὐτὸν 

Εἰς μνήμῶν "κε νηυϑύων ἤγαῖνν, συ τὲ καὶ πολλὴ Φιλοτοργία, ζω οχᾷ αἰϑ ὯΜ ῥημῶΣ «οὐρεμλοι 

ἐπεδείξα"» ἐκείνων, αἰλλα' πλύτα ζιὖπι κ᾽ πὸ τὴς αἰγανίας ἐξέξαλε. “ἰ δύποτε δὲ (ὦ ἐνα. 
οἐλιςαὶ ὁμοφώνως αἰϑὶ τὸ ὀϑέγοων ων Ἢ εἐχὲ  μαϑη κατηλ)ϑρανϊες, αλλ ἡμας ́σαυ-- 

δύῦσαι βα λόνϑμοι, πόσον κακὸν Ὁ μὴ Θεῷ τὸ πϑῷ ἐχιτρόπειν, αλλ ἑαυζῷ θαι ῤῥᾷ, γισὺ δὲ ϑειω- 45 
μίασον ἢ δϑιδωσκαίλυ τίω κηδεμονίαν,ὁτι ᾧ χα τοχόνϑμος καὶ δεδεμένος πολλῶυ' ἐποιξη Ὁ μα- 
θη" χσϑϑνοιλν, δζρ Ὁ βλέμματος εἰντεῖ κείϑμον ὠϑιςτὰς ὺ εἰς δαίκρυα, καϑέλκων, ἀἰγϑέσιν δξευ 

«τὸν τσοϑς Πιλατον Σἰπὸ τοῦ Καϊαίφα, ἐγένε;» δὲ τού», ἴα γὴν" διχατῶν ὃ πλήθος 

καὶ ἀκόντων αὐνὦ ὑχιδείξη Ὁ βεζασοινισικένον τὴς αἰλυϑείας. ζω δὲ ποροΐα. ωρὶν ΝᾺ 
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ΕΥ̓ΑΓΓΕΛ. Ομω.πΎ. φοῦ 

α'λέκτορα φωνῆσαι, το ὃς Και φὸν ἀγε) ̓ “οὐρϑὶ ἀσοὸς Πιλῴτον " δὲ ὧν δεύυ ὁ ἐναήξς.-- 

λις-ῆς, ὅτι τὸ ἥμισυ τῆς γυκτὺς ἀπὸ «αοῦ Καϊάφα ἐρωτώρϑρος, συσὲι ὀϊξηλέγχετο ᾿ 89 

ὦ χβέπεμιψον αὐτὸν ῷ Πιλάτῳ. αλλ ἐκῷα Ὅς ἄλλοις ἀφεὶς διηγήσοιεϑαι, αὐτὸς ζᾷ 

ἐξῆς λέγει. ἡ σκόπει ΟἢὝἥἧ Ἰσδαιων τὸ κατατέλάςον. (ὃ ἀϑῷονσυλλαζοντις, ὁ ὅσλαβα- 
6 ςασαντες, Εἰς τ “ρϑ ιτώριον. οὔκ Εἰἰσέρχον") ἵνα μὴ μεῤμϑώσι. χατοΙ “ποῖος μολυσμος, 
Εἰπέ μωι, ὕχτοῦναι ϑικαφηρίῳ, ἔνθα δίκζω (Ὁ ἀδικοιῶτες διδδασιν; (Ὁ -ἰποδεκατοιῶτες 
Ἷ ἡδυοσμον Ἂν Ω αὐϑον, φονωίντες ὧς ἀδίκως σῴν ὡγομειζον μμιωνέοϑαι᾿ διχκαφηοίῳ ὃ καὶ ἔχι. 

ξαινοντες μιαίνειν ἑαυεῶν ἡγϑοώηο, ᾧ νος ἕνεκεν αὖ τὸν οὔκ αὐφλον, δλλ᾽ ἐχὶ (Ὁ ΠΙιλότον 
Ἀγαχϑν» μάλιςα κα Ὁ πολὺ Σοχῆς αὐ καὶ τὸς ὀοισιας " αὐ πυ ετέτ μη» λομπὸν, εἰ πσὸ 

1ο Ῥωμσίους Τὴν παραγ μῶν κεινῦβων. αὶ ἄλλως Ὁ, ἐδιδοίκεισων μιὴ δίκζευ ὑφξερϑν" δώσειν κα-- 
“ηορηθέντος ΩΝ αὐτν, αἰ δὲ (δὴν ἵνα. φαγωσι ὦ πάσα; καὶ μέζω αὑτὸς ἰιὦ αὐτὸ πειποιηκῶς τῇ 
μιᾷ τν' ἀξύμον. ἤτοι δῶυ Ὁ πάσα τέρω ἑορτίων πάσοιν λέγει" ἡ ὅτι τό τε ἐποίοιω τὸ πάδρυ, 
αὐτὸς ὃ «σοὶ μιᾶς αὑτὸ πϑρέδωχε, τηρῶν ΚΣ ἑαυ, σφαγάω τῇ τ δασκθυή ὅτε αὶ τὸ παλαιὸν 
ἐγίνετο τὸ παρα. οἰ} ὁπλα βαςασειντες, ὁπερ Οὐκ ἐϊζίω, ὁ μα ὠκχέοντος, ὗν τῷ. 

15 τόπου ἀκοιθολοηϑεῶται, δξαλϑισι τυρὸς ἐαυτοις ᾧ Πιλάτον. 

29 Καὶ ὄξελϑθων, φυσι᾿ ἵνα κατηχϑολὸν ἔχετε κτ' τὸ αὐ δοσπου τὰτι ; ᾿ 

Ορᾷς αἰπηλλαγωϑῥον τῆς φιλαρχίας "αὐτὸν ᾧ βασκωνίας εἰδὼν γδβ αὐτὸν δεδεμϑμὸν χαὶ 

αὐ πὸ τοσάτων αἰγϑϑμον, Οὐκ οὐγόμισεν ἐλεγλον ἔχειν αὐδιμιφισξήτητον καιτηχϑολας" δλλ, 

ὑωτᾷ, δἰποπον ἐϊ) λέγων τίω (ζ κρίσιν αὑτοὺς οὐβῥητώσει, τέω ὃ κόλασιν χωρὶς κρίσεως ἔχ: 
20 πξέλψαι ὠκώνῳ. τί δξζυ ὠκῴνοι; 

30 Εἰ μἡ ἰώ ὥστ κακχοποιός, Οὐκ δἰ σοι γἰλεδώχανδν αὐτόν. Ω τῆς ὁμοίας. 4 

δ ν᾽ λέγετε τίω κακοποιάν,νλαὰ συσκια ζετε , φ οὔκ ἐλόγχετε τὸ χακὸν; ὁρᾷς ππλυτουχού 

κὐραιτάνδμοις τίω δὴ ὑγείας κατηγϑρίθιν»»κὁ Οὐοὶν διωνα νϑῥους ἐπεῖν; Αὐνας" ὀκήνος ἡ- 
᾿ῬἙώτησε κἷξὲ πῆς διδασκαλίας, ἡ ἀχϑύσας ἔπεριψο πσοὸς Καϊάφαν᾽ ᾧ αὑτὸς ἐρωτήσουφ' 

ἃς πάλιν, ᾧ μηδὲν ἐ ὑρῶν, ἀπέφειλεν αὐτὸν τῷ Πιλώτῳ. ὁ Πιλῴτος λέρει, ἦνα χατηχϑόλαν 
φέρετε κατ᾽ αὐτῷ, ἡ συν ονζαύϑα, ἔχοισι τι Εὐ πεῖν, λα σοχασμοῖς τίσι χέγερζωυται ποί - 

λη. οντόῦθεν αὐτὸς πὐτορήσας φυσί᾽ 31 Λαΐξετε αὐτὸν ὑμὼς,ὼ κτ' (διόμον ἐ- 

υμκοίνατε [αὐτον. πον δῶ ἐκφνοι" ἡμῖν σέκ ἐξεςιν Ὀὐπύκτεναι Οὐ ῆνα. 
35 ὙΦ» 5 ἔλεχϑι, Ψά πληρωθῇ ὁ λόγθς τῷ Κυρίου,» Εἶπε, σημφήνων ποίῳ ανατῳ 

30 υϑιέν δἰ ποϑνήσκειν. ζω πῶς τῦτο ἐδήλου, Ούκ ἔξεςίν “δστοκτεῖναι οὐὐὴνγα) ἡ τῶτο 
φυσι ὁ ἐυαγζελιςής, ὅτι ἰυχ αἰ στ᾿ αὐτῶν μόνον, δλλα καὶ "ἰαῦῦ ΤῊ ἐϑναν ἔνδον αϑαιρ ἊΝ . 

ἡ ὁΤί ςαυραΐσαι ἀδριφ οὐκ ἐξιῶ. Εἰ  λέγϑυσιν, οὐκ ἔξεσιν ἡμῶν φυ εένα, χτ' () καιθϑὺ ἐ- 

κῷον φασῳ, ἐπεὶ ὁ] γέ Δϑήρδν, ἡὶ ἄλλῳ ὥπῳ Δρήφϑεωυ, δείκψισιν ΟΣ τέφδρος λιϑαζομϑμος' 

ὥλλα φαυραΐσοι αὐτὸν ἐπεθύμοιωυ, ὕω αὶ 4) φσπον τὴς τελδυτὴς ὠκπομιπτάσωσι. ὁ3 
45 Πιλάτος ἀπαλλαγάδσαι ἐπαρϑείας βουλόμϑμος, Εἰς κείσιν υϑὺ οὐκ αἰφίησι μακρϑι ᾿ 

43 Εἰσελϑων δὲ ἐρωτᾷ τ Ἰησῶν, χα ᾧῴυσι, συ ξἦ ὁ βασιλάς τυ Ἰουδαίων; 

34 Ο δὲ Εἴπεν᾽ δἰπὸ σαύν τῶτο λέγεις, ἢ ἀἴλλοι σοι τῶτο Εἶπον ἊΝ Τίνος ἐνεχον 
αὔτοίρωτῷ ὁ Χοισές: τίω πονηρὰν ζχ Ἰουδαίων ὀκχαλύψαι »νωμώυν λῶν, Ἡκηκόδι 

υϑὺ δέχυ ρα πολλώδν το ὁΤΠιλείτος. 7). Οὐδὲν ἐδρν εἰπε ὀκήνοι, ποῦ ῳ ὰ πολλίω γίν 

49 γέοϑτῳ τίω δξέχασι, ὅπερ ἀεὶ τὐξεεφέρετο, Οὐπ Εἰς μέσον ἀγαγεῖν βέλεται. ὅν δ Εἰν 

πεν ἀὐοις, ὅτι κὺ Τυόμον ὑμήμ κρίνετε αὐτὶ, δεῖξαι βουλοιδνοι οἷιυκ ἐτῖν ̓χδαῖκον Ὄ ἀμδῦ- 

τημα,λέρρεσιν᾽ οι Οὔχ ἔξεςιν ἡμῖν. δὶ γὸ δόχτν ᾧ νομὸν ἡμέτερον ἡεϑρτενῦνλα κοῖς: 

ιον 591 τὸ ἔγκλημα. πῦὅτο ὀξζυ (ἰωιδὼν ὁ Πιλάτος, ὡς μέλλων χινδουυθύειν, λεγε συ Εἰ 0 

βασιλάς δ Τσδαίων, εἱ τοήνεον αἰγνοωδν ὁ Χριφὸς ἐρώ]αι καῖλλα καὶ αὐπσ' αὐτο χατηρβηνϑίευοι 
ΟἸεγίοεϊ, ἰοτλ, 2. Ορξο3 τοιῷ 
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ἀν ν,. 9.6. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΩΛΝ. 
ὥν Ικδοίοις βυλθμϑυος, ζυσιν, ἄλλοι σϑ! εἶπον; ) ὁπτρ δὲ ομυ ἐβαφαίνων ὁ Πιλάτος ἐλεγε, 

35. Μήτι ἐ ἐγὼ Ισϑαος Εἰμι; τὸ ἔϑιος σὰ ᾧ ὦ εχερᾷς ηἰέδωχαν σι ἐμοί" “ἰ ἐποί.. 

ησας; Ενζων βυλόμϑιος ἐ ἑαυτοι ἀπαλλάξαι. εἶτα, ὯΝ εἴπτισν "Εἴς βασιλάς᾽ ̓  ἐ- 

| λέγγχων αὐτῶν ὸ  Ἰμσίός, φησι" τὸ ἊΣ γχῦστιρ ΩΝ Υ ἰχδαίων, φιος ὃ έχει ἐκ ι ἀκριίῦ ποιῇ τ ἐ- 

ξέτασινιεπον, ὁ 571 χα ποιὸς εἰμι ̓ἐρώτησον,τί κακὸν ἐποίησα. αἰλλαὶ ὅτ᾽ Ὁ ἰ ποιῷ, ,ἀπλος ς 

δὲ αἰτίας (ἐωυτιδεὶς. ἀἰπεκεϑη αὑτοῖ ὁ ὁ]ησῶς" Ὧι στπύτῳ τούτο λέπις, ἢ ἐτέρωϑεν: :ΕἾτα 

ὀκχῴρος, ὁ χη Α ἤχουσε αὔδα οὐμα οὐ ἔ μι λέτε, ἀπλοίς δὲ ἕπεται τῳ δήμω, ϑρέδωχο 

σε ἐμοὶ, λέγων᾽ δεῖ δέω σε ἐρωτῆσαι οι ἐ ἐποίησας. τί δξζωυ ὁ Χριςφος; 

46 Η βασιλειαὴ ἐ ἐμη σέκ ἐν ἐκ χόσμυ συτῦ. Αναν ᾧ Πιλοτον σφὸ. 

δρα ὀγζαᾳ πονηρϑν, 5 οὐδὲ κατ᾿ οκείνοις, ἡ βέλεται δεῖξαι, ὅτι Οὔκ ἔξιν ἀν, ϑέϑπος ψιλοραλ-ο 

λα Θεὸ, χα) ̓Θεῦ ὑό0, ἐ ᾷ Φησιν: Εἰ ὧκ δ κόσμυ τῶτι ζω ἡ βασιλεία ἡ ἐμή, ῷ 

ὑπηρέται (Ὁ ἐμοὶ ἠγωνίσαντο ἀν, ἵνα, μ᾿ ̓ ὐἰδαδυϑὼ τοῖς Ισδιίοις. , Ὁ πρρ ἐδεδοίκᾳ 

τίως ὁ Πιλᾷτος, διέλυσε, ἢ Υ τὴς τυρρινίδος αὐτο θαυ. Εἶπι οὐκ ἔς", “ Ῥ κόσμυ τύτὸ Δ ἐκ 
Ἧ βασιλεία αὐτῶ; πανυ δὴ δίυ. πῶς ὀΐιυ Φυσιν, οἴκ ἐςιν; " ὄχ ὅτί Ὁ χρατεῖ χ, ᾿ ὠζώθα, δλλ᾽ 

ὉΤΙ χαὶ ἀὐωϑενὲ ἔχει τέωυ »ϑχίω, χαὶ οὐκ ἐςιν αὐ δε πίνη, δυλα πυλλῳ υ μείζων ζαύτης χαὶ 15 

λαμιαυϑότερα. εἰ δ ω μείζων, πῶς αἰαῦὸ ζαύτης λω; ; ἑκων ἡ ἑαυτὸν αἰ ϑαϑοι. ΩΣ κ Ἀ)ιλίῆν 

ἀποχαλυτῇς τέως τύτο ̓ δλλα τὶ Φησν: Εἰὸὲκ ὅ κόσμν τῦτὸ ἡμέω, ὧὺύυ ὑπηρέται Φ ᾿ 

ἐμωὶ πγωνίσαντο ἀν, ἴα μὴ οὐ θαδυλώ. δείκι ἐσιν οὐήρ τὴς βασιλείας τὴς ἐν ἡμῖν Ὁ αοὃς- 

γές, ὅΤί οὖν τοῖς ὑπηρέταις ἔχει τίω ἰχρω " ἡ ἢ ἄγω, αὐτάρκης δξὴνε ἑαυτῇ, μμηδεγὸς δεομδών. 

οὐ όῦϑεν (ὦ ἰρετικοὶ λαζόντες ἀφορμας, δλλότθμον αὑτὸν ἐῤῃ φασι νυ  δομαργϑ. τί δὰ δώ,- 20 

ἴωαν. «.1«. τὸ λέ, Ἑ!ς Ω ἰδγχα ἤλϑε; ;.[3 ὃ, τὸ λέγῃ, οὐκ Εἰσὶν ἐκ Ω κόσμῳ, χαϑῶς ἐγὼ οἕχ εἰς 

μὲ ὧκ Θ κύσμ τάτε ὅτω κ᾿ τίω βασιλείδμν Ἢ Φησιν οὐτεῦλεν ἐ{), ὁ τοὶ κόσμον Ὀἰποςεραν 

ὐτύ τῆς σπσέλνοίας ὺ τῆς χιςασίας, υλὰ δεικνες ὅπερ ἐφίωυ, οὐκ ὅσαι αννϑεφ πινέωυ σσεῖδ 

Ἐχίκηρον. τί δΐζυ ὁ ΠΠΙιλοίτος; 37 Οὐκοιώ βασιλδὺς Εἶ σώ; αἰπικρίϑν ὁἷησως" 

σύ λέγης ὁ ὁΤΙ "ὦ βασιλῶς Εἰμι. ἐγὼ Σ Εἰς ποῶτο γετένημαῃ. Εἰ τοίγιιυ βασιλάϊς 35 
ν,; ι ει ὕ 

γέλρννται, χα ̓ Ω ἀνα πλύτα γελύνιται, χϑῚ 'οὐτῖν πελσλαῦων ὃ ἕλει. ὡσε ὁτὸν α- 

κουσῃς, διὰ χαϑὼως ὁ πατὺρ ἔχε ἢ ζωίω' - ἑαυτῷ, ὅτως ἔδωχε ὁ ὑῷ ᾧ ζωζωυ ἔχειν, μίας 
δὲν ἄλλο, ἡ τίω δύνησιν ἀμζες αὶ Ἰχύ ποὖν ἀνλων ὁμοίως, Καὶ 19. τούτο ἤλϑον, ἵνα, 

εδδτυρήσω τῇ τῇ ὠληϑεία᾽ Τοῖσι ἵα, ζρότο ἀὐδ' Εἴπω διδαξωλὶ Ὄ πείσω πὸρμζως. 

ἩΘΙΚΟΝ Συοὴϊ ζαύτα ἀἰχϑυων,ἀῤ,ϑεφπα, ᾧ ὁρῶ ῷ διασυτίωυ σῳ σγεδερδμον καὶ Ὁ «ὐξεαγρρῦμον, 39 

μηδὲν 4 ποτα πράγματα γόμιζε. πῶς Ν᾽ οὔκ ἄτοπον, Εἰ ὸ ὁ (ὃ Χρικος τοσειῦ- 

τα αι αν ἐλῴε δζρ σέ συ δὲ σσοδὲ' ῥήμσΐα πολλαχιρ φέροις; ἀλλ᾽ αὐῶς μδὺ ἐμιπῆυς), σὺ σὴὲ 

καλλωπίζηὶ ἱ ματίοις ζ δϑακτυλίοιρ; καῖ μη τὴς τ δοὶ πϑρτων ἐνφημίας τύχης, αίωτον 
4) ἐρνομίξ εἰς (ὥβιο. ἡ ἕξπέ υδὺ ἀνειδίξεται, σκωμμιαζα, φέρει, πληγας καζατιλάςτις Κν 

τῆς σιαγόνος σύ δὲ πϑρζαχοῦ “μά θαι βούλει, καὶ ὦ φέρεις ῷ ὀνειδισμὸν ποῦ Χριροῦ, οὔκ 15 

«Κειαα, ἀκούεις Παύλυ λέλοντος᾽ Μιμηταί μϑ γυεοϑεικαϑὼς κάγὼω ̓Χρισε, ὅτὸρ οἷ; ΡΝ σε εἶ, κω- 

μωδύση, μγήιϑητί συ τῷ δηεασότυ, οι μ᾽ χλϑνης αὐτῷ παδοσεκιώύοιω, κὴ δζοὲ ρημῦ; ῥυμῶ 

5.9. πὐραγμῶν αὐζον διέσυφϑν, κα Εἰρωνείθν πολλέω ᾿ ἐπεδιείκγωωτο᾽ αὐζος λεϑμον 

Οέκημιύατο, ἀνλα' ἡ τοῖς οὐδ τίοις ἠμείφατο, ὡραύτηΐι καὶ Χ ὑπειφκείᾳ. τῦτον δε ἡμιεῖς 

ζιλώσωμϑι. ὅτω ὙΣ δευυνσύ ἔβα κα ἡ ὑξρεως ἀπαλλαγάσαι πασης. δ᾽ γὉ ὁ ὑξειζων, δολ᾽ 49 

0 μαροψυχῶ αὶ ἀλγῶν ταῖς ὕθρεσιν, ὑκεῖνορ ὅφηγο ̓ κατασκϑα ὧν ζι ὑορέρυ ἡὶ ϑακνῷ ποιοΐν, 

ἀν "δῇ μι ἀλγήσῃς, ὐχ υϑείεϑυν. [] [γᾺ «ἴα ὧν  ποιοιωυύζᾷμ, αλλα ΤΌΝ ὧν πά παρν- 

ζει. ὦ (ἃ δειναὶ παι. τί γὰν ὅλως ἀλγεῖς: εἰ ἃ ̓ ἀδικως ὕξρισε, ζωυτη μάλιρα «- 

γϑμακίῶνὶ “γ8η, ἀλλ᾽ ὀχενον ἐλεέν᾿ εἰ ὃ ᾿ διχα! ὡς» "πολλῷ μᾶλλον ἡσυχαζειν γοή, ὥασερ 



. ᾽ ἰραλακηρύς 
{ω; 

ἴω ΑΚ ΗΠ Ὑ 

Χχοενρδόνε, 

ΕΥΑΓΓΈΕΛ. Ομιλ. πγ. 907 χίν ἃ. 
δ. εἰ σέγηπρι ον ζᾳ “πὰ ϑσιον πσδόσεῖστε τίς, αὐ εἰν Ὡρὸς σὲ εἰρηνϑμων ὃ ἔπαρος, ἀλλα χλδα- 

σία, μᾶλλον τὸ ἐἰκωμιον᾽ ὅτως ἂρ ὑσοίζων ἴᾳ μή οτα ἐἰπη, σον πσδὲς σὲ πάλιν Ὁ ομειδὲς εἰ 
ὃ Ἐχιλαμοόνειι Ὁ ((ιωειδὸς τϑυ" Εἰρηνδμων, μιὴ αἰλγήσης τοῖς βήμασιν, αἰλλαὶ δϑρϑω-- 
σοὶ τοῖς πράγμασι, αὶ ζα ἰζᾳ λέγω Ἐχὶ Μ ἀλυϑως ὑξρεων. ἐπεὶ δ “πριίαν ὁιφδιζῃ χαὶ 
δυσίρειδω, καζατελάσον παλιν. θα ονειδὸς ζᾳυτα τῷ ἀκούοντος, αἰλλα' ᾧ λέγοντος, 
ὧτε οὗν ΕἸδοτος Φιλοσοφᾷ!. αλλ ὁτὸμ ὅπ πολλων ζα τα λέγηταί, φησιν, αἰγνοοερύτων 
τίω αληθήδιυ, αἰφορητον ο΄ Ὁ ελχός, τούτο μϑρ μάλιςαί ὅ81 Φορητίν, ὁτὸμ σοι ϑέχζον. παρῇ 

χϑδοτύρων ἐπαυνείνιων, Σσοδεχοκόμων͵ σκωτῇ ζἼων ὠκφνον,κωμωδομώτωνΝ Ν᾽ ὁαμυνόμϑμος, 

δὴν ὁ μηδὲν εἰπτῶν, (ὅτ λον μιαφὸς χοθᾳ τοῖς νοι ἐχοεσιν. αὐ ὃ μηδεὶς ἡνοιῶ ἔχων ἢ γῆρον- 
10 Τῶν, ζαύτῃ μάλιςα αὐτὸν καζατέλασον͵ ἡ εντεύφησον τῷ ϑεαίτρῳ ᾧ ὀρανού, ἀκᾷ σε 

! ᾽ Ι { ΝΕ » ν ΩΣ λκ . , 7χ'ᾷἫἴᾷἵν,ς, 

πὸρπὲς ἐπευνεσον") κὸ κροτησσι κα) Ὀποδεξον). Ὅ χει σὴε Εἰς ἀγήελος αὐτί τὴς οἰκϑυμϑέης 
. [9] «1 ., ν 1 « ΠῚ] “ 

ἁπάσης. χαὶ ὧι λέγω (ἄν αἰέλοες, ὀτίτε αὑτὸς σε ὁ δεασύτης αγακηρύξη; αὐτοις τοῖς λρ- 

γισμοῖς γυμναζωρϑυ ἑαυτοις, κὶ γὰρ ὕ5ν ἐλάήωμᾳ ὑξριαϑέντα σιγῆσοι, αἰλλα τθναντίον, 
υξελαϑέντου ἀἰμωναοϑαῳ. Εἰ ἐλοῆω μα ζω ὃ φέρᾳ σνγῇ ζῶ λεχϑμϑνα, Οὐχ ἀν Εἶπεν 

ν 2) 15 ὁ Χρισὸς" Ἐὰν τίς σι βαπισῃ Εἰς τίου δεξιαν σιαγόνα, φρένψον αὐτῷ ὁ τίω ἀλλίω. ὁ Αμαν. ἐλθ. 

ὅίωυ ζᾳ μιὴ ὀντοι λέγῃ, ἡ ὅζοε τῦτο αὐτὸν ἐλεώΐ δι, ὅτι τίωυ Μ᾽ ̓ κατηηϑρϑιοότων Ἐλχιαυίται 

χύλρισιν “ πιβφοίλυ, σεῖς ἡραφας αὐναγινωσκᾷν γινόψϑμος ἄξιος. Τῷ Ὁ» αμδοτωλῷ Φη- ψΨ μιμθιες, 

σν ὁ Θεὸς ἱνατί σὺ ὠκδιηγὴ τὰ δικαιώματά 6, ἡ ἀγαλᾳμίαλεις τίω 99. ϑυκίω μὲ δι 

φὐματὸς συ; χα ϑήνϑμος χτ᾿ τῷ ἀδελῳϑ σῷ κατελάλεις, ἀν ὃ τα ὄντα Εἴπῃ, κὶ ὅτως ἐλεει- 
Δο γύς, ἐπεὶ κὸ ὁ φαφασαῖος ταὶ ὄντα ἔλελν ᾿ αὐλὰ Ἂ δ, τὸν ὥ αἰχϑύοντα ἔδλδψαν ΘΟ νι, 

ἀλλὰ καὶ ὠφέλησεν ἑαυτὸν ἢ αἰπεφέρησε μυρίων ἀἰγαϑοδν, ναυαΐγιον τὸ τῆς κατηγρθλας 
«ἰ“σομεύνας ζατης. ὦςε αἰ μφοτέρωδεν ὠκδνός ἔδῃν ὁ αἰδικουμϑμος, ὁ σύ. σὺ ὃ, ἀν γήφῃς, 

διπλά χερδιλυέὶς "πῇ τα ὀζιλεϑοῦ, τὸν Θεὸν τῇ σιγῇ οὗ ζὴ μτϑιάζων μειξογως ἢ ἀφορμωώιν 

λαμθαγειν ἐκ ΔΨ Εἰρηρδῥων διορθθεϑαι (' πυτυοαγμένα, καὶ τὸ τὴς δόξης τῆς ὀῤ,ϑοφπί- 
25 νης κι χυρορᾶν. τὸ 7 οὐ τεῦϑεν ἡμῖν τὸ ἀλὴηϑς ἔλρετο, ὅτι πολλοὶ τσϑϑς τίω Ὁ αν,349- 

“πίνων αἰ πσύνοιν κεχγνασίν. ὅτως ἐάν ϑελησωμϑῳ Φιλοσόφειν, Εἰσόθα καλαῖς ὅτι συ 

ζᾳ αὐ, ϑούπια, μάλωρϑδῳμ τρίνιω, αὶ τὰ ἐλαηώματα ἑαυτν" αγαλογισάμϑροι, διρνύσωμϑρ 

τῷ γρώῳ τίου τότων δεόρθωσιν, ἡὁ τῷ δ “ϑρόντι μέωὶ τούτο, τῷ ἢ Ἐχτὸόντι τὸ ἔτερϑν, ἡ τῶ! 

μετ᾽ ὀκένον ἀλλο πάλιν ὀράσωμϑρ ἑαυτῶν" χατορϑοιῶ, χοὶ ὅτω, καϑαϊ φῇ» βαθμοῖς τισιν «- 
10 γαζαίνοντες, φϑοίσομϑυ ασθϑς τὸν ϑφφινὸν δζρα τῆς κλίμακος το Ἰακώξ, χα γὰρ κλίμαξ 

ἐκείνη ἡ τοὐύτὸ μοι δζρᾳ τὴς ὄψέως κείνης αἰνίηεαϑτη δοκᾷ, τέω κ᾿ μικρὸν ο. αἱ τῆς Φρετὴς 
ἀναίξασιν, δὲ ἧς δἰ τὴς γὴς Εἰς (() θφφινὸν αγαξίεσαι ἔνι, βαθμοῖς αμϑητοῖς , γρωρϑίοις, 
ἐνν ἔχιδύσει ξοπων χαὶ δορϑώσει. Ἐλτλαξω θα τοίμω τὴς ἀἰπηδυμίας ζαύτης καὶ τῆς 
αγαξάσεως, ἥα ἔδιτυχοντες ΤΨ εἰρανων, ᾧ ΔΜ κᾷ πόβτων ἐἰπυλαυσώ θα ἀγαθών, χά- 

45 ὁ.τι καὶ φιλϑν,ϑερπία τοῦ Κυρίου ἡμδω Ἰησοῦ Χοιφού, ᾧ ἡ δύξα Εἰς ὧς αἰαίνας. Αμώυ. 

Ομιλ.πϑι, 37 ἘΓΩ ΕΙΣ ΤΟΥ͂ΤΟ ΓΕΓΕΝΝΗΜΑΙ, ΚΑῚ ΕἸΣ 
πἶτο ἐλήλυθα Εἰς τὸν κόσμον, νὰ εδλτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ, στᾶς ὁ ὧν 
ἐκ τῆς αἰληϑείας αἰκούᾳ μα τῆς Φωνῆς. 

Θαυμαςὸὶ 



χα. 903 ΧΡΥΣΟΣΤ, ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΙΩΑΝ. 

ἾΝ Αυμαφθνὴ μακροθυμία, αὶ ὥασερ οἷν ϑύδιῳ λιμϑμι καϑίρισι τἰω ̓υ- 

: χζω, χυμάτων απαλλαῆοσαι Ὧ πνϑυμάτων πονηρῶν. αὶ ζωτίω 

πϑυταχῦ δὴ ἡμας ὁ Χραςὸς ἐπταἰδυύσεν᾽ μάλιςα ὃ ἥγωω Σαρνέρδμε 

, ἡ αἰηϑμᾶκος Ὁ  αἴθιαγόμϑμος. ὲ »Ψ τοῖς τὸν Αἰγῶν ἀπενεηϑεὶς, 

229) ΜΩ πολλὴς ἀπεκρίνατο. τὴς δχιφκείας, χαὶ πσδ9ς ῷ βωπίσοντα υ- 

πηρέτίων Εἶπεᾳ πόϑτα καϑελεν δωυαΐμϑμα τῦφον " κακοῖλον 

“δὸς Καϊαφὸν, εἶτα πσδός τὸ Πιλάτον ἰλϑων,ὺ ὀλοκΆηρον δωπόμισας γυκΊα οντῦ: 

το, 919 ̓πόῤτων τίω ἐντν; ῳραύτητα Τπαιδείχνυται" χαὶ λεγϑντῶν ὅτι κα κϑποιὸς ὅθι, 

χα ἐλέγξαι Μή ̓ διυναρόμων , Εἰκήκᾳ σιγῶν " ὅτε ὃ ἡρωτηνθη κὐθὶ πὰς βασιλείας, τό-- 10 

τι ἐφθέγξατο “δὸς τὸν Πιλάτον, παιδεύων αὐτὸν τῇ ̓ϑναάγων “σθὸς ὑψελότερα. Ὅλα 

τ δήποτε ὁ Πιλάτος Οὐκ ἐπ’ ̓ αὐγῆν" ποιεῖτοι τίων ̓ ὀξέζασιν, ἀλλ᾽ ἰδία, Εἰς δ᾽ ὡραιτώ- 

Θκὸν Ἐ-ἰσελθὼν , μεγαλζω τινα Εἶχων σαύνοιον αἰξὶ αἰτν, κϑὰ ᾿ ἐδύλετο μη λερυθοιωώ- 
τῶν ἰσδαίων πόρτα ι ἀχριθῶς μαϑεν.. εἰ τὰ ἴδοι εἶπ, τὶ ἐποίησας; «ὐϑὰ Κα τίτι σεοὶν αἰ... 

πικρίνατο ̓ αἰδὶ2 οὗ ἢ μάλιςα ὁ ΠΙιλοΐτος αὐκϑόσαι ἐπύϑαι, ᾧ βασιλείας τῆς αὐτο αϑὸὶ ζω.-κς 

τῆς ὑἰποχρίνεται λέγων ἡ βασιλεία μα οὔκ ἐς ἐκ Ἐ χόσμν τέτου ̓ τυτέρι, βασιλϑὺς εδ 

Εἰωι, ΔλᾺ ὁὺ τοιοῦτος, ἡξλισυπλεύεις, δ λα πολλῷ λαμισοήτεροο, τ 219 τούτων 

ἢ ὁ ΥΜ ἐξυς,Ὁ ὁτὶ συ τίδν Εἴβγαται αὐτῷ δεινὸν," ,ϑἰποφαύνων. ὁ ὁ γὸ Εἰπων, Εἰς τούτο “- δουρί, 

γρημαιὲ Εἰςτῦτο ἥλϑον, ἢ μα αδιντυρήσω. τὴ Ἰάληλείᾳ, δείκψυσιν ΟΣ δὲ Εἰργασμένον αὐτεῖ 

δεινόν, Εἶτα Εἰπων, πάςο ὧν ἐκ ῷ αἀἰλυϑείας, ἀκυύει μα δ Φωνῆς, “χταπτῶται 214 τούτων 10 

δ πείνει ϑρέοϑαν ἿΜ λελρεϑύων ἀχροατίω. Εἴ τις γὰ 661 φησιν, αἰληδής, ὃ ζῦτα πο- 

9), πόμτως ἀκούσεται μα. ὅτω αϑέον ὦ αὑτὸν αΐλε τις βεκχέσι ῥήμασιν, ὡς εἰπεῖν" 

38 Τί ὅξηγ ἀλήϑεια; Αλλὰ τέως «τοὺς ῶ κατεπείονν ἵσαται. (μυξδε Ὁ», 

ὅτ τῶτο ἐλέῖτ χαρῦ ᾿ ὃ ἐ ἐρώτημα "ϑέλει 5 ἢ αὐτὸν ἀξαρπάσαι τὴ τῆς ὁρμιῆς ἣΝΜ ἰουδούων. δ 

ὦ ὅξηλϑε, ἡ τί Φησιν» Ἐγὼ Οὐδὲ μία» αἰτίλυ ϑύράσκω εἰν «τῷ. Καὶ σκόπει πῶς 24 

(μωετῶς. δγδῤ “πεν, ὅτι, Ὁ ημβτιὺ ἀξώς ὅ81 ϑαγάτυ, - ἀϑσοίσαοὸς αὐτὸν τῇ ἑορτῇ 
ὥλω πέξπον αὐτὸν ἀπαλλαξας ἀπὰς ἁπάσης, αὖτε ἐκ αἰϑιοισίας αξιό, εἰ ᾧ μιὴ βού- 

λοιντοὼς αἰὐϑῷον ἀφιθαι: κἂν ὠὡραὐκον θύθεουον ὦ ᾿ χριβῷ  ἀϑείσαοϑαι. δ|9 ὦ ἐπή; ΚΝ 

39. Ες! (μωϑαὺ ὑμῖν ἵνα ἕνα -δἰπολύσω. οὖν δ πάλε" Εἶτα οὐτεεηηικώς, Βού.-- 

λεοὸε ὑν Σ᾽ πολύσω Ὁ βασιλέα Ιουδαίων: ; ἀεξαν ὧς δῶ πάντε 40 Μηήϑτονλὰ 10 

ᾧῷ Βαρφι(ϑυ. Ω τῆς μιαρφὶς »γωμηφ' ὥν ἃ ὁμοίξφπους αἰτῦσι, κα! ὧν κἰπσϑύ- 

γοῖς ὠφιάσι ᾿ ᾧῷ Ἀ ὀὐδύϑιωον κολάσαι κελεύοεσιν. (ὅν ὙῈΡ ἀὐφις αὐωϑαν ὁνόμος. σὺ Ἁ δα 

πάντων σχϑπει τίω φιλαν,ϑ.»πίλυ τῷ δεασότα Ὁ τούτοις. ἐμάςιξεν αὐτὸν ὁ Πιλῴνε, 

κα ἐκλῦσαι βουλόνϑμος κα ἡ «οἴ βαμμυ ϑησαιοϑαι (ᾧ Ἰουδαϊκὸν ζῆλον, ΩΝ δ τοῖς Ὡρο- 
τάσφις οἕκ ἰλυσεν αὐτὸν δξελέοϑαι, ασεύδὼν μέβδιτώτν ὃ δεινὸν ξῆσαι, ΧΙ ' ἐμα εῖξε, χρὴ 45 

“λϑίοϑαι τα μόμϑμα (ὐμωεχώρυσε, τίωῳ χλαμύδα καὶ αὶ ὦ σέφδρμον «ἰξετεϑίαι,ὦ ὦφε αὐνὍ 

χαλάσαι τίω ὀργάωυ. δ τῶτο χα ̓ ἐσεφλνωρῦμον ὀξήγατε φεὴν αὐτές, ἵνα τυ ὕθον τ’ ᾿ 
εἰς αὖ τὸν γεδροιδῥέω ἰδὸντερ,μικρὸν “ὐαπνεύσωσι τὸ ᾧ παϑεοις καὶ κα ἐμέσωσι τὸν ἰόν. χα) στῶς Φ 

φρατιοται ζωώτω ἐποίοιω γε μι ̓ ϑλίταγμα “ αὐῤχοντος ζω εἰς γὴν τίω Ἰουδουγκίω. ἐ- 
σπεὶ σευδε' τίω ρχίω πον ἐκείνου κολθυεϑεντες εἰσηλλον νυκῇὸς,᾿ ὀγχα τοῖς Ἰουδσίοις λαέι- ο 

ζόμϑι οἱ γρυ μας ἕνεκεν πανία, ἐτόλμων. δ, ὃ οἰ(φς τοσώτων τ "τηλικούτων λνοιδύων αὑ- 

τὸς εἰφήκει σιγῶν, ὅπερ δῖ ὦ Ἐχὶ πῆρ δξοτασεωρέ ἐποίησε, ὁ συνὺν ἀπεχρίνατο.σ σὺ δὲ μ᾽ μό- 

νον ἀχϑυε ἤζχωτα, ἀλλα δ Ἐχ τῆς Αἱ ἀνοίας! ἔχε διηνεκῶς, χα Υ̓ βασιλία τῆς οἰκυνθῥης 

ἃ ἦμ ὠγίόλων πάντων ὁρῶν 'χλθυαζόμϑμον εἰ ποὺ χρατιωψ, δ οἱ ῥημῶδ, οἱ ο' πέκς- 
μιάτων, 

ν«] 
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μάτων, ἡ πάντα Φέροντα σιγῇ, ἢ, μιμοῦ δὶ “δὲ εἰ ἐργῶν αὐτὸς. ὅπ ,ὸ εἶπεν ὁ ΤΠιλοῖτος, τὸν 
βασιλέα “Ψ ἴσδαίων, χφ) “ μα αὐταῖ χλδυασίας λϑιπον «Ἔετλίασιν. 

4 Εἶτα ὄξαγαγων αὐτὸν, φησιν" συ μίαν αἰτίδυ ὁ ευείσκω χατ ̓άντι. Ἐξνλλον 

δζω ἴχων Τ φεφόυον, ὦ ὁ.)δὲ ὅτως ἐσξ 4 ϑη ἡ ὀργή,αλὰ ̓τούων᾽ φαιύρωσον ζουύρωσον αὐτὸν. ἰδὼν 

5 Τῖνιυ ὁ [ΠΙλότος Θίκῃ πϑυτα γυομϑρμα, Φησιν᾿ 

6 Λαΐετε αὐτὸν ὑμεῖς, χαὶ σαυρώσαιτε. Οϑὸν δῆλον “τὶ ναὶ ΐᾳ πϑλτερν, ΡῈ 
ὠκείγων (0 μυρχῴρησι, μαψίδν. Εγω ))5}, φησιν, φὐσέμίαν αἰτίαν ἑυοίσκω γὴ ̓αὐτῳ,. 

Ορᾳ δ ποσῶν ὁ δικαςῆὴς Ὡὐπολοπίται, (ωεχῶς αὐτὸν ἀπόμαήῆωι ἐ ἐγκλημΐν "ὦλα 

Ὁ (ἄν κιώώας ἐδὲν τύτων ὠνέτρεψα. Ὁ ὸ γὺ ῶ ,λαοτε καὶ Ὁ φαιυρωσοτεν, Ἵ αἰφοσιουρῦμου Ἐθθὶ, ὦ 

-τὸ ταὶ πράγια ὁ ου συγκεχωρηρδμον ἀϊῦς ὥλοιώτος, αὐτοὶ μὲν ζω ἤγαγϑν αὐτὶ, ἴα μ(' 

τῆς τῷ αὔγοντος κρίσεως τῦτο ΣΝ ( ωυέζη ὃ αὶ πθμυϑῳ τίον, δἰστὸ τὴς κρίσεως αὐγϑντος 

αὐτὸν Ὁ πολύεοϑαι μάλλον. Εἶτα, χατηαευύθησαν, 

7 Ημῴς γόμον ἐχουδῇ, Φησι, καὶ κτ ΨΥ ἡμδδυ ὀφείλει ὐτολανᾷ,, ὅτι ἡ Θεοδέ- 

ποίησιν ἑαυτὸν. Πώωώς δὼ, εἰκότος τῷ δικα οί, λοίξετε αἱ αὐτὼ, ὃ χῷ τὶ ὧν γόμον ὑμδι 

" ;χρήνατε, ἐλέγετε, οὐκ ἐξοσν ἡμῖν οἰποκίφαι Οὐσῆνα" ονζύλα ὃ ᾿ Ἐχὶ τὸν νόμον καταφά- 

γυτε; κὶ σχόπει τίω κατηγϑείδν. “ὦν Θεούέ ἐποίηστν ἑαυτόν. τούτο ἐ ἔγκλημα, ἐπέ ΜΙ, ζ πὰ 

τὸ νοῦ τῷ Θεοῦ ρρήροτα λέγειν αὐτοῦ Ν ἐ) ὁ ηδν τ ἡ Θεοῦ; τί δ ὁ ὁ Χεισὸς; ;ἢὁ ἴχῶτα Ὡρὸς 

δλλήλες δἰ φλεγθρϑέων αὐδῇ ἐσὶ γα, πληρῶν ζω παϑϑ φυτικὸν ὀκῷο, ὃ οτ ἸΟΥΧ δυο γέ Φ σὸ- 

μια εἰστεῖ ον τῇ ἡ περώσει αὐτθὴ ἡ κρίσις αἰστοδγρϑη. Εἶπε Πιδοῖτος Δ φοζ{πω, ὰ αὐ. 

20 ΥΜαἰκούσαε ὅτι κα ον Θεοί ἑαυτὸν ἐποίησε, δίδοικε μήποτεῃ ἀληθὲς Ὁ λεγϑόρδνον, αὶ ὦ δόξῃ 
πὐϑανομεῖ" ἀὐθὶ ὃ 5 δ |6. πραγ ᾧρημῇ ἘΧ χούτο μαλόντερ: ε πεφοίχασιν, Ὡ α)α;-- 
λύσιν αὐτὸν, ὑυβὼ ὧν ἐγοί «ξοσκειῷ. [9 τῦτο Οὐκέτι αὐτὸν ἐρωτιᾷ,τί ἐποίησοιε; μὴ 
Δύωθεν πάλιν «ἰπσο τῷ φέζου καυτασειομδμος ποιται τέων ὀξέτασιν, λέγων᾽ Εἰσυ ΕἾ ὁ 

Χειρῦς: ; δ᾽ οὔκ αἰπεκρίνατο. ὁ)» ἀκούσας, ὅτι Εἰς τῦτο γελόνμοι ᾧ Εἰς τούτο ἦλ-- 

25 γον, κα Ὁ ὅτ ἡ βασιλείῳ μα Οἕκ ἐφν οὐτεύνο, κα ὴ ὀφεῖλο ὧν αὐτίς-ἔώω καὶ ϑξελέαϑαι, τούτο νϑὺ 

οὔκ ἐποίησεν, ἠχϑλουϑησε ὃ τῇ ἢ Ἰουδαϊκι! ὁ ὁρμῇ. Εἶτα ὠκῴᾷοι πϑμτοθεν Ἰαιτομιζόμϑροι, 

ἘΧΠῚ δυμόσιον ἐ ἔγκλημα Τὸν λόλϑυ δξαγρεσι,λέγοντερ᾽ Ο ποιώΐ ἐ ἑαυτὸν βασιλέα, λ0-- 

τιλέγᾳ τῷ Καίσειοι. Ἐγφίω δ δέ τούτο ἀξετασαι μῷ' ἀκριξείας, ἐ Ἢ τυρλυνίδι ἐπελ- 

τορο Καίπειρα βασιλείας ὀκθαλφἐ ἐπεχείρησει. λ᾽ τ ποιΐτωι Ὁ Τ  ἀξέτασιν κζ' ἄχρι- 

30 (είας. δζρε τῦτο Οοοϊὲν αὐτῷ α ἀπεκρίνατο, ὯΝ ἤδει Εἰκῃ' πϑύτα “ἐρωνδ ὶ Χ) ὠλλως 5, Ἔ ἐρ- 

2» εαὔρτυράντων αὐτῷ, οἵκ ἐξούλετο μι.) λόγου νικᾶν χαὶ πολογήθν (υυτλοαι, δεικψις 

ΤΙ ἐχῶν ἔχε πϑτο ἔρχεται. ἐπεὶ ὧν ἐσίγησε, 1ο Φησὶνὸ Πιλότος᾽ σῶς οἶδας οτι ὄξε-- 

σιν ἔχω φαυραΐσαι σε; Ομρᾷς πῶς ἑαυτὴν ροκουτέκρινεν: 58, ἰγὸ σοὶ ὃ πὸρ κάτα, “ ἴϊγος 

ἐνέκεν ϑδεμίδν αἰτίδν ἐυρων εκ υὐπολυφριἐπεὶ ὃν καθ᾽ ἑαυ γι) Ῥ ᾿Ξ πύφασιν ὀζενείκε ζτι λέγῃ 

32 11 Μείζονα αἱ δροτιὰν ἐχᾷ ὁ τ δαδιδους μά σοι, Δεικμες ὅ ὅτι ὦ αὐτὸς ὑπ - 

θέρος αἰρδοτία ὅξην, Εἴτα καταασῶν αὐτο ὃ Φεϑρημᾳ. ὁ (ὃ τῦφο, Φησιν Οὐκ 

χιόνων οἷ 9 δξοισία», Εἰ ἐμὴ] Σ ζῶ σοι δεδόνϑρον, Δηλών τὶ “χ ἁπλώ καὶ Ὁ τέων ΤῊ "πλ- 

λα αἰκολουθὶλν τὸν γανόμδμον, δρλλαὶ μυφίκώς Ἰθειτελούνϑμον. ἵνα, ὃ μὴ αἰκούσοις, Εἰ μὴ 

ζῶ σοι ϑεδομϑρον, γομμίσῃ «τύ ὦ πϑρτὸς αἀἰπηλλάρϑαι ἐγκλυήμιατος,. διὰ τῦτο εἶπε "μείζονα αἱ α.-- 

49 εδρτίλυ ἢ ἔχει ὁ  αἴϑαλδο μὲ σοι. ᾧ μέω Εἰ δεδορϑέον ἰώ, ὅτε ζγὸ,έἶτε ὀκῴοι κα δ,.- 

ϑϑέουοι ἐγχλημῶ). Εἰκῇ τα λέγεις. ζω δ δεδονδύον ζῶο δ συγκεχωριρλύον δθῖν᾽ 

ὡσανεὶ ἡλονς Εἴασι ζυτα αι λυίοϑαι" ἰ μέυ φχρκ τῷ» πἧς πονηείας ὦκτος ὑμῴς. κατό- 

πληξεν αντὸν δ(ὶ ΟΜ ρημᾷ ρημῦ Ἷ, ὼ σοφὴ πϑδέσατο τίωὶ ἐἰπολογίδυ. ὅ)εν ᾧ ἐζήτειοὐτοι ἀ. 

“πολύσοι ἐκῴνος. δλλ᾽ ἀΐὼ πάλιν ἔχρζον᾿ 

δ’ν 

ΠΣ 
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ας βι, οἷο ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑΊΩΑΝ., 
“" » ᾽ ω “" Η͂ 4 ᾽ “ 

1 Ἑαὴ τῶτον ἰπολύσῃς, ον Εἰ φίλος τῷ Καίσαρος. ᾿ἐπειδὲ »ὺ Ὅσο τῷ γό- 

μ τα γαλϑντες ἐγκλήματα Ογείον ὠγήσαν, χαχϑύργως Ἰχὶ ὧν ἔξω πρέπον ) νόμοις, λέ-. 

ἡϑντες᾿ Πάς ὁβασιλέα ἑαυ ὶ ποιων,ὀῤτιλέτει ᾧ Καίσοιθι. Καὶ πὸ δέ τυ-. 
φϑωνὸς ἐφ θην πολὸν ἢ ὄχετο σ) ξξαι τῶτο ; ὐπὸ τῆς αἰλουργίδος; Ἔἰπτὲ τῷ Αἱ αδάκατος τα.- ] 
πὺτο δίματος ; ἀπὸ δ φρατιωτών ; ἐχὶ μόνος αἰεὶ μ᾿ δώδεκα μαϑυτών ἐξαίδισε, , Ἂ' ὀγαάμάτῃῃ 

“τθμτα ἐυπιλώς μετίων»ἡ (, φίω,ὶ φευλίω ἢ οἴκησιν; δλλ ὦ τῆς. ὀμϑαιδείας, ὼ τῆς ἄἶχα!-- γ"α)αγδγίᾳ, 

ὁ9υ οδγηιλίας. ὁ} Πιλάτος, νομέσοας κινδυωυθύφν λοιπὸν, Ε-ἰ παρίδοι ζαύτα, ὄξέργεν) Ζ' 

ὡς ὀξετάσων ὦ πράγμα (Ό γβκαϑίσοι τοῦ» ἐδὴλῃ) σϑσδ μίαν Ὁ)" ποιησαίμδμος δξέγασι, 55 τον. 
«! . ὃ»}Α,βΚ ! ) ἢ Ι-ῳ᾿ 4. 9 “7ι» ") »} ͵ . μὴρθ. 

τοὐραϑίδωσιν αὐτὸν νομίξων δυσωγτήσειν αὐτοὺς. οτί ὃν ὅτως αὐῷὸ ἐποι, ἀἰχουσον τί Φησιν 

14 Ἰδεὸ βασιλάς ὑμϑὰ! Ἐπειδὴ δὲ Εἶπον [ὠκῴνοι,} φαύρωσον, πάλε ἐστ᾽-- τὸ 

γατὶ λέγων 15. Τὸν βασιλεα υμδυ ςαυρώσω;( σὴ ἐκραζον Οὐκ ἔχομϑμ βάσιλέα, 
Εὐ μὴ Καίσαωροι. Ἐκόντες ἑαυτοὺς ὑπο ἐραλον τῇ κολοίσει. “1 αὶ τούτο ὦ ὁ Θεὺ; 
αὑτοῖς “ορέδωχεν, ὅὴι Ἂν αὐτὶ τορϑτοι τῆς πϑϑϑιοίας τι ἡ τῆς δπχιςασίας ἑαυςἦσ 426. 

(ωλον. καὶ Ὁ ὁμοφώνως ἡρνῆσαντο τίωυ βασιλείϑν, Εἴασεν αὐτοιῤ πῶς ἑαυτών Μήφοις 

αὐξεπεσεῖν. χαῖτοι ζῷ λεγόνϑμα ἱχφμαὶ παῦσαι τὴς ὀργῆς ἀΐζις λριπαν. ΦΛᾺ ἐδεδοίχεισοιν, 15 
μη πάλιν ἀφεϑεὶς ὁχ λα! γωγήσῃ, ἢ πύτα “ὑπ τότε ἔτ ἐῆον. δεινὸν γὸ ἡ Φιλαρχία, 
δενὸν, ὰ ψυίω ἱκάμὼ ϑιτολέσοι. ᾿ αἶηο συνέποτο ντο κϑυσαν᾽ δι ὁ ὦ Πιλοΐτς 

Ὄσϑ ψιλών βρη» ἐδυλοιο αἀφῴνι ᾿ ὅτοι 5. ἔγκειντεω λέχϑντες, ζαυρώστν. αὶ τί δλύποτε ὅ- 

τως ὀμελῷ αὑτὸν ἐπεχείρφιω ν ἐπογείδιφος (01 ὁ ϑαίνωτος ἰωῶ. δεδοικότες δίων μὴ τις αἰστν 
κ᾽ τα ἥρητω μὐδμ, ασουδοίξυσι ὼ ἐπὶ ἡμμωρίων ἀγαγεῖν τίω ἐπαίρατον, ςέκ Εἰ- 10 

δύτος, ὅτι δὰ δὰ κωλυμῶν αἴρεται ἡ ἀλήθηα, ὅτι "ΣΡ τῦτο ἰπὠτθυον, ἀΐκουσον τί 
" φασιν᾽ ἡμής ἠχούσαρδυ, ὅτι πλύος ὠκῴνος ΕἾπεν, ὅτι (Τ᾽ τοῷς ἡμέροις ἐπίρομα!. δ] 5 μα 
τού» πόρτα ἀκύκων,αὐω χὐ χάτω φρέφοντες, ὦςε τὰ μ᾽ ζιῦτα λυμζιϑαοϑει" ἡ (ιωε- 

χῶς ἐπεξοων, φαύρωσον, δῆμος ἀΐακτος «ἰ αὐὸ Ὑυ" Ῥρβυτων διεφθαρρϑμος. 

ἩΘΙΚΟΝ Ημριᾷς ὃ με μόνον ὀμαγινωσκωμϑν ζχωτα, ἀγλὰ Ἐχὶ τῆς Αἰ σνοίας φίρωμϑν αὑτὰ, 393 

ῷ ζεφόρον ᾧῷ ἀχϑυϑινον, ὦ ἱμαΐτιον, ᾧ καλαμον, (ᾷ βαπίσματα, ζᾳς Ὠὶ ΩΣ “πλη- 

»ἀς, ζὰ ἐμτήνσματα, τίω εἰρωνείλν. ἱκόναὶ ΝᾺ ζῶτα ((ωεγῶς φρεφόμϑνα πασεαιν ὀργαὺ 

καϑελῴ, καὺ χλθυαξω ἴθι, κἀν ἀδίκως τί πιίσωμϑν, ((μωμελὼς λέγωυϑν "Οὐκ ἔς! δοόλος 
μείζων Φ κυρία αὐτι" ἡὶ (ἡ οὐαὶ ΟΜ Ἰουδαϊωνλεγθνδνα, ασξοφερωμὸν Εἰς μέσον, ὦ πἶρ 
ἐφϑέγξόδυτο λυῆωντες ἢ λέγϑντες, οτί δα! μόνιον ἔχεις, ὁ Σαρδϑειτης Εἶ σὺ, καὶ ὅτι ἐν Βε- 

«λζεζούλ ὠκ( αλλά (ὰ δοιμόνιαι. δα γοῤ τού» ζχῦτα πόρτα ὑπέμενεν, γα ἀυτόχαϊ ἰχ- 
γος βα νωψδν ἡμεῖς, ὦ σκωμμαΐα φίρωμδν ἃ μάλιςα, ' λοιδοολών ἐξίησιν. αἰλλ᾽ οκκος αὐτὸ; 

Ὁ μόγον ἔφερε ζαύτα, ἀλλὰ καὶ πόρτα, ἐποραῆεν, ὦςε σώσου ἢ ἀπαλλάξαι «(ὧν ταῦτα ποι- 

οἰουζᾷς τὴς δστοχειμϑῥης χολάσεως. (ἢ Ν᾿ αὶ (ἦν ἀποςόλοις Ἐχὶ τῇ τύτων ἔπεμψε σωτηρία. χιὺ τῷ 
ἝΝ “Ἂν - . «“η “Ὁ κΔ Ὁ ᾿ ' ᾿ 

ἀκούεις “γριου αὖ τῶν λεορυτών,οτι οἰ δαὶ μδμ οτί κ᾿ αγνοιὸν ἐποραξατεᾷξ δὰ τϑτων εἰς με- 12 

τϑροιὸν ἀὐδους ἑλκόντων. ζαὗτα ὦ Ἡμεῖς ζηλωσωιδρ. Οὐδὲν γὸ ουτω() Θεϑνἵλεω ποιᾷ, ὡς 

ὧ ἀγασπαι «δι ἐϑροιὶ ὸ ἐυ ποιῷ “ὅν ἐπηρεα ζονζαμ. ὁτὸμ τίς ἐπηρεάζῃ, μὴ ποδὸς αὐτὸν 

ἴλης, ἀλλα πσοῆς (δ κινοιῶτο, δαίμονα, ὺ τίω ὀργζὼ ὧπασοιν κατ᾽ ἐκείνου χένωσον "αὐτὸν 

5. ᾧ ἐλέφ δ ύπ’ ἐκείνου χινούμϑρον.εἰ Ν᾽. Ὁ ψεύδος οἰπο Ἐφ κθόλυ,ὺ ὦ ὀργίξεωϑαι Εὐνη 

πολλῷ μᾶλλον ἐκᾷθεν, ὑτὸν κωμῳδοιῦτα ἴδῃς, οὐγνόνσον ὅτι ὁ σγιαίξολθος 651 αὐτὸν ὁ κινοῦν. κο 
ν Ν᾽. 2θλει ὀνωνζᾳ σκωμματα.ὁ ΣΡ κελδυοϑεὶς πενϑεῖν, ὁ αἰκεύων, αὶ (ὦ ελωώδτες' εἶτα, 

ὀνειδίζων καὶ σκωτήων ᾧ διροχαιόυϑμος, ὶ τοῦ λοιδορφοϑαι πῆρ ἡμδ, δα θρηνφο ἀξιος, 
ἐπεὶ χα! ὁ Χοαςῦς ἐταρϑηϑη (᾽1ουδὸν εὐγοήσοις, ἴα τα δῶυ πόρτα, μδιεταΐμϑυ ἘΧῈ 

ἔργων. δὲ γδ  ζαύτα μὴ κρυτοροώσωμδν, Εἰκῇ καὶ μώτάωυ Εἰς τὸν κέσγχον ἠλϑομδι᾽ μάλ-: 
δον 

20 
ῳ. 
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λον ἢ ἊΝ ἸὨχὶ κακῷ" »ὰ» ἔβην πίς,ς ἱκομὴ εἰς ἃ βασιλείαν εἰσι γαγεν᾽ αλλά χαὶ Ουτη μά- 
λιςα κα ακρίναι (ἂν ον φαῦλον Ὀχιδεικψυμϑμος ἔχει. Ο γὸ εἰδοὸς τὸ ϑέληρίι Ὁ κυρία τον, Λεκ δ, μη. 
" μη ποιήσοι, δαρήσε πὰ πολλαίς. ὦ πάλιν, Εἰ μὴ ἀλϑύν, φησι, χα! ἐλόλησα ὠδζῖς αἰ μὗοτι.. ἴωαν, "., κγ. 

χὖρᾳ 

ἐν Οὐχ εἰηον.ποίδν δίων ἐξονδν δἰπολογίδω ἐντὸς ἢ βασιλείων γοόνϑροι, χφὶ Εἰς τὸ ἄδυτα 
Ζ αἰ σκύψαι καταϊξιωθεντες, ὃ κοινωνοὶ καιταςαντες μινφηρίων ἀπαλλαπόντων,χαὶ Τ Οὐ οϊγὸς 

τύτων μέεοσικότων ἐλλήνων γμμθυϑροι χείρους ; εἰ "ὁ ὠκῴοι ὀχ δίξων κεν τοσοωτίω ἐπε. 

δείξωντο φιλοσοφίϑυ,πολλῷ μόιλλον ἡμᾶς δζρᾳ τὸ περ (Θεῷ δοκοιῶ χοῦ πᾶσαν ὩΡΕῚ ὕχεέ- 
γι. νρμῶ Ὁ Τσεῖδ θη μῶν καιτταφρϑνούμδῳ " αἰλλ᾽ ὠκζϑοι ἕ τὴς ἑαυ [μ᾽ πολλάκις αἰ χρᾷ. 
δὸν ψυχλ,καὶ παῖδας ἐπέδωχϑῳ οὖν πολέμοις τῇ “δαιμόνων μόμία, καὶ τὴς φύσεως χα.- 

10 Ἰεφρϑνηστιν ΓᾺ ἅν δαιμενας ἡμάς ὃ σγεῖ Φργνείν ΓΝ τ Χοιφὸι, σεῖς ὀργῆς δὲ τὸ διο-: 

χϑεὼ τω Θεῷ, ἀλλα Φλεγιμαψνομᾶν,καὶ πυρεῆόγτων συνδὲν ἀ μεινον δζεκεί θα. χα) καιϑοΐπερ 

ὀκᾷνοι τῳ κακῷ κατεγόκϑμοι Αἱ φκαᾷς Εἰσιν᾿ ἔτω ὶ ἡμιᾷς, ασερ οὐἰπὸ πυρός ἦμος ἀγγ- 
μοι, ἐδοωυμοῦ τὴς Ἐχιϑυμίας φ-ίωαι δειναὶ δα, καὶ ργἀὺ Φιλογφηματίον αὐξοίες ὀχ 
ζωᾷᾳ αἰαγέυύο μαι ἊΝ ὀκπλήηομαι, αρηδαὶ Δ ϑλλησι βλέπων χρημῦ ὐπρορονζος, οἷ ὰ 

᾿ς ὃ ἡμῖν μαγονϑίοις ὠπόρμία. εἰ γδο ὁ τότων θυ οφινϑν ἦνας χα ταφ ρονοιωΐζρις, ἑτέρρις αἰλόν-- 
ζᾳ, θυμῷ κ) βασκωνία: ο πράγμα δϑύσχολον καθ οϑιν φιλοσυφίλν θυρῷ. ὃ ἣ ὠτιον,ὐυ 

ἀσουδαζορδμ ᾳ φαῤμϑτα λαῷ ΚΩΝ ἿΜ »ραφαν , στὰ μτ' καυτὸμύξεως εὐταῖὶς 

“αϑλσέγ υϑρ, ὁ οϑγυύης καὶ φεναγμμού, δλλ᾽ ἀὡπτλ ὡς, δ ποτε οολίω ἀγαΐοινϑμ. δὶ ὅτο,ἐπει- 
δ πολις φορυτὸς ἔλϑῃ βιωτικδὼ ποραίμν, Ππιχλύζέ πάντοι, νὼ ἐ τι [ξίογε κέρδος, δἰπόλ- 

20 λεσιν. Οὐδὲ οὐ, ἱ τίς τραῦμα ἐχὼν, εἶτου Φαρμαιϑι Ἐχιτιϑεὶς, μή μ ἀκχριξείας Ὠχιδήσειεν, 

ΣΟ ἐάσειεν ὠκπεσεῖν, ἡ ὑδωτι, ᾧ κόνει, ᾧ αὐχμῶ,ὺ μευθλοις ἐτέρφις τοῖς δεωναρϑύοις ὅχι- 
τοίγαι τὸ ἕλκος ἑαυ ὀκϑοίη,, ϑιμήσεται γ “πλέον αὐτῶ" ἀλλὰ οἰρὰ «ἰω τῶν Φαρμα- 

κῶν αἰαϑένειδυ αἰλλὼ χὐ δὶ Τὶ οἰκείορ ῥαϑυμίλν ὅτο χαὶ ἡμῖν συμθαίνοιν ἐΐωϑεν, ὅτὸρ τοῖς 
᾿ς θείοις λογίοις μικρὸν τγολσέχωμδῳ, τοῖς ὃ βιωύροοις αἱ, ϑρὅον ἑαυτοῖς ὠκδώμϑρ χαὶ διδινεχῶς, 
25 ὕτω γδβὺ αὐόρος δ'ποπνίγιται πᾶς, ὁ πόντα ὠκουρπα γΥ. ἣν δα μὴ τῦτο λμηται, μι-- 

κρὸὶ αἰοαθλέψωμϑυ, ὁϑαδλέψωμδν Εἰς τὸν ὑρανὸν, ἡ κατόρμθυσωρϑμ Εἰς τὸ μγήμοῖα 

ἢ (καὶ σορους ,ϑὲ ἀπελϑόντων. αὶ ἡμαξ Ὁ τὸ ἀὐφ' ψϑῥει τέλος, ᾧ αὐτὴ τὰς ̓ Σσοδημί- 
ἐς ὀβαΐγκη πολλαίχις αὐοϑ τὴς ἑασέρρις ἡμιῖν ἔχιςήσετω. “το μασκθιαζ ὦ ῖθα, τοίνειυ ωρὸς 
τίου ἔξοδοι ζωυτίωυ. ἢ γοὺ πολλὼν ἡμῖν δι Δ ἐφοδίων᾽ ἐπεὶ ἢ πρλὺ ὦ χαύμα ὀκᾷ,πο- 

89 λιῤὸ αὐχμὸς, πολλὴ καὶ ἐρημία, οὗρι ἕξιν Εἰς πϑυδυχεῖον χαταλ όσοι Ἄριπον, Οὐκ ἔςιν ἀ.- 
γρ φίσαι ᾧι μὴ παντῶ οὐγτεῦ)εν λαξώτα. ἀὔχϑυσον γριω Φἰ λέγνισή αἱ πὔρϑώοι, ἱπσγετε 
“οϑς (ἂν πωλοιωζις " Δλλ᾽ νὰ εὖροι απ ϑούσαι. ἄκοσον Ὧ( φησιν ὁ Α(ροιαίμε᾽ ὅτι χγά:- 
σμα μεταϊξὺ ἡμδῶ ἃ ὑμδῖν; ἀκϑυσον τί φησιν ὁ Ἰεζεκιὴλ αὐθὲ τὸς ἡμέρας ἐκείνης" ὅτ Νίώς 

δ ἸωΖ καὶ Δανιὴλ ἐδ οις αὐ δ εὶ μὴ ῥύσονται. δλλ᾽ ἡμαξ μιὴ ἥμοιτο τώτων ἀκούσει “Ἢ 
35 μη μῦν, δυλ᾽ Φιρχοιώτω Τὴς αἰωνίου δωὴς λφφογζῳς ἐἰντεῦϑον τὰ ἐφόδια, κ(' αϑερισίας ἰδεῖν 

τὸν Κ ύφλον ἡ μδμ Ἰυσῶν ΣΧ φλφον, Αἷϑ' Καὶ τω πατεὶ, ὦμα τῷ ἀγίῳ πνεύμοιτι, δόξαι, κρῴτος, 
“ἀιμή, νιώ καὶ ἀεὶ, αὶ Θἱς ὧν αἰωύγας “δι, αἰώνων. Αμώυ. 

Ομιλ. πε. 16 ΤΟΤΕ ΟΥΝ ΠΑΡΕΔΩΚΕῈΝ ΑΥ̓ΤΟΝ ΑΥ- 

40 τοῖς ὁ Πιλάτος ἥα, φαυρωϑῇ. πϑρέλαξον ὃ (ὃ Ἱνοῦν, καὶ ἤγανον 

[«ὑτὸν,] 17 Καὶ βαςαζων Τ ζαυρϑν ἑαυτῷ ὀΐζηλϑεν εἰς ἢ λέ)ϑϑϑνον 

χρανίου τόπον, ἐδ ο»ιϊεὶ ἢ Γοληθθα,, 18. Οἶπου αὐτὸν ἐφευύρωσεων.. 

Αἱ 



κῷ 9, ᾽ῷ»'. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΩΛΝ, 

ἌΡ! βξαηίαι ὥυ πϑσέχονζως δειναὶ "καἹαξαλῷ καὶ φἰϑασύραι ὅς κμ) 
“ τὼ Ὁ ἰουδαιοι αὶ τίω ρχζω ὥἰσυλαύοντες τῆς τῷ ἐΘεούρ ῥοπή, 

ον ᾧ νόριον τῆς τὴν ἐθνών βασιλείας ἐπι τον, αὶ Ὁ ὥ ἐρήμῳ κα ὃ 
ον τὰ μαϑια χροβμενων ἐμέμγίευτο. χῸ (ὃ αὐτὸν δ δὐπων ὁ οὐδε, δ, 

, Ὲ δΔς βασιλεὶ εἰαν τῷ 9 Χοισοά αὐ δανγόμϑροι, τίω τῷ Καϊσαρρεὲ ἐπ᾿ αὐῶν 

' ᾿ ὁκάλριω. τοίγαρτοι δύο το ἐπέφισεν ὐΐοῖς βασιλέα χν τίω αὖ-- 

ᾳ Ὡπύφασι. ἐπεὶ ὄιυ ζχωτα ἤκουσεν ὁ  Πιλοΐτος, “χρέδωχεν αἱ αὐτὸν ἥνὰ σαυρωϑῃ σφὸ- 

δρα αἰλθγως. διον γορέρωτῆσαι, ΕἸ »»Ὲ ἐαυούδαισει ὁ Χοιτὸς ἔχιϑέαϑαι τυραννίδι, ὐπὸ τὰ 

φόζου μένου τίω ἀἰπύφασιν ἤέγκε. κσύτοιτι ἴα μὴ τῦτο παϑὴῃ, πορλαξὼ ὁ ὃ Χεισὺς Φη- 19 

σίν, ἢ ἐμή ᾿ βασιλεία, Οὔκ ἐςῖν ἐκ τοῦ κόσμου τάτυ. δλλὰ τοῖς Κι πϑοῦσιν ἑαυτὸν ὅλον δοις, ὑ- 

δὲν μέγα Φιλοσοφφῆσο ἡϑελησε᾽ χατοι Ὁ τῆς γειναικὸς γα ἰκθιὸν ζω ἀυτὸν καταπλλ- 

ἔα! αἰλλ᾽ συυδεηὶ τύτων ἐζρετο βελτίων, σετῖδ' πσοὺς τὸν ραν Εἶδν, ἀλλὰ περέδωκεν ἀν- 

ν, ὦ 3 ἐπόγνχθῳ αἰτεῖ τὸν ζαωρ ὡς χαταδίχῳ λϑιπῖν. ὦ Ἄχ ὦ ξύλον οἰωνίζοντο, σι 

οὐλ Ἅπ ἀωῤεϊ νη». ὅτω ἡ οὐ ᾧ τύπῳ γέγρν. αὶ )γὺ ὁἸσαοκ πὸ ξύλᾳ ἔραισεν. ἀλλὰ ες 
πτο μά θὰ τὴς γνώμης" τοῦ ῦ πα εξ ἔφη ὦ ̓ρλγμα(τύπος γὸ ζω) νωωῦ ὃ Ὡπ Μέρ- 

“ὧν ὀζηλϑοω. ἀληγα οὐ. ὺ ἦὄλϑιν Εἰς τὸν χεανίου τπον. ἵνες φασι ἐκᾷ τὸν Αδαρι τε- 
τελβυτηκέναι καὶ κει αϑαι" καὶ ̓ ᾧ Ἰησῶν οὖ ᾧ τὸ τόστῳ, ἔνα ϑοίιατος, ὀζασίλῥυσεν, ἑ ἐ- 

κά καὶ δ Ὅσπαρν ει ςησαι. ἡ γὰρ Ὅπαμν ἔζη βακαίξων τὶ τὸν φαρϑνχν, τῆφην ν λαιγατυ τυ- 

οαννίδος. χα ̓ καϑεύπερ (ὦ νκηταὶ, ὃ ουτῶ χα αὐτὸς ὅχὶ γὴν ἐ ὠμων ἔφερε τὸ τῆς ἤκης δύμ.- 20 

Οολον. τἰγϑ , Εἰ τσὶ ἐπέρα γνώμαν "ἐωρχῆον φως ᾧ Ἰουδοΐοι; φαμρρῦσι 5. αυτὸν αὶ γοἰπίπῆν 

μῷ λῃφῶν, ἀκοντες σὲ οὐ τώτῳ τί ποτόν φντείδυ πληρριώτες. ὡ ὍΝ ὑθείζοντερ ἐ ε- ᾿ 

“ποίοιου οὗτοι, ζῶτα τῇ ἀληγίᾳ (ιωετέλει "ἢ ἵνα μαϑὴρ ὁσῃ ἀυτῆς ἡ δυυύαμίς. χα) Ὁ» 

Ἡσ. γι. ὸ τὸν ὀθωλα πον πὸ ὀπυοφήτης, οπ κα λμόκίϑι ἐλογίϑη. ἐξφουλοτο τοιγαρϑιιὼ 

συσχια σοι Φ γυνομϑμον" ὃ  δαίαιφν" 4. οἕκ ἴσχυσεν. ἐφαυρωϑησειν (ἔ “ Ὁ ᾧὡ πάρ,ἔλαμνε 4} Ἀ Ἢ ἡὐής 

3 μόνος ὁ ἰησθς᾽ γα μάϑης, Ὁ ἡ ' διωάμερ αὐτ ΩΣ πὸρ Εέργασατο. καῦτοι, δ τοιών 

τῷ ζςαυροῦ πεϑσολωρμδύων, τὰ χώματα ὅτως ὑλύετο" ἀλλ᾿ ὑμῶς Ὁ σχυὶὶς σσσὸν γὴν) γινο- 
ψϑνων ἐπέτρεψην σσοϊενὶ κείνων, δλλ ἡ ᾿ μόνῳ τῷ Ιυσῶ. ὕτως ἑωλοςἡὶ τῷ δ  αθόλου ὄχι- 

(ουλὴ γέγρνν, ὺ εἰς τίω ἀυιψῶ πὸ «ἴξετράπν κεφαλίω. ὶ γᾷ ὧκχ δ᾽. δυο τύτων διε- 
σωϑη Εἰ. εἰ μόνοι τοίνωωω οὔκ ὑπηρέασε τὴ δοΐῃ τοῦ᾽ ̓φαυρνδ, λα δὴ ὁ (υμιωυετελέσεν οὐ οὐ μὲ- 40 χιρωμμήε 
χρό. ΠῚ ΑΙ κλονησα. ᾷς πέτρας οὐκ ὀλαιῆηον ζω τὸ λεφώυ “ φ«ασρῳ , μεταξαλειν»,ὺ Εἰς 

κὐραδεισον. Εἰ σαγατεν. 

19 Εγραψο ὃ δα σἶτλον ὁ ὁ Πιλοίτορ᾽ Ομοῦ ζ' Μ ὧν Ἰουδαίους αἰμωνένϑμος, ὁ-- 

με ὃ Ὡπολργϑύμϑμος Νὰ τῷ Χοισεδ, Ν᾽ ΩΣ ὡς Φαῦλον ἐξέδωχθαι, τίωὐ ἡπφον 
Οὐτίω τὶ κοιγωνίᾳ, ἢ] ληφῶν βεξαιωώσαι ἐ ἐπεχείρριω, ἵα μηδενὶ λοιπὸν ἤξῃ πορηροὶς ἔχι- .3 

Φόρον αἰτίας ὼ ὃ κατηϑρᾷ,, ὡς Φαύλου ᾧννο; καὶ "ἃ πονηρᾷ, ἐμφοαίδων αὐτμ! τὰ σύμαπε καὶ 
πϑρτων μ κατηλϑρεν βουλορϑέύων, καὶ ὸ δεικψες ὅτι τῳΐοἱ οἰκείῳ βασιλᾷὲ ἐπτλμέσησοιν, ὧασερ 'ὶ 

Ὅπαίου φοὸρ ὅτῳ ᾷᾳ γράμματα ἔϑηχέ, λαμασραν ἀἰφιότα Φωνίωὺ ἡ τίω γίκίων δυλϑι- 

ται, κ) τίω βασιλείδν αὐακηρύῆρονπαι, Εἰ καί μὴ ὀλόκλνρον " ὼ Ἰδοῦ μίᾳ ἐγλωῆν,᾿ τ΄ 

λοὶ τρισὶ φωναὶς δόλον ἐποίησιν. ὯΝ ΣΡ πολλοις θὴ Εἰκὸς χω «αἰδοὺς οὖν τοῖς Ἰουδαύοις δ 40 

τίω ἑορτέω, ὦσε μηδένα ἀγνοῷ τίω ̓ὐπολργίδμ, ταῖς φωναῖς ἀπάσως ἢ [ουδαίων τίω 
μϑνίαν ἐτηλίτευσε. Ὄ γε ῤ ὸ ἐφαυρωρδίῳ ἐσαίσκαννον. καίτοι τί τῶτο ὑμας “ ἐσλατπῆνν ἐ- 

δὲν. Εἰ γὰρ ϑνητὸς ζω ᾧ αἰαϑενής καὶ σξόννυεϑαι ἔμϑνε, ᾧι δεδυίχαῖε γράμματα λίγϑῆα, 

ὅτι βασιλάςι ὁ)ῬΜὴ)Ίουδοιων: καὶ ἦξ φασιν; 
δὶ Εἰπὲ, 



πυκηα 
φπκῶν τ 

ἀιτῷ ἐπληρῶ- 

1-ς 

κορτ ιν» 
1, 

ΕΥΑΓΓῈ Δ. Ομῶ. πὲ. 913. χον ι, 
οι Εἰπὶ, ὅτι αὐτὸς Εἶπε. Νω ἅ 5» Σ ποφασίς ΤΩ καὶ χοινὴ “ηφος" δ. 8 Ὡροσ- 

τεθῇ, οι ὠκᾷνος Εἶπε, τὴς ἀὐτὸ αρλπετείας ἢ ἀλαζονείας δείκψυ ) ὃ ἔγκλημα ὃν. Φλ, 
δ ὁ Πιλροίτος χὐνξετραΐπῃ, δλλ᾽ ὕχὶ τὴς πσδοτέρας ἔφη γνώμης. ὁὺ μικρὼ ὃ καὶ ὠτεῦκν 
οἰκονομεεῖτωι, δυλαὶ ὃ πὸβ. Τὴ) γ)δὲ κατελώιϑη τῷ ξαυροὺ Ὁ ξύλον, ὡς ξυοιγὰς αὐτὸν ἀ- 

“νελέοϑαι ασουδοίζοντος, τῳ! ὁ φόξον ἔλικᾷαϑα;, ἡ «σϑϑς ἕτερᾳ κατοπείλοντα (ἄν" πι- 

ςεύοίζοι απεύδεν, ἔμϑηε ὃ χρόνοις ὕφξερον ἐχιζητειοϑα,᾿ Εἰκὸς 5 (ἂν τοὺς μιὰ κεϊαῦτῳ 
φςαυ ρφζ᾽ ἵνα, μὴ αἰγγοήται ὁ τῷ διασότου, προῦπτον (ῷ σὺ τῷ μέσον αὐτὸν χείοϑει, ἔπειτα, 

ὃ ἡ οπο τὸ τίτλὰ δῆλος πᾶσιν ἔλμετο. (Ὁ γ Μ' ληφῶν τίτλους Οὔκ Εἶχον. (ᾧ) σγὲ 
ςρατιώται διενεί, μαᾶντο ᾳ ἱμάτια, ῷ δ χιτῶνά οὐκ ἔτι; ὄδφι πϑρταχοῦ, δὲ ὧν ἐπονηρθύοντο 

το ὧς υσϑόφητείας πληρθνδμας. ἀ ΨΨ ᾧ τοῦτο ὀύωϑεν ποθϑείρντο. χφητοιγε πρὸς ἦσαν ςαυ- 

οφύνϑροι ἀλλα" ΥΜ παροφυτειων ἐστ αὐτῷ ἐπληρφϑιώτο, δρᾷ τί 5 μὴ ἘΧῚΜ ἄλλων 

αὐτο ἐποίησαν, δλλ᾽ ὅχὶ τύτω μόνου ; σὺ δὲ μοι σχόπει τοροφητείας ἀἰχρίξειδμ. ἐν γὰ ὅτι 
ἐμεράσοιντο μόνον, αἶλλα ὅτι αὶ Οζα ἐμεράσαντο, Εἶπω ὁ “σοιφήτης Δ δὼ διενείμαντο, 

(2 χιτῶνα καὶ διενέίμόμτο, ἀλλα κλήρῳ ὃ πράγμα ἐπέτρεψαν. τὸ ϑ, 
ι2Ζ 53 Ἐκ Μ᾿ λυωθενυφόλυτὸς, Οὐχ αἰ πλνοῖς ασοὐσκήταν᾽ δλ Οὐ μϑρ φασιν ἐλ- 

ληγϑοιδῳ δὶ ἐντῷ δυλούα, ὅτι ὀυνγ, ἀπλώς αὐ ϑοόπὸς ζῶ ὁ ςαυρφύμϑνος, λα Ἂ αἴωϑεν 

τίω ϑεότητα, εἶχε. ἡμὲς 5 αὐτὸ Ὁ εἶδὸς τῷ χιτωνγίσκυ Φασὶ “' ἐναγίελις-ω ἱφορῷν. ὯΦ "ὰ 

εὐ Παλαιείνη δύο ῥάκη συμξαλλοντες ὅτως ὑφαμοῖσι τα ἱματιώ,δηλοὺ ὁ ]ωόμγης ὅτι τοιῦ.- 
τος ζω ὁ χιτωνίσχος, Φησὶν ὧκ “) ὀῤωϑεν ὑφόντος, τῷ ὃ ἐμοὶ δοκεῖ λέγήν αἰνεθόνϑρμος τὸ 

λο ἐυτελές Τὶ ματίων, ὴ ὅτί καϑούπερ εἶν τοῖς ἄλλοις ὦπασιν, ὅτω κὴ Ὡ τῇ φυλῇ ὦ λιτὸν ἐ- 

δίωκε οὗ μα. 344 Κα φρατιώται ταύτα ἐποίοιω, Αὐτὸς 5 καὶ ςωυρούμϑμος 

πἰρατίθετα τίω μιητέρρε αὐτὸ ᾧῷ μα ϑητῇ, “πτοηδυων ἡμαξ μέχρις ἐδμότης ὀμαπνοὴς πᾶ- 

σαν ποιξαϑει Ῥχταέλειλν Μ᾽ γεδυνηκότων. ὅτε (ὦ δζωυ αἰχαίρως δωόχιλήσε, λέλει᾽ πἰ ἐμοὶ 
χὰ σῃ γύαι ̓  ὦ» τίς ὅδγ ἡ (μη τὴρ μου: ὐζαϑα ὃ πόλλ Ἃ φιλφφοργίδν Ἐχηδείκγυται ὸ 

ἃς ὐϑατίθεται αὐ τίω ᾧ μαϑητῇ οὐ ἡγαῖπα, πείλιν ἑαυτὴν κρύηει ὁ]ωλμνης μοτοιάίζων. ὦ 
γβῥὴ ἐξούλετο κομπαάζει, ἢ τίω αἰτίαν ἂρ ἐνέθηκε δὲ ζιὼ ἠγαπᾶτο, ὶ γ)Ὲ Εἰκὸς ζῶ με. 
γώλέω ναὶ ἐῇ ὁγαυμας ἰώ. ἄζνος 5 ὑγέκεν σύν ἕτερρν ὦ Ιωδύϊῃ διέ), οὐδ δ κ- 
μυϑείται αὐτὸν " χατηφούντω; οι χαιθ99 οὐκ ζώ τὴς ὦ ῥνμίάτων τἰδακλήσεως "χα 

ἴλλως δὲ, ̓ὶ μικρὸν δ πιρηϑίοσαι αὑτὸν τιμῇ τοιαύτη, " τὴς αὐ δα μονῆς λαξῳν ᾧῷ μι: 
Ὁ γ κΔΙ , “ον » , ὦ ἢ “τ Ἂ τ 

40 αϑον. σὺ δὲ μοι σχϑπει “πῶς Χ) ἐζαυρωμϑμος ὠπόμτα ατορφλὼς ἐωραῆε, ῷ μιαϑη τὴ δζο-: 

λεγόνϑμος οὐδὲ τῦς μυνξϑς, ασεοφντείας πληραῖν, ᾧ λῃςῇ ἡγρησεῖς “ἰσαστεύων ἐλπίδας: 
χιρτοιτε φυρὶν ἡςαυρωϑίώωι, Φανε.) ἱδρών, αἰϊωνιών, δεδοικώς. τί δξζυ τοῦτο ἔςιν; θδὲν ἀὐπορϑν, 

ὑδὲν ἀσαφες. ἐκ ἢ Ν᾽ ἡ ας Φυσίως αἰοϑένεια ἐδείηδη ̓ ὠζιϑα 3 ἡ Ὁ δυωαίμεως αἴξ υ.- 

σία ἐδεύωψυτο. ἀλλως 5, ἡὶ ἡμας δὲ ἀμφοτέρων πευδόῦει τύτων, κἂν τσὴ Μ' δεινοῦ ϑορυ- 

35 Οὠὐᾷβα, μὴ δγρὶ τούτο ἀφίςα οἵ, ἢ δενών᾽ ἐπειδυρ ὃ Εἰς (ὃ ἀγῶνα ἐμίξαίυϑυ, πότοι ῥα. 
ςα αὶ ἔυχολα ἡγείοϑαμ. μὴ τοίνων τρέμφμᾶν θυίγατον. ἔχει μϑέγδρήνγν χτὶ φύσι 

φιλόξζωον᾽ δλλ᾽ οὖν ἡμῖν κεῖται λοιπὸν ἢ λόύσαῃ ζζωτης ζ δεσμα, ᾧ τίω ζχιθυμίων αἰεϑενὴ 
ποιῆσαι, ἢ δῆσαι ἡ τυρφινικωτέραν ἐργάσααϑαι. ὥασερ γδ ἔχονθ τίωὸ ἔχ, Ἰδυμίαν τὴς 
δ σωμῖν μίξεως, ὅτὸρ ἢ φιλοσοφώμϑρ, ἀεϑενὴ ποιϑυϑρ τίω τυρριννίδε" ὅτω ᾧ ὨΗ τῆς 

4ο ζωῖς συμθαξνει. χαϑοίπερ γδῤ τέων Ὠθπιϑυμίδν «ΝΠ σωμῷδ οὐνέϑοκε τοῖς παιδοποιίας, 
συγχρωῦμη δώ ΑΙ φδυχας ὁ Θεὸς, νὶ κώλυων των ὀμωτέρω τὴς ἐγχρ τείας ὀδϑῦεινγ 
ὁδὸν τω (ἢ πύϑον τὴς ζωης ὁφέασειρε, κωλύων ἐαυτοις λύαιρᾷν, οὔκ ἐμτοδίζὼν ἢ ἡμὰν 

παοϑς τὸ τὴς χϑρύσης ζωὺς αἰ χυῥορῶν. ἃ γῆ τα Εἰδύζμ ( μέτρα δχμτηρῷ, αὶ μήτέ 

ἐδομαάτως Ἰχὶ {ὃ ϑανατον ἰέναι ποτὸκαν μυρία, ἐν ἔχη δυνά" μήτε ἑλκορϑῥους κπῷ τῶν 
Ομ εγίοι, τοπιν; ΒΆΒᾺ ῷ 



χιν (. 914 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΙΩΑΝ. 
Θεῷ σγοκοιώτων αἰαϑύεοϑει χαὶ ὀκνεῖν, ἀλλα ϑαῤῥθνζοις -ἰποδύοαϑα), τέω μέλλουσᾷ 
τὸς πλλύσης ζωῆς πσρϑτιμϑδέλζς. 25. Αἰἢ γωνεζκες ϑλφξήκεισαν ᾧ ςαυρῷ, Ὁ 

Καὶ τὸ αἰοϑενέφερον ὅρμος αὐδρφέτερον ἐφαγη Ὅτε. ὕτω πόρτα μετεσκθυαζετο λοικῦν. 
αὐῦς ἢ τίω μυτέρᾳ πρδαϑένϑρος, φησιν 

26 Ἰδὲ οὐξοςσυ. Βαζαι τῆς ιμῆς᾽ ὅσῃ (δ) μιαιϑυτίω ἐτίμησε τιμῇ , Κὴ δ γῤ 5 
αὐζος ἀπῇ λοιπὸν, τῳ) μαιϑυτῇ αϑρέδωκε τημϑηύσοντι. Ὁ" γὸ Εἰκὸς εὖ, ὧτε μηπέ- 
ἐᾳ ὥσαν, αἰλγεῖν, ἡ τί πσοοςασίαν ζητεῖν, Εἰκότως αὐτὴν ἐγχκιολζει τῷ “ποθουνϑμῳ. 

27 Τντῳ φησὶν, (δὲ ἡ μήτηρσν. Ταῦτα ὃ ἐλεγε, ((μυαΐτῆων ἀδις Εἰς αἰ. 
᾿γατίω᾽ ὅπερ δέω αὶ ὁ μο ϑητὴς ((ιωιεὶς, Εἰς ζᾳ ἴδια αὐτὸν ἔλαξε. διὰ τί ὃ μηδεμιαξ 
ἄλλης ἐμφψημδυϑυσε γυναικὸς, καίτοι ᾧ ἑτέραι Εἰςήκει; διδοίσκων ἡμας στλίον τι νέμειν ταῖς 10 
μι τρασιγ.ὥασερ γὸ ὡγαντιύμϑμοις τοῖς χϑνϑῦσι αἰθὶ ζῷ πνϑυ ματικαὶ, συ δὲ εἰδύναι “Θὰ, ὕτως 
στὸ μιυδὲν ἐμιποδὶ ξωσὶν, ἀπτὸν Ὁ εἰκὸς ᾿ιτονέ μειν ἀὐζοῖς δεῖ, καὶ πτοϑ 53 ἄλλων αὐτους τιθέναι, 
αὐνϑ᾽ ὧν ἔτεκον, θ᾽ ὧν ὀμειϑρεψανλεθ᾽ ὧν μυρία, ὑπέφησαιν δεινγαί, ὅ τω κ) Μαρχίωιος ὄχι- 

φσομιζ4 Ὁ λϑαμαυντίδι οἱ γὉ μὴ ἐγμνήϑη χτ' (ᾳρκα μηδὲ μυνπέρρ. ἔσχε, ινος ἕνεκεν τοσοιύ- 
τίων «ἶϑὲ αὐ τίου μόνζω ποιζτω “αοόνοιανι 23 Μεπὲὶ ζμότα Εἰδὼς ὁ Ἰησῶς ὅ- [ΠῚ 

Ἢ πόρτα τιτέλεςαι" Τνυτοςν, ὁπ συϑὲν λείπει τῇ οἰκονομία. πϑωτουχοι »ὺ ἐασούδαχε 

χανὸν δεῖξαι θυίγατον τῶτον ὁγτα, Εἶνε εἰν τὴ ὀοισία τῷ τελϑυῦμτος Ὁ πὸῤ ἔκειγο, Ὁ δ 

πσοϑτερον ἐπήει τῷ σωματιὴ τελθυτὴ, ἕως ὅτε αὐτὸς ἐδείλετο᾽ ἐξούλειν 5 Κ᾽ τὸ πόρτα 
ἴφ.1.Π.. σληραίσαι. δ τῶν κὰ ἐλεῆν, Ἐξοισίαν ἔχω δεναι τίω ψυχίω (μΌ, αὶ δξοισιδν ἔχω πάλῃ 

λαξῷ αὐτίω. Εἰδὼς δξῶυ πόμτα πεπληρωνϑρα λελ᾽ διψῶ, πώλιν ογζαῦϑα αγδόφη- 120 
τείαν πλυρών. σὺ δὲ μοι τὸ μιαρὸν ΤῊ “πἰλεςώτων «ὐνόησον. καὶ »»» μύροις ἐγωμὸν 

ἐγθροις ὁ ὀϑήκεζα, πεπονῆυτες ὥμϑν, ὁρώντες ἀδοις λῥαμοφυμδμους κατακαμαῆ ὀᾶθα" ὅτι 
ἢ σατο τως ἐασείσευντο σοὺς αὐτὸν, ᾽ο τοῖς ὁρώμϑιϑοις γεγϑνασιν ἡμαο 9, δ δξειϑηφλοιρῶς: 
τὸ μάλλον, ἡ τίω Εἰρωνείαν ἐπέτεινον᾽ ᾧ ασϑγίῳ προλσενέγχαντες ὅξος, ὕτως αὐτὸν ἐπέτί--. 

ζον, ὡςζοις καταδίχοις αὐτὸ «δοστφέρϑιται ᾿ ἐπεὶ ᾧ Ὁ ὑοσωποι ϑχρ τῦτο ποούσκείἣ). 23 

30 Λαζὼν δέζυ φησι, πιτέλεςαι. Εἶδες ἀταράχως αὶ μετ᾽ ἐδοισίας πτλώτοω 
πραήοντα; ᾧ τὸ ἐξης Ὁ τῦτο δυο. ὯὉ ὙᾺ πόώτα α'πηρτίαϑη, κλίνας τίω κεφαλίω 
(δὲ δ αὕτη κυδεσήλωτο) τὸ πγοῦ μα αἰφῆκε τὰ τες, αἰ πέψυξε  χαύτοι αὶ ΚΦ Ὁ κλίναι ᾿ 

χκεφαλίω ὦ ἐκπνεῖσαι ὠὰ Οἰμυαντίον. ἐδὲ .ὃ τ ὁξέπνδυσεν, ἔκλινε ἢ κεφ λλὴν, πὴ 

ἐφ᾽ ἡμδν οἷν, δ, Ν᾽ ἔκλινε ̓  κεφόλνν, ζότε ἐϊζέπγδυσε "δὶ ὧν πϑώτων ἐδυλωσεν ὸ ἐυατἐ-- 20 

λιςῆς, ὅτ Ὁ πϑωτὸς κύρλος αὐτὸς ζω. διὰ οἱ Ιουδαῆοι παΐλο, ὼ ̓  κα μηλῶν κατατηιοντεφ, 

χαὶ (ὃ) χωνωπα διυλίζονιις, τηλικοῦτον ἐργασοίμϑμοι ὥλμημα, αἰεί τῆς ἡμέρας ἀἰκριθο- 

' Ἀραρεῶ ). 341: Ἐπεὶ)» ῇοὸλσκθυὴ ζω λοιπτον, ἵνα, μιῇ μείνη Ὡπ τῷ ςαυροὗ 

ζὰ σώματα, ἡρώτησαν ( Πιλοίτον α κατεαγώσι αὐτὸ ῳ σκέλν, Ομράς πῶς ὅθ!ν 

ἰουοϑνὴ ἀλήθηα; δὲ ὧν ὠκῴϑοι απουδοιζεισι, δχρὺ τύτων ἡ πσδοφητεία πληρφόται. πὲ 25 
" "αὐτῶν ἐτέϑα αὐζι!ς αὖ τὴ «οϑαιαφωνησις λαμξαμει τέλος. ἐλθόντες 5 ὡ 4Ῥα.- χὐνίον 

Ι Χ«Λν ι φι Ι . “Δ δ» " »ν 6} ΖΦ 
ἽὙ Τα, Κὰ7} μὦ ἀλλὼν χατεαΐξαν ζᾳ σχέλῆ 65 Χοιφοῦ Οὐκ ἐτί. ὅ'Ὰ ομίθφ ὅτοι χα- 

οὐξόϑροι τοῖς Ἰσδαίοις ἔνυξαν ἀὐτν τίου πλθυδοὶν τῇ λόγιχν,ὸ νεκοϑν Ὁ σώμα Ἄριποὺ ονύ- 
(φκζον. ὡ τῆς μια ρος πδϑαιρίσεως καὶ ἐ)γαγϑύς. δλα μὴ ϑορυξηϑης μηδὲ κρυτηφήσῃς, 
ἀγαπητέ, Δ γοΡ ϑστὸ πονηράς ἔπ ον γνώμης ἐκῴνοι,ζα ὅτα τὴ αλη)είᾳ ((ωνγωνίζε- 40 

Ζαχ.ιζα, το. πυσηφητεία, γὃ ζῶ αὶ ἐντῦϑεν λέχϑυσα᾽ Οὐυνἢ) εἰς δ) δέεκέντνσοιν. καὶ δὶ ὅτ μόνον, ὀγγά: 

τοῖς μέλλοισιν αἰπιςεῖ ἐγίνετο πίφεως δἰ πύδειξις ζ᾽ τολμηῦῳν, δή ῷ Θωμά τοῖς χατ' ἐ- 
κῷον. κ᾽ ὃ ττϑ  μυφήρλον Ὀἰπύρρητον ἐτελέτο. ἐΐξηλϑε γὰ} ὕδωρ ᾧ αἢμα. ουχ ἀπλώς 

ἢ, σοοὲ ὡς ἔτυχεν, αὗται ξῆλϑον αἱ πηγο! " δ, Ὁ) δξ αἰμιφοτέρων τυτωνὴ ὀμσα 
. ἐονέςεχε. 



χταῦτα 

ΕΥ̓ΑΓΓΈΛ. Ομιλ. πε. δι 

(ἰωέφηκε.ὶ ἴασιν ῷ μυςαγωχϑυ νβῥοι, δὲ ὕϑαῦς ὦ ἀϑαγϑμνώμϑδιαι, δὶ ἀἰμμώτος ᾿ ὦ (σρκὸς 
πες ὄμϑνοι, οὐτθῦϑεν ϑοχίω λφριίδανει ζὰ μυζήρμα, ἵ, ὁτὸμ ποϑσίης ῷ φομιτῷ “ποτη-- 
ὅλῳ, ὡς ἐπ΄ αὐτῆς πίνων τῆς πλίρφις, ὅτω πσϑϑσίης. ᾿ 

35 Καὶ τῶτο ὁ ἐωρρικως μερδοτύρηκε, ὦ αληϑὴς ὅδην ἢ μβοτυρία τύ" Το. 
5 τόσῖν, οἰ “2ὉῈ ἐτίρων ἤχϑυσοι, δνλν αὐζος ϑδων ΕἾϑον, ἡ αἰληϑής ἔδηγὴ εαϑοτυρία" Εἰκότως. 

ὑζριν γὸ γνουθρϑωυ δξηγεῖται, ὁ μέγα τι ἡ ϑαωμαςον δξητεῖται, ἵνα ἰαυοτήδισης (ὃ λόλρν" 
αλλ αὐτὸς ων αἱρετικϑίυ ἀσφαλιζόρϑμος σὐμάτα, ὁ τὰ μέλλοντα “σολὸναφωνών μυ- 

ζήολαρὼ Ἢ ςγαποχείμθμον οἰδοις καιτογήθύων ϑηστωρϑν, ἀκριξολογεῖται ΠΣ ὅσυμιδλύτος. 

36 Πληρϑύτοι ἢ ἡ κείνη ἡ πσδοφητεία, δι ὑφοιῷ ἀὐτύ καὶ (ωτείνοισι:. 
ῖο Εἰ γὸ αὶ αἷδι τὸ ΠΡ Ἰουδαίοις αἰμψοΐ τατο Εἴρηται, ἄλλα 219 τίω αἰλήθέδμ ὁ τύπος 

πσοϑέδρα με, ὁ Ὠπ' τότε μάλλον δξέζη. ο. αὶ τῦτο αὶ (ὃ ασοοφήτίω Εἰς μέσον ἤγα- 
ἣν». ὯΦ ὙῈΡ ἀύω καὶ χάτω ἑαυτὸν εἰς μέσον φέρων Οὐκ ἐδὺκᾳ αἰξιόπιφος ἐδ), τθαπι ᾧ 

Μωύσέα λέγων, τί αἰπλαίς δὲ τῶτο ἐγύετο, ὁνν λύωϑην πφϑεγράφη, καὶ ὕτοίςν ὠκῶνο᾽ 

τὸ Εἰρηνϑμον, ὅτι ὀφοιῶ αὐτοῦ ἐν ((ἐμωτοιξήσεϊ. ὦ πάλιν τῷ “ὐοφήτη πν ἑαυΐ τίω πί- 

τς ς]ν πϑρέχει. ζῶτα δὲ ΕἾ πόν, φησιν, ἵνα μιάϑητε ὅτι πολλη ἡ συγίένεια τοῦ τύπου παρϑς 

ἀληλειδν. ὁρᾶς πόσίω ποιᾶται απσουδέου' ὦςε πις" δυϑέωαι Ὁ ϑοκϑιω ἐπονείδιφον Ε ἦναι 
χα αἰεγευυύζιυ φέρον ; τὸ ΡΝ χα Εἷς γεκρὸν ὑξρίσαι σῶμα ᾧ φρατιώτίωω, πῦ ςαῦυ- 

ρωϑίωαι πολλῷ χεῖρον ζω. αὐλλ᾿ ὅμως ἢ ιυζῳ, φησιν, Εἶπον, ὶ Κ᾿ πολλῆς απουδῆς εἰ-- 
ες 4) ͵ Ἁ ὔ ᾽ ,ὔ ιν» ! ͵ 1.4! ] 

“τὸν, ἴντα, πτιςευσητθ. μὴ δὲὶς τοίγιου αὐπτιτείτω, μη δὲ αἰοέννομϑμος βλοιἼετω ζμιημάπρκ ὦ 

0 γ}} μαϊλιςα ἐπονείδιςα, δοχϑωῦτα ἐἢ), (αὐζῳ ὅθι ζῷ σεμνολογήματα “Ὁ ἡμετέρων ἀἶγα.- 
θών. 38 Μετὰ ζᾳῦζα ἐλθὼν Ἰωσὴφ ὁ Θἰπὸ Αριμαϑαίας, μι ϑητὴς ὠν᾿ 

Οὐ δ᾽ δώδεχᾳ, ἀλλα δὝΨ" ἐξδομώήκοντα ἴσως. λοιπὸν ὙᾺ} νομίσειντες ἐσξέοϑω τίω 
ὀργά τῳ ςαυρῷ, ΠΛ ἀδείας “τ σγεσοιν, ᾧ τῆς κηδτίας ἐπεμϑηοιῶτο. παρόσολθῶν τἱἷ- 

νιον, Τρ οὶ πόπιλέτυ τίω 259 νν αἰτεῖ, αὶ διδωσιν ὠκένος, 4 Ὁ» οὔκ ἔμϑης ; (ὠϑωτι. 

22 λαμιθανε!) αὐτῷ αὶ ἹΝικόδημωος,ὁ πολυτελὴ ποιό τίω ζῳφίω, ἔτι ἡ ὡς αἰδὶ αὐ ϑοῶν 
διέκειντο ψιλού ἡ "ζῶα Φέρουσιν ωἰρω ματου, ὦ μείλιςα, τὸ σῶμα πέφύχεν Ὠγηιπολὲ δζ- 
τηρέιν, τὸ ῥεὴ συγ γωρὰν (χέως εὐνδιδὸόναι τῇ φϑορα᾽ ὅπερ σὐϑὴν μέγα. «αἰδὸὲ αὐτού φωντα- 

ζορδύων “δ᾽ πλίω ἀλλα πολλίω φιλοφυργίαν ἐπεδείκγιωτο, “πῶς δὲ ζεσδὶς δ᾽) δώδεκα 

πσϑόσῆλϑεν, Οὔκ Ἰωϑλώνης, οὐ Πέζδος, σῴν ἄνλος τις δΛι ἐχισήμων; καὶ ὅτε τῦτο κρύκ]ει ὁ 

30 μαϑητής. Εἰ ὙΣΡ̓ Τ φόζξον λέονι φις τῶν Ιουδαίων, χαὶ ὅτοι ᾧ ἀπ χατὸ ἴχοντο φόξῳ χαὶ 

οδῥὴ ως φησι, κεκρυμμένος Αἱ] α (2) Φόθον τῶν Ἰουδαίων. χαὶ οέκ ἔχοι τις Εὐπεῖν, 
ὅτι" ἢ σφόδρα αὐτὶ χατωφρονὰντῦτο ἐποίησεν, αἰλλα καὶ αὐτὸς διδοικως ὁμὼς ασῷϑσ-- 
ἤλϑεν. ὁ δὲ Ἰωαήνης καὶ πϑρὼν ὶ ἰδὼν αὐτὸν δστοψύξαντα, φυὴν ζοιοῦτον ἐποίησν. τί δζχω 
ὄφιν; ἐμοὶ δυκεῖ δἷ" σφόδρα ἐλτσήμων ΠῚ τσὸ “ΜΝ ἐνταφίων δ᾿λον) καὶ τῷ Πιλάτῳ 

44 δηλο, ῷ ζ᾽ δϑονὴ Ἔ “όρν ἐλαξειὶ ὐταφιάζει λοιπϑν,υχ ὠὡςχατάδιχϑν, αλλ ὡς θες τοῖς 

ΙΪ σνδαίοις πολυτελωώς,ὡς μέγλω πιὰ χφὶ θαυ μαςύν. ὯΦ δὲ αἰ αὐῦ τὸ χαθοῦν (ἰάχων 

Το (ὑνύτης )» ὥρας “δμνομδύης τὴς τελόυτὴς, Εἶπε μυταΐυ τῳ Πιλοίτω παοσσιόντων, καὶ 

καϑαιρομώτων τ σῶμα, Εἰκὸς ζεῖ ἑασέοριν κατα λαίειν, οὐ ἢ ϑόμις οὐκ ίω ἐργείσαοϑαι) 

σϑέασιν αὐτὸν Εἰς τὸ σελυσίον μνημεῖον. οἰκονομιῶται δὲ Εἰς καινὸν αὐτὸν τεϑέεῦαι μνημεῖ- 

40 ον, ἔγθε μιγδεὶς ἐτέθη, ὥςε μὴ ἑτέρφυ “νὸς νομιοϑίωναι τίω ὀῥαίςασιν γεδμήοϑαι τού μετ᾽ 

εἰυτοῦ κειμδμου " χαὶ ὡςε ὧν μαϑηνζαος διυυηϑίωνω μετ᾽ δολίας πὐοδα βρέοαϑαι καὶ για- 

Ωξ τῶν συμλώτων “δυέοϑαι “πλησίον τος τοῦ τόπου καὶ τὴς ζᾳφης δὲ μϑίτυρᾳς ἐὴ υκ 

ὐοες μόνον, αἰλλαὶ χαὶ τὺς ἐϑροις. πὸ γῈ σήμαψτα Ἐχιθεῖναι τῷ ζάφῳ, χα Φύλαγας 

ἐχὼ Ὡϑακαϑῆοϑαι φραϊιωζας, μἰὐτυρρωύτων ζω τῇ ζα φῆ. τῆς γὸ λύαςαστως ὀυχ 

ΟὨεγ οἵ, του. 2, ΗΒ ὦ ἤῆοι 

4. 



τὰ κι φιό. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑΊΩΛΑΛΝ. 
ὅδγον ὁμολφγηθέευαι τοῦτο ἐαπουδέικεν ὁ Χρλςος. δἰ καὶ ὡ Αϑιϑηταὶ πολλίω αὐδὲ τό- 

τ ποιοιώται αστυδέω, ὦ ὧφε δεῖξαι ὃ τι ἐτελεύτησε, τίου μϑὼ Ὁ» λὐάςασιν ὁ ὐᾷάύ. 
τας ἐμδν εβεξαιοιῶ χρόνος" κείνη δὲ οἱ τῦτε (ἐωεσκια ὃη, καὶ Ὁ [μὴ σφόδρα κατάδηλος 

γέχϑνεν, ἐ ἐμδνε λυμανειϑαι τῷ τῆς αγάςοίσεως λόγω. ᾿ τύτων δὲ μιδγον ἐνέχεν Ὥ ἐς τέ- 

“αι δ Έγϑνν, αλλ ὥφε ἡ ψων δερθύζαι ῷ «ἰὸς τὴς κλοπῆς λόηϑν. ς 

κεν κ. 1 Τῇ δὲ μᾳ, Σ τῶν σαζζατω, {τουτέρ, τῇ κυφιακ") Μαρία ἡ Μαγδωλίωὴ ἐἰ ἔρχεται 

“οορὶ ὁρ,ἃ υβαϑέος, χα βλέπει τὸν λίθον ἠριδέοι ὠχ τῇ μνημείου. 

Ανέφη υϑὲ γὸ, χαὶ πὸ λίδου τῶ σημιαιντζων ὕππικειμδῥων. ὯΝ δὲ ἐχρώω αὶ ὧν 

ἄλλοις σπληρρφορηνλέοαι, ἀὐοίγᾳ.) π᾿ μνημεῖον κῷ τίω ̓ἀγάφασιν, ὸ ὅυτω πιροῦται τὸ 

γε). τοῦτο )ϑι κα ὦ τίου Μωυρίδν ὠκύνσε. πάνυ "ὃ «ὐξὲ τὸν διδούσκαλον Φιλφφόργως το 
ὄλουσαι, ἐπ τὶ τὸ σα! ἰβξατον αϑεϊλϑεὶ,οέκ ἀώέογοτο ἡσυχάζειν, ο αλλ ἤλϑεν ὑριϑρϑυ βαϑέος, 

"στο τοὺ τὸγτῦ ρα μυϑίον φμγὰ ἐ ἐυρειι βουλορϑίη, ἃ "ἰδοῦσα τὸν τόπον, τὸ τὸν Χίον ἡριδρον, Χο δ 
οὐκ Εἰσηλϑεν,συυδ' διέκυψεν, α δὰ ἴω ὥν μα ϑηζα ἐδρα δ ὐπὸ πολλοὺ τοῦ ὑ πύϑι. ὅ- δον ἔμ 

Ἄ »δρτώ αὐτῇ τὸ ασουδαιζο νϑνον, μα πολλοὺ τὸ ᾿ ζαχοις μαϑεῖν ἢ)ελε π γέ ϑνε τὸ σω- 

μῶ. Καὶ ὌΩ ο ὑρόμος τῶτο ἐζούλετο,κω Ω; ῥήματα ἴντο οἐμφαϑνει. ιξ 

» Ηραν δύ, φησι, τὸν ΚΚὑρλὸν μεν, καὶ Οὐκ οἶδα, στὸ τεϑείκασιν αὐτὸ. 

Οράς πῶς συτίέπτω αὐδα ἀγατασεως ἥδε τσαφὲς, αἰλλ᾽ ῴετο μὐϑταϑασιν Ὑελρδεϑαι 

τὸ σώματος, κὸ ἀπλάφως ̓πϑότα αἰπαιγίέλλει τοῖς μαιϑηταις ἢ ; ο Δἰαγίελιφης οἷς ὥπε- 

φέρησε τέωυ γευαϊζαι ἐγκωμίου τηλικουτα," οὐδ αἰαμωωύϊων ὄνομισε ὦ χολ αὑτῆς αὑ- 

τοῖς μαϑοῖν «οϑϑτέρας ὥωτα α Ὧ; ἀνυκτερθυούσης. ὀυτώ πϑωταοῦ Φ φιλάληϑες ἀὐτν ὅ- :ο 

λάμπει ΤᾺ 1 ζγπων. ἐπεὶ ζω ἡλλερὲ Ὁ ζωτα Εἶπεν, ἀκούσκεντες ὀκῴοικῷ “πολλῆς τὴς 

ατουδὰς ; ἐφίρανα τῳ μνημείῳ, ὦ ϑκωροῦσι ᾳᾳ ὀλμα: κείμδνα,, ὁπ Ἢ αἰαφείστως ση μ(φ!ον. 

ὅτε .} Εἰ μετάϑηχϑῳ Ἅνερ, τῦτο δῤ ἐποίησαν Ὁ σῶμα α γυμινώσαντερ᾽ ὅτι εἰ ἔκλεψαν, 

"τούτου δῤ ἐφρϑ,ῆισοιν,ὡςε ὧς ὥρα! τὸ συδαὶ ἔλον, ὑ ὠτυλίξαι ὁ λενναι Εἰς ἕνα τόπον" δλὰ ΠΧ ΩΣ 

᾿ “πῶς; ὡς Εἶχον ἐλαῦοι ἂν δ σῶμα. δου ἐὸ τῦτο ποὐλαβω 0 Ἰωλώνης φησίν" ὅτί σμυρη ὃς 

((μυετάφη “ΠΟΛ ΤΙ; Ἦ ἡ μολύζδου ὁ οὐχ ἡῆον συγχϑλλα τ ἐς σώματι τ΄ὰ ὀθόνια ̓  ̓ὑτὸν αἰκου-. 

σης 7] ζ, συδαάρια ε ἔκειτο ἰδία, μὴ ὀῤάσχῃ Ὁ λέγ. τωΐ ὅτι ὠκλόπη. υ γὸ οὕτως 

' λρόντος ζω 7 ὁκλἐπῆων, ὡς δὰ ρλγμ 4 «ἰξεῆνν᾽ Ὁσοαυτίω α.: ἐλίσκειν ασουδέω. “ἴιος 

“δε ἕνεκεν ῷ συδαιρια ἠφίει; πῶςἢ ἐν ἔλᾳϑε τῦτο ποιών; ᾧ ἐ γὃ πολιω Θἰκὼς ζω αὑτὸν 

ὁϑθαλαῖσαι “θῦνον, κ) καταφώρον “λρέοθαι μέλλοντα ὲ βεαϑοώοντα. ἵ δήποτε δ ὰ χώ- 19 

εἰς ζα ὀθόνια, κήται, τὼ συδούειοι χωεὶς οὐ τετυλιγμμένον: ; ἵνα, μαιϑης, ὅτι Οὔκ ἰῷ αἀσευ- 

δόντων σσοϊδ' ϑερυθουμϑυών. ῶ πράγμα, ζ χωρὶς ἅ  ὀκφα, χϑεὶς ἢ ζχᾳωζᾳ, οὐνθείναι καὶ 

ὡντυλίξαι. πὸ τῶτν τῇ αὐαςεἶσει Ἐλίφιθισαν. δα τϑτο κῷ ̓ζῶτα ἀδζις Φανέται Ὁ ὃ 

Χελσὸς Ὡσὸ τῆς ὄψεως πιφω)εῖσιν. ὅρϑι φριωὼ Ὁ ὃ ἐὐζαύθα ὥ ὠτυφον τῷ Ὁ ϑιαήελισοῦ, πῶς 

-τίω  ἀκρίξειλν τῇ τῆς ἐρδύνης τω υ Πέτρῳ εδρτυρᾷ. “ποροφϑασας "ὃ αὐτὸν ὼ ἰδὼν ( ὀθόνια 33 

κείμδιαι, συ δὲν πλέον πολυποραγμονᾷ, δυλ᾽ ἀφίςαται ὀκᾷο 5 Χ) θερμὸς εὐδοτέρω ινόμε-- 
νος, ὠπότα καιτώτδ]θυσεν ἀκριβεῖς, και ἄς πλέον εἶδ, καὶ τότε ζδιΣ ὧπ' ἐχὶ τῇ λᾳ αϑρεκλοῖ- 

9. μῷ ὀκῴνον Εἰσελθὼν, ζὰ ἐντάφια Εἶδε κείωϑμα καὶ Ὶ διηρηρδρά, ζ) . διελᾷν, 

καὶ γρεὶς Φ ἴω, χωρὶς 5 ) ὠκῴνοϑενω ἐλίξανζᾳ, φιγὸς ζω μετ ̓ χιμδιείας “ποιοίώυτος, καὶ 

ὀυγ ὡς ἔτολε διρυθουμδίν. 409 

ΗΘΙΚΟΝ Σὺ ὃ ὑτὸν αἀἰχϑύσης, ὅΤΙ γυμνὸς ὁ δεασότης λυέση, παῦσαι τὴς παρὸν τίωὐ κηδείὰν 

βϑνίας. τὶ ιγοῤβούλεῦ ἡ αὶ αἴθ ,ἢν αὑτὴ δου κα Ὁ ἰλύονητος, πολλίω ὦ φέρρυσαι τοῖς κη- 
δόζοισι ζημίδυ, 5 δα ̓πελϑύντι κέρδος ουσὶν, δ᾽, εἰ χ6" ἘΝ Εἰπεῖν, Ν ὀβλοίξίιω; » ἢ Ἂν πο- 
λυτέλεια τὴς ταφῆς τυμιρώρυχί μας αὐτ. ὦ γέρρνε πολλαχίς, γυμνὸν ἡ ἀτὰς "ον ἐποίησεν ἐβ- 

ῥίφϑαι 
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φιϑ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ, 

δια μαι ὸ ς ἰορὅσι᾽ βαζξαϊ πόση ἡ ἡ φαυρωλέντος ἰοϑς" ; ἔπεισε (ὅν Ἡπολλυμϑίους κα Χυ φ᾿- 

οϑιϑύους, ὅτι οὗν ἔς! θάνατος ὁ Σ )αγαντορ. : τοίνιω ἴᾳ ΔΨ Ὀὐπολλυμδέων ποιϑσιν, αλλώ ᾳᾷ 
ἣν «φεῦπεμπόντων Εἰς ἰποδυμίδν ἀμείνω. ἐπτισεν ὠδρις, ὃ ὅτι ὦ σώμια ὧ φϑαρτὸν τὸ- 

τὸ καὶ γήϊνον, ἱμώτιον ὐδύσε!) ἣν σηρακᾶιν καὶ χευσοπάφων πολὺ λαμασρήτερον ᾽ τίωυ «- 
φϑαρσίϑυ. δίοπερ σοὶ πολλίω αὶ ταφέω ποιοιοῦται απαουδέυ), αλλ οὑτείφιον ἡλϑιωω-- 

ται ϑαώμαςον, βίον ογωυρέτον. (ὔτα, οὐ φιλοσοφοιυζῳς ἴδωσιν, ἐρρόσιν᾽ δ ̓ατακαμ- 
χῆονϑμοις, γεωυααιζομϑέοις, χορϑὲς «ὐξεϊξωνζω οϑρίανουσῶν γωυακδίν, »ελοτονται χαὶ κω-- 
μίνδήσοισι, καὶ μυρία χατη)ϑρήσοσι, [σύροντες τίω Εἰκῇ δαπόμζωυ, τίων αϑταιοπον- 
ἀν. χαὶ γὸ ζαύτα ἀχούομδυ χατηλϑρϑεωύτων πόμτων᾽ καὶ μολᾳ Εἰκότως, ποίαν 7)» ἕξο- 
μὸν ΡῸ1) Ἁογιὸν, ὑτὸμ ὃ αὶ δὴ σῶμᾳ εἰς ἰχώθαφ χα) σκωληχας δαυπλυώμϑμον καλλωπίζωρϑι, 

“8 Τ ὃ Χρισον «ξωρωώμϑυ ϑυψῶντα γυμνὸν «ἰξ ρα ἐ ξένον. παυσω δα τοίνυν ματαίας γαύ. 

τῆς ατουδὴς" κηδεύσωκδι δ ἀπελϑογζᾳς, ὡς χαὶ ἡμῖν χα] ἐκείνοις συμφέρει ποδὸς δύξαν 

Θεοδ᾽ πολλζω τωρ αὐδῶ ἔχττελέσωνϑν ἐλεημοσιωζω" συμπεμψωμδν «ὐθις ἐφόδια, 

ν᾿ 

Βατοδιι}.λδ' μίμνε. Εἰ γδῤ μνήμη ϑαυ μαζῶν λύδραῖν πυτελῥυτηκότων παϑϑέφη Ἶ ζωντον ( Ὑαῖνα- 

πραζιθιλς. 

αυι αἷ)», Φησι, ΤῊς πόλεώς ζαύτης δὶ ἐμὲ τ 4 Δαζίμ ᾧ παιδὼ μι) πολλῷ μᾶλλον 1:3 

ἐλοημοσιώη Ἔ: ἐ ἐργάσεται. αὐτὴ γν, αὕτη καὶ γεεροις ἀμέσησιν, ἀνία, ̓αὐθκέτησαν αἱ χὴ λδόαι κισηΐηιν 
Ἐχιδυκωύμϑμαι ἐσα ἐποίει μετ᾿ αὐὖὦ σαν ̓Δορκαϑ. στὸρ δ δὰ ἧς μέλλῃ τελδυτάν, ὃ οἰ-- 

χάος ῷ λϑυτῶώντι κατασχέναζίτω ᾳ ὠὑταφια, χα] ̓ πεϑύτω ᾷῷα αἰπιο)τα τοῖς δεομδίίοις χη 

καταλιμιπόμῷ. ΠΟ τύτων ἀποπεμπέτω ΦΜῚ μα ιων, κλυηρονόμον αἱ αἰφιέγα τὸν Χεισο. 

Εἰ γὺ ὦ βασιλῆς ὀῥάροπτε χληϑονόμοις, ος οἰκείοις μοίθαν καταλιμιπτῥοισιν" α- 20 χιἀσράμο' 

σφαλείας" ὁ Ἐ Χραςον αἰφιεὶς κατ ἊΜ παίϑων, οὐνόκσοι ὁσίω Ὅπιασασει β γοιαν χαὶ ἑαυ-- ᾿ 

τῷ χα τοῖς αὐτυΐπασι: : αὐτὰ ὅ8ι ῷ ὠτάφιω καλα! , Οὐαί ὀγίνησι χα ; (ἄν' μδμονζζμ χα) ̓ ὧν 

ἀπερχορϑήοις. α᾽ ὅτως ταφιαοϑώρϑυ, λφμιασοοὶ κτ' τ τῆς ὀκαςαΐσιως ἐσοκῖθα χαηοῦν. 

ὁω ἢ τὸ σῶμ(ᾳ ϑκενπίζοντες τὰ τῆς ψυχὰς ἀμδηύμδυ, πολλα ̓ἐκᾷ πεισόμῖϑα, ψα, ἡ, πολιω 

ὀφλυσομᾶν γέλωτα. οὐ ἣ ἡ ἐ τυχούσου α' ἀλριμοσιοῦν, γυμνὸ τῆς Ῥρετῆρι απελλ)είν ὑ- 25 

δὲ ὕτω τὸ σῶμα ἀταφον ἐῤμιμμένον καταμεούε.), ὡς ψυν τὸ τῦτὶ γυμνὴ τῆς ϑρυτῆρ Φαμνο- 

υϑρη. ζαυτίω ἀμφιάσωμϑδρ, ζαὐτίω πὐβαςείλωμϑμ, μώλιςα, ( ὦ πἶρα πόρτα τὸν χοονογ' 

Εὖ ὠταύθα ἡμδημσουκϑν, καν νπλθ τες εψωρϑυ,ς τοῖς οἰκείοις ἔλχισκήψωρμδν, συμ- 

πρλῆω ἀπελϑούσι δὶ ἐλεημοσιώης ἡμῖν. ὅτω ὑπο δυλήλων βοηθούμδροι δ βμυσίας 
πολλῆς “ ̓βθητύχωμϑ, γε διὰ φιλαν, ϑε»πίᾳ τὰ Κυείου ἡμδ Ἰησῷ Χραφού, (θ᾿ ὃ τῷ 30 Ἰφιἐπινξρ 

πατεὶ ὧμα τῷ «γίῳ πνεύματι, δέξα, κρούτος, τιμὴ, νεωῦ καὶ ἀεὶ, καὶ Εἰς ἐἂν αἰαγας δ “ϑὼ 
αἰωγων. Αμέωυ. 

Ομὲλ. πα. ἸΙΟΑΠΗΛΘΟΝ ΟΥΝ ΠΑΛῚΝ ΠΡῸΣ ΒἙΑΥΤΟΥΣ 

(ὦ μαϑιται" τι Μαρία ὃ Εἰφήκει πγϑῆς ὃ μρημεῖον κλιαίνσα ἔξω. 142 

ἘΣ Ἐραπαϑές πὼς τὸ γευαικεῖον ὅφνος, ὼ ποῦ: οἰκΊον θηξβιπέριρνν 

Ν τούτο ὃ Εἴπον,Ἷ ἵγώ, μὴ ἡ ϑαιυμείσῃς τί δίποτε Μαρία ἅ πικρώς ὁ ὁ- 

Ἔ εϑρίωει τῷ φῳ᾽ Πε (ξ565 συ ὲν ποιούτ τον ἔπαϑεν. Ὁ ὦ ἡ μα- 

Ὁ ὅντα, φησιν, αἰπῆλϑοι πϑὸς ἑαυτοῖς ἡ ὃ Εσικει δακρύουσα. χα! 40 

Ὰ γδρὴ Φύσις βυέμτήωτος, Ἢ ὦ αἰδὲ λύαςαάσιως σύυϊξητω σαιφοΐς 

᾿ ἤδει λθηϑν᾽ χαϑαπερ ὐκἔννοι ( ὀθόνια, ϑεάσείμϑμοι καὶ ᾿ὶ πιςεύσειντές, 

ἐπῆλθον πτοὺς ἑαυτῶν ἐκπληνβέωϑμοι. ὁ δορὶ ἕνεκέν Ούχ ἐυθέως ἤλθον Εἰς τίω Γαλι- 
λρίλω »καϑωπερ ἀὐζις (μυτεζακ!» οὶ τὰ πάϑυς; αὐέρϑδμον (ἦν: λοιποιὶ ἴσως" “πὸ ἀλλο ΙΧ, 

λὼς 



ΕΥ̓ΑΓΓΕΛ. Ομιλ, πο. 919 κεὺ κ' 

λως ἢ, ἔτι ὦ αἰκμαζούσῃ ἧσαν ἐκπλήξει. ὅτοι ὦ δἶζυ ἀπλϑον" ὀχενη δὲ Εἧςίκα 
«δὶς τῷ τόπῳ. μέγα γδγὴ ὅττερ ἔφίω, ατοὺς αὐδα μυϑίδι καὶ μνῆμα φαπέρϑμον. ὁρᾷς 
,ϑιω αὐτέων, ὦξε πλέον αγαπειύεοϑηι, πο δακύτῆουστοων χαὶ βουλομδμίω ῷ τὖπον ἰδεῖν 
ἔνθα, τὸ σῶμα ἔκειτο; δ. δι τούτο καὶ τῆς πολλῆς ζαύτης ασουδὰὴς μιαϑὸν ὀλαξεὶ κε μεικρόν. 

4 ὑγδβ Οὔ Θἰδνῷ μοϑηταὶ ,τῷτο Εἰδινὴ γωνὴ χρΐτη, χα ϑημθῥοις αήέλοις, ῷ μϑὺ 
σϑϑς ποδὼν, ᾧῷ δὲ πσεῖς κεφαλὴς ὧν λδυκοις᾿ χα ᾿ οῆμα φαιδρότητος πολλῆς γέ. 

μόν χαὶ γϑράς, ὯΝ "ὃ οὐκ ζω ὑψηλή τῆς γιυναμκὸς ἡ αἰ ϑύοια, ὡς Ὁσπὸ Τὴ. συδαρί- 

χ'ζσοδίξ. ων "ωἰραδιξαοϑαι τίω ἀγαίςασιν, γίνεταί τὶ “τ λίον, χα! αγζέλυς ρωρᾷ χα ϑηρόμοις οὐ 

φωδρῷ τῷ ορήματι»ὦχε αὐτίω ἀὐγαςῆσοαι τέως τῷ πάθος εἰντεῦϑεν χαὶ ποδαμυϑήσειοϑειι . 

το δλλ᾽ εἰδὲν αὐτῇ αὐδὸ αναςάσεως λέγϑεσιν᾽ ὄνλ γρέμα πυδϑςιζα ζεῖ) τῶ δόγματι τύτῳ. 
Εἴδιν ὑψής Φαιδρας ᾧ μάλλον ἡ κι᾿ τίν (ωυγθφλ ν᾽ εἶδε οὔμα λαμμιαοϑν' ἤχουσε συμ- 
παϑὺς Φωνγς, 

12 τι Ὑ ,φῷησι, “(ούαι, π κλαμεὶς ῃ Δια δὲ τούτων αἰπόύτων,ὥασερ ϑύρρις «- 

νοιγρμϑύης χτ᾿ μικρὸν Εἰς () αἴϑι' ἀναςασεως ἤγετο λόγϑν.καὶ ὁ ζοπος δὲ τῆς χαϑέδρας αὐ. 
᾿ς Τἶν, Εἰς ἐρώτησιν αὐτίω ἦγε. χαὶ Ν᾽ οὐ αἰνον ὁτί ἤδεσοιν τὸ γεγρνός, δχρε τῦτο συοδ ὁ.- 

μοῦ καϑίωτπω, δλλαὶ διετηκότες δλλήλων, Φ Ὁ. γ5) Οὔκ Εἰκὸς αὐτίω τολμῆσαι «ἰ- 
“πλώς πυϑέαϑτι, καὶ τῇ ἐρωτήσει καὶ τῷ ξῴχτῳ τῆς καϑοδρας ἄνεσιν αὐτίω ἔχι οἱο:- 

λεξιν. τί ὀξζω αὑτὴ ; ϑερμκῷς ἁμα καὶ φιλοφύργως" Ηραν (ὃ Κυοιὼ μῦν, καὶ οὐκ οἷ. 

δὼ ποὺ τιϑείκασιν αὐτόν. Τίφης  θδύπτ ουδιὲν χὐθὶ αγαςαίστως οἶδεις, ὁνν Εἴ ϑέσιν 

20 Φόυταζῃ ; ὁράς πῶς ὀυδέπω ὑψηλὸν κατιδέξατο δόγμα; 
14 Καὶ ζωῦτα Εἱπούσα, ἐςξρα φη Εἰς πὸ ὀπίσω. Καὶ ποία αὕτη ἀκολυϑία, 

συθὸς ἐκείνους ἀζωλεγϑμδρζω, χα μηδέπω μηδὲν αἰκϑύσεισοιν ἌΣ αὐνὍἕἋ,, ςραφῆναι εἰςζα 

ὀπίσω; ἐμοὶ δυκεῖ ζαστώ λεηϑύσης αν Ὁ ἀφνω Φανεὶς ὁ Χριφὸς ὁπιοϑεν αὐ ἢ ὀκπλῆξα ὧν 

εἶἑθλες" κακείνους δς ασοιυϑροις 1 δεασυτίων Ἂ ᾧ δοἡμαΐι χα ᾧ βλέμμαξι χαὶ ᾧ κυήμα- 

25 Ὁ ϑύγεως ἐμφέωαι, οι Δ Κύριον ΕἼδὸν᾿ χαι ὅ το τίω γωυαῖκᾳ,. ἐπέφρεψε χαὶ Εἰς ζᾳ ὀπίσω 

ςραφήνω ἐποίησεν. ἐκείνοις νϑμ δέζυ ἅτως ἐφ μη" τῇ γωωαικὶ ἣ ου ὅτως, ὧςε αὐτίω Μὴ 

᾿ »ιἀπιλεφ οὐκ σσοϑτης ὄκσλυξαι τὴς ὄψεως, αλλ εν" ϑυτελεφέρῳ χα κοινῷ ἄ οἡμαῖι, χα δόλον ἐξ 

ὥνχαι κηπουρθν αὐτὸν ἐῃ) όμιζε. πίω δὲ ὅτω ταπειίω Οὐκ ἔδει ὦ, ϑρ90ν (πὴ τὰ ὑψι- 

4 αἰγαγεῖν, αὐλλ᾿ ἠρέμα. πάλι ἐζζυ αὖ τίω ἐρωτά " . ᾿- 

χἰαύν 39. 1Υ Γιρύαι, τί κλαίεις; ἴψα ζῆ;  Τῴῶτοᾶῴαγέφηνεν εἰδέναι αὖν δ βυλ ε) ἐρωΐησαι, 
καὶ Εἰς ὐπίκρισιν " ματα. ὅτο δΐζυ χαὶ ἡ γωνὴ (ἀωιΐσα, οὐκ ἐπι τὸ ὁγομα Ὁ ἵπσυ λεγή, ἀλλ 

ὡς εἰδύτος ὁ ἐρωϑῆμτος «ἰδὲ καὶ πσιωϑαλεται, φησιν" Εἰ συέξαΐςασας αὐτο, εἰπέ μῶι ποῦ 

ἔθηκας, καγω αὐτὸν ρώ, Πάλιν ϑέσιν χα! αὐῤσινμκαὐῇ τὸ βαφασο ὡς αἴϑι κκεϑδ ὅχα- 
λεχϑυϑρμη, Φησί. ὃ δὲ ἐμφαίνει, δι ἐςιν᾽ εἰ “ἰα ΤΥ φόζον } Ἰουδαίων ἤθε αὐτὸν ὄὥντόνα 

χὐψηλὸν αὶ 44 9.ν͵ ΕἸ πατέ μοι, ἡ ἐγώ λήψομαι αὐτὸν. πολλὴ καὶ θύγοια ᾧ φιλοφοργία τῆς γοουαμως ὑψ. 

ἐδϑην πα δον 5 συτὴν συ οὐ πω π᾿ αὐτῇ. αἱ σϑ29 λοιπὸν πυδλτίϑησιν αὑτῇ τί, ὶ δὲ ὄψεως, ὐλ- ς ἡ αἰ φωνῆς. ὥασερ γδῤ τοῖς Ἰουδαίοις ποτὶ ἀφψωρλξοηο ποτὰ ἢ ἀδηλος ἕω ,) πτων᾽ 

ουτώ καὶ φϑεγίομϑμος, ζουίκοι ἐξούλοι», τότε »γώθαμον ἑαυΐζῶν ἐποίει. ᾿ Ὁ στε τοῖς ἰουδοηροις {- 

ΔΕΙ͂Σ, γα ζυτάτε ; υ τί οψυν, ἐν τίω φωνίω ἐπέγνωσαν, ἕως πλολησν. ᾿ δ ..] ονζῳυ)εο 

40 (Ἰωέζη. καὶ Ὁ ὄγοικᾳ αὐντὴς μόνον ὠκαλεσεν, ὀνειδίξων ἡὶ καιϑευτ)όνϑμος, οὐι ωμᾷᾳ «Ἔι τοῦ 

ζώντος ἐφωνταζετο. πῶς ὃ 16 Στρχφέσα λόγει, Εἰγε (δ. αὐ τίωυ δος 

Ἰιφαφῶωμ λέγέο; ἐμοὶ ϑυκᾷ Ε ἰποῦσαν κὑτίω Ὁ, ποῦ τεϑείκαϊε αὐτὸν, ' φραφέσειν “σξύς (ὧν ἀγε- 

λοις, ὡς ἐρωτῶσειν, τί ὀξεπλαγησαν᾽ Οἰζῳ Τ᾿ Χοιτον καλέσετε αὐ τύων ὑδρίαι φρὸρ 

ναυτοὶ αὐτσ᾽ ἐκείνων, ἡ χρὴ τῆς φωνῆς δῆλθι ἑαυτὸν “ποιῆσαι. ὅτε γδ κά λέσεν αὐτῶν ̓ 
᾿ οὐιώ, 



φ». (δ ς. 

φ:Ὁ ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤΑΊΊΩΑΝ. 
Μαρία,τότε αὐτὸν ἐπέγνω. ὑυτως Οὐχ ὑψιως ὦ ἀγχλὰ φωνῆς ἢ ̓ θλίγνωσις. εἰν λέγϑιοι, 

“πῦϑεν δὴ λον ὅτι Φ ἀΐξελοι ἀξετ λαγησαιν, αὶ ΟΝ τῦπτο ἐπεφραφην γαυή; ; ᾿ οὐ ἐ ἐρ9υ-- 

σι, πόλι δήλου ὅτίηψατο ἀὐτι, καὶ ππρλσόπεσεν: ̓ ὗλ ὦ ὥασερ τὸν δέιλον Ὡαἰπὸ τῷ Εἰπεῖν, 

μμἹ μια ὠπῆου " ουτω κακῴνο πὸ τῷ Εἰπεῖν, ὅτι ἐξραφη. Ὥἶνος ὃ ἕνεκεν Εἶπε, 
17 Μή μου ἀπῆν; Τυίς Φακσιν ὅτι χήν αἰτῇ πνθυμιαπικίωυ, αἰκούστυσει κί 

Μ μαϑηδν λέοντος" Ἐδυ 'πορόυϑ «σδϑς ἤὸ πατέρα, ἐρωτήσω αἰντὸνὶ δώσει ὑμῖν ἀλ- 
δον φἴϑάκλητο. δ᾽ πῶς ἡ μη , πϑροῦσα κῷ ΥΜ μανν δΜ ζῦτα ἢ ἤχουστν ; ἀλλὼς 5, Ὁ ποῤ- 

βω τῆς δἰ ϑυοίας ζαυτης ἡ τοιαύτη Φὸμτασία, πὼς δὲ αἰτῷ, συέπω πτϑὸς ιν πατέρᾳ «- 

πλϑόντος ; ; τί δῶ; διχᾷ μοι βούλεοϑαι αὐτίωω ἔτι (μυόναι αὐτῷ, ὦ ὡασερ τῦτε, πο πῆς 

λαρας μηδὲν οὐννοῆσοιι μέγα,Εἰ: χαὶ πολλῷ ν βελίμων ἐ ἐγρρνει κῸ σάρκα. ζαύτης )ϑιῶ αἰ- το 

πάγων ἀὐτίω τῆς ὠὐνοίας, καὶ τῷ μ᾿ ποιᾶς αὐτί δειλίας δἰ αλέγεοϑα( ὦ ΣΡ τοῖς 
μα ϑηταὶς Φαϊε.) λοιγτὸν θηιχωειάζων ὁμοίω!) ὀϑα γή α᾽ αὐτῆς ᾿ὄζβνοιαν, ὡςε αἰδεσημιὼ- 

τερϑν αὐταῖ πποϑσέχῳ. τὸ νϑρ δῶ εἰπεῖν, μὴ ᾿ ωροσιθί μοι, καιϑούπτερ καὶ ὠρότερον(ὀυ γὸ ὡν τοῖς 
ἀδοὶς ὦ πόλγμάτα, συν ὁ ὁμοίως μέλλω (μαι λοιπὸν ὑμῖν) κσεῦσειντες ζω καὶ κόμ-- 

ον ἔχον Χο δὲ Εἰπείν, δυπω λῥαξέζηχᾳ πυρὸς ῷ πατέρα, Εἰ καὶ ̓ ἀὐεπαρϑι, Ὁ ἀφ δ- ι5 

λοιῶπος ἕω. Εἰπὼν δὴ ο11 ὅπω λὐαρίζηκα, ἐ ἐμφαίνει στι ὠχᾷ ασεύδει καὶ ἐπείγεται 

Φ: ἣ ) ὠχῴᾷ, μέλλοντα ἀπιέναι, ὼ μηκέτι κῷ ̓α᾽ ϑέξπων φρίφεοϑαι, οἕκ ἔδει “ τῆν αὑτὰς 

ὁρᾶν δ᾿ ϑιοίας, ἡ ἧς ο παρλτύτν. ἃ ὅτι τα το ἐς), δυιλοῖ ῶ ἐξης. 

Πορθιου,ὺ εἰπε τοῖς ἀδελφοῖς, οτι πορδύομιφι “τὸ: ἐς Τὶ πατέρᾳ μὺ καὶ πατέρα. ὑμδίικαὶ 
Θεὸν με ὀθενυ ὐκϑν. Καιτω οἕκ ἔμδηεν βύϑζως ὅηο  ποιζ,αλλα, μῷ τεοστυροίκόντοι γ.- τὸ 
μέροις. “πῶς δέευ Ττὸ Φησυ Ἤ λόα φῆσαι βυλόμδμος αὐδῇ ὀζανοιὸι καὶ κ πεῖσαι, οἷς εἰς (δυο ου- 

ἔϑνοις αν 40. ὌΝ ὃ, πατέρ, μου χα πατέροι ὑ μἥν; καὶ Θεὸν μιν καὶ Θεῶν ὑρϑῖν, τῆς οἶκο-- 

νομίας δον, ἐπ εἰ καὶ δ δ λὐαξίωαι τὴ τὴς (ρος 651. ΚΣ γ»» τίω οὐ ἐν μέγα Φανταζομέ- 
γζρω ζαὖτα φλεήε, ἑτέρως ὃν αὐτ πατὴρ καὶ ἑταρως: ἡμῶν , πόρυ ΚΖ δΐιυ. εἰ ΤΟΝ δικα- 

ων ἑτέρως Θεύς,καὶ ω ἄλλων ω “ούπων᾽ πολλῷ μᾶλλον { ὑοῦ καὶ ἡμῶν. ὌΝ ὃ Εἶπε, 25 

Εἰπὲ τοῖς ἀδελφοῖς, ἵγα μὴ στὸ τάτα ἰσον ἴι φανταοϑώσι, δεύψισι ὃ οὐπλλαγμένο. αὑτὸς 

λδῤγοῥέμδας χαλάιθαι Ἐχὶ τ «ϑέθιου ῳ ὅ πατοιρύ, ἃ εἶτοι ὃ ̓«ἴξεζναι. ὥςε Εἰ καϊκῦ δ πίω 
ὀισίαν τίω εἰν σαρκὶ ἀδελφὸς ὑκϑν ἐγρε;», ἀλλαὶ τὴ ἢ ἀμ πολὺ διενηνοιγέ, ἃ ὁ συνὶὲ ἐςιν Εἰ- 

πεῖν ὅσον. 
18 Αὐτὴ αϑρ δὰ φὼωω ἀαῆχε.) ζαύτα αἰπαγί λλέσου τοῖς μαϊγηται., Τοσὸτῃ ΧΩ 10 

ποδ’σιδ)ία χαὶ καρτερία καλόν. ὠκῴιοιὃ πῶς Ἄριπον Οζι ἤλγησοιν μέλλοντος ἀπιαι, 

οὐδὲ ἐφθαγξανν οἷς οἷα καὶ αοξϑτεροι τότε μὃρ δέώυ ὡς τεϑνηξομδων, ἢ’ 1. ἔπαρρν᾽ νι 3 λία- 
φαντος, νος ἐνέκεν ἔμελλον αἰλεεῖν ; αἰ'στήήειλε ὃ ὃ χα ̓τίω ὄψων χα ἴοι ῥ ῥήματα, περ ἰκαϑα 

ζῶ ἀζις πἴδαμυϑήσοιοϑαι. Ὁ Π) δὰ ον Εἰκος μὦ (ἄν μαϑνίφξζαύτα αἰκούονζας, ἢ ἡδζᾳ- 

“πιςεῖν τῇ γωιυαρὰ, ἢ πιςευσεινζας αἰλγεῖν, ὅπι ἀἰδοιὶ ν ἰχατηξίωσε ̓  ὀψεώρ, υσίτοιγε ἐπαήξει- 

λαίρϑνος οἰ ον τῇ ἡΓάλιλαίᾳ ἀὐδοις ̓φαμεοϑαι᾽ ἥν δΐωυ μὴ ζωῶτα α φρίφοντες αἰλύωσιν, συ᾽ὲ ἡ ἡμά- 

αν μίαν ἀφῆκε διελϑείν, δον εἰς ὁχιϑυμίαν ἀὐζες ἀγαϊωνῷ, ᾧ τὸ ἤδη ̓ εἰδέναι ἐγηεέργαι «»Ὁ,, 

Ἣν τε «δὰ Ῥ γω αμκὸς ακϑσοι, δε σιν αὐὐζις ἰδεῖν κα Χὴ «βιφίς ὅζοις οὖσιν (οὶ Ὁ ανὉ μάλιςα, τ 

πόλενέ ἐποίει πλείονα), ὧν ἐνίας δνομδύες" ἐφίτατ, ἡ κῷ ̓ πολλοῦ τῷ ϑαύματος. ὁ τί [δέ:- 

πῦτε ἑαυέοας ἐφαΐη; ἢ "τί πὶ μάλιςα, Εἰκὸς ζῶ αἰἴφις τ) αἰξεδεᾷς. ὄλλα, Φ λαυκιαφὸὶ, 40 χπ 

“πῶς Φαύτασμα αὐΐῶν ςύκ εἰγόμισαν. καὶ " γὸ κεκλσμδῥων Εἰσηλϑς τὰν ϑυρον ἡ χὰ αἱ ϑρ9ον. 

μίλια ἵν" ἅ ζὴ γση ' πὐϑολαθούσα πολλξω τίου πίον Εὐργασατο" ἄλλως 5, ὃ πολίων 

κ) ἥμερϑν τίω ὕψι αντοῖς ἐπέδειξεν. ἡμέροις δὲ Οὔκ ἐπέφη υϑ, ὡς σσλλεγάναι ἁπϑμᾷᾳς 

ὁμοῦ, πολλὴ »ὺν ἡἐκπληξις. σοὶ Ὁ τίωὐ ούφαν ἐπαταΐξεν, ἘΝ αἰ ϑρθογ ἔτη μέσος, καὶ 

ἐπέδειξε 

3 ῳ. 



ΕὙΑΓΓΕῈΛ. Ομλ. πος. ΘΣῚ 
ἐπέδειξε τί σπλβυξοὺ καὶ ζὼ χεῖφοις. ὧμα δὲ καὶ τῇ Φωνῇ χα τισύρεσαυ μφ,νοντα, ΠΤ λο- 
γίσμον, Εἰπὼν" 

19 Εἰρηνουμῖ, ᾿ Τυτέςι, μη ορυθῴοϑε, καὶ βήματος αὐαμιγήσες, ὁ ασοϑ ᾧ ςαυ-. 
69" τθς ἀὐδοιὴ Εὐπον, ΕἸρζουζω τίω ἐμιζωυ ἀφίημι ὑμῖν᾽ καὶ πάλιν, ἐμοὶ Εἰρίωϊω ἐ- 

5 χε ὑγῶν ᾧ κοσμῳϑλίψν ἕξετε. 
20 Ελοβισαν ὃ (ὦ) μαϑηταὶ ἰδόντες “᾿ Κύριον. Ομρας ὕγηὴ τῦμ' ἔργων ἄν λό- 

Ξ 

" “ἰ «Ν᾿, ' " »»Ἕς } « “ψ ς 

| “εἰς ὠκθαγονζς ; δγὃ ἔλεγέ «9 τοῦ ςκαυροῦ, ὅτι πάλη οψο (αι υμᾶς, καὶ ϑρησε) υτ 

γμπέμωυ εἷἷν ἡ καρδία καὶ τίωυ χαροὶν ὑμδέυ συ εἰεὶς αἴρει ἐφ᾽ ὑμίϑν, τῦτο" νιῶ ἔργω ἐπλήρωσεν. ἁ-- 

“Ὁ παντα δὲ ζχῶτα ἡ ὴν αὑτοῖς Εἰς πίςιν ἀκριζεξαίτίω. Τὴ Ν᾽" “Ὁ πύλεμον ἀασογδὸν εἷ.-. 

[0 οον πσοϑς Ἰουδαίοις, (μυεχὼς ἐχιλέτι Ὁ, Εἰρζωη ὑμῖν, ωτίρροπον διδοις τῷ πολέμῳ τίω 
μευλιθν. τῷ γϑιὼ σοϑτον κ᾿ τίω ὀμάςασιν Εἶπε ρἡμα(δ[9 ἡ Παῦλος παντα- 

οὐ φησι, Ὅθρις ὑμῶν ὧ Εἰρίων) ταὶς 2 γσαιξὶ χαρϑὶν ϑυαγ[ελίξεται, δ[|9τι Φῳ λύπες ζ 

ὅλύος ἐκῴνο ὦ, ᾧ φυτίω ἐδὲξαγο πρρφ τίου Φρϑῴ. καταλλήλως ἕ δὼ τοῖς ὀύδράσι 

δ (ὃ πολεμον, Εἰρίωζωυ, ταῖς ὃ γωναιξὶ, δχρὶ τίω λύπτζωυ,ἐναγίελίζεπω χαρλν. πὸῤ- 
τ᾽ τὰ ἢ χαταλύσας ζῳ λυπηρο,, ἐχιλέγ ἃ κατοργώματα τῷ ςαυρφ, ζωντα ὃ ἐῶ ἡ Εἰ- 

ρζωών. ἐπεὶ δξζυ ἀπαντεαι ὀϑήρηται (οἱ κωλύματα, φησι, τέων νἱκίων κουτέφηστο φρο ὰν 
ὦ χατώρθω:) πόρτα, Εἶτα λοιπίν φησι" 

᾿Π 21 Καθὼς ἀπέςήλέμα ὁ πατήρ, καγὼ πέμπω ὑμας . Οὐδεμίαν ἐχέτε δυ- 

σχϑλίδυ τὸ τε γ᾽ ἤδη γελμηρδῥων, πότε τὺς ἀξίας ἐμοῦ τῷ πέμιποντος. [59 φησιν] 
20 οὐ ῦϑα ἐπαίρει αὐννδἶ᾽ πίω ψυχίω, ἡὸ δείφεσι πολὺ ὃ αἰξιύπιφξον, Εἴγε μέλλοιεν αὐτο ὃ 

ἔρον ὁραδέχεωϑαι. ἡ Οὐκέτι χρθῥέκλοισις ασϑϑς (δ παωτέροι ουδνδνλ᾽ αὐϑθεντία, δίδωσι 
αὑτοῖς τίω διύώαμιν. τφῃἕῃυ Ἐνεφύσησι γδρ, ἡὶ Εἶπε᾽ λοξετε πγόῦ μα ὧγιον. 

23 Ὡνάφητεζα αμδδτίας, αἰφέων:), ὁ ὧν κρατῆτε, κεχρατέωυΐ). 

Κα ϑοίπερ ΡΝ τίς βασιλά κ' αὐῤχονζᾷς πσποςέλλων, δ ξοισίαν Εἰς δεσμωτήδλον χαὶ ἐμι- 

φζαλῷ καὶ αἰφιέναι δίδωσιν " ἕτω ᾧ τύτυς ἐκπέμπων, ζτη «ὐϑεξαάλλει τῇ διωάμει. 

πῶς δξζωυ φησν, ἐαὴ μη ἀπέλθω, ὠκῴνος οὐ μυ] ἐλϑη, ὁ διὴ Ὁ πγϑῦμα δίδωσι; τινὲς μϑῤ 
φασιν, ὅτι αὶ ὃ πγϑῦ μα ἔδωχεν, δλλ᾽ δχιτηδείως αὐτῶν" πσοὺς αὐπουδογζω δὲ ἐκφυσήμκα-- 

χυφτεσχχα. πος κρυτέφησεν. Εἰγδράπελον ἰδὼ ὁ Διϑρυιήλ ὀϊξέφη, τ τίω Ὑπέρρητον ϑριν ὐκείνδωω δὲ-: 

“»" ἡθλϑμοι οὐκ δ ἔπαϑον, Εἰ μι μαι αὑτοις πσοϑτερον κοτεσκέψασε ; δζᾳ τῦτο οὐκ Εἷ- 
30 πέ,φησιν,ἐλοίζετεπνθύμᾳ ἁγιον δλλαὶ, λαξετεπνόῦμα ἀγιονοέκ αὐ δέτις σἰαζδτη ἡ τὸτῇ 

εἰληφέναι αὖθις λέϊων ὀϊξοισί φ γα! “γθυματικὴν ᾧ έν" ὀνν ἐχ ὥςε νεκρρες ἐϊείρῳ ἡ δυ-- 

γεΐμεις ποιῷ, αἰλλ᾽ ὧζε αφῷαι αἰ μδοτήματα. δζωφοραι γὸρ τὰ χσρίσματα τῷ πγθύμιατος. 
59 ἐπήγαϑιυ, ὧν αὐ ἰφῆτε, αἰ φέωνται, δεικψις ποῖον ΕἾδος εἰὐγεργείας δίδωσιν. ὠκᾷ 5 μ(' 

᾿ ἡρπαντήκογτα πεοσαιροίκοντα ἡμέροις τίω δ σημείων ἔλαιον οὐγέργειδῳ .δ]9 Φησι" λήμψεοϑε δυύα μιν ἐ- 

35 πελθόντος ξὶ α γίου πγϑύματος ἐφ᾽ ὑμαξ ὸ ἔσεαϑε μοι μὔδτυρες ἐν τε Ιερϑυσοιλήμι ἡ οὖ πά- 
σῃ τῇ Ἰουδαία ̓  μἶοτυρες ἢ δχοὶ ΤΠ) σημείων ἐγίνοντο. ᾧ γοῤ ἀφαπος ἡ τῷ πνθύματος Ὑϑρις, 
καὶ πολυειδὴς ἢ δωρεά, τῦτο ἢ γίνεται, νὼ μαϑης, ὅτι παΐξος καὶ ἐού καὶ πγδύματος αἰγία μία 

ἡ δωρεαὶ ἡ ὀϊξοισία, ὦ γορδοκ{ ἰϑιαζοῆα νὴ) τὸ παίθς, ἴχῦτα ὑπῷ ὑοῦ δὴ φαίνεται χαὶ 
τῷ ἀἰγίου πνεύματος. πῶς ὀΐωυ σοτίεὶς ἔρχετ πσϑὸς Τ' υἱόν, φησιν, ἑαλὶ μὴ ὁ πατὴρ ἑλκύσῃ 

40 αὐτὸν ; δυλαὶ πϑ δείκγυται τῷ ὑοὐ ὁ. ἐγὼ "δ » Εἰμ, φησιν, ἡ ὁδὺς᾿ Ογεϊεὶς ἔρχεται “δὸς 
᾿ Ι ,» ',ΓΧὉΓᾳ,Γ» »ν Δ ΦΛΝν Ὁ Ι 2. »κιλ ἃ Ι 2 κα 

(δ πατέρα, Εἰ μη δὲ ἐμιϑ. ὁρᾳ ἢ ἀὐζ αὶ τῷός πνεύματος ον. Οὐδεὶς γὺ διώατω ΕἼπει 

Κύρμον Ἰησοι Χοκφον, Εἰ μὴ «ἐν πγεύμωτι αἰγίῳ. καὶ πάλιν, (30. εἰποφύλους ποτὲ ἅ ὑ. 

“πῦ τοῦ παίθϑς, ποτὲ ἢ αἰ ασὸ τοῦ ἡου, ποτὸ ἢ), απὸ τῷ ἀἰγίου πνεύματος διδδοϑαι τῇ ἐχ-- 

κλησία, ̓  ΓΣ δχριρέσεις ζν} ̓»σρισμᾶν παΐζος κ) ἡοὺ χαὶ ἀἰγίου πγευ ματος ὁραΐ, μὃμ εἶ σας. 

αὐτὸ 

Ματϑικη.δ 



γσ, " 
χὸν Κ' 

ἨΘΙΚΟΝ 

Ἑζριγοζ, 

Ἑζριγοζ, 

ὄν κΚυ. 4. Χ, 

οι. ΧΡΥΣΟΣΤ ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΑ Ν᾿ 

Παύτω τοίνιω “πηοαηωϑρ ὥςτε διωαοῦ, ὃ πνθῦμα. ὃ γον ἐχεῖν "ἢ ἑαυτοῖς, ἡὶ «ἂν: 

ἐγχεχειρασμδῥας δ ονέργειαν μ᾽ πολλὰς ϑερφισγάδωυϑν τὴς ἀιμῆς. μεγαίλη δ ἡ  ἱρέων 

αἰξία, ὧν οὐ αἰφῆτε, φησιν, ἰφέων:) αἱ αἰ μδοτίαι.6}9 ἡ Παύλος ἔλεγε Γείλοοϑε τοῖς ἡμιμθμοις 

ὑμδὰν αὶ αὑσσ εἴκετε, χαὶ ἰπῥεκαϊθεοσού ἡγεϊοῶς αὐτὸν ον ἡμκῆκ. σὺ μδῥ »ὰ» “πὸ σαύτοῦ 
μεριμνᾷς" καν ταῦτα ὄζειϑῃ κοιλώς, σσϑείς σοι ὙᾺ᾽ ἄλλων " ἔφαι λόλος᾽ ὁ ὃ ἱερεῖς, κα , Ἀ8ὶ 
(Ὁ οἰκεῖον χαλώς οἰκονομοήσῃ (ϑίον, τῷ ὃ σῶ, ἥτοι απτθμτων μ᾽ ἰδὲ αὐτὸν μὴ μζ' ἀκρι- 

ξείας Ὠγχιμϑαήσηται, ν᾽ τῦν' πογυραΐν Εἰς τίω᾽ γέενναν ἀπεισι᾿ ἡ πολλάκις Ἔσο Υ οἱ- 
χεΐων δὶ πυροδοϑεὶς, πο ΟΜ ὑμετέρων ὐπίλλυται, δ μὴ πόρζα (ᾳ Εἰς αὐτὸν ἔχοντα ἀγί - 

αἰσν χαλώς. Εἰδυτες δίζυ τῷ χινδυώου τὸ μέγεϑος, “πολλίω τ ἰὐτονέμετο ἀϑοὶς ἐυνοιδν" ὃ 

᾿ὶ Παῦλος ἡἠνίξαττο λέγων, Οτι αἰγφυπνοῦσιν αἱ Τνμ ψυχῶν ὑμδίν" καὶ ἐχ ὡπιλώς, δλλ᾽ ὡς τὸ 
λόχον ἀἰπυδωσοντες, ὃ9 τὴς πολλῆς δή ϑερᾳπείας ἀὐδις ἀπολαύειν, ἐλὺ δὲ ἐπεμξαμη- 
πὶ ΚΤ ν' ἄλλων αὑτοῖς ᾧ ὑμῴς, ουδὲ ζῳ ὑμέτεροι χαλαῖς 2. φκαίσαται, ἑως ἅ ) 
εἰν ἐυθυμίᾳ ἀζέγαι ὁ κυξζερνήτης, ἐν ἐσφώωλεία ἔςαι αὶ ἴα Υ̓Μ ἐχιζα ἦΜ' δ δὲ, λοιδυρου. 
ῥϑβων ὠκείνων απερδὼς ἐχόντων ασϑς αὐτὸν ζᾳ λαιπωρῆται, Οὐ εἰδ' ασρυπνᾷν ὁμοίως δύ- 

») ὮΝ) Ι ᾿ ! » “Δ ] “.“ 1 
ναται, ουτε τίου πεχνζω ἰασώξω, ταὶ ἄκων μυρίοις αὐςἂν' αἰϑαξζαάλλει καχοῖφι ὅτω καὶ 15 

ἱερά αὶ, "δ κϑβ ϑοολαύῃ “τῆς χἷ ὑμδυ ἀυς, αὶ ἃ ὑμέτερα δρϑενω καλώς διωήσες  χιϑ 

δ) ἀουμία, ἀὐοιὶ αὐδεξαίλλητι, (ας χεῖοφις ὠκλύσαντεφ, δ. Ιρώτους μἷϑ' υμδμ᾽ αὐκἦν' Ἀοδηρεπίω, 

ποιήσετε τοῖς κύμασι κάν στρόδρα “βμναιοι ὦσιν, ἔφιοησον τί αἰῶ Ὦ Ἰαδαίων φησιν ὁ ΧΚο.- 

φς; (πὴ τῆς Μωύσέως καϑέδρας ὀκαθισαν (ὦ γραμματεῖς ᾧ (ἢ Φαρισεῖοι. πλύτοι δα 
ὅσα, λέχϑεσιν ὑμῖν ποιφν, ποιφτα, γε 5 Οὐκ ἔσῃ εἰπεῖν, ἘΧ1 τῆς Μωύσέως καϑεδρας ὑκαΐθισοιν 20 
ὦ ἱερᾷς ἐλ Ἐχὶ τῆς αν Χοιφού. τίὼ Ὁ» ἐκεύου διεδεξϑιν"» διδωσκαλίάδν. δ 9 χα 

Παῦλός φησιν᾽ γῇ Χοιφοῦ ρεσξύομϑμ, ὡς τῷ Θεού οὐ Ραχαλθιώτος δὲ ἡμίν. ὀυχ ὁ- 

οἄτε ἐχὶ δ ἔξωθεν Ὄρηθγτων ὧπανζῷε κ'ἰ πυοκύτηονζος, ὁ Ἄμει βελτίους ὄγζις πολλαίκις ἡ 

βίῳ καὶ (ἀωέσει ἫΨ διχαζόντων ἀὐξι, δλλ᾽ ὅκως Ὡἱ οὁἱ (ὃ δεδωκότα Ουνὲν τύτων οὐννοϑσιν, 

Ὁ λ, αἰδοιώῶται τίου ψῆφον τῇ" βασιλθύοντος, κἀν ὁς! σοι ὁ λαθὼν ἡ τίω Ὡτοχάω, Εἶπα 14 Χ. βαηλίμ 

αὐ κα λύθρωπτος χάροτονήσνι,τοσῶτος Φόζος' 55 Θεού χϑιρϑτονδος, ὃ αὐπσυρορω ϑμ “ἰ χει- 
ὀφτονού νϑμον καὶ " λοιδορϑμδν ἡ μυύθλοις ὀγείδεσι πλωύομϑῳ ὁ (ὧν ἀδελφοις ἡ μδμκωλυϑέν- χιλιλήήβα 

τις κρίνειν, κτ' Ὁ ἱερέων τίω γλώοσθμ αἰκονωίμδν, καὶ ποῦ ζωῦτα ἐἰπολογίας ἀξία, ὁτὸν 

ΚΑ ὧν τῷ ὀφϑαλμῷ τῳ ἡμετέρῳ ϑυκὸν μὴ βλέπωρϑμ, τὸ ἢ καρῷος τῇ ἑτέρῳ πικρως «ϑῶο-. 

εργοιζώ θα; ῴι οἷοϑα ὅτι ὶ χαλεπώτερον σαύτῳ ποιᾷς Ὁ δικαφήριον ἅτω δικαίων: χαὶ 30 
ζαῦζ λέγο,σέκ Ὡιποδιηθμϑμος ὧν λυαξίως τίωυ' ἱερω( μυζω δ[ϑικοιώζᾳ ς, δλλαὶ αὶ σφο- 

δρα ἐλεωνὰ δακρύων. υ μάν δα τῦτὸ φημι δέχαιον ἐἰ τὰ ἿἿἋΨ Φοχορϑβων κρίνο δ, 

[ὁ μαλιςα "δι πόμυ αἰφελεςέρων. Ἶκάν ὁβίος αὐ ῬὉ"] σφόδρα αἰ φθεθληνθμος ἡ, σὺ δὲ, αν' 

σαύτῳ πυρλσέχῃς," Οὐοῖὶν εὐ ριΟλοαθήσῃ Εἰς ὰ ἐγκεχειοισμένα αὐτῶ οὐαὶ τῷ Θεῦ. ὦ κλ 
δ δὲ ὕνου φωνίωυ αἰφειϑέωω ἐποίησε, καὶ δζοὶ μὸμτέως ϑὐλογίας πνθυματικακ' ἐλοράστιτο, ὧν 15 
οὐλύγω φύματι ὶ ἐν αἰκαϑοίρτω γλωῆη τῷ Βαλααμ ονεργήσας δζῳ «ἦν πσολσκεκρουκό.. 
Φιεϊουδαιοις" πολλῷ μᾶλλον δὶ ὑμας οἷν ̓δὐγνώμονας, Ὁ Εἰ σφοδγα. φαυλοί σιν (ὦ γχεἀγνύμηαη 

ἱερέὶς, ζ ὐτν πόρτα ἐργάσεται ἃ πόμα η ὧ πγεύμα ὦ ὥγιον. συσὲ “ὃ ὁκαϑειρὸς Στὸ Ὁ 

οἰκείως ἔχιασῶται ἀὐζ' χαϑοιρύτητος, δλώ χάρις ὅθ) ἡ ὦ πὸῤ ἐργαζονϑμη. ποίντω 7, 

φυσι, δὲ ὑμας, Εἴτε Γαῦλος, Εἴτε Απολλώς, Εἴτε Κυφάς. ὦ 5} ἐγκεχείραςαι ὁ ες 40 
ρειᾷ, Θεού μόνου ὅ81 δωρφοϑαι᾿ ὦ ὁπουπερ δ ἡὶ λύ,ϑοϑπίνη φϑυίσμ φιλοσοφίω, ἐλοίῆων ὃ 
γαφτος ὀκοίνης Φαγέτω.ἡ ζαδζᾳ λέγω, ἐχ ἥα ῥαϑύμως Τ' ἑαυ δ᾽ βίον οἰκονομφιϑμ, ΩῊ 

ἥα μὴ ῥαϑυμοιώτων τινων ΡΨ πυφϑεςζώτων ὑμῴς (ὦ φρρέϑροι ἑαύζις πολλάχις δγησωρευ- 

ἡτεζῷ χακα', ἡ τί λέγω «ἂν ἱερᾷςν ὅτε ἀγίελος ὅτε Ὡρχαγίελος ἐργασοιοϑοί ὧι διυνα..) 
Οἰς 



ΕΥ̓ΑΓΓῈΕ ΔΛ. Ομωλ, πζ. 923 
Εἷς τῷ διδουϑμα ΠΝ τῷ Θεού" λα πατὸρ καὶ ἐφ ἀγιον πγεΐμᾳ πᾶγτα οἰκϑνομᾷ" ὁ 
ἦς ; . “ἴπ Ι “ ᾽ς γῦιφ(!Ι ν ἃ “Αἱ κ" ᾽ ὃ ἱερεῖς τίω ἐαυῷ δυμειζει γλῶηον, ᾧ τίω ἐάν ἡδδέχει χῴροι. Κ᾽ γὺ Οὐοϊὲ διχαιον ἔων 
[9 τίω᾽ ἑτέρϑυ καχίὰν Εἰς ζῳ σύμφορα τῆς σωτηρίας ἡμδ «ὧν πίςη ασοόσιόγζος πα- 
οοολᾳπίειϑαι. ζαδζᾳ δῶν πόρτα Θίδυτες, (ὃ Θεὶν φοζω θα, ἡ) δε ἱερέας αὐτῷ 

4 ογήίμως ἐχωιᾶν, πᾶσαν αἰὖζοιῖς “Φστονέμοντες τιμιζω" ἵνα, ὁ ὐὺ ἿΜ οἰκείων χατορθωμίν, 
ἡ αἷπῷ τῆς Εἰς ὠκείνοις ϑαροιπτείας πολλίω λαίξωμϑν ρα τῷ Θεοῦ τίω αἰμοιοζω,χά--: 
δατι αὶ φιλαν,ϑοφπία τῷ Κυρίου ἡμϑδυ Ἱησῷ Χριτου, ἴθ᾽ αὶ τω πατοὶ, ὧμα τω αγίῳ πνεύ. 
ματι, δόξα, κρατος, ἡμμοὶ, νιιῦ χαὶ αἰεὶ, καὶ Εἰς εἶν αἰώνας δ αἰώνων. Αμάυ. 

ιοΟμιλιπζι 4 ΘΩΜΑ͂Σ ΔῈ ΕΙΣ ΤΩΝ ΔΩΔΈΚΑ, ΛΕΓΟΜΕ- 
γος Δίδυμος, οὐκ ζωΐ μετ᾽ αὐ! ὅτε ἦλθον ὁ]ησῦς. 25. Ἐλέλρν δΐζυ εἰυτῳ 
(ὦ ἄλλοι μα ϑηταϊ᾽ ἐωροίχα ϑμ (ὃ Κύφμον. ὁ καὶ Εἶπεν, ἐδυ' μλίϑω οὗ» ταὶς 
χερσὶν αὐτῷ, ὁ μον πιφεύσω. 

μι, πὸ μίίξγυ κὐξκεργαίζεοϑαι ὼ πυλυχοσαγμοῷν, παχυτάτης “15- 

γοίας. δχρὰ τῶτο αὶ ὁ Θωμαξς ἐγχαλῴᾷται. τοῖς γοῤ Σποςόλοις Εἰς 
Ὰ ρηκόσιν, ὅτι ἐωροίκοι »ϑν (ὃ Κύριον, οὐκ ᾿Ῥλίςευσιν" καὶ τοσῦτον ἐ- 

τπΞΊ νὴ χέίνοις απιςῶν, ὅσον ὃ δόγμα ἡχούνϑμος αἰδεωύατον ἐῃ ̓πυτίς 

ὅ5 οι τίω ὠκνεκρων ανάςασιν. αὶ γ  Ε πεν, δι καὶ πιςεύω ὑμὴν" δ᾿, 
ἐδυ' μιὴ βάλω τίως χϊ “οἱ μύ, ὃ πιζεύω. πῶς δξζυ, παΐγτων ((μωηγμένων, «δ! αἰπελιμιπάνε--: 

το μόιος ; εἰκὸς ζω Ὅτ τὴς ὀζεαπορφις τῆς γδὴ μνομϑμης μηδύπω χαὶ τότε αὐτὸν ἐπόμελ- 
θεῖν, σὺ ὃ ὅτὸμ ἴδῃς ἀπιτοιωζῳι 4 μἀϑυτίω), εἰὐννόησον τῷ δεασύτε τίω' φιλαν,3.5- 

“πία!, πῶς ὦ τὺ μιᾶς ψυχὸὴς δεύψυσιν ἑωυτὸν τέαῦ ματα ἔχονται, χϑὶ αἰδαγθεῦ 

25 ἵνα ὅζρεσωσγ καὶ τὸν ἕνα, χαῖτοι “δ! ἀλλὼν παχύτερον ὄντα. δ[ κὶ τίωυ δχορὲ τῆς αἰαϑήσεως τῆς πα.- 

χυτάτης ἐξητει πίφσιν, χαὶ συτίς τοῖς ὀφθαλμοῖς Ὀλχίςευεν. κὶ δ᾽ Εἶπεν, δυ μὴ ἴδω" δ᾽, 
ἐδυ' μή ψηλαφήσω, Φυσὶ, μή πὼς φλυτασία τὸ ὁρώρϑινον ἦ- ὦ μέὼω (Ὁ μαϑυταὶ ταῦτα 

ἐἀπαήέλλοντις αἰξιόπίφοι τότε ἦσαν, χαὶ αὐτὸς αὐπστοφούνϑμος" δλ ὅμως, Τ᾽ πλῶν ἐξη.- 

τησεῖν, Οδοϊὲ τώτων αὐτὸν αἰπέφέρησεν ὁ Χολφτύς. χαὶ ἄίνος ἕνεκεν Οὔκ ἐυθέως αὐτῳ φαίνεται, 
20 δλαὶ κΤ' ἡμέρας ὀζ)ώ, ὥςε μεταΐυ καιτηηϑυλϑιον αὐτὸν οἰ ασὸ τυ" μαϑη δ») Ὁ αὐ- 

το ἀἰχούοντα, ἡ Εἰς πλείονα ὠκκαζωαι πόθον, καὶ πιφύτερον τϑϑς Ὁ μέλλον ἡμέοϑαι. πό- 
χἐμίγε;  ῴνδ ἥδε ὅτι ὁ ἡ πλθυρᾳ "με θην προ ν μα ϑη Μ᾽ ἀχούσακ. πώς δ Ὁ μϑ Ἐλίςευ-- 

σε, Ὁ δὲ οὐοι Ὁχίς'ϑυσεν τοτι τοῦτο πολὺ χε ϑαίδοξον χαὶ θαυ μαφὸν ἐῶ. σκόπει δὲ μοι ὃ 
φιλάληϑες τῶν Ὡστοφολων, πώςζᾳ ἐλαηώμοιτα καὶ κρυπήοίσιν, ὅτε ζᾳ ἑαυτῶν, ἀπε ζᾳ' ἐ- 

35 τέρων, δυνιαὶ κ( πολλῆς αὐτὰ αγαγραίφοισι τῆς ὡληϑείας ἐφίξαται δὲ παίλιν ὁ Τησῦς͵, χαὶ εἰ 
αὐϑδεμδμει χὖς ὠκείνου ἀξιωϑήναι, σὲ αἰκοῦσαι τι τοιοῦτον, λα, μι δὲν Ειἰπῦντος, αὐτὸς 
πσοϑλαῖ ὧν, ὥπερ ἐπεθυμφ, πληρϑι,δεικψες ὁτί τα], ζωυϊκα, ζῴωπα ἐφϑέγίετο «σϑὸς ὧν Μμαᾶ- 

ϑηζᾳς, αὐρίω. χαὶ γὸ τοῖς ῥήμασιν ἐγφύσοτο τὸς ἀδζϊς, χαὶ σφόδρα, πητιμητικῶς ἢ 
Εἰφτὸ έξης πειρδυυτικώς. Εἰστων Ὁ», 

! ͵ ! Ν 2) , “ἢ 4 ] ι “1 ᾽ ι 
“5 7) Φέρε (ὃ ϑικτυλόν συνὸ ἰδὲς χεῖρας μισρὺ βαλε τίου γεῖρφι συ] Εἰς τίω 

πλϑυρον μ᾽ Ἐπήγατ, Καὶ μή γίνου ὠπιτοσ,δρλαὶ πιφῦς. Ομρας ὅτ ἀπι- 
«ἴας ἑωῶ κὶ αμφιξολία ; λα φρὴν ἢ ὃ πγόῦμα λαξᾷν᾽ μ᾿ ὃ ζαῦτα οὐκέτι, δλλ᾽ ἀπηρτι- 
σρδιοι λοιπὸν ἦσαν. αὶ ζούτη ὃ μόνον ἐπετίμησεν,ώλλα ἢ δζρὶ ὟΨ ὀξζοε. ΤΩΝ γὰρ ὀκῷος 
ὀμεπγόυσι πληρφφορηϑεὶς, λϑεξώησεν,, 

28. Ο 

ΒΑ Σπερὸ ἐπλώς ὼ ὡς ἔτυχε πιςεύαειν, ἐυκολίας 521" ὅτω ὦ πέρϑς . 



Ἑδριια. 4. 

(καὶ 

9:4 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΙΩΑΝ. 

28 Ο Κύει, μὰ κα ὁ Θεύς μου" Λέπι, 29 σι ἑωρᾳχαὶ με, πεπίευκας. 
βιαχάριοι ῷ “ἢ ἰδόντες, καὶ πιφευσειντες. Τϑτο Ψ ἔξ Ιπίσιως, ὃ χὰ μὴ ὃ- 

ρώμϑμα δέξαεϑαι. Ἐει γὸ πίςις ἐλπιζορδύων αὐπίςασις ραν ̓,ἔλεχηϑε υ [ἰβλεπο- 
ἐϑϑων. ονζαῦϑα δὲ ὶ ὥν μα ϑηζώ μιακριεἰζει μόνους, ἀλλω ὶ ὧν μετ᾿ ἐκείνους πισεύς- 

συγ, χιτοι, φησίν, οἱ ἱμαϑηταὶ εἰδον,ὶ χίςευσαν. αἰλλ᾽ συ δὲν Ομ ἐξήτησαιν, αλλ ὉσὸἪ 5 

συδοιθίων ἐυϑεως τὸν  αὐξι ὀϑαξασεως ἐδεξλυν λόλϑν, ὦ Ὡρὶν ἢ τὸ σῶμα ϑιάσααϑαι, τίωδ 

“πἰίς!ν ἐπεδείξλυτ πᾶσαν. «τὸμ ὅδ ΓΟΥ͂Ν λέγγ' ὡς γι ̓εθουλθμέε κτ τ ὧν χαιερες κείν 4), 

ὧς ὁρᾶν ἘΧωπὶ ϑοιωματουρχϑεῶτα, «ὠνοείτω, ὅτι μμακείριοι ὡς (μη ἰδόντερ, καὶ ὃ πισεύσαντερ. 

ξιον δὲ φζαπορῆσοι πῶς σώμα ἀφϑαρτν τύπυς ἐδείκγυν ΤΜ ἥλωι», ὺ αὐτῆ, ἰώ ϑυητῷ 

χϑεί. αλλα (Μὰ ᾿ ϑορυθηϑης. συγχαταζαίσεως γῤιὼ ῶ γενόρϑμον. ῶ γὰρ ὺ ὅτω λεαῇὼ 12 

ἡ κοῦφον, ὡς κεκλήσμϑμων Εἰσελϑεῖν 1} ϑυρων, παχύτητος πασης ἀπήδλακηο" αλλ ὡςε 

πιφευ,ϑέωοζαι τέων" ὀμάςασιν, τῶτο δείκνυται, αὶ Ὁ ὧςε μαϑειν ἃ ὁτί αὐτὸς ζω ὃ  φαιυρωϑεὶς, ἢ Χ οὖς 

ἄλλος λυτ ̓αὐντ λυέφη. ΔΙ᾽ τῦτο ὀρέφη ἔχων ζᾳ σηβιζατῳ ἰφαυρρό, χαὶ πώγει ΟΝ τῦτο. χιοϊαω 

ᾧ οριὼ Ἀπύφολϑι τῦτο λύω χα! κάτω σηρξονέ ἐποιοιώτο τῆς λιαςάσιως, λέχϑντερ᾽ οἵγιγες 

(ἰμεφασλυμϑν αὐτά καὶ (μωεπίομϑρυ. ὦ ὥασερ δ ἐχὶ Ῥμκυμέὰ αἰδιπατοιῶτα ϑεωρφιω--: 1 

τὶς ασο9:1} φαυρρὸ, ᾽ λέχϑιδῳ αἴλλης φύσεως τὸ σώμα ὠκῴιο, ἀλλὰ τῆς ἡμετέρας" ὅτω 

κῷ τίωυ' αὐώςα σιν αὐτὸν ὁρῶντες (ὄν: τύσος ἔχοντα, Οὐχ ἐρουνϑν αὐτὸν φϑαρτὸ ἐΐ ἐη λοις 

. ὅζῳ γοῤτὸ μιαδητέωυ ζυτα “ονεδείκιυτο. 

Ν Πολλὰ δὲ χαὶ ἀλλα σημίφα, ποίησεν ὁ Τησῦς. Ἐπειδὴ γὺ ἐλϑηονα δ" ὠλ.-. 
λῶν ὧτῇ Εἶπεν ὁ ἐναγίελιφής, λέγέ ὅτι οὐδὲ ᾧ λοιποὶ πώς παντα Εἶπον, δλλ ὅσα ἱκρι- 2Φ 

γαὶ ζω. Ὡρὸρ πίς!ν ἐφελκύσαιαϑαι τους αἰκϑυονζς. ἐπεὶ, Εἰ πάντα, Φυσίν, ἐγέγρακο,ἐ- 
δὲτ' κόσμον οἶμαι λθρῆσοῳ τα βιόλία ὅϑεν δῆλον ὅτι ἐυ φιλοτιμίας ἐνεκεν, ὦ Ὡρ ἔλφαψαν, ὦ εἰ-. 

τῶν, ἀλλὰ τοῦ ΝΝ, μένον. (0 γδ τὰ πλείοια, φάότες, πώς" ονζωυλεο δῷ Φιλϑτί- ἵν, τῶπ 

μἷδω ἔγραψαν; } τίνος δὰ ἕνεκέν υ παντα ἐπῆλϑον) μάλιξα υδὺ ὅν τὸ “πλῆϑος᾽ ἔπειτα δὲ 

κακῷνο οφενέοέου, δι ὃ μή πικεύσας τοῖς ἐἰρηρδμοις,συτῆν τοῖς πλείοσι φοσέξα" ο δὲ ζαυ- 22 

τα δέξαρδνος, συ σὲν δυήσεται ἑτέρου Εἰς ᾧ τ᾽ τὴς πίςεως λθγρον ἐμοὶ ὃς  ὠζωϑα, πίως δυχεῖ 

τὰ μΟ' τίω ὁμάςασιν λέγειν σημφά. δ[9 φησιν, Ἑνωπιον δ" μα ϑηγμ) ὐτν, 
Ὡ κοι γ σῷ» τῆς ἀὐαγαάσεως ἔδει μέσ, πολλά να, πιφεύσωσιν ὅτι ε)ὸς ὅ51 Θεοῦ" 

ὅτῳ χα] ̓ μῶ' τίω αγαίςξασι, ἵνα κατα δέξωνται ὅτι ἀγέςφη. τὴ τούτο ὺ πολ σέϑηχεν, ὡνώ- 

πῶ τὰν μαιδητῶν αὐτῷ, ὯΝ μόνοιᾳ ἐύθις (μωελμοτο τὰ 'τίω αὐάξασιν. δθὺ ἐλεδν᾿" ὁ ὁ 39 
χέσχος Οὐκέτι μὲ ϑαωρᾷ. Εἶτα," ἵγά, μιαίϑης ὅτι τῶν μια ϑητῶι ξἰέχέν μιόγον ἐγίνετο τὰ γινουδνα, 
ἐπήγαλ, 3 : Ινα ὦ πιφεύσαντες ζωζω αἰώνιον ἔχπ ῳ το ὀνόβ(ατί αἰντν,, 

Κοινη τοῖς Ἐ Τ φυσιν ἀφυλελόμδρος, κα ἡ δυλωδ δι οὐκ ὄκνῳ των πιφευορδύῳ, αἰλλ᾿ ἡπ 

μὲν ἀὐζις τὰ μάγια ϑείζοιδρος. -ῳ τῷ ονο ὀγομιατι ἐὐτ, τυτές!, δὲ ἀν αὑτὸς ῥέα. 

ἡ ζων. τ: Μετὰ ζυτα ἐφλυέρωσιν ἑ ἑαυτὸν τοῖς μα, ϑηταὶς ἰὰς γὴς ϑαλόοσης Ὁ ΤΊ- 32 

(εφλάδὸς. Ομ ὅτι αὶ [(ἀωεχώς ἀδς Ῥκιχωειαξα, ἰδ' ὥασερ ἐμιτόλεϑιν: ;ἐφόῥη 

“ϑιω τὴ ἑασίρᾳ, ἡ ὁ αἰπέπ]η᾽ εἶτα κ(Τ᾿ ὑκτὼ ἡμέραις πάλη, ὑπάλιν αἰπύπῆη᾽ εἶτα ὦ ζῦτα 

Ἔχι ὲ λευλβοσης, κ᾿ παλιν μζ ̓πολλοδ Φέξου. τἰδεδι ὃ. ἐφάυέρωσεν; ; ἐκ τῶτν δϑλονῦπ 

ἐχ ἑωρςο, εἰ μι )συϊκαιτέφη, δζᾳ τὸ λριπον ἀφϑαρτον ἐξ 64) τὸ σῶμα καὶ αἰχήίρφιτον ἤζνος ὃ ἐνέχκεν 

ἐμψηαϑη ᾧ τύποι ιδεικνυς ὅτ τὸ πλέον φίλε δίσς,ὡς λοιπὸν αἰὐοιῤ ὺ «ερκυτῆειν δ οἰκίας, 49 
᾿ πϑρ]αχοῦ αἰθωξέναι. ϑκέτι δ ὅχι δ οἰκίας ; συγκεχλεισυϑίοι ἥσαν,αἰλλ᾿ ἘΧῚΎΓ αλιλαίον 

ἡεῷ, Τὶ χίνδυγον ὀκκλίνοντερ τ Ἰδαίων. ἐρχῷ τοίνεω ὁ Σίμων ἀλιξῦσαι. ὯΝ γὦ γὸ ὅτε αὑτὸς 

αἰδοῖ (ἰωελχὼς (ἰωυϊῶ,υ ὅτε τὸ πνίῦ μα δοϑεν ἦν, ἅτε τι ἐκεχειρισινδίοι τότε. ἐτυΐχόνον, Οὐσὲν 
ἔ ἘΞ ΤΕς ποραῆειν, Ὦ τ ὁ τιχνίυ Μμετήεσοιν, » Καὶ σαν Σίμου ὁμοῦ Ὁ Θωμας ἡ Να- 

ϑχιαίλ 

“ιω, 



ἙΎΑΓΓΕ ΔΛ. Ομιλ.αζ. 915 χοῦ κα! 

ἀρνδήλ ὁ κἰασὸ τῷ Φιλίπαου κληϑεὶς, ὁ ὦ νοὶ Ζεξεδα αν, ἃ ἀΐλλοι δύο. Οὐδὲ, 

δζίυ ἔγγοντες πυραἭειν, ἔχὴ τίω αἰλείλν ἡεσοιν,ὸ ον γυκτὶ πῶτο αὑτὸ ἐποίοιω φύᾳ τὸ αὐδεδεῷ; 
ἐδ υῖτο ἡ ὁ Λύχας Φησιν δα, ἐκ ἔς; ὅτο ὠκῴιο αλλ ἕτερον τοι ὦ ὃ ἄλλοι μαϑηταὶ εἵποντο 

δα Ὁ (ἰωδεὲδ ἔαϑαι λοιπὸν δλλυΐλοις, ὡμα βαλόνϑμοι ϑεασαοῖ, Ἐ ἀλειδν ἡ ̓  οολζω 8) 
ἘΜᾺ! ͵ ,ὕ ι. .»,.7 “΄ κ“ γος ΑΙ ες γχιδαϑέϑαι. 5. )έαθσι. κουβαγοίσι τοίγιου, ᾧ (ιμλαιπωρειδιοις ἐφίφα τω ὁ Ἰησῦς, χαὶ οὐκ θ)ϑέως ἑαυτὸν 
δείκγεσιν, ὧν ̓  Εἰς οἰ φιλεξιν ἐλϑεῖν. λέ δΐωυ ἀνζις" 

ς Μητί πολ σφάγιον ἐγετε; , Τέως αὐϑρωπινώτερον διαλέγο, ὡς μέλλων τὶ ὡ- 

γ4α, αϑὴ αὐ ἿΨμ ὡς 5. λύένέυσαν μηδὲν ἐχῴν,ὐκέλέυσε βαλῷ εἰς ζᾷ δόξια καὶ βαλόντες ἐπέ- 

τῦη8) τὴς ἄγρας. ὡς ἢ ἐπέγνωσαν αὐτὸν, πάλιν ταὶ ἰδιώματα ὙἿν οἰκείων Ἐχιδείκψιωται 

το πων (ὦ μαϑηται, Πέζξος καὶ Ἰωαγνης. ὁ ὑδὺ ))» θερμότερος, ο5 ὑψηλότερος ζω" α ὁ ὁ. 

ξύτερος ζω, ,ὁ ἢ δϑρριτικώτερθς. δζρα τούτο ὁ ἐξ Ἰωαύνης ποσῶτος ἐπέγνω 7" Ἰησῶν, ὁ ὶ Πί. 

(ὺς προῦτος ὅλϑε πσδὲς αὑτὸν. ἡ γὸ οὐ ζὰ τυχόντα "πμόρϑνα ἑω σημεῖα. τίνα ἢ ἑω (ᾳ' 
“νόμϑγα:; ὩΘΡΤΟΝ Ζ ὦ πολλὸς συλληφϑέζώαι (ὧν: ϑύας "ἔπειτα, [ μή ὁμαϑίώαι δ δ,. 

κτυον᾽ εἶτα, το, τρὶν δχιθζωσαι, θὺρε ϑέωσαι τὸς ἀνιϑραχᾳς, κ ἰκϑοωυ Ἐχικείωϑμον και αὐῤννν. 
"τς οὐχέτι γρ ὸξ ὑλης αἰ σσυκεινθμρης ἐποίει, ὡασερ ΟῚ τινα οἰκογομίλν ἐποίει κατ 9 τῷ ςαυ-: 

690. ὡς δξζω ἐπέγνω αὑτὸν, πλύτα ἔρριψε, ὁ «ὄν ἰηϑιξ αὶ (αὶ δίκινα ὼ διεζώσατο ὁ Πέ ὅς. 
ὁράς αἰ αἰδὼ ᾧ (ὃ πόθον; καὐτοι στὸ δχρεκϑσίων πηχῶν ἡσαιν᾽ ΔΛ σϑτῖλ' ὕτως ὥκωρ- 

τέρησε τῶ πλοίῳ ασοὺς αὐτὸν ἐλϑεῖν, ὄλλα' μιυχόμϑμος πϑρελμοτο. Τἰ δέω ὁ]ησῶς ; 

1γν Δίὗτε, φησιν, “ϑιριζήσαιτε. αὶ σστοίεὶς ἐτόλμα ἐρωτῆσοι! αὐτὸν. 

2: Οὐκέτι "Ὲ τίω αντίω “ϑὴρῥνσίαν Εἶχον, Οὐδ ὁμοίως ἐθαρροιω, συν ἤρχον» τσοϑς 

αὐτὸν Ὁ ὁ' λθγϑυ λοιπὸν, ἄλλα μ᾽ σιγῆς ἡ δέους πολλοῦ χαὶ αἰδούς ὠκαϑέζοντο πσοϑσέ-- 

ρντες τσξῖς αὐτάν. ἐν] ,» ᾿ Ὁ» 2. » ! Ι ω 
Ηδεισαν ἐμῷ γ»Ὲ»» 97] ὁ Κυρμὸς ὅ91᾽ Καὶ Αἰ τ.» Οὐκ ἠρώτων, Ἧις ΕἾ, τίω 3 

μορφζωῦ διλλοιοτέφαν ὁρώντες, ὁ πολλῆς ὠκσιλήξεως γέμσς,, σφόδρα, ὅσον κα τουπτεστλΓα 
2ς υϑύοι, ὦ ἐξούλοντό ᾧι πόδ αὐτῆς ἐρωταν᾽ δλλα ὦ δέος, Ὗ ζ Εἰδέναι αὐτοὺς, ὅτι θΧχ ὀτερὸς 

ὡς δὶ, αὑτὸς, ἐπτείηον τίω ἐρώτησιν ἢ μόνον ἤαϑιον, ἄστερ ἀὐΐζοῖς ἐδομιούργησε μ(θ' πλεί- 
ογος ὀξοισίας. οὐὐζωϑθαϑ οὐκέτι αὐα( λέπει Εἰς ῷ εἰρφινόν, οὐδ ῷ λύ,ϑοόύπια ὦκῴα 

ποιζ, δεικγεφ ὅτ κἀκέγα συγκαταξαίσεως ἕνεκέν ἐγγθεη». ὅτι Ἀὶ σδ εἶδ (ἰωεχῶς ἐπεχωρίαζεν, 

σοί ὁμοίως, λέγει, " 
40 1 (τι χρϑίτον τῷτο ἐφα)η ἀΐφις, ὁτέ ἠγέρϑη ὧκ γεκρών, Καὶ χελόθει ἐκ ἂν 

ὀψαρίων ενεγκῇν, δεικνύς ὅτι ὃ ὁρώμϑμον Οὐκ ὦ φαύτασμα. δλλ᾽ ἐνζωϑα ὧ ἰὶ λέπι, 

ἵν. αὶ ἀξ στιέφατε μέϊ αὐϑδον᾽ ὁ ἢ Λυχᾷς δλλαγοό" αὐτὸν φησιν, ὅτι (ἰωαλιζόμϑμος αὑτοῖς ζῶ. τὸ 

ἢ πῶς, ὅχ ἡμέτερϑν Ε-ἰπεῖν᾽ ἄφπῳ ρέων πο αιδοξοτέρῳ (τα ἐγίνετο᾿ ϑχ ὡς τῆς φύ. 

σεὼς δεονϑδμβης βρωμξὰ λοιπὸν, αἰλλαὶ συγκατοαζαίσιως χσοϑς πόδειξιν τὴς αἰαςαίσεωφ 

45 γυορϑῥης. 

μέλλονζα (ωέσεοϑαι κτ' τίω ἡμέροιν τῆς κοινῆς ἀναςπίσεως. Οἕχοιὼ ἀπόρτα ποραῆω- 

μϑυ, ὥςε ὃ πσδέσωπον ἐκᾷο τὸ ϑανμαφον ἰδὲν. Εἰ γὰ νωωῦ ἀκούοντες ὅτως ὀκχαιόιῖθα, 

ἡ Ὀχιθυμούμδν κατ᾽ ὠκείνας γονέαϑτῳ (ᾳς ἡμέοας, αὐ δχὶ τὴς γῆς διέτοιξε, ᾧ φωνῆς α.-- 

49 χούσαι, καὶ θψυν ἰδῴν, ὁ σσοϑσελϑεῖν, αὶ ἀψμαιϑο ὺ ἰ χϑνῆσαι "ἢ οὐνόμσον ἡλίκον αὐτοῦ 21 
ἰδιᾷν οὐκέτι ον φγητω σώματι, σὐοϊδ' δ, ϑοότεια, ποιοιῶτα, αἰλλ᾿ αἰ πτσο αἰέλων δὸρυφο.-- 

οϑύμϑρον, εἰν ἀκηροέτῳ ὶ αὑτοις ὀγζᾳς, ὁ ὠκῴνον βλέπονζᾳε, ἢ τὴς ἄλλης ἐυημερίας ἰπο-: 

λαυύονζᾳς τὴς 'πόντα γικώσης Δόγϑν. δ [9 δ), πΡακαλαῖ πόρτα ποξοπωδμ,ὥςε μὰ τὴς 

τοσειώτης ἐκπτέσεῖν δόξης, Οσ᾽εὲν γὰ} δυσχϑλον,ἐαν' ϑέλωϑμ᾽ Οὐδὲν φορτικὸν, ἐλυ ττο9σ-- 

ΟΒεγίοί, το1.2. {11 ᾿ἐχωρϑμ. 

" 2 ᾿ ͵ ᾽ ! ᾿ 

Ταγα ζῶτα ἀκούοντες διεθερμόῥϑητε,ὸ τὸς (Ἰωέγζος αὐτοῖτοτε ἐμακαοίσουτέ,ὺ τὸς ΘΙ ΚΟΝ 



ζῇ κώ 

β. Κορ. 4. .2. 

Ῥωμ.η.λΆ. 

96 ΧΡΥΣΟΣΤ. ἘΠΣ ΤῸ ΚΑΤΑΊΩΑΝ. 
ὀχωμν. εἰ γὸ ὑπορδιν ομδρ, Ν ὁσυμβασιλεύσομεν. τἰ ἔβιν,ὑπορϑῥορϑρμε Οβθλίψεις φΦέρρμϑρ, 
εἰ ςἄυ' διωγμοῦ, εἰ ἢ φωΐωυ βαρνομν ὁδὸν. ἡ ἢ τινὴ τῇ Φύσει μδρ ὅδἼγ ἐχίμοχϑον' τῇ 

πρχλειρέσει ὁ τῇ ἡμετέρα, χϑύφη τύ Ἴ, τῇ ῃ ΤῊ" μϑηώντων ἐλπίδι, Το λυ βαυτίκα ἐλοι- 

φεϑ) τῆς ϑλίψεωρκαϑ᾽ ὑαβονλαυ εἰ οτυπρθολδωυ αἰώνιον ϑαυρος δόξης κατεργαξες 
τὰ, ΜΉ ̓ σχρποιωύτων ἡ δῇ τὰ βλεπόμενα, αἰ λλαὶ (ρ μὴ βλεπόμωνα. μεταφήσωμεν τοίνυν 5 

ὡὧν ὀφϑαλμοις Εἰς (Ὁ ἐρωνὸν, ὲ Δἰαπουτὸς ὀκήνα άντοιζώ βα, καὶ χ βλέπωμδι. ἐν 

“ὃ οὖν ἐκείνοις αἰ εἰ ἱ Αἰ τείςωρδυ, ν᾿ σοῖς πδέα τὸ ἐγζῦϑα, πεισύμεϑαι ὡ, τα. λυ- 

πηρϑι βαρέως οἰσομδν᾽ λας τάτωνᾷ ἫὟΜὋὁμοίων καταγελασύᾳίθα, καὶ Ὁ ουδὲ ἡ "μας ὅτε 

δουλαἶσαι, οὐ ουτὰ ἐπάραι διμυήσεται, μόνον δν ᾧ πολιν" ἐκὰ πεινωρϑμ, λὺ σοϑῦς ᾿ἀγά- “(. ἐκῆμῃ 

πάν ὠκείνζευ βλέπωρμϑν. ἢ τι (λέγω, οὐκ αἰλγήσογϑμ τοῖς 'ς χιρούσι δεινοῖς ; ὅτε πὰ ὁρᾶν ιο 

δόξουϑμ αὐτὰ λοιπὸν. τοιῶτον γοῤ ὅθιν ὁέρως. ὧν λϑεῶ μὴ συμπαρφνΐβη ἡμίν, Ω ὑὐπὸν- 
΄ι, πολουμδύους ὃ ΝᾺ καϑ' ἐκαφέω φλνταξ μβα τίω ἡμέραν. μεγάλη γὺ τῆξα ἀγαπηρὴ 

τυραυνίς. πόμτων ἀφίφησι, ὁ τῶ! πολουμδύῳ αὐδοσδεσμᾷ τίω ψυχίω. α " ὅτω (ὃ. Χει- 

φῦν ἀγαπήσωμϑμ, πϑύτα ζὰ ὦ ζῦϑα σκιαὶ, πόρτα Εἰκών Φλυτει καὶ Χι δα. ἀανδμδρὴ λ) ἡ- 

μᾷς Τίς ἡμαξ γρείσει πὸ Ὁ α αἰγώπης ἀ Χοιτοῦ; ἰϑλίψιοὴ ἢ ινοχωφίαιοίε εἶπε, χρήματα, ιξ 

ἢ πλούτος,ἢ 4,5 χαλλος (τα Ὁ σφόδρα ἐντολὴ α χατα γέλοια) ἄλλα τὰ ὶ δυκριωῦτα 6) 

βαρία, τεϑάκε, λιμοι, διωγμοις, ϑλυατυς, Εἶτα ὀκῴος ὥς ὡς οὐἶεει ὅγτα αὶ ζωτα διέ- 

τα]υσεν " ἡμϑ ὃ δ “θήματα χωειζό θα τῆς ζωῆς δὴ ἡμετέροιρ ὦ τὸ Φωτὸς Ὀὐποραξόμβα. 

ὰ [Παῦλος υὐανάτοι, σου ζωζω, σϑτῖς ογεφώται, ὁ μέλλοντα, δ κτίσιν ἐτίφοιν το 9τ|-- 

μα πὰς Εἰς αὐζὴγ αἱ ἀγάπης. ἡμέ χεισίον ὀλίγϑν αὖ εἴδωιδι, ὀκχαιϑ θα, ὺ ὥν αὐτὶ πα-- 29 

πἰέαϑμνόμοις. Εἰ: ἢ ον αὐεκτὰ ζμῶτω λεγϑμδνα, πολλῷ μάλλον γοόμϑια. (6 γλῤ δεινὸ 
ὅτο ἐφίν, ὅτι αἰκούογτες ἅ ̓φειῆομϑι, “φρλῆοτι, ἢ ἐφονηομϑιν᾽ ἀλλα Χχ ἡ ὀμψυνϑρ δὐκόλως, 

ἡ δλιορχϑύϑμ, καὶ ὐῤπαζορμϑρ, ἡ ᾿ τύχοις ἀπαγτόνϑμ, ἡ σωφρϑσιωης ανδιοδιδυ, ὲ . ἐυχιᾳ 
αἰχριξεςεύτης αἰφεκήκαμϑυ, ὁ τὰ πλεῦνα οἰ αξαμομὴν ἫἫ᾽ βατανμῶν » Ὦ “ον δκεν 

τ μϑηωῖν δι αὶ ἡμετέρων Οὐδένα ποι ἅθα λόλθν. ὁ γδ χουμν ἐρ ἷν, μυρία ᾧ πλησίον 2; 

ἡσει κακά, ὺ ἑαυτὸν μετ᾽ ὠχείνου. ὦ να ὀργεᾷπα ῥᾳδίως, ᾧ λοιδυρήσοται ἢ μωρϑν 

καλέσει, αἱ ὀμεῖται, καὶ  ὑππορκήσει, χϑὰ ἴοὼ τὸ " παλαιοῦ ζ μότρα ̓ δζαιτηρφνὸ γομου. ὃ ἐγ “(. ὄκημιν 

εἰγαπήσει Τ᾿ πλησίον ὁ ὦ “χοισίον εἰγαπῶν. υστοιγε καὶ ἡμιῆς καὶ (ἦν ἐ ἀϑροιφ: κελθυόμεϑα 

ὄχ τίω βασιλείαν φιλῷ. Εἰ ΝᾺ ῷᾳᾷ παλαια, Ὠπΐζαγματα πληρρεώτες, ὦ ἰ διιυησί θα 
Ἰηπιθίεῦαι πὴ τῆς βασιλείας Ἢ ραν, ἐδιυ' Μὴ , αἰθιοστύση ἡδιχκιοσιοῦν ημδῳ πλέον ὠκείνων᾽ 10 

οἱ ὦ ὀκένα φὐδαβανοντε, τί τίνος τὠξο βία Ἰἰπολογίαριὁ χον μῶν ἐρών,ν υ μόνον ἐρθροὺς ον 
«γαπήσει, ἄλλα' κω , φίλοις ὡς ἀθροὶς χόίσιται. χϑ αἱ λέγω φίλῳυς; χα) ὦ αὖτ πολ- 

λόχιρ τυ Φύσιν ἠγνόησαν ὡ χέημῷ μῶν ἐρώντες. ὁ τοιῦτος Ὁ [ συγήμειαν οἶδὲν, τὶ ἰ ((μωνϑείας 

μεόῥαψηται, ὐχ ἡλικίὸν αἰδιᾷται, ὁ ν φίλον ἐχέ! θα ἀλλα “σοὺς πόρε ἀπεϑῶς. ἐζαχεῖσε), 

ἡ ασοϑ Ἢ α ἀλλῶν πϑύτων, ποὺς ἑαυτόν᾽ εἱ μῦνον τῷ ἰπολλιούαι τίω " ψυχέω τίου ἃ ἑαυ, 43 

λα κα ω ῷ μυρίαις ἑαυτὸν κατατείνειν φονηίσι [ἢ ὁ μιρθοις ο λύπειρ. ̓  ὙῈΡ Ὡσιοδη μίας κὴ 

ἀπεϑείας Ἢ ὁ χοδιωύοις καὶ Ὁ ἐλιζουλᾳεὺ “πὸ ὁποιώ αὐσσυςήσεται, μόνον ἵν τίω ῥίζαν ἽΜ 
χακδ ὁ ἐχῃ πε ἑαυτῷ, πολὺ χρέσιον᾽ ϑριϑμῦ. “ἰ τοίνιω νοιτὶ αἱ αὐ τῆς γὸσῳ (ωύτης χαλε- 

πωτορονν) ἊΣ ἡ πευφῆς ᾿) ἡδὸνυς αἱ αἰπασης ἐφερη), δὲ ὦ πολλα αἰμθρτόμοισιν δώ ,ϑοφποι, ὕ 

δύξες καὶ - ἁμῆς. δὰ χρυμοτων ἐραΐν,ὺ αἰ «σοκήδυει μυρίος, καὶ κατηγϑρϑὲς ἐχὰ πολλοῦ, 4) 

ὦ (ῦν' βασκαμονίᾳς, χαὶ (ὃν ὀζαθαλλοζμου ὥυ: θϑπζουλϑιονᾷς. ὦ ἅ μ ΣᾺ αἰ διχούμε- 

γ0! μμισῦσι, ὧτε κακῶς παϑοντες᾽ (ἢ μηδέπω παλύτες, δεδοικότες μη ͵ παίγωσι,κρη (ιω- 

ἀληϑιῶτες τῖς στεπογθῦσν, ὑθπδείουν πόλεμον ᾧ αὑτὸν Ὃ: ἣ ̓μείζυς κα ̓ διιυατώτερφι, 

δαχρόνδμοι καὶ αγδμακτοιίτες αὐτὸ τἦμ ταστεινοτέρων, ἔτι ὃ καὶ ββασκαψοντες, ὁμοίως Εἰ- 
" σίν 
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δὶν ἐβροὶ χα) μισοῦσι. χαὶ τ λέγω ὧν" δὼ, δοθποιρ; ὁτὸμ . χα Τ- Θεδν ὑκπεπολεμωνϑδρον 

ἔχη τίς, τις αὐτῷ λοιπὸν ἐλπὶς ἔςξα!; ποία αρήδοι μυϑια,; {ἰς φὐραυχη; "ὃ χουμάτοων ἐρών, 

᾿ “θλαϑαὶ δύοις διωυήσεται ποτε, δλλαὶ δούλος ἔξαι χα; φυλαῖξ, αὶ διασύτης, πλείονα Νὴ 

α εἰ ποιᾷν «ουδεύζων, ἐδωμοῦ ῥϑαλίσκειν ἐθελήσει, συγκχοά ἢ ἑαυτὸν, καὶ πθρτων στενη.-- 

5 τῶν πιενέφε ρον αἱ ἀκχείσεται, [ὡς] ἐδα μού τὴς δπιθυμίας ἱςαί νϑμος. καγτοι γέ γρήματα,δχ 

ἡα φυλάξωμδν, αλλ ἵνα, χοώδα, γεγϑνασιν᾽ εἰ ἢ. μέλλοιψϑμ αὑτὰ καιτορύδεν ἐτέδοις, πὶ 

“λμοιτ᾽ αὐ ἡ ρδμ ἀθλιώτερον οἱ αἰθετρέχομϑμ ζα' πόρτων συλλαί 4; απουδυίξεντες να ἀἰ.-- 
“ποκλιεἰσω μϑμ ἐνδὸγ,ὼ τίει χοιγζου ἐκκόψω νϑρ χρῆσιν: ἔς!  ἑτέρο. νόσος ζαύτης θχ γήων. 
(Ὁ ἐδ γϑὺ Εἰς τίωΣ γἀ κατορύηυσιν, (Ὁ 2 Εἰς τέων γαφέρρι καὶ ἡδονίου κα μέϑίω, μ(τ' ὃ 

1ο αἰδιχίας καὶ πίω -ἰπὸ τῆς ἀσελιείας χαϑοςϑέντες ἑαζζις κόλασιν. κυ ὦ ἃ κοὐ δοισίτοις ἡ 

κόλαϊξιν (Ὁ ὃ κύζοις πύρνωφ᾿ (ὦ ἢ ἑτέρφις τοιαύταις λειτϑργϑύσι δ πανωις, μυρίας πέ- 

μΑϑοντες ἑαυτοῖς Εἰς γέεννδν φερούσας ὁδὸις, τίω ὀρϑέω ᾧ γεγομισμκύνζευ ἀφέντες, ΚΖ: “δὲς 

( ἐἐροινὸν φέρϑυσοιν. καύτοιγε Ὁ χἱ κέρδος μόνον, δυο καὶ ἡδονίωὶ μείζονα Εἰρνεϑϑων - 

γ(ι. ὁ ὦ ὙῈΡ πόρναις ϑιδους,κατατέλοιφος ἔξαι αὶ αἰλρὸς, ἡ πρλλοις ἐξ πολέμιυς ᾧ βρρι- 
15 χήλυ τίω ἡδονδυυ᾽ μᾶλλον ὃ σσεῖδ' βραχάδν ὅσοι γὸ αν ϑιῷ τεῆς ἑταιο ζομϑίαις γευναιξὶν,..- 

δεμίδυ γϑβν αὐτοῖ (ἴσοντει. Πίθος γὸ τετρηνϑμῥος δ0ὴν οἵως δρλότειος. καὶ ἄδγλως 5, ἰ-- τίαροκγεκξ. 

ταμὸν μὰ μος ὠκέιο, ἡ ᾧ ἀδη κυ στοικέγαι αὐτῆς ᾧῷ ἔρωτα πἰέξαλεν ὁ Σολορδ ᾧ τὸ. 

το ἵςαται μόνον, ὅτὸμ πάντων γυμνωθέντα ἴδῃ (δ) ἐρας΄ώ " μᾶλλον δὲ σοι πέτεῖΐςα ὃ, 
λα κὴ Ἐχικαλλωπίζε) μειζόνως, ᾧ ἐπεμκιίαίνει χειρϑήῳ, καὶ πολιωὼ κατ᾽ αὐτῷ κινᾷ γέ- 

20 λώτα, ᾧ σαῦτα αὐτονέργάζεται κοικα', ὅσα Οονὲ ἐπελθεῖν λόγω δουυατίν. δλλ᾽ ἐυχ 
ἡ ἡδονὴ ΤΡ σωζονϑῥων ποιαύτη. ὅτεγδῤ δύτεραςἑω ἐχᾷ ἦς ἐγζωϑα,, δρλὰ πάντες 
χαλοϑίσι ὦ ἀἰγαλλονται, οἵ τὸ δ ποίοαντεῤ, οἵ τὸ ὁρῶντες. οὐϑυμός, σόκ ἀθυμία, σύκα 

αἰογιυύη καὶ δγειδὸς τέευ τού τοιούτω πολιορκεῖ ψυγέω " δλλαὶ πολλὴ (ὦ ἐνφρο(ιώη Ὁ συν-: 
εἰδότος, πολλὴ δὲ ἡ τῶν μελλόντων ἐλπίς" λαμσρα ἢ ἡ δόξα ἡ πολλή ἡ αἰδεφδύεια, καὶ 

ἐς πλείων πάντων ἡ ΠΟ τοῦ Θευδ ξυνοια. καὶ ἀσφάλεια, καὶ χρημψὸς οὐδ Εἷς, σον ὑ-- 

ποία "διλλαὶ λιμέω αχύμαψτος ὦ γαλζωώη, ζω ζᾳ ὅξιυ ὡπόμτα οὐνοοιῶπες, ᾧ ἡδογίω 

ἡδονὴ τ ροξαλλοντες, ἐλω θα" τίω βελήίω, ἥα ἡ ἢ μϑμόντων ὀχιτυχωμϑμ ἀγαϑών, 
! Ν Ι τ’ τ “2Γγ “- ΕΣ ! ᾽ . 9 χάολτί  Φιλθυθρωπίω ὁ υθλου ἐδ] σού Χ οι τού, ᾧ ἡ ϑύξα, καὶ τὸ κροἷτος, Εἰς του αἰ- 

ὠγας  αἰωγων. Αμέιυ. 
" 

Ομιλ. ση. 15 ΟΤῈ ΟΥ̓Ν ΗΡΙΣΤΗΣΑΝ, ΔΕΓΕΙ͂ ΟἸΗΣΟΥ͂Σ 

ῷ Σίμονι Πέτρῳ, Σίμον Ἰωνά, ἀγα ἃς μὸ πλέον τύταν "λίγ αὐτῷ " 
γα, Κύριε, σὺ οἴδωυς ὅτι φιλαΐσε. 

" Ολλα μϑὺ 551 αὶ ἕτερᾳ ᾳ διιυαῖϑμα, δοιώωι πλρησίδυ ἡμῖν τσ ὃς 

δ 4 (Ὁ Θεὸν, καὶ δεῖξαι λαμιτσοϑυς ἡ ἐυδυκίμυς " Ὁ αὶ μαϑλιςα πιλύτων 

πο αϑρεχον ἡμῖν τω ἀγωϑεν ἔυνοιδω ἡ αἰθὲτὺς στλησίον δ] κηδεμονία", 
ὅπερ δξζυ ἡ ὁ Χριρὺς ὠπαιτεῖ (ὃ Πέξον. 24, δ. τέλος Εἶχον αὖ- 

Α ϊ 9 (ὩΣ Γ τὸς (ᾧ τὴς ἐδωδὴς, λέγᾳ ᾧ Σίμωνι Πέτξῳ ὁ Ἰησῦφ᾽ Σίμων Ἰωνῶ, 
Φ ΦΣ Ὁ αγαπᾶς με πλέοντντων; λέγει αὐτῳ" ναὶ, Κύριε, σύ οἶδας ὅτι 

φιλαΐ στιλέτει αὐ Βόσκε τὰ πυολοατά μυ Καὶ ἠδήποτε,δυ ἄλλος τὐδαϑρα ιϑὺ,τύτῳ 

καἰθὶ τότων δζρλέτεἢ ; ἐκιριτος ἰω δ" ὠἰσοτόλων, ἡ φόμα ἢ μαϑηγῖν, κορυφή τῷ χο- 

δῦ. δ τοῦτο ἡ [Παῦλος ὠγέξη ποτὲ αὐτοὶ ἱορῆσοι χρῖδχι εἶν ἀλλοις" ἅμα ὃ καὶ δεικρερ' 
αὐτῶ, ὁΤὶ γοὺ δποῤῥῷ, λοιπὸν, ὡς τὴς τγονήστως ὀξεληλανϑρμης," ἐγχφειξεπη τίω αρόςα-- 

“ Ομιγίοιῖ, τομλν;, 111» σίλυ 

917 χο 



ΒΝ 

1 
Ι 

στ" 
χϑρὶ κα. 958 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ. 

σίαν αὐτῷ ἿΜ ἐλήφών. χαὴ τίω Ζ ἀρνήσιν ἐν πσϑόφέρει, Οὐ σὲ ὀνειδίζει Γ γελϑνός᾽ λέ ἣ, 

ὅτι Εἰ φιλῴς με, πυοϑΐςασο τῶν ἀδελφών, καὶ τίωυ' ϑρρμζω ἀγάστδω, ὼ δζρᾳ πόῤτων ἐ- 
“πεδείκγυσο χα! ἐφ᾽ ἡ ἠγαλλιάσω, μι δᾷ ἔργ, χα) τίου ψυχέω ἔλεγες ϑήσειν τα ἐμοῦ, 

ζωπίω «'ῷ τῶν ασϑοζάτων ἐχίδὸς τῶν ἐμδμ. ἐπεὶ δῶν ὡπαξ" ἐρωτηϑεὶς καὶ δυύτερον, χύση, 
αὑτὸν (ὃ ἴα ὑπέήρῥντα τὴς καρδίας Εἰδότα εδότυρᾳ ἐκάλεσεν, εἶτα ὃ ἡρωτήϑη χαὶ τρί- 5 

“", (ἰωεζα ρφίηϑη, πάλιν δεδοιχως τὰ πτούτερα, (χαι ὙῈ τότε ϑιϊογυοιζόμϑρος ἠλέγχετο 
κΦ' ταύτω) [5 τῶτο πάλιν ἐπ᾽ αὐτὸν χαταφεύγει. τὸ ΡΨ Οὐπείν, 

17 Συ οἴδως πάντα, Ὑθ ἐςι, τα πϑρόντω χαὶ τὰ μέλλοντα, ὁρᾷς πῶς ἐλμετο 
βῇτιων Κρ σωφρϑνέςερος, Οὐχ αὐῚθαδιαζόμϑμος Δθιπτον καὶ ὀϑτι λέγων; ΠΥ) "» τῷ» ἐ- 

ταραΐϑη, μὴ “ποτὰ ἐγὼ υδὺ νομίζω φιλᾷῷ, Ἢ φιλαὶ δ᾽ ὥασερ χα “δότΤΈερον πολλαὶ νο-- ἴο 

μίξων καὶ διϊοζυφαζόμϑγος ἡλεγγμέιν ὕξερϑν. τρίτον Ὁ. αὐτὸν ἐρωτᾷ χαὶ τοτον ἔχιτατ-. 
τιι τὰ αὐταὶ, δεικνις' ὁσυ τιμάται τίου κασοϑςασίλν τῶν οἰκείων ασοϑθαἰτων καὶ ὅτι τῶτο μαί- 
λιζα τῆς Εἰς αὑτὸν αἰγαάπτης σημεῖον. Εἰπών δὲ αὑτῷ ἰδὲ τὰς Εἰς αὐτὸν αἰγαίϊπης, Ὡροά.- 

ορρέύει ἀντ καὶ τὸ εἷοτύριον ὁπτρ ἔμδηοι αἰανορδῥειν, ἐμφαίνων ὅτι σέκ ἐἰπιςῶι αὑτῷ ἔλε- 

ἣν ἀρ ἐλοΐν, δυλά καὶ σφόδρα πιζεύων, τὴς δὲ Εἰς αὐτὸν αἰγάπης τὸ διίγμα δεῖξαι τς 

βουλόνϑμος καὶ πευδυῦσαι ἡμας, ποίῳ σφ ξϑπῳ μώλιςα αὐτὸν αἰγωπιάν. δ 4 φησιν᾽ 

18. ΟταῪ ἧς νεώτερϑς, ἐφώννυες σεαυτὸν, καὶ αἰθιεπάτεις ὅπου ἤϑελες΄ στὸν 5. γηφαίσῃ, 
"ἄλλοι σε ζώσνυσι καὶ οἵσυ σιν, του ἐυ ϑελεις. Καὶ μιδιυ τῶ» ἤθελε ἡ ἐπεθύμφ᾽ δὲ δχαὶ χ, ἐμπνῆὶ 
δόλον αὐτῷ τούτο πεποίηκεν. ὅη γὰρ λύω ᾧ καΐτο ἔλεγε, τίω ψυχίω μιν αἰ σού 8η- τὸν χῆρε 

σον, Ὁ ΔΝ σω, γγκαν δέη με (ω σοὶ ἀἰποθανῷν, δὶ μὴ σε απϑρνήσομαι, " ἀπέδωκεν αὐτῷ τίω Ὀχιϑυμί-. 40 ἢ {μην 
ἀν. Ὧι δέω ὕφι τὸ, ὅστν ἐν ϑελής, ὃ φύσεως λέγή Ὁ συμιπαϑὲς καὶ ὁ (ὑρκὸς Ὁ δμαίγκζωυ, Ὁ ἔννν, ἔπιον 
ὅτι χφυσοι πἰπορῥήγφυ) τῷ σώματος ἡ ψυχή. ὧςε Εἰ αὶ τὸ τῆς ασδϑραιρέσετως ἔρρωτο,δλ Κ᾽ μ. 
ὅμως αὶ ὕτως ἡ φύσις ἠλέγχετο. σ δὶς γὺ ἀἰπαϑώς τὸ σώμα ὩσοτΙ)6., το φύθεοί, ὅ- 

περ  ἐμιασόϑοϑεν ἐφώυ, συμεφερόντως οἰκοιομιήσειντος, ὦφε μυὴ πολλους γύεοξ, (ἦν βιαί.- 

οἷς θαγαΐτες. εἰ Ν᾽ τῴτων ὀγτῶν ἴδωσιν ὁ δίρέξολος ἊΝ ἐργασα ῖ, ᾧ μυοίοις ἐχὶ κρημνοῖς 28 

ἤγαγε ὶ βόθρες εἰ μιὴ τοστωτη ἣν ἡ Ὠῆπϑυμία τῇ ψυχῇ Ὁ σώματος, καν ̓ἀἰπὸ ὃ τυχυίσης αἰ- 
ϑυμίας Ὀχίως ἀγοἱ πολλοὶ αὐτοὺς ἅτο ὡρμηῷ ὃ θννόπου δὶ ϑέλεις, 1) φυσικὴν δηλῦντος 661 
συμπάθηαν.πὼς ὃ εἰπων,ὅτε ἧς νεώτερος, πάλιν λέγει, στὸν δὲ γηραΐσγς, ὅτο δ) δεικψόγτὸος 681 
ἰκ ὄγτα τότεγζον, ἐδὲ γὸ ἦν ΔΛ δὲ γογηφαικως, δλλ᾿ ϑρὴρ τέλειος, ἥΐνος δέζυ ἔγεκεν ἀμές 
Δίνησιν αὑτὸν τοῦ πο τέρϑυ βίου; δυλών, ὅτι τοιαιύτα ζῷ αὐτὰ. οὖν ὦ γδρ τος βιωτικοῖς,ὁ Κ᾿ 40 

γέος χρήσιμος, δὲ γεγηρϑικώς ἀδγρηφος ̓ ὦ δὲ τοῖς ἐμοῖς, φησιν, ὀχ ὅτως, δολν, στὸρ ἐπελ-- 
9η τὸ γῆροις, τότε ἡ ϑιριζειία λαιμητροτέοοι, ζτεὴ αἰδραγαϑία, αὐξεφανεςέρα, συοὲν αἰσε 
τῆς ἡλικίας κωλυομδῥη, ζχῶῦτα ἢ ἔλελυ,ὁ καταπλιγῆδυδμος αὐτὸν, λὰ διεγείρων. ἥδε 

9} αὐτο τ' ποϑον, ἢ ὅτι τῷ πάλαι ὥδινε Ὁ κα λόν. ὁμοῦ ἢ καὶ πὸν (“πον δηλοῖ αὖ θαγαΐτον. 

27.» ὁ Πέζ)ς δ πϑρτὸς ἐξούλειο 41) ον τοῖς ιἰχὺρ αὐτν κυδεωύαις, ϑαῤῥει, φησίν, γ5 
ὅτω γὺ ἐμιπλήσω συ τίω Ὡχιϑυ ίλυ, ὥφε ὦπερ σέκ ἔπαϑες νέος ὧν, ζῶ τώ σε δεῖ παϑεῖν 
γεγηρακότα. Εἶπα ἐγείρων τ αἰκροατέυ ὁ θὐαήελιςὴς, ἐπήγαγε" 

19 Ταῦτα ἔλεγε, σημαίνων ποίῳ ϑανάτω δυξαῖσει “᾽ Θεὼ Οὐκ Εἴπεν,χπο- 
ϑανήτωι "δυλαὶ, δοξάσει “ὁ Θεὸν, ὕα μαίϑης ὅτι Ὁ παϑοῖν αἰ τῷ Χειτοί, δύξα τὗπά- 
φόντος καὶ ἐμή. 49 

Καὶ ζωῶτα Εἰ πών, φησι, λέγφ' αἰκολουϑὴ μοι. Ἐντδῦϑθην παλιν Ὁ κηδεμογικὸν 

«ἰνίηεἢ καὶ ὦ στρύδρα χοροὺς αἰστὸν οἰκείως αἱ ακείοϑαι. Εἰ5 λέρϑι τις, πῶς δ ὁ]ακω- 
ὥς (Ὁ), ϑοϑιονἔλαῦε ῥὴΜ]εροσολύμων; ὀκᾷνο οὐ Εἴποιμι, δὴ, τῦτον [εἰ τό, θρόνου, ἀλλα] 
τῆς οἰκουμδβης ἐχειρφτόνησε διδοίσκαιλοι. 10 Στραφεὶς δῶ ὁ Πέζυς, βλέπειν μα- 

ϑητίω, 



ΒΕΥΑΓΓῈ ΔΛ. Ομιλ. πη. . 919 ζῦ κα, 

ϑητίω ἡ, ἠγάπα ὁΪησῦς αἰκολουθοιώτα, ὃς καὶ ὀψέπεσεν ἐν ῷ δείπνῳ Ἐλχὶ ὦ φῆϑος ἀυτν; 
21 Καὶ λέπι᾽ Κύριε, πὶ; ΤΓνος ἕγεκεν ὀϑέμψησεν ἡμιας τὴς αἰακλιίστως 

ὠκείνης ; δ ἀπλώς φυνδὲ ὡς ἔτυχεν, αἶλλαὶ δεικνὺς ὁσίω ὁ Πέζ;ς τίω πϑρνοῖαν ἫΝ κΟ' 

τέων ἀὐβνησιν. ὁ ὙῈΡ τότε μὴ τολ δ! ἐρωτῆσαι, αλλ ἑτέρῳ τα χιτρέπων, (τέ χαὶ τίω 

5 «οϑεασίδν “γεπιφεύϑη “Μ ἀδελφών, καὶ εὖ μόνον ἐτέρῳ ζᾷ χα ϑ᾽ ἑαυτὸν οὐκ Ὠππφέπει, 
ἀλλὰ καὶ αὐτὸς τ ἑτέρφυ ἀσρόσαπι ᾧ διδασκαίλῳ σττῦσιν λοιπόν᾽ καὶ Ἰωδύγης ἴξ σιγῶ, 

ὀκφοιἢ οἰφλέγε. δεέοισι Β ρὶ ἐν Οῦϑα τίω ἀγέσέω εὖ ποὺς ὡΐρνεῖνα, καὶ 
Ὁ σφόδρα ἐφίλει ΤΣ Ἰωδμνίω ὁ Πές, ὁ το ὁ ἐκ ἢ αὐ πα διλον᾽ καὶ γοὶ ᾧ βθαήίε.. 
λίου ἢ πομτὸς δείκψυἷ) τύτων ὁ (Ἰωδεσμὸς, καὶ οὖν ταῖς πράξεσιν. ἐπεὶ δῶν μιγάλᾳ 

10 αὐπιὶ ποοφπερὸ Ὁ οἰχουμδμίων ογεχείρισε, καὶ ὃ μδίοτύριον πτογανεφώϊησι,καὶ αγάπίω 
ἐμδροτύρησε πλείονα “Ἢ αἰλλων, βουλόνϑμος καὶ τῷτον λα κοινωνόν, φησιν Τρ 5 τἰν 

τί αὑτίω ἡμῖν οδὸν ἥξει; καὶ καϑοίπερ'τότε αστὸς μὴ διυναιμϑρμος ἐρωτῆσαι, τῶτον πγϑ9- 
(αλλεῖ) ̓ ὅτω καὶ νιῶ ἀποδιδοὺς αὐτῇ τίω αἰ μοι ιω κώ νομίσει αὐτὸν βούλεοϑαι ἐρωτᾶν 

(καὶ αὐτὸν Εἶτα μὴ θαρβᾷν, αὐτὸς λϑεδέξα»» τίω ἐρώτησιν, Ὅ δέζυ ὁ ΧΚριφός; 
12 23. Ἑαλαύξϑελω μϑβῥειν ἕως ἔρχομ (ϑη,  πυοϑεσέ; Ἐπειδὴ σφόδρα κηδόμενος ἔ- 

λέγε, καὶ μι βουλθμϑρος αὐτό! 4 απαοϑέωσαι, δεικφὺς ὁ ΣΧ ριφὸς ὅτι ὅσον αν ἀγαπήσῃ, ὃ 
αγασίω τίω ἀὐτύ ὁυ φϑανει, Φησίν᾽ ἑαφ' αὐτὸν ϑέλω αϑρων,τί πτοϑς σέ; δὶ τύτων πτὰ- 

δύων ἡμας μὴ ἀσχάλλειν, μηδὲ πολυχραγμονῷν μηδὲν πέρᾳ Μ' δοκοιώτων ἀντι Κη ἢ» 
οΣ δας Πέζος εἰς (( τοιαύζος ἐρωτήσεις )ορμὸς ζωῦ καὶ πσοϑεπήδω,, ὀκκόγηων ἀντ πάλιν 

20 γίευ' θερμότητα, καὶ παιδυζων περαιτέρω μιὴ ὐξεεργάξειϑαι, τῶτό φησιν. 
23 Ἐξηλϑν δώ ὁ λϑγϑὸ ὧδέ Εἰς δὲ ἀδελφους [ἤγϑιω ὧν μαϑηζ] ὅτι ὠκᾷνος Οὐύρε 

ὡὐποϑνήσκει. Οὐκ Εἶπε ὃ ὁ Ἰησῶς, ὅτι Οὐκ Ὥστοϑνήσκει,δνν ,ἐδν' αὐζογϑέλω μϑβειν ἕως ἔρη9- 
μιαι.τί ρὸς σέ; Μὴγ δινομίσῃς, φησὶν, ἐνὶ ξλπτῳ με (ᾧ καϑ' ὑμαξ δϑικεῖν. ὕπο ἢ 
ἐποίει τῆς ἀκαίρου συμιπαϑείας τὴς πσοϑς δλλήλοις ἀπώγων ἀὐδις ἐγ γὸ ἔμϑηόν τῆς οἷ- 

25 κυρϑρης Ὁ ἐχιζοπίω αἰαδίξαιϑαι, Οὐκ ἔδει συμπεπλέοθαι λοιπὸν αλλήλρις, ἢ γὰρ δῷ 
μεγάλη Ὑν Τῇ οἰκϑυνϑμῃ γέγονς ζυμία. δ πῆρ αὐτοί φησιν ἔρμεν “γεχειρίαϑης, αὐτὸ σχῥ. 

σοι ὁ ὀύυε ἃ ἀϑλει ὁὶ ἀὐγωνίζου. τί γὰῤ Εἰ ᾧ βούλομαι αὐτὸν ὑϑῥειν εἰνζζωϑα : σύ τὰ 

σεται σχόπει καὶ μερίμνα, σὺ δὲ μοικανζωῦϑα Ὁ ἄτυφον οὐννόησον τῷ θ)αγζελιςοδ, εἰπὼν γ 
τίω δυξὸυ γὴν" μα δ, δορϑούται αὐτί ὡς αὶ ((μωεωρφικότων αὐν!ῃὖμ ὁπῈρ Εἶπεν. ἐν 

40 ᾿ὺ Εἰπέ, φησιν, Ἰησῶς, ὅτ Οὐκ Ὁ πϑαν ται, αἰλλ᾽, ὅτ ἐὸρ αὐτὸν γύλω ψϑέειν. 

24 Οὐτὸς ὅδηγὸ μαιϑητὴς, ὁ εδοτυρών «ὐδὲ τότων χα) γραψας ζῶτα, καὶ ἀϑα- 

κϑν ὅτι ἀληϑής θηνὴ μϑοτυοία «ἰντῷ, Τί δίποτε νῦν ἀΐδλων σύ εγος τῶτο τοοι- 
ομῶτος, (711 μόνος ζω τα φυσι, ἃ δυτερϑν τη» ποιᾷ μδοτυρών ἑαυστῳΐ, δοκεῖ γ)λ)9 πυρί. 
ςαοϑαι τοῖς ἀχροωρϑβοις. τί δξζυ 591 Ὁ αἵτίον ; λέγ ὕφερυς αοὺς ὃ γῥάφεν ἐλϑεῖν,τοῦ ͵ 

χθιῖ 45 ᾿ Χριςού κινήσαντος αὑτὸν δ)ρὶ τῷ» ὦ διεγείρριγτος, ὁ δ τῦτο δείκψεσιν ἐἰνε τίω ἀἰγαίπτζιυ 

(ἀωερῶς, αἰνεῆόνδμος τίω αἰτίλν,αἰφ᾽ ἧς Ὠχὶ Ὁ γραφεν ὡρμησε. διὰ ῬἜτοκὶὶ (ὑμυεχῶς μί- 
"οὐὴω μη δ᾽, αἰξιόπιφον ποιαΐν “- λόχϑν, ἡ δολων ὅτι χοηϑεὶς ὠκᾷϑεν ἦλϑεν ἔχ τῦτο, καὶ οἷδω, 

χιπαεύσυην Φῆσιν, ὅτι ἀλυϑὴ ὅθν ὦ λέγη. Εἰ ἢ μὴ" πιφεύοισα (ὦ) πολλοὶ, ἔξες!ν ἀὐζοις οἰστὲ πότον 

πιςεύσαι. ποίσ; τού ἐξὴς Εἰρηνόμου. 
ἊΝ 25. Ἐς, ὙΔΡ, φησι, ἀλλα πολλά ὼ ἐποίισεν ὁ Ἰησῦς, τίνα, ἐδὼ γρ4Φη.) (αϑ᾽ ἐν, ουτὴ ὡ- 

τὸν οἶμαι Τ᾿ κόσμον γῳρῆσαι τὰ γραφόμϑρα βιδλία, Ολὰ δέλον, ὅτι εἰς δ ἐλσρίσει- 
μώω. ὁ) τοσύτων ὄντων συτοῖδ' τοσοωῦτα Εἰπὼν ὅσα (ὦ) λοιποὶ, αἰλλαὶ τύτων ζ τα πλεί- 

ογα πὐδαλιπὼν, 8 ̓χιθουλοὶς ζιὶ ̓ νϑαϊχας, ζώ χαταλύσεις, Ὁ μισος, ζιὶ ὕξρεις, ζιὶ 

λοιδορίας Εἰς μέσον ασοϑϑεὶς, ᾧ δολώστις πῶς ἢ δαμμονώγτα ᾧ πλόον ὐκαύίλοιοω, ἔυδα.- : 
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2.ν ὅτ ΟὐΧ ἂν ἐπσρισαμιόωυ. δ) ἀϑοιζόμενον τὐμωδιτίον ἔδει ποι, Υν Ὡ ̓ ἐπογείδιςα 

"τἰπουρούέεϑαι, ΐᾳ λαμ πσφϑτίδέναι. ἐπεὶ δδυ αἰπὺ πολλῆς σπληρφῷορλας ἔλραψω ΙΣ ἀπε. 

ὧπερ ἐγφάνψαν, υ ̓οἴδαιτήται τίω ε αὐ υδοτυοίλν Εἰς μέσον  Φέρᾳν,ττγδϑχα λούμϑμος καθ ἤδω, 

ἑκα φον ἀξεταζειν καὶ ̓ βασανίζειν ῷῳῷ γελμημδμα. ὀλοργὸ ἡ ἡμῖν, ὁτὸμ σφόδρα αἰλυϑόθειν 

δυχώμϑρ, μήτε τίω ἑωωΨ εϑρτυειὰν ϑηριοϑει. εἰ ἢ ἡμιᾷν τοῦτο ποιούμδν, πολλῷ μάδλοι 9 

πρεξ. βιλβ. οὐκ ῴνος ὁ πγϑύμιατι γφάφων ὅπερ δζωυ Ὁ. ὁ (ὦ λοιποὶ ὐἰπόςολθι κηρύῆον τς ἐλελχϑν᾽ Ημῴφεε ἐσ- 

μὲν μδρτυρίρ, Φησιν, ὧν λέγομϑι, καὶ ζὸ πνέμα ἐδωχε τοῖς πειθαρχοῦσιν αὐτώ. καὶ 

πᾶσι ἢ γι ζω, καὶ Ἰσεοδ φαυφϑυμϑβου ἀπελιμπμετο, καὶ ν τίω μιητέρρι ονεχειοίνϑη᾽ ὧπερ 

πϑύτα συμήα τὴς Εἰς αὐτὸν αἰγαπης, καὶ ; τοῦ μῷ ̓ἀἰχριρείας Εἰδέναι πῦῦτα, Εἰ: ὅ.το.-- 

Ν σαῦτα ἔφησε γε) μηεϑαι ζὰ σημεῖα, Μὴ λιωμαίσμε᾽ ἀλλ᾽ οὐνοήσαις τίω" ἄφατον πό τῷ 

ποιοιοντος διωύαμω, δίξαι κῷ τ' πίφεώς ὧ Εἰρνμύμον. ὥασερ »» ἡμῖν ἔυκολϑῃ 
φλεήεεϑτρ ὅτως ὀκείγῳ, μάνλου δὲ πολλῷ βᾷον, ποιᾷν ὥπερ ἥϑελεν. ἤρκει Ν᾽ ελῆσοι 

μόνον, ὁ πόύτα Εἴπετο. 

ΘΙΚΟΝ Πρνσέχωμεν ζω ἀκοιξοί Οἷς Εἰρνμδμοις » ἢ μὴ ἡ αἰαλίπωμδυ αατῆοσοντες 

αὐτὰ καὶ διερθυνωνϑροι. Στὸ γ δ} τῆς (μωοχοὺς οντθυξεώς ἐ ἐξ! ὧς πλέον , ἡμῖν. ὕὅτω χα5 
τὸν βίον Ὁ "αὐνδἹ ὀκκαϑαβαι διωησόβθα, ὅτω (ς ἄχλυϑας ὀκτεμεῖν. τοιούτου 

»Ρ ἢ ̓ αἰ εὗρσία καὶ αὶ ξιωτικη) φεοντίς, ἀκώρποι καὶ ὀδιμμωυπρόν. καὶ χαθουπτερ ἡ - 

χόμϑα, ὃὅϑεν δὼ κατ... χεντῴτ' κατέρντα" οὕτω ὦ βιωτικοὶ δεν ἀὐ χαιταίσ χης, λυ. 

πεῖν αἰξισφίήοντα αὐζοὶ ϑουλποτα. λλ᾿ ὀυζᾳ πνῶυμιατίχαι τοιαῦτα, Σλα' Μιαργα- 

εἰτη Δυὶ πνεσέοικεν᾽ ὅλον αὐ αἰ εφρέψης, τέρπει οἷν ὀφϑαλμοιξ. ὅ τι λέγω" ἐποίησε ἧις Ὁ 

ἐλεημοσιουΐων " ὁυ μόγον τῇ ἐλπίδι τῷ μέλλοντος πέφεῦ), Σρλαὶ αὶ αὶ τοῖς αγζῦϑα α'γαϑοῖς 

γλβνυδ), ϑωρρών πορζα χοῦ αὶ κ᾿ πολλῆς πϑύτα ποιων τὴς μἰπρσίας. πῦξωε δεν πο- 
γηρὰς Ἐχιϑυμίας" ᾿ “το 3 τῆς βασιλείας ὠνταῦ)νν: ἤδη καρποῦ ἐλᾳῦεν, ἐπαμούμϑμος, 

ϑαυμαξόρϑμος ὧδ τὴν ἄλλων πόμτων αἰ πὸ τοῦ οἰκείου (ὑμωειδῦτος. καὶ ὼ ἑχαφον ἢ ΤῊ 
εἰγαλῶν εἰ ἐργῶν τοιούτον ὄφιν, ὥασερ δώ (ᾷ πονηρᾳ καὶ αυξ3 τὴς γεύνης ονζαῦϑα ολάξι 23 

ῶ (μωφδος. καὶ ζῷ μέλλοντα οὐννοήσυς αἰρῦρτων, αἰξεδεὴς καὶ ἐόγμος καὶ μηδενὸς χολοί- 

᾿ ζοντος γέρρνας᾽ κανζᾳ σϑδώτα, πολλοις ἔχεις, βροι και 49 αὐουψίας ζῇς, καὶ οὐ, 

αὐτιδλέψαι δυιυήσῃ τοῖς ἠδικηκόσι λοιπῶν" μάλλον καὶ τοῖς μὴ ἡδικηκόσιν. ἐν γᾺ} το- 

σαύτίω ἐπ᾽ αὐὴδ;, καρποῦ θα τίωυ ἡδογίω, ὑσέωυ τίων' ϑυμίλν, Το ((μυειδῦτος κα- 
ταξρώντος, ἣν ̓ἔξωνον δρ, ϑρφίπων κατα γινωσχόντων, τῷ Θεοῦ ἰβοξειωομδῥου,τῆς γεόνηρ 4Φ 

ὠδινούσης ἡμας λαῦῷ, “δ)ι' λογισμδὼ ὁ ὠχ, ἡσυχαζοντῶν. βωρὺ Ὁ», βωρύχαι φορτικὸν 

ἡ αρδοτία, καὶ μολίξδου παιντὸς χαλεπώτερον. ὁ λϑεώ αἰοϑόμϑμος αὐτῆς, οὐὐν μικρὸν 

αἀναδλένψαι δυμιυήσεται, κἀν σφόδρ ἀγαίαϑητος ἡ ἡ. ὕτω γϑέου καὶ ὁΑχααῦ, (σι τοι σῷό- 

δρα αἰσεξὴς ὧν, ὝΡτω ζαυτης ἤσϑυτο, κρύτω κύπῆων ἐδαδζε, (ἀωτατειμαμδίος, καὶ τίτα- 

“..8ασ' κα. λφιπτωρηυδῥος, ζο τῦτο καὶ σοικαϑν κὐϑκεξαλετο καὶ πηγας' ἡφίει δακρύων. ἀν 13 

κζ. τϑτο ποιοί ἡὶ ἡμεῖς, καὶ ποϑώμϑμ ὡς ὠκῷος, πἰποδυσόμεϑα τὰ ἐγκλήμοτω,, ὡς 
Ζακχαῖος » καὶ ἡμῷς ταυξομελα ὕμνος συγώμης. καϑούπερ γ5 ὑλε δ" οἰδυμά- γονεσμέπι 

τῶν χαὶ ΝΣ συείήων, ἐν μὴ ποθ λτερον φῆσῃ ὡς ῷῶ χυμὸν ῷ Ὀλιῤῥίονται κα ὃ 

πζαὺμα Ἐχιτθίζοντα, ὅσα ἐν Ἐιϑήσῃ Φαβμᾶχᾳ , τῆς πηγῆς τῷ και μ χα το-- 

λσδείσι, Εἰκῇ πόρτα ποιφ᾽ ὅτω χαὶ ἡμεῖς, "ἀν μὴ τω χέίραι φῆσορδῳ τὴς πλεονεξίς- 49 

«,, καὶ τίωυ πογηραν ζαύτίωυ ᾿Ὠηπῥβοίω ὀὐαφείλωυδν , κάν ἐλεημοσιωζωυ δώμδυ, Εἰ- 

χῇ πὸῤτα ποιύμν. ὃ Σ λεεοστάνλο δὶ αὐτῆς, ἐπελϑούσοι ἡ πλεονεξία " χατέ- κοχρτίννα 
χλυσι χαὶ ἐλυμόιυατο, καὶ χαλεπώτερον τῷ πσζτέρρυ Εἰργάσαι». παυσωκεεϑου 
τοίγιου οὐβπείζοντες, καὶ ὅτως ἐλεήσωρϑμ. Εἰ ὃ Εἰς κρημγοις, ἑαυτουῪ φέρωμϑμ, πὼς 

δυωησύ θα 



ΕὙΑΓΓ͵ΓῈ ΔΛ. Ομὶὲλ. πη. 

διωνσὸ μεθα ἀϑαπνεύσαι: } καὶ [γ} εἴπ τις τὸν μόλλοντοι κατονπίπήειν ὀρῶωϑεν ἵλκοι (ὑπερ 

ἴδ ἡ ἐλφημοσιων ): ἕτερος ἣ καύτώϑεν βιάζοιτο ̓ ουϑὶν ἔ ἐςαι ἅ, πλέον πὸ τῆς τοιαύ.. 

τῆς πύλης » ἡ ὦ ναι, τὸ δῤιϑέφτον. ἵν δῶ μή τῷτο πάγωρϑρ, μηδὲ, 

βαρουύσης “τῆς πλεονεξίας, καίτωθεν, ἡ ἢ ἐλοημοσιύη χαταλιπούσα ἡ ἡμας ἀπελϑῃ, κϑυ.- 

4 φίσωμϑῳ ἑαυςἦν;, καὶ αγαπετάσωμδμ, ἵα αἰϑὶ' τῆς ἀπαλλαγῆς Ρ᾽ κακδν καὶ δι 
τῆς ΤᾺΡ αἰωνίων ἀγαϑαν ἐργασίας, τελειωλέντες , ὕχετύ χωμδρ ὟΜ Ἕοἰωνίων α Ἅ- 

γαθό, ρα καὶ Χ᾽ Φιλθνιϑοφπίᾳ, τῷ Κυρίου ἡμδι ἴω Χοιρό, ,(ϑ 
πατοὶ, μα ᾧ ἁγίῳ πγθύματι, δόξα, κράτος, 

᾿φμὴ, γε ὼ ἀεὶ, αὶ Εἰς ἐδὸ αἰώνας [Μ' αἰώ-- 
ιο των, Αμάν. 

ἙἘΤΟΝΟΙ, 
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